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INTERIORUL NO 
Nimic mai onest şi mai cate

goric decât comerciala invitaţie: 
vizitaţi şi vă veţi convinge. Am 
fosl ispitiţi să o utilizăm ca motto, 

în capul {acestor rânduri. Totul 
altfel ar părea a apărare sau a 
propagandă a formelor noui de 
artă, care şi-au găsit o expresie 
concretă şi aplicată, în atelierele 
de mobilă, Jegătorie şi decorafie 
ăîe Iui Maxy şi în cele câteva 
clădiri, (pilde de sobră eleganţă, 
confort şi eftinătate) ale arhitec
tului M. lancu, ştiut publicului ca 
pictor şi desenator. Dovada vi-
talităţei acestei arte, o face însăşi 
biruinţa ei în domeniul utilului. 
Pe terenul acesta s'a produs, în 
ultimii ani şi împăcarea dintre 
artistul nou şi mulţime. Ceea ce 
prin simplitatea elementară a nou
tăţii, părea incomprehensibil sau 
absurd într'un tablou sau într'o 
sculptură modernistă, (luăm ter
menii în sensul lor cel mai ge
neral) a fost foarte la locul lui 
într'o mobilă, Într'un bibelou, 
într'o ţesătură. A fost înţeles, cu 
cu o entuziastă promptitudine, 
într'o casă desbarata de curba 
superfluă şi de podoabele aglo
merate pe faţadă. Arta nouă a-
piîcata, a căpătat o expresivitaie 
şi o forţă persuasivă pe care ad
versarii ei teoretici n'au prevăzut-o. 
E o luptă câştigată. Ritmul pre
cipitat al vremii, spiritul ei ofensiv 
şi precis, a îmbrăcat stilul lapidar 
al formelor pure. Năvala cuce
reşte marile oraşe, înalţă cartiere 
şi monumente de o limpezime 
atât de deplină, dictată de mate-
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rialuri în descătuşarea 
linia dreaptă orizontală, că pare 
ciudată şi străină. E impresia pe 
care ţi-o face un chip ştiut, în 
clipa când i-ai descoperit adevă
rata semnificaţie. Credeam că ne 
cunoaştem epoca, trăind într'însa. 
Faţa ei autentică ni s'a revelat 
de-abia acum. 

Construcţia nouă în care or
namentele se nasc din chiar des-
voltarea'ei liniară, şi se încorpo
rează strict, fără adaosuri perimate, 
comandă o întreagă refacere a 
mobilierului şi a decoraţiei inte
rioare după legile spaţiului inclus. 
Observăm că, în mai toate con
strucţiile noui, arhitectul şi-a limi
tat concesiile sau robia, la exte
riorul, — să-i zicem stilul, — 
clădirii. In repartizarea spaţiului 
interior, a fost constrâns să se 
supună modernismului. Aproape 
toate „interioarele" burgheze a-
cuză deci un anahronism, sau 
un contrast hibrid între încăpere 
şi mobilierul stupid al dezorien
tării ultimilor treizeci de ani. 

Jn atelierele Academiei de arte 
aplicate din str. Câmpineanu 14, 
conduse de Maxy, veţi găsi ceea 
ce gustul d-voastră n'a desluşit. 
Soiuţia problemei pe care a-ţi 
presimţit-o plimbându-vă prin de
zacordul variat al interioarelor 
d-voastră, e acolo. Nu vă aş
teaptă nici chinezisme, nici ja-
ponerii. nici un Orient factice, 
nici un Secol desgropat. Dar în 
toată amănunţimea lucrurilor ce 
vă sunt de folos şi de trebuinţă, 
veţi constata iscusita şi armoni-
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oasa întrebuinţare a materialelor 
orânduite fără contursiuni în spa
ţiu. Aci, suprafaţa şi culoarea îşi 
recâştigă drepturile, sau sunt im
puse la cuvenitul bir. Linia- ră
mâne distanţa cea mai scurtă 
între două puncte, dar în puritatea 
ei ideală, ghiceşti ritmul şi elanul. 
Aci, materia se destăinuie în va
rietatea ei infinită, şi îşi afirmă 
valoarea şi vitalitatea. Gama sen-
saţiilor e sporită, minunea reali
tăţii pe aeeastă cale, se tălmăceşte 
prin simpla ei întrebuinţare fără 
neglijenţe şi fără dispreţuire. Ele
mentele, aci, colaborează, de a-
proape sau de departe. 

Veţi vedea cum o lampă elec
trică poate fi un monument mic 

fără să vă stânjenească. Veţi ve
dea metalul supus unei sclavii 
delicate, strălucind într'un serviciu 
de ceai. Covorul nu mai e un 
privilej al trecutului, al orientului 
şi al satului; veţi vedea covorul 
modern şi pe el divanul, scaunul, 
biroul, secolului al XX-lea. 

Academia lui Maxy, nu e o 
u i u epfliniere ci b şcoală, L, un 
efort care s'a desvoltat fără sprijin 
de nicăeri, în spre biruinţă. Am 
vrea să dăm cuvintelor noastre 
sonoritatea aplauzelor,' şi puterea 
de înduplecare a reclamei con
vinse şi cinstite : O vizită la Maxy 
nu costă nimic; atelierele sunt 
deschise toată ziua; vizitaţi şi 
vă veţi convinge! i. vinea 

AFACERILE MELE 
Cu puţină bună-voinţă—şi dece n'aş 

ii bine-voitor făta de mine ? s'ar 
putea susţine că sunt şi inventiv şi 
practic. Mi-am improvizat, de când mă 
cunosc, o suită surprinzătoare de pro
fesii. Cu fiecare evoluţie a mea a evo
luat profesiunea, cu fiecare an schimbat, 
s'a schimbat şi profesiunea. Om de 
afaceri m'a descoperit deabia, un prie
ten care avea de primit o moştenire. 
Până atunci nimeni nu s'a gândit că 
aş putea reprezenta o valoare de 
schimb, Nimeni nu m'a iubit. Vreau să 
spun atât, ca să mă îngăduie să trăesc 
în camarad, frate, alături de dânsul. 
Nu m'aş putea plânge că mi se răpea 
dreptul la existenţă. Nu! Mi se îngă
duia să trăiesc. Dar cât mai departe, 
dacă se poate vis-â-vis. Pretutindeni 
mi se sugera: Dacă ai trece mai târ
ziu ! Nu te-ai putea naşte cu 30 de 
ani mai târziu ? — te-ai înţelege de 
minune cu copiii mei! Şi cu străbu
nicul te-ai fi înţeles; cu noi e mai greu... 

