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Când s'a votat prima noastră Constituţie, A-

rietide Pascal a afirmat  că ea e un monument, 
•^ridicat mai mult viitorului. A m a ş t e p t a t c u toţii 
ca Tara Românească să se desvblte, să crească 
şi să se democratizeze în aşa fel  încât haina, 
prea larg croită iă 1866, Bă i se potrivească în 
cele din urmă. Şi în această firească  aşteptare, 
toate călcările de Constituţie păreau oarecum 
explicabîle şî în orice caz nu îndurerau prea 
mult, ^ căci se nesocotea o Constituţie care 
încă  *au e ' a â noastră. Apoi, libertăţile cetăţe-
neşti, căpătate fără  luptaşi acordate fără  vreme 
puteau fi  uşor restrânse pe calea abuzului. 

Azi, când viitorul întrevăzut *de Aristide Pas-
cal a- devenit prezent aevea, firesc  lucru ar fi 
fost  ca d'epurile constituţionale, dacă nu sunt 
lărgite, să fi  fost  cel puţin menţinute. 

Ele însă se restrâng. 
E prima pildă in istorie şi e primul caz în 

normala evoluţie a unui popor când un aseme-
nea salt îndărăt se poate face  fără  violenţă. 

Totuşi, ceiace aiurea ar părea foarte  compli-
cat şi extraordinar, e la noi cât se poate de 

. simplu. 
Până în prezent făceau  politică activă în Ţara 

românească numai doi pumni de oameni, cari nu 
mergeau chiar până acolo încât ~a uzeze com-
plect de drepturile constituţionale. Prudenţa, 
care a fost  la noi multă vreme .marnă bună a ve-
nirei la putere, a făcut  pe aceia cari singurii poa-
te simţeau nevoia de o Constituţie, să n'o prea 
ieâ în serios chiar atunci când erau dânşii în joc 
Vagile învinuiri de călcare a Constituţiei, pe cari 
politicianii şi le aduc cam la vreme de exaspe-

; de nimeni şi făceau. 
pa r ţe dintr'un arsenâl, demodat chiar -îrr-elrpri-i-
nau'guţării lui. 

-Apoi, opinie publică nu exista. Aveam cel pu-
ţin o slabă opinie politică la Bucureşti, al cărei 

. singur rol era să fabrice  în culise manechine mi-
nisteriale, pe cari le îmbrâncea apoi pe scenă în 
indiferenţa  celor mulţi, gata 'bă accepte consul 
pe orice armăsar chiar dacă nu făcea  parte din 
grajdurile imperiale. 

In aşa împrejurări, libertăţile publice .putinii 
fi  cât de largi. Ele nu supărau serios pe nimeni 
şi nimeni n'avea cuvânt serios .să fie  supărat pe 
ele. 

Libertatea presei, în deosebi — căci ea e k or-
dinea zilei — intra minunat în acest calapod 
constituţional. Gazetele căpătaseră libertatea' sa 
scrie ce vroiau ele, iar oamenii noştrii politici îşi 
rezervaseră libertatea să facă  ceeace pofteau 

dânşii. Armonia era desăvârşită. Iar dacă se în-
tâmplau bărbaţi de Stat, doritori să nu-şi vadă 
activitatea disecată tocmai în public, — lucrul 
se aranja foarte  bine. Aşa se explică de ce sub 
regimul celei mai largi libertăţi a tiparului, am 
putut asista la spectacolul eu adevărat curios 
de a vedea pe cei mai compromişi oameni poli-
tici în graţiile celor mai răspândite ziare, cari 
rămâneau totuşi răspândite. 

De când votul universal a chemat însă la viaţă 
publică straturile largi ale societăţii şi de-când 
corpul electoral nu mai poate fi  împărţit în doua 
fracţiuni  înfometate  şi fanatice,  gata la orice, 
cu singura condiţie ca să fie  conduse cu price-
pere la asaltul bugetului, perspectivele de viitor 
s'au schimbat cu desăvârşire în această ţară. Li-
bertăţile constituţionale au încetat de a mai fi 
o glumă; ele ameninţă să devină o armă teribilă 
în mâinile acelora dela cari, până mai ieri, e-
inana numai în teorie suveranitatea naţională, şi 
în faţa  unei asemnea ameninţări, totul trebueşţe 
drămuit cu atenţie. Sub acest raport, Oamenii 
noştri politici sunt ca muşterii rău-platnici. Cât 
timp iau pe datorie, lasă pe negustorul consti-
tuant bă le treacă în cont oricât, — căci, vorba 
lui Aristide Pascal, o socoteală destinată mai 
mult viitorului; când sunt însă siliţi să cumpere 
cu bani gata, o ! atunci controlul lor minuţios 
merge până la fracţiune  de centimă. 