Primul care m'a descoperit marfă de 
preţ, a fost prietenul moştenitor. Şi 
ăsta, fiindcă nu-i se cuvine nici un fel 
de moştenire, n'avusese nici o legătură 
de rudenie cu mortul. Un neurastenic 
îi lăsa toată averea. Sora şi mama 
mortului refuzau să-1 pună în posesie 
De aci nevoia să fie sprijinit de cine
va, îmi amintesc, o amărăciune se răs
pândea în casa funerară unde a pro-
hodit popii catolici, au râs prieteni, au 
hohotit femeile şi ducea pe invizibile 
căi aeriene până la vagonul mortuar Milita Pătraşcu : dansatoare 

oprit pe peronul gării. Mortul a fost 
un libertin. De un trist şi un incon
secvent libertinaj. Dar moartea lui s'a 
săpat ca o cicatrice pe inconştienţa 
mea virgină. Era cel dintâi cunoscut 
al meu care nu glumia cu moartea, 
şi mă speria solemnitatea. L-am cu
noscut pe fericele moştenitor în casa 
libertinului: părea un creol tânăr şi 
viteaz, dar prea cuminte, prea obiectiv. 
Moartea libertinului ne-a apropiat. Moş
tenitorul avea nevoie de o mărturie 
vie, de un punct de reazăm. M'a găsit 
pe mine confesor şi sfetnic. într'a-
devăr, niciodată n'a venit un om pu
ternic să se sfătuiască cu mine. Până 
la mine au ajuns acei ce, în lipsă de 
altcineva, au venit ;ă-mi plângă pe 
umăr să se sprijine pe braţul meu. Şi 
cum era vara, ne-am apropiat şi mai 
mult. (Vara mi se destind membrele, 
îmi cresc forţele, îmi creşte curajul. 
Iarna hibernez. Am hibernat întotdea
una. Am un sânge rece de reptilă. Iarna 
mi-e cu neputinţă să cuget! îmi îngheaţă 
creerii, mă sgârcesc şi renunţ la rela
ţiile mele cu oamenii). Am remarcat 
de asemenea că ceiace se valorifică 
în genere sunt trăsăturile negative. 
Vara ies la suprafaţă, ca petele, de
fectele mele şi mă simt îmboldit spre 
afaceri. Şi cred că sunt într'adevăr om 
de afaceri fiindcă niciodată nu m'am 
putut valorifica în altfel. Şi trebue să 
se îndeplinească când-va şi voia mea. 

Apropierea de prietenul moştenitor 
m'a obligat să-mi schimb, în primul 
rând, felul de trai. Mâneam Ia un res
taurant cu aparenţă de staţie balneară: 
femei sportive, bărbaţi robuşti, muzici 
aninându-şi melodiile de pomi şi întreg 

restaurantul plutind în scânteere de 
fanfare militare. Mintea se umplu de 
fanfare şi nelămurit, doruri suave cre
şteau în mine. Prirrîa faptă a fost c'am 
renunţat la orice atingere cu femeile. 
Vederea femei ei' mă scârbia. Toate 
aceste trupuri diforme care poartă 
gheburi pe piept ca dromaderele ! Spi
ritul şi simţurile s'au înălţat deasupra 
creştetu ui, rotind ca păsările deasupra 
turlelor. Moştenitorul mă purifica. 

în închipuirea mea îi şi cucerisem 
moştenirea. Dar el, mai puţin încHnat 
spre vis, m'a dus la cele două babe. 
Le-am găsit ia masă spiritism cu un 
şoricar reumatic sub mesuţa fără cuief 
Am fost silit să exercit timp de patru 
luni, (câte două ceasuri pe zi) la masa 
de spiritism, dar cu toată încrederea 
pe co ve o avea prietenul în spiritul 
meu diplomatic, cu toată îndemânarea 
mea de a-i s gera mesei sfaturi cât 
se poate de binevoitoare pentru prie
tenul meu, în cea din urmă zi m'am 
aflat în aceiaş noapte ca şi cea dintâi. 
Babele primeau numai sfaturile trans
cendentale ale mesii, nu şi pe cele 
practice. L-am sfătuit să renunţe la 
moştenire. 

A preferat să renunţe la prietenia mea. 

M'am retras în camera mea mobi
lată desamăgit, furios. Dar peste o 
săptămână numai se ivi o nouă afacere. 
Air» cunoscut un om care mi-a dat 
mult de lucru. 

Oamenii pe care îi cunosc pentru 
întâiaş dată mă farmecă. O mână şi o 
respiraţie se întinde din persoana lor 
până la mine. Dacă vreunul ştie maj 



Ştiinţe naturale V I S U L 
Porcul 

Se trage dintr'o familie bine 
cunoscută : tatăl era un porc 
bătrân, mama o scroafă ! 

O să moară de alcoholism ; 
cum se scoală sughiţe, 

Moise din Egipt l'a tratat ca 
pe un antisemit. Dar e mai ha
botnic decât profetul; nici măcar 
nu pofteşte carne de porc. 

E bolnav putred. Vara trebuie 
să facă o cură de nămol. Iarna 
face grăsime la inimă. 

Cine i-a scos svonul că e no
rocos ? N'apucă nici bacşişul de 
anul nou ! 

Restul timpului îl petrece la 
grătar. 

I. G. Cos t in 

Brutarul 
E o excepţie : scump la făină. 
Jumătatea superioară dintr'un 

atlet complet e brutar. Restul e 
factor postai. 

Ucenicia şi-a făcut-o la drumul 
de fier, ca fochist. 

Când a cunoscut făina se an
gajase paiaţă la circ. Din en
tuziasm. 

Astfel s'a copt pentru un apo
stolat : ne dă pâinea cea de toate 
zilele — contra plată. 

în timpul repausului face co
laci, în acest scop fixează o pu
păză dedesubt. 

I. G. Cos t in 

D-na A n d r e e s c u : c o m p o z i ţ i e . 

Pietrişul — şi paşii celui care aş
tepta. 

Doi paltini, soare înălţat pe cer 
trist, spinare de deal. 

Se află în umbră o bancă. Ei rătă
ceau pe vremea amurgului, coborau 
dealul cu mireasma răsurii, priveau 
zările — şi îşi linişteau bucuria pe 
bancă. Luna când s'au întâlnit se nu
mea Septembrie. Şi se întrebau : dar 
luna cealaltă ?... 

Aştepta, bucuros că poate să sufere 
aşteptând-o. La capătul zării se topea 
în pumni — ceaţa. 

- Sus ?... 
Glasul i-a chemat ochii printre ier

buri crescute cald în lutul coastei. Ea, 
ea... Ajungea cu trupul purtat pe pri
viri. I-a ajutat să sară pe pietrişul a-
leiei. Din îmbrăţişare — ea s'a smu
cit, prefăcându-şi râsul. 0 clipă a is
pitit-o gândul să alerge pe aleie, din
colo de bancă, să urce dealul. Dar 
cetise destule cărţi, şi gândul muşca 
batjocoritjr. Si-a spus, mulţumită: ca 
într'o idils pentru pensioane... 

El a vrut s'o supere, iscodind-o: 
de ce a întârziat ? pe cine a sărutat 
până s'ajungă sus ? de ce nu se lasă 
îmbrăţişată ? Dar a izbutit să-i strângă 
braţul. Ea s'a cutremurat. O neînţe
leasă tristeţe îi ghemui sufletul în ochi, 
adumbrindu-i I-a coprins mijlocul, în 
soare. S'a sbătut. Nu a înţeles şi a 
sărutat-o. Buzele i s'au sugrumat ca 
înspăimântate de silă. Carnea s'a scu
turat răscolită de panică. Uimit — a 
vrut s'o mângâie. A fugit. 

El a simţit -— ca o piatră durerea. 
De ce fuge ? II sărutase pe bancă, cu 
o risipire de chemări în seară. Cea 
dintâi îmbrăţişare. Nici unul, nici altul 
n'au înţeles că păşesc — alipindu-şi 
trupurile — pragul cu taine. Buzele 
ei se răzvrăteau, iar dinţii ispiteau 
buze. Sărutările se desprindeau sân
gerate, deşirând răsuflarea'. N'au mai 
vorbit. Trup lângă trup — gândeau 
că sufletele se împreună în acel văz
duh de vis pe care îl aflaseră înapoia 
pleoapelor. S'au despărţit cu o singură 
îmbrăţişare ; nesfârşită, largă, îndrăz
neaţă. Ea coborând cărarea. El aler 
gând pe aleia cu pietriş. 

Acum... 
II privea cu ochi înspăimântaţi. L-a 

rugat să uite ceiace s'a petrecut în 
seară. Amândoi, pe bancă, aşezaţi ca 
doi tovarăşi de drumeţie osteniţi. Ce 
să-şi spună ? 

— Ai venit de mult... 

El a zâmbit. Şi-a stăpânit desgustul 
pentru zâmbetul lui neghiob şi blând. 

„Dar noaptea, noaptea de ce a în
drăznit?" — o chinuia gândul. 

— Eşti supărată pe mine ?... 
— Da. 
— Eşti supărată că aseară,..? 
— Nu, nu... Dar ai îndrăzt it prea 

mult astă seară... 

— Noaptea ai fost penibil, ai fost 
groaznic, m'ai făcut să sufăr, mi-ai fă
cut scârbă, scârbă... 

— Noaptea ?... 
— Nu tu... ştiu... Dar visul ?... 
— M'ai visat ? 
— Penibil... a fost penibil... De ce 

ai făcut asta, de ce ai îndrăznii ?... Ca 
un om de rând, ca un slugoiu... Mi-a 
fost scârbă, scârbă... înţelegi ?... 

Şi-a depărtat şi mai mult trupul, pe 
bancă... In zări, aflând fapta, nu bă
nuise urmări. Cr dea că visul poate 
fi ascuns, uitat. Iar sărutările celui în
drăgit, mângâietoare. 

— Dar eu,... eu nu ştiu nimic... 
— ... Ce pot face ? Mi-e scârbă ?... 
— Un vis... 
— Nu pot uita. 
— Mi-eşti dragă 
— Mi-erai drag... 
Ar fi vrut să plângă şi să sufere... 

Ar fi vrut să-i spună, lui, că îl iartă, 
că înţelege, că nu e vinovat. Nu pu 
tea nimic. Simţea că între vieţile lor 
a crescut iar larg de prăpastie. Zi du
pă zi, prietenia înălţase o punte. Au 
crezut-o veşnică şi au numit-o dra
goste. „Dar veşnicia poate fi năruită 
de un vis...?", se răsvrăti el. 

— E stupid... E copilăresc... Eu nu 
am vrut ; tu ... 

— Nici eu nu am vrut. Eu am ţi
pat, te-am lovit. Dar te-ai arătat ne
îndurător, ca un sălbatec... 

— Toate acestea în vis... Dar cine 
trăieşte din vise ? 

— Nu ştiu, nu ştiu... Nu te mai pot 
săruta... Mă oboseşti mă deprimă a-
proprierea. 

El a crezut că înţelege ; un fapt 
strein, necunoscut, îi despartía, Nu 
erau vinovaţi. Trebuiau să se supună... 

— ... Unui vis ? 
—• Şi eri îmi erai atât de drag... E 

absurd... Tăceau amândoi. Destinul — 
sau o minciună îi desparte ? 

ales poveşti frumoase, mi-i destul să-1 
iubesc, să-1 predic ca pe un crez. 
Trebue să recunosc însă, că mă entu
ziasmează mai mult oamenii cu cari 
discut afacer, Afacerile mele lunecă 
pe panta basmelor; ceiace, socot, nu 
trebuie să mă dispere. Insuccesul nu 
dovedeşte nimic. Poate cel mult o ex
perienţă ce trebuie repetată. Unul din 
— aş zice personagiile — care m'au 
entuziasmat în cariera mea de om de 
afaceri a fost generalul Alexei Ste-
panovici Vasilikopulos, fost coman
dant al cazacilor de Transbaical. L-am 
cunoscut prin domnul Covată, iarăşi 
o personalitate dotată cu imaginaţie. 
Domnul Covată are mult timp. In atin
gere cu dânsul ceasurile se înmulţesc, 
priveliştele cresc şi piticii devin uriaşi. 
In mâna lui un ou se complică; te 
poţi aştepta să iasă un automobil sau 
o locomotivă din găoace, în loc de pui. 
Nu face decât afaceri, mari, pentru 
care se cer investiţii multe şi le închee 
numai dela 6 seara până la 6 dimi
neaţa — când se duce la un prieten 
de se culcă. Câte odată când prietenul 
e indispus, domnul Covată nu doarme 
de fel şi devine tratabil la orice oră 
din zi şi noapte. Fiindcă urăşte singu-
răratea caută mereu alte tovărăşii. Cu 
tovarăşii desinteresaţi închee afaceri; 
(repet numai afaceri mari cari cer risc 
şi imaginaţie). Afacerile mici cari pot 
statornici pe un om, să-I prefacă din 
nimic în gospodar respectat nu-1 ispi
tesc ; sunt meschine şi nu-s de potriva 
lui. Pe domnul Covată l-am cunoscut 
printr'un tanâr revoluţionar (care s'a 
cuminţit desigur de atunci) fiindcă în 
ceasurile libere — dacă se pot presu
pune — domnul Covată e şi idealist, 
E un bărbat între două vârste : cărunt 
şi verzui, care s'a stabilizat la 42 ani. 
De l-aş fi întâlnit cu 25 de ani mai 
de vreme tot atât ar fi vrut şi de l-aş 

întâlni cu un veac mai târziu tot 42 
de ani ar mărturisi, după înfăţişare. 

Domnul Covată cunoaşte pe toţi pro
vincialii basarabeni ce poposesc la 
Bucureşti şi prânzeşte, deobicei, cu 
foştii mari proprietari la marile res
taurante. Dar nu se mulţumeşte să se 
invite numai pe sine ; generos, invită 
şi pe prietenii cu care se întâlneşte 
întâmplător. După masă — şi nu cruţă 
nimic să-şi facă prânzul său şi al prie
tenului cât mai copios şi mai plăcut — 
face o promenadă prin Cişmigiu. Acolo 
l-am întâlnit şi de acolo m'a dus la 
general care cânta cu armonica la un 
restaurant de refugiaţi ruşi. Cu generalul 
intru în vorbă ca şi c'un vechi prieten. 
Lipsa de situaţie l-a comprimat, l-a 
redus la o modestie comunicativă l-a 
adus Ia acelaş nivel cu mine, cu dom
nul Covată. 