Eri gazetele puteau încărca pe-un şef  politic 
de cele mai imunde monstruozităţi, nici un par-
tizan nu le credea, chiar dacă ar fi  fost  adevă- • 
rate. Azi însă, când cei chemaţi să dea puterea' 
cu votul lor, nu mai pot fi  înscrişi cu toţii în clu-

buri şi nu mai pot fi  făcuţi  complici, azi ziarele 
acestea au devenit periculoase — şi libertatea 
presei va fi  restrânsă în. măsura în care ea a-
meninţă să devină o realitate. 

Aşa s'a întâmplat de altfel  pretutindeni cu 
toate acele libertăţi, pe cari popoarele le-au că-
pătat. în neştire şi fără  ltptă. 

Dar nu e numai atât.' Libertatea scrisului se 
restrânge acum la noi, nu numai" că am căpăta-o 
fără  merit la 1866, dar mai cu seamă ca să se 
zădamioeasca votul universal, ce ni s'a dat fără 
vreme la 1P17. 

"Şi libertăţile acestea, prea largi, pe cari le că-
pătăm totdeauna anticipat, ascund în ele o fi-
losofic  profundă  >jt constituesc semnul cel mai 
sigur că suntem dfamnaţi  de o oligarhie. Nimic 
nu reduce mai sigur şi nu trivializează mai de-
finitiv  libertăţile unui popor, decât tăvălirea Iov 
în noroi. Libertăţi/e date fără  merit, nu sunt a-
preciate de nimeifi  şi de ele pot abuza guver-
nanţii. Odată poarta abuzului deschisă, uşor se 
pot încălca şi libejrtăţile meritate. 

Nietzsche spune că preoţii, ca să se facă  ne-
cesari, au inventat păcatul originar. Au certat 
chiar dela început, pe om cu Dumnezeu, iar pen-
tru ispăşirea păcatului dintâi, intervin dânşii 
zilnic. Popii noştri politici dau la lumină Con-
stituţiile ţării româneşti cu păcatul congenital al 
unor libertăţi prea mari, ca să poată interveni 
mereu pentru restrângerea lor şi retrăgând ce-
eace e prea lar~*, ajung adesea să restrângă şi ce-
eace e potrivit. 

De aceia şi pentru ca în v i i ^ t asemenea abu-
zuri să nu mai fie  cu put in ţă^^Hm o Constitu-
ţie, care să conţină jnimai aiWm libertăţi câte 

v" :"7. ,CrmfHiTf;"  "n fi  a 
noastră şi numai eaTva trebui respectată şi la 
nevoie'ăpK'-ată^ Să rA mai4exi.ste dezacord între 
fond  şi între formă;  mt re feaiitate  şi litera legii. 

Aceasta o reforma^We  ne trebue. 
;V  v St.  Aut im ') 

Sărutul 
Chip de basm, figura  ta se 'ncrustă 
bălae 'n noaptea cămăruţii, dură — 
.şi nu ştiu ce mă fură: 
graţia ta? inima mea vetustă? 

Obosit şi repetat, acelaş en 
ce nu sunt eu, ridic'o mână tremurând 
şi-abea se pleacă,, vrând-cerând 
umărul dulce pentru capul greu 

Gura-mi plec spre gura ta în arc 
gura cea subţire 
Şi vreau acum nebuna ta iubire 
pe vasul meu rătăcitor s'o 'ncarc., 

ca bolţile date 'n rostogol 
să 'ntoarcă privirii noastre moi, 
cum ne 'nbrăţişăm cu suflet  gol 
.'.?urul unor constelaţii nOi. 

Floarea gurii taie, grea, de gură 
rămâne atârnând cu pasiune; 
tu-jni pipăi sufletul  ca o minune — ' 
iji te mânjeşti pe degete de zgură. 

O, cum s'au clătinat în ceruri laşe • 
stelele vechi... 
Abea de mai răsună în urechi 
vârtejul unei stele uriaşe. 

Şi cum rămânem astfel  fără  cuvârt 
in noaptea cu închisele fereşti 
ochii noştri ţipă 'n spaimă: cine eşti? 
cine sânt?... 
1920 F. Aderca 

.FACLA 

Desen de  Marcel  lancu 

>) Vom publica în numărul viitor câteva obieeţinni ce 
remiiesj adui-e interesantei teze a colaboratorului nostru. 

COCEA 

Grâul din neghină : 
Maestrul C NotlftiJL. 

In holda înveninată a neghinei actoriceşti, tare 
ti'a răuş t. să răsară Je o şchioapă decât/re&gră ca 

•faţa  pământului, intre c.:ie patru spice de aur ale 
adevăraţilor noştri artişti, se leagănă, grpu de bel-
şug, firul  vieţ'i lui Const. "Nottara. 

Din tot ce tm neam întreg i a pus la îndemână: 
bani, dragoste, entuziasm, pleava bătrână a scenei 
s'a înfruptat. 