Am intrat în tratative cu generalul 
Vasilikopulos fiindcă ştia poveşti mi
racole din tundră şi taiga. în primul 
rând am examinat — cred că nu exa
gerez, fiindcă examinam într'adevăr cu 
date şi statistici — problema naviga-
bilităţii Prutului şi construcţia unui şan
tier de şlepuri. în combinaţie eu, ca 
ovrei, deşi fără leţcaie, trebuia să aduc 
capital, domnul Covată administraţie 
şi generalul ideia. Afacerea fiind însă 
mai mult un vis trebuia hipnotizat de-
departe un capitalist ca să pună la 
dispoziţie fonduri. 

După câteva zile, Covată, care e un 
fel de barometru a presimţit atmos
fera pieţh, s'a poftit singur la masă şi 
ne-a vestit că va fi cu neputinţă de 
întreprins ceva, în această direcţie, 
fiindcă oamenii cari au capitaluri sunt 
trândavi, s'au săturat de aventură şi 
s'au pus cu toţiii să trăiască din rentă. 
Un doliu s'a lăsat între noi. Şi cel 
mai ruşinat eram eu care fusesem 
ales doar ca magnet pentru atracţia 

capitalurilor. în desperarea noastră, ge
neralul se ilumina: îşi aminti c'a în
gropat în taiga siberiana 260 de puduri 
de aur. Comoara e păzită de doi ca
zaci ce i-au râmaşi credincioşi şi-1 
aşteaptă. Hotărâm să descoperim chel-
tuelile de călătorie pentru tustrei şi ne 
întoarcem milionari în Europa, dacă 
nu preferim să rămânem ca vânători 
în bazinul tropical Usuri. M'a încălzit 
acest vis, m'am lăudat cu el necunos
cuţilor, am răspândit veste în sat ca 
fapt îndeplinit, că voi face o călătorie 
în Siberia şi poate, să şi rămân pe 
acolo. Cunoscuţii au râs. Ştiau că 
acum câţiva ani am încercat să în
tocmesc din refugiaţi albi o oştire 
antibolşevică şi să-i predau comanda 
lui Mahno (pe atunci aflător în ţară), 
Cunoscuţii ştiu c \ Mahno a fugit şi a 
tăiat doi cai într'o pădure a Buzăului 
iar eu am fost silit să licenţiez pe 
mercenari. 

După o săptămână de meditaţie 
nouă mi-am dat seama că nici un i i-
lantrop n'ar risca să finanţeze noua 
întreprindere a generalului Vasiliko
pulos. Ne-am adunat şi am decis că 
trebuie să renunţăm şi la serviciile 
domnului Covată pe care prea l-am 
găsit în pius pentru bugetele şi exis
tenţa noastră... 

După alte câteva afaceri cu aceiaş 
reuşită generalul a renuţat şi la mine. 

La urma urmei s'a. mulţumit cu o 
subvenţie deşi, de mărturisit, mărtu
riseşte că e antrepenorul cântarelor 
automate din gările ţării întregi. 

Mă mulţumesc să aşlept o nouă 
afacere... 

I o n C&lwgrftru 

1) Din romanul „Omul de după uşă". 

Au trecut orăşeni pe aleie, şi s'au 
silit să-i privească liniştiţi, cuviincios. 
Gândea : „cum ne vom despărţi 7" Dar 
glasul lui a izbucnit aspru, aproape. 

— Auzi ? E stupid, dragostea noas
tră nu se poate opri aici... 

Ea a început să plângă. El a voit 
s'o îmbrăţişeze. Dar a zărit un păian
jen mare, întunecat, cu semnul unei 
cruci albe. Se căţăra prudent pe ră
dăcinile paltinului. 

— Mă simt atât de nefericită... 
— „Oare e veninos ?" se întrebă 

el. ca prins de o nestăpânită curio
zitate. 

întrebarea ii deslănţui în suflet bu
curii. Se surprinse liber, tânăr, dor
nic de a se arăta altfel decât ceilalţi. 
Urmărea cu nesaţ umbletul nesigur al 
păianjenului. Dar văzând că tovarăşa 
plânge, se sili să pară trist. 

— Dar e absurd, repetă el cu în
chipuită căldură, dragostea noastră va 
continua... Iţi jur 1 

F o r t u n a M a v r o m a t i ( H a m b u r g ) : p ic tu ră . 

„Ce cuvânt stupid", gândi... 
Era neliniştit. Păianjenul dispăruse, 

îl căuta din ochi, îngrijorat, printre 
frunze. 

— Poate am să uit, suspină ea. 
„Mint? se întrebă. Mint, desigur... 

Nu mai mi-e drag. Dar cum să-i spun? 
Suferă..." 

Nu cuteza să-şi ridice ochii şi să-1 
privească. El, o mângâie uşor pe umeri, 
căutând păianjenul. îl descoperi pe 
paltin, pândind. Bucuria îi răscoli su
fletul. Zâmbi. 

— Crezi că am să uit ? îl întrebă 
ea, mulţumită că şi-a putut încuraja 
tovarăşul. 

— Mi-eşti dragă!..., minţi el, fără 
să înţeleagă, dar întrebându-se cât 
timp i-ar trebui păianjenului să oco
lească tulpina. Atunci se arătară din 
nou orăşeni pe alee. Ea se minună şi 
îl admiră cu câtă iscusinţă îşi ascunde 
emoţia vorbindu-i despre păianjeni. 

— S'ar putea găsi unul chiar pe 
aici, prin apropriere, pe vreun pom... 

Ea zâmbea. 
— E târziu... 
— Astăseară vii ?... 
— Dar să nu mar încerci... 
Au râs amândoi, mincinoşi şi fericiţi. 
— „Cum uită de repede", se bu

cură el. 
— „Cât de lesne crede".... se bu

cură ea. 
A întovărăşit-o până la capătul a-

leiei. Nu mai găseau ce să-şi spună, 
şi fiecare socotea pe celalt mişcat. Ea 
a coborât coasta cu răsuri. A privit'o 
zâmbind. A u fost nevoiţi amândoi să-şi 
facă semne. Apoi, paşii sau depărtat 
pe pietriş. 

M i r c e a Eliade 

0 Expoziţie interesantă. — In saloanele 
artelor decorat ive din Str. Cămpineanu se 
va deschide la 1 Martie expoziţ ia colectiva 
de arte noua la care vor lua p a r t e : I.Bră-
tăşami, V. Brauner, Marcel lauen, M. li. 
Maxţi, t'oiveliu Miliăilesca, Milita Pătnişcu, 
Mattis Teiitsch. 



Arhitectura 
Oricât de izolaţi şi indiferenţi trăim 

noi în oraşe improvizate, nu ne poate 
scăpa actualitatea covârşitoare a unei 
arhitecturi într'adevâr nouă. 

Isbânda ideilor ce cresc, o putem cu 
preciziune urmări, prin efectele lor ma
teriale. 

In ultimii 10 ani s'a urnit mai mult 
decât în 10 decenii anterioare toată 
aşezarea cunoaşterei arhitectonice în 
Europa. Au fost necesare ereziile eclec
tice, neogotice, baroc-composit, toate 
fanteziile oportuniste, jugendstil, sece-
sionul, neoclasic, ca să pricepem noua 
învăţătură. 

Cei ce s'au aşezat dincolo de „este
tica pură" de formă seacă artistică-cul-
turalâ, dincolo de tradiţia uzată au 

, fost călăuzele începuturilor. 
' Artele plastice novatoare au depa
razitat arhitectura; aspectul modern al 
vieţii care inspiră în general arta nouă 
a dat expresiunea socială şi arhitecturei. 

Arhitectura modernă are obârşia for
mei sale în satisfacerea strictă, a ce
rinţelor de confort economie şi higiena 
nouă. Năzuinţele estetice ale omului 
« o u se pot ceti în rezultatele desăvâr

ş i t e ale technicei şi se exprimă liber 
rîn forma trenului a automobilelor a 
transatlanticelor sau a unei maşini. 

Stilul nou se va forma din coordo
narea eforturilor individuale. Arta va 
limpezi alfabetul arhitectonic către 
forma obiectivă şi universală. Calea 
este deschisă. 

Progresul ideei moderne îl putem 
urmări în succesiunea aproape neîn-

Marce l l a n c u : p i c t u ră 1 9 2 7 . 

treruptă de manifestări de arhitectură 
din ultimii ani. 

1. Expoziţia artelor decorative dela 
Paris au pus problema cu sfLla înce
puturilor. Desigur altfel decât pe calea 
ornamentaţiei se putea experimenta 
gândul viu al raţionalismului nou, gân
dul înrâurit de realitate. 

2. Am anunţat anul trecut eveni
mentul expoziţiei de arhitectură dela 
Stuttgard care strânsese la o laltă o-
pera celor mai buni arhitecţi tineri ai 
Europei. Operă puternică de jalonare; 
orientare technică şi estetică. 

Pentru prima dată reese clară şi a-
totcuprinzătoare opera îndrumătorului 
isteţ; a lui Corbusier. 

3. După aceea am văzut expoziţia 
de proecte şi modele de arhitectură 
nouă din Varşovia unde a precumpă
nit conducerea ideei puriste ruseşti cu 
acel gust de uzină proletară în orice 
casă sau palat urban. 

4. In fine în anul acesta trebue să 
notăm cu satisfacţie expoziţia de arhi
tectură nouă din Brno. Un mănunchi 
decis de câţiva arhitecţi tineri cehos
lovaci au reuşit să înfăptuească această 
minune ce este expoziţia vecinilor 
noştri. 

Printre cele mai frumoase cităm ca
sele lui Bohuslav Fuchs, Stepanek, Ja-
roslav Grunt, Prof, J. Kroha, H' Fol-
tyn şi Miroslav Putna. 

Cine socoate credinţa şi sacrificiile 
necesare înfăptuirii acestor manifestări 
necunoscute până în zilele noastre în 
arhitectura va înţelege că e vorba azi 
de o adevărata renaştere artistică eu
ropeană. 

Marce l l a n c u 

HOTĂRÂRI CASATE 
Stendhal este la modă. 
Nădăjduim că lucru nu mai e o 

noutate pentru nimeni chiar şi la noi. 
Dimpotrivă ne temem că felul acesta 

de a consemna — subliniind implicit 
— strălucit de verdea longevitate li
terară a maestrului, ne va aduce mâ
nia stendhalomanilor. Intr'adevăr a 
spune despre un scriitor că este la 
modă însemnează în mod neobicinuit, 
o insinuantă răutate. 

Căci în mod obicinuit, logic, dar 
absurd noţiunea de modă sugerează 
pe aceea de feminitate iar aceasta pe 
aceea de capriciu — pentru a spune 
numai atât. Absurd, deoarece moda 
este numai efectul unui complex de 
cauze bine determinate sau chiar şi 
numai determinabile. 

Aprecierea nu trebue să fie neapă
rat exclusă de cuvântul modă, care 
cel mult îi poate varia la infinit inten
sitatea. Dimpotrivă se respectă astfel 
şi mai mult adevărul, mărindu-se cer
cul care cuprinde alături de aprecia-
tori şi adepţi, pe cititorii pur şi simplu. 

Stendhal este la modă. 
Nu acelaş lucru s'ar putea spune 

despre Balzac care are mai mulţi a-
preciatori şi chiar adepţi decât cititori 
pur şi simplu, în ciuda amploarei ele
mentului foileton din opera sa. 

Balzac s'a citit şi se citează dar nu 
se mai citeşte. 

Pe câtă vreme Stendhal... 
Şi e firesc. 
Stendhal a fost un artist, Balzac un 

luptător răzvrătit, cu idealuri nu toc
mai idealiste şi mai ales recomanda
bile. Lupta este dezordonată, puhoiul 
clocotitor este tulbure. De aceea ma
teria bogată în substanţialitate turnată 
în tiparele „Comediei Umane" este 
desechilibrată. 

Dimpotrivă romanul lui Stendhal are 
o puritate de contururi aproape cla
sică. 

Balzac alternează în doze inegale di
namicul şi staticul, perzându-se în 
consideraţii de cele mai multe ori re
torice sau în descrieri nesfârşite cari 
obosesc repede răbdarea cititorii ui 
pur şi simplu. 

Stendhal în mod matematic a fiecare 
patru pagini statice introduce un ele
ment nou care alimentează interesul. 

De aceea se poate spune că Balzac 
este numai la... onoare. 

Indiferent de aceste nuanţe esenţia
lul este importanţa acestor uriaşe fi
guri ale secolului XIX cari astăzi sunt 
mai contimporane ca niciodată. 

Şi în vremea în care fanaticii răsco-
esc arhivele în căutarea de noui do

cumente şi de detalii inedite asupra 

vieţii şi operei lor, când editorii se 
luptă aprig pentru dobândirea celor 
mai neînsemnate pagini manuscrise, 
când Henry Debraye abia a publicat 
ediţia definitivă a lui Lucien Leuwen, 
şi Henry Martineau va publica zilele 
acestea neterminatul „Lamiel" iar a-
cel Balzac mis ă nu" a fost primit cu 
adevărată frenezie, e firesc să devie, 
extrem de interesante unele păreri 
imediat posterioare mortei scriitorului 
idolatrat de Henri de Regnier cât şi 
şi a celui care voia să domnească 
cu condeiul . 

Astfel pagini lipsite de orice inte
res şi mai ales de orice valoare, pa
gini complect perimate, devin de o 
neaşteptată actualitate. 

Acum 71 de ani a apărut la Paris 
tipărită cu deosebită îngrijire şi sub 
un ti 1 lu kilometric, lucrarea unui oare 
care FMgene Poitou. 

Acest ilustru necunoscut, se pare 
că era totuşi un personagiu de oare
care importantă, judecând după titlul 
său de înalt Consilier la Curtea Im
perială din Angers. 

Părerea — sau mai exact — păre
rile sale, enunţate şi desvoltate gene
ros în această lucrare devin importante 
prin aceea că sunt girate printr'un 
premiu de către una din secţiunile 
Institutului şi anume de Academia de 
Ştiinţe Morale şi Politice. 