Ani întregi, mai toţi, au jucat pe greci, pe Sha-
kespeare, pe Schiller şi. pe ai, noştri, cu gânduri as-
cunse de cloşti şi urâturi. 

Alături de fraţi  puţini întru ideal, Nottara a is-
butit să-şi păstreze nepătate dragostea şi, darul, în 
mijlocul mulţimei de lacomi şi înfometaţi. 

Şi a dus pe umeri zeci de ani, cinstea celei mai 
mari scene româneşti! Şi într'o lume de chiverni-
siţi, seci ca măduva de soc, talentul său mare a 
trăit, s'a sbătut ca unda apei subt oţelul ghieţei. 

A svârlit cu dărnicie inimi şi gânduri, smulse de 
la toate neamurile. Iar sub izvorul generos al artei 
sale s'a înviorast scena, arsă şi desnădăjduiţă ca un 
pustiu, în care abe? se târau, cu socoteală, doi, trei 
necrofori... 

Mimetismul său e neaşteptat şi cu punţi uşoare: 
când iute şi lunecos ca ţiparul, când înşurubat a-
dânc în pământ, şi neciocnit — ca un piept de 
munte. 

Măsuraţi numai drumul dela şerpuirea îmbăiată 
ion Sa'luste până la durerea desnădăjduiţă. 

sfântă  şi mare, adâncă şi totuşi potolită, credin-
cioasă umbrei de care e legată, durerea neamului 
acestuia întreg, durerea lui Luca Arbore. Intre a-
ceste două roluri e toată arta lui Const. Nottaira. 

Dar mai ales tu, Tineret, începător al buchiei 
teatrale, flecar,  leneş şi lăudăros,, măsoară-ţi vre-
mea ce va1 să vie, după munca acestui bătrân, en-
tuziast şi îndrăgostit încă de artă, ca un flăcăiandru. 
, Munceştc numai jumătate din cât munceşte azi 
Const, Nottara şi numai cu un grăunte din daru-
rile lui şi tot ne-ai da o nădejde, o licărire pentru 
ziua de mâine. 

Căci nu i se cuvine acestui mare artist, în mij-
locul nostru, soart^unei stele căzute în mări. Apele 
sunt perfide,  se strâng; iar blestemul lor e uitarea. 

Paharnicul Fiere 

\ 



S u r i e d e r ă s b o i 
( C o n f e r i n ţ a 

, Deschisa într'o Marti — zi în care. după cre-
dinţa populara, tiu treime nici să pleci la drum. 
nici sa începi ceva — conferinţa  de la Paris 
s'a închis repede, — începutul acesta de an.adu-
când omeni i ei drept dar semne de neînţelegei i 
adânci între. Franţa şi Britania. 

Planul unui acord în chestiunea, reparaţi undoi 
şi datoriilor interaliate. întocmit de d. Bonar 
Law, a fost.  dela început înlăturat de către d. i'o-
inc;ne ca bază a unor diseuţiuni şi a unei even-
tuale înţelegeri posibile. 

La rândul lui. planul d-lui Poincare a fost  con-
siderat de către delegaţi unea engleză ea esenţial-
mente contradictoriu cu scopul conferinţei;  sta-
bilirea unor condiţiuni economice şi financiare 
cari să permită Germaniei să facă  fată  plăţilor 
pentru repara ţiu nile de război u pe cari le dato-
rează aliaţilor.. 

Iar planul d-lui Mussolini, deşi acesta tindea 
la o reducţiune a reparaţiuuilor la o sumă glo-
îmlâ de cincizeci milirade mărci aur, renunţâr-du-
se la surplusul pe care-1 eonstitue conform  pianu-
lui de plăţi din 1921, stabilit la Paris, aşa numi-
tele obligaţiuni C. a fost  considerat ca insufi-
cient. 

Şi premierii, francez  şi englez, ca şi ceilalţi de-
legaţi s'au despărţit cu declaraţiuni pline de a-
reabilitaţi reciproce, încântaţi de cordialitatea 
care a domnit în cele două sau trei şedinţe ale 
conferinţei,  şi cari le-a dat prilejul să c o n s t a t e 
cât de departe erau» una de alta. cele două eon-
cept'nmi asupra încurcatei probleme de rezolvat. 

Si problema rămâne neatinsă. Franţa îşi pro-
pune s'o rezolve singură. Britania declară că va 
ciştepta ca Franţa să facă  experienţa ineficacită-
tăţei soluţiunei pe care a găsit-o. * 

Nimic nu va fi  schimbat însă» se asigură din 
cele două părţi antagonice, în reiaţi un ile lor po-
litice generale, relaţiiuii pe a căror strânsă unire 
cste4>azat tot echilibrul cel nou al politicei euro-
t>ene de după războiu. 