A gira înseamnă a asuma întreaga 
responsabilitate a celor girate, uneori 
chiar adoptarea lor. 

Caracterul citatelor pe care Ie vom 
da mai jos ne obligă din respect fată 
de înalta instituţie să adăugăm că lu
crarea a fost prezentată la concursul 
instituit de Academie asupra subiec
tului : Despre romanul şi teatrul con
timporan şi despre influenţa lor asupra 
moravurilor. 

Din rapoartele membri lor referenţi, 
rapoarte inexplicabil anexate volumu
lui, reese că la concurs s'au prezentat 
numai 4 lucrări dintre cari Irei impo
sibil de luat în considerare. 

Iată deci că juriul fiind oarecum 
for{at, Academia nu poate fi învinuită 
sau bănuită de... uşurinţă. 

In acelaşi fel se poate absolvi <A-
sociatia Criticei Dramatice- de a fi 
premiat „Pavilionul cu umbre". 

Un concurs trebue negreşit să aibă 
un rezultat şi atunci je adoptă solu
ţia faimosului umorist: < D i n două 
rele se ia cel mai mic . 

Perzându-ji astfel importanta repre
zentativă — cu toate c ă referentul 
le aduce multe elogii — p ă r e r i l e nu

mitului Poitou nu rămân mai puţin 
interesante şi mai ales înveselitoare. 

Este destul să cităm acest pasaj din 
prefaţă pentru a putea să ne facem o 
dee de tonul ntregei lucrări: 

„O reacţiune începe să se facă în 
spirite contra acelei literaturi corupte 
şi corupătoare care a domnit în Franţa 
25 de ant: toată ambiţia mea va fisă 
îi grăbesc progresul. Poate că această 
reacţiune nu este nici atât de înaintată 
nici atât de generală cum se complac 
să o spună unii. Şi unele succese lite
rare ale zilei sunt de natură a o do
vedi. Aceasta nu ar fi decât un mo
tiv mai mult de a protesta energic 
contra atâtor opere prea multă vreme 
înconjurate de o admiraţie uşuralecă 
sau de o indulgenţă regretabilă. 

Dar ceeace pot să afirm, este că 
nu aşi fi scris această carte dacă nu 
aş fi avut încredere în viitor şi dacă 
nu aş crede în ridicarea ideilor, în în
tărirea moravurilor şi în regenerarea 
literaturei noastre". 

Asupra acestora înaltul magistrat a-
tacă subiectul, împărţind morala în 
publică şi privată. 

După ce îl face praf pe Théophile 
Gauthier a cărei «Mademoiselle Mau-
pin» i se pare opera unui dement şi 
deplânge, că «geniuh lui Georges Sand 
se risipeşte în opere cari atacă socie
tatea şi instituţiile sacre, dar după ce 
se ocupă minuţios de «marii scriitori» 
al căror nume ne sunt absolut necu
noscute ajunge la Stendhal. 

Fraza incepe astfel : 
"Citim în cartea „De l'amouru a 

unui oarecare Stendhal (Henri Beyle) 
etc. Si în notiţa : 

„Această carte datează din 1822. 
Cronologia aparţine unei epoci deja 
depărtate de noi. Dar demi-celebrita-
tea ei este mult mai recentă. De abia 
prin 1834 a început să fie ceva mai 
cunoscută. Şi numai de câţiva ani s'a 
făcut un fel de popularitate puţin me
ritată şi mai ales foarte supărătoare» 

Mai departe pudicul Pointou se e-
moţionează de faptul de a numi iu
birea «un fluid nervos, o lege fizică». 

„E ciudat că scriitorii din această 
şcoală vorbesc uneori de datorie. Dar 
e curios de ştiut ce înţeleg ei prin a-
cest cuvânt Mai ales Beyle are asupra 
acestui punct o teorie care face să fie 
notată. 

El a desvoltat-o într'o carte detes
tabilă din toate punctele de vedere, 
plină de fiere, de ură religioasă, de 
scepticism şi corupţie elegantă: „Le 
Rouge et le Noir". 

Apoi citează pasajul în care Julien 
Sorel socoteşte seducerea d-nei Renal 
ca o datorie de îndeplinit faţă de el 
însuşi şi îl comentează astfel : 

«Se poate închipui un mai odios 
abuz de cuvinte ? Este cu putinţă să 
insulţi mai obrasnic conştiinţa şi să 
travesteşti într'un chip mai nelegiuit 
noţiunile sale cele mai sfinte ? 

Regretăm că nu ne îngădue să re
producem pasajul acesta savuros, în 
întregimea lui, De asemenea pe acela 
care după — 20 sau 30 pagini — în
cepe astfel : 

«Am mai citat un scriitor Beyle 
sau Stendhal etc». 

Şi apoi dintr'odată «se dă» (ce-ar 
zice Poitou de o astfel de expresie) 
la Balzac. 

Este peste putinţă să nu cităm tot 
acel pasaj : 

«Printre generaţia literară care da
tează dela 1830 d-I de Balzac este a-
cela care a continuat cu cea mai mare 
strălucire, aş fi putut spune: scandal, 
tradiţia întreţinută de Beyle. Balzac în 
această privinţă este elevul Iui Beyle. 
Se pare că volumul «De l'amour» a 
inspirat autorului romanulu «Peau de 
Chagrin» cartea sa şi mai ruşinoasă 
şi mai corupătoare încă: «Fiziologia 
Căsătoriei». ') 

Intre aceste două opere este o in
contestabilă analogie şi un fel de aer 
de familie atât pentru formă cât şi 
pentru fond. 

In ce priveşte forma aceiaş afectare 
a metode or ştiinţifice, acelaş dogma
tism pretenţios, acelaş «parti-pris» de 
ciudăţenie, cât despre fond e acelaş 
materialism medical, acelas sensualism 
practic, aceeaş lipsă de orice senti
ment înalt şi de gândire morală: adă
ugaţi numai la d-1 de Balzac, mai 
mult cinism în corupţie şi mai multă 
grosolănie în limbaj. Nu trebue să vă 
aşteptaţi să intrăm în aprecierea aces
tei cărţi, ar însemna să-i facem prea 
multă cinste Nu e în ea nici docrină 
nici ceva asemănător. Este imoralitate 
pură, libertinaj rafinat şi quintezenţiat. 
Chiar şi din punct de vedere literar, 
opera este indigestă, greţoasă şi nu 
poate place decât spiritelor blazate sau 
şcolarilor avizi de picanterii. Gluma e 
lipsită de graţie, observaţia de delica
teţe în aşa fel încât plictiseala şi des-
gustul servesc de prezervativ contra 
corupţiei. Dar spiritul care a inspirat 
această carte se găseşte în mai multe 
din scrierile d-lui de Balzac şi nu sub 
forma aceasta pedanta şi cinică dar în 
stare de maxime practice şi de morală 
uzuală. 

Mai trebue să spunem că «Le Pere 
Goriot» i se pare tot atât de mons-

1) D e c e a scăpat, bietul Gourmont ! 



NOTE, CÂRTI L REVISTE 
0 anchclà . — La Revue „Cahiers de 

L'Etoile", dans son numéro de Novembre-Dé
cembre termine sa première année d'exis
tence, eannonce, pour l'année 1929, le dé
veloppement de son programme. Pour mi
eux réaliser ce programme, les „Cahiers 
de L'Etoile" instituent, auprès des esprits 
les mieux informés dans tous les ordres 
de la connaissance et de l'action, une vaste 
consultation internationale, afin d'établir l'e
xacte position et rechercher la solution 
d'un problème qui leur paraît des plus im
portants à résoudre : 

A) Existe-t-il une inquiétude particulière 
à notre époque ? 

B) 1. La constatez-vous dans votre monde? 
Quelles formes y prend-ele ? 

2. Comment s'exprime cette inquiétude 
dans et devant la vie sociale ? 

(L'interdépendance des pays, la conden
sation de la population dans les grands cen
tres, le machinisme collectif, l'automatisme 
individuel tendent-ils à anéantir la personna
lité humaine ?) 

2. Et dans la vie sexuelle ? 

4. Et dans la foi ? 

5. Quel est son effet sur l'activité cré
atrice ? 

C) L'inquétude n'est-elle pas la souffrance 
d'une humanité qui cherche à retrouver son 
unité en se libérant de ses prisons (temps, 
espace et solitude individuelle) ? 

Dans ce cas, une époque de grande in
quiétude ne marque-t-elle pas l'éveil d'une 
nouvelle conscience ? Et si nous sommes 
dans telle époque, pouvons-nous déjà dé
gager cette nouvelle conscience et ses ca
ractères ? 

Le Comité de Rédaction des Cahiers de 
l'Etoile, s'adjoint M. M. S. Klingsland, Ph. 
Soupault et L. Martin-Chauffier afin de pré
senter les vérités qui se dégageront de cette 
consultation. 

Les réponses paraîtront en un volume 
spécial consacré à „L'Inquiétude Contem
poraine" publié par la Maison Kra. La Ré
daction des Cahiers de l'Etoile espère que 
ce volume pourra, en une certaine mesure, 
éclairer la Conscience contemporaine sur le 
but que l'humanité poursuit. 

Dans son numéro de Novembre-Décembre 
» 

les Cahiers de l'Etoile publient : un poème 
de Krishnamurti et des remarques sur „Les 
Rythmes Humains" ; une magistrale étude 
de Elle Faure sur la sculpture hindoue ; 

des articles.de Itsuzo „Takeuchi", Q u e l 
ques feuillets d'un traité de l'Art chinois" ; 
.Dell'art divin et de l'art dédivinisè" par Rom 
Landau „Vie et mouvement" par le D-rP . 
Cragnolini; „Le problème spatial dans la pe

inture" par Leopold Survage; „L'emotion 
dans la peinture espagnole" par Georges PU' 
lement; „Portrait de sada, petite singe" par 
Francis de Miomandre; „la rénovation du sen 
timent musical" par André Coeuroy ; ,,1'Art 
et l'esprit nouveau" par Myriem Cuttoli ; et 
des Chroniques par Marcel Berger ; „Les 
enseignements de l'année sportive" ; de Sz-
gismond St. Klingsland, „Quelques réflexi
ons à propos des idées d'Albert Gleizes sur 
les Arts plastiques" ; de Jaques Crespele 
„Apres le Pacte : l'émotion de la Paix" ; „A 
travers les livres" par /, de Manziarly, Anne-
Armandy et Carlo Suares. 

Les i cones russes de Pierre Muratov — 
Este o adevărată carte de artă şi care va 
fi pentru mulţi cititori, o revelaţie. 

Nimic nu e atât de rău cunoscut ca pic
tura rusă, ca frescele şi icoanele dela Vla-
dimir şi Novgorod. Studiul D. Murator dă, 
înpreună cu un text precis, documente cari 
ne uimesc şi cari ne descoperă o Rusia 
medievală mult mai bogată artisticeşte de 
cum se crede de obiceiu. Se văd ridicân-
du-se, de asemenea, nume de pictori, cari 
ar putea sta cu cinste în orice istorie de 
artă europeană. Ne fiind la origină, de cât 
o provincie a Bizanţului, Rusia se afirmă în 
sec. al XIV, după formele noui şi originale. 

Novgorod devine mai mare centru de 
artă şi Theophane le Gue, cântând vifores-
cul, iubind notaţiile realiste, face o şcoală. 
Elevul său Roublev, este la sfârşitul sec. al 
XlV-lea, un fel de Fra Angelico, rus. 

Marele decorator este acela care de la 
1500 a decorat, marile fresce ale mânăstirei 
Saint-Theraparte: maestrul Denys. Este un 
nume care cu atât mai puţin nu trebue să-1 
uităm. Cu aceste mari figuri, el este în acelaş 
timp, precursorul manierismului epocei ur
mătoare. Operele sale, ca şi acelea ale ce
lorlalţi artişti, uimesc prin originalitatea lor. 

Este o lume curioasă şi nouă pe care M. 
Murato.v vine să ne-o arate; această lume 
de icoane perfect, şlefuite, restaurate de 
către „comisia Grabow" (1919—1920) şi care 
păruse a fi de o desesperantă monotonie, şi 
iată-le, ne minunează prin farmecul şi di
versitatea lor, extrem de sigură şi întinsă, 
arată că nimic nu e mai puţin imobil decât 
arta Persiei şi a Assyriei. 

rtdolf B e h n e : O oră de arhitectură (Aka-
demischer Verlag Stuttgart). 

Cunoscutul critic schiţează într'o carte plină 
de aforisme şi reproduceri o filosofie a este
ticei moderne. Pe cale empirică: plină de 
exemplificări de o plasticitate neobicinuită 
această carte care nu are o singură pagină 
de teorie ne introduce fără să ne dăm seama 
în raţiunea arhitecturei nouă. 

Concluziunea: Arhitectura modernă este 
astăzi socială umană şi practică şi în lanţu 
evoluţiei sale pentru prima oară adevărata 
artă de a locui. 

L'art chreticu primitif et l'art byzantin. — 
D. Charles Diehl a reuşit să pună în şai

zeci de pagini tot esenţialul artei creştine 
din primele secole şi al artei bizantine, pe 
cari le cunoaşte minunat. Din vremea cata
combelor până în sec, al XV-lea. urmăreşti 
pe rând desfăşurarea faptelor artistice, cari, 
atât de mult, în timp, au minunat occidentul. 

Arta bizantină apare în toată originalita
tea şi diversitatea; trei elemente se conto
pesc in e a ; helenismul, orientul şi creştinis
mul. Din înbinarea lor naşte un stil nou. 
care variază dealtfel după loc, după cum se 
găseşte în Egipt, în Syria, în Messopotamia 
ori în Asia Minoră. Ca să reamintim expre
sia lui Auguste Choisy „influenţele Persiei 
Sassanide se întâlnesc cu tradiţiile clasice, 
pe un pământ în care trăeşte încă helenis
mul." De aci pornesc elementele generale 
pe cari le întâlnim pretutindeni. 