Se poate spera însă pe această dăinuire a rela-
tiunilor prieteneşti de până acum dintre Franţa 
şi Anglia — relaţiuni aşa de inexorabil necesare 
păcei lurnei — odată ce s'a iscat între ele racila 
neînţelegerei asupra metoadei d* refacere  econo-
mica şi financiară,  a lot în primul râtul. Ger-
inani'H şi a restului lumei? 

Se ponte spera măcar că acea târguiala— puţin 
elegantă — pe care n preconizează d. Auguste 
(hunain în Journal  des  Debat-s—concesiuni, din 
partea Franţei, Marei Britanici la Lausaune. in 
schimbul unei modificări  de concept iu ne a Ma-, 

'rej Britanii în problema reparaţiuniior germane 
—va aduce un compromis care să liniştească pen-
tru moment măcar spiritele celor ce văd cu te-
mere posibilitatea unei răceli a relaţiunilor an-
glo-fninceze? 

Este inutil să faci  proorociri; există totuşi o 
siguranţă consolatoare, că atât opinia publică 
franceză,  cât şi opinia publică engleză, cari s'au 
despărţit pe chesitunea reparaţiunilor, sunt însă 
ele acord asupra dezastrului pe care l'ar aduce n 
ruptură în relaţiunile politice amicale ale statelor 
Ityr respective. 

I 
O logică fatală,  aproape ineluctabilă, duce 

Franţa pe calea pe care a apucat-o. 
Nu a fost  partid sau om politic francez,  cu 

foarte  puţine exeepţiuni, care, încă de pe vremea 
războiului, dar mai ales după pace, să nu îl pus 
drept bază politicei financiare  şi economice a 
Franţei, dreptul ci legitim la despăgubiri din 
partea Germaniei. 

Toate bugetele franceze  de după pace au tre-
buit să afecteze  la c-heltueli miliardele necesare 
refaeerei  regiunilor devastate, înscriind la veni-
turi cote din despăgubirile germane ce trebuiau 
să acopere acele eheltueli, şi cari nu au intrat. 
Toate aceste budgete s'au soldat astfel,  fireşte, 
cu deficite,  în speranţa aleatorie că Germania va 
plăti, şi că ele vor fi  astfel  acoperite. 

Politică financiară  nu tocmai recomandabilă, 
pe care o denunţă şi d. Klotz, in memoriile pe 
cari le publică în ,,Lo Journal": 

......nici o sforţare  guvernamentală pentru re-
ducerea cheltuelilor în interior, nici o sforţare 
guvernamentală în sensul impozitului..." 

rar .opinia publică franceză  a fost  alintată eu 
magica speranţă că Germania va pălti totul. Ger-
mania. însă, nu vrea să plătească, zice d. Poiri-
care. nu poate să plătească, afirmă  d. Bonar 
bilW. 

In asemenea stare de spirit ă opiniei publice, 
franceze,  care ar fi  fost  omul politic francez  des-
tul de temerar să adopte altă politică decât cea 
adoptată de d. Poincare, fără  să rişte nu numai 
năruirea iluziunilor acelei opiniuni publhe. dar 
şi năruirea creditului său politie; 

d e l a P a r i s ) 
•f 

i r 
r 

La Versailles dona politici au Fost fată  în 
faţă:  politica lui Brenus, pc care at fi  vrut ;->« 
iacă d. (Temenceau şi mareşalul Foch, concepţie 
care ar i'i putut da rezultate practice. dac;i se 
dicta ia Berlin, şi politica do profet  şi vizionar 
pacifist,  a lui Wilson, care încă ar fi  putut da re-
'<!uitate, aplicată integral. 

S'a adoptat o concepţie comprotnisorie, îutro 
cele două extreme cari nici n'a adus destulă drep-
tate în tratatul încheiat, nici n'a făcut  să pre-
cumpănească îndestul forţa  măcar. 

iar d. Ijloyd Gcorge care a avut presentiuien-
lul acelei păci neisprăvite, n'a putut decât sa par-
ticipe şi ei la încheierea eh in nădejdea vană că 
consecinţele ei economice vor deschide, ochii tutu-
ror în curând. 

Mania politică în eoncepţia-i juridică rigidă, 
nu poate iacă vedea acele consecinţe. Ea urmă 
rişte astăzi încă o politică, care ar fi  avut poate 
succes dacă. o aducea la îndeplinire dela început.. 

Oamenii politiei englezi, economişti, şi-au dat 
seama de a doua zi de acele dezastroase con-
secinţe. 
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lata cie ce d. Bonar Law propune'- reducere» 
despăgubirilor germane la o sumă definitiv  fi-
xată, un moratoriu real gajuri cari să nu atingă 
forţele  economice ale Germaniei, anulând astfel 
efectele  mOratoriuhri, neatiugeren suveranităţei 
politice