Cele trei mari perioade ale artei bizantine 
sec. al Vl-lea, apoi aceia care ţine din sec. 
al VH-lea până în sec. al IX-lea şi în fine 
minunata reîntoarcere din sec. al XlV-leaş i 
al XV-lea, sunt, fără nici o îndoială, de o 
mare bogăţie. Dealungul veacurilor s'a năs
cut, puţin câte puţin, inconografia creştină ; 
această „artă savantă şi rafinată, prinsă de 
pompă şi de lux", a exersat o mare influ
enţă, în timpul evul-mediului şi chiar în e-
poca renaşterii: cartea recentă a D. M. Mu-
ratov despre „Icoanele ruseşti." a arătat, cu 
deamânuntul, tot ceace îi datoreşte ţările 
slave. 

In acelaşi timp cu frumosul volum al lui 
Charles Dichl e şi acela a lui Georges Conte-
nau despre „l'art de l'Asie occidentale an-
cienne, publicat nu de mult. 

Povere l lo . — Cronică istorică în [5 acte 
(¡205—1226) de Jules de Marthold. 

Această cronică deşi are toată animaţia 
unei drame este o dramă, în sfârşit, a fost 
scrisă de un cunoscător al teatrului. Este 
operă postumă a lui Jules de Marthold. El a 
scris mai mult de olsută de piese, în proză şi în 
versuri, dintre care, multe au fost onoarea tea-
relor, cari le-a jeprezentat. Jules de Marthold, 
a lăsat amintirea unui erudit, a unui adevărat 
poet, a unui jurnalist al spiritului ascuţit. 

Nevasta lui, ea însăşi o scriitoare distinsă. 

Jean Badovici — Th. *>. D o e s b u r g . — Cu 
oarecare întârziere intervenim ca martori 
într'un conflict între prietenul nostru Jean 
Badovici şi D-l Theo. v. Doesburg. Ţinem 
să precisăm prin acestea încrederea ce o 
avem în munca şi sacrificiul nemăsurat ce 
l'a depus în orientarea şi purificarea arhi
tecturei noi prietenul Badovici. Suntem şi 
am fost întotdeauna nedumeriţi ca mulţi 
colegi din Germania, Olanda şi Franţa în 
faţa teoriilor desvoltate de grupul D-lui 
Doesburg. Nu poate fi vorba de plagiat în
tr'un articol în care autorul desvoltă vede
rile altuia. 

Cahiers D'Art director Chr. Zwvos (Paris) ] 
Cu ce bucurie răsfoim caetele cuceritoare I 

ale artei noi: Reproduceri în Sotto4\nRenolr 
Picasso, Matiss alături de opera actuală a 
celor în creştere şi a noilor apostoli: Ernst 
Menkes, Arp, Bores. Pagini întregi închinate 
muzicei moderne, teatrului arhitecturii cine
matografiei noi. Ultimul număr publică o 
parte din opera mare şi necunoscută a pic
torului dispărut De la Fresnay. Cronica 
descoperirilor ne presintă un nou artist pe 
Andre Beaudin: Sensibilitate şi meşteşug 
puternic servesc o fantezie plastică neobici
nuită. Arhictura lui Garnier este precursoarea 
întregului efort industrial modern. Curajul 
constructiv al acestui artist întrece orizontul 
arhitectural. 

Codexul expoziţiilor şi al informaţiunilor 
artistice din Europa sunt un cicerone al cer-
cetătorilor artei. 

Morizont revista de arhitectura cehă covj 
sacră un număr întreg operei unui tânăr 
maestru Arnost Wiesner: artă^senţială plină 
de lirism. 

L'Italiano foaia de artă şi politică culti* 
rală a spiritualului Longanesi e întotdeauna 
impregnată de ironia unei aristocraţii inte
lectuale. Desenuri personale, politică fascistă 
manifeste jucăuşe prosa de Giuseppe Rai
mondi şi zeflemea multă lângă puţină 
doctrină. 

Der Slurm a reluat cu prilejul aniversării 
Directorului său Walden (cel mai mare po
pularizator al artei noi) un aspect de nouă 
înfrăţire. Găsim iarăşi poesie, curaj plastic 
şi ironia lui Walden alături de opera artişti
lor ce îi va impune el Europei. 

flrchitecture Vivante. — Publicaţia de 
architectura nouă a editurei Morance este 
un album în care putem urmări până în de
talii desvoltarea ce o ia stilul modern în 
Europa. Acest album condus cu multă pri- j 
cepere de arhitectul Badovici, este o şcoală , 
vie, un monitor oficial şi o busolă necesară î 
căutătorului. 
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truos ca «M-lle Maupin». Apoi vor
bind despre puternicul roman al lui 
Eugene Sue care, se zice, ar fi inspirat 
şi pe Pierre Benoit spune: 

«Ce subiect revoltător acela al lui 
Star Gulh. 

Şi iar ajunge la Stendhal -
«Le Roage et le Noir» şi La Char-

treuse du Parme» nişte pretinse pic
turi ale societăţei cari ar face ca so
cietatea să fie luată în desgust şi 
oroare. Mai ales primul din aceste 
două lucrări, poartă pecetia unei in
spiraţii detestabile». 

Vorbind despre Vautrin — care de 
altfel căzuse dela premieră ceiace ne 
face să credem că ilustrul Poitou nu 
prea era în curent cu viaţa teatrală— 
exclamă ca un tată nobil din teatrul 
lui Dumas: 

«Cum de am căzut atât de jos în
cât bunul gust şi lipsa pudoarei nu 
a protestat în noi contra unor astfel 
de josnicii. O ! Moliere! O! deca
denţă! O, Francezi care vă numeaţi 
Atenieni moderni, acestea's spectacolele 
cari fac de acuma deliciile voastre? 
Asta e spiritul care vă farmecă, lim
bajul care vă vrăjeşte urechile». 

In traducere liberă asta ar suna: 
«Voi sunteţi urmaşii Romei ?». 

2424. — Tipografia „OLTENIA", Strada Imperială No. 1, Bucureşti 

Şi aşa mai departe. 

Ceeace se numeşte pompos «opera 
timpului» este o entitate foarte ireve
renţioasă. La distanţe de câteva decenii 
transformă dintr'odată pagini de o 
austeră gravitate, în pagini humoristice. 
Nu trebue să ne înduioşem asupra 
memoriei Iui Poitou, Ca magistrat la 
Curtea de Apel din Angers era pre
destinat la o asemenea soartă. Câte 
din hotărârile sale nu au fost răstur
nate de Casaţia Franceză? 

Şi apoi nu il obliga nimeni să se 
Improvizeze critic. Nici măcar nevoia 
materială a premiului. Căci pe atunci 
oamenii de robă aveau o situaţie care 
nici nu se putea compara cu cea de 
azi care în vederea premiilor face pe 
unii magistraţi, prefecţi şi ma ales 
avocatei de provincie să se Improvi
zeze autori dramatici. 

Prin firea lucrurilor justiţia şi lite-
ratura sunt incompatibile. Cum ar pu
tea un om de lege să fie în afară de 
lege? Or e prima condiţie care âe 
la sine se pune omului de iftere. 

Non supra legem. 
Este de ceeace ar trebui să-şî dea 

seama mulţi. 
losif Igiroţianu 
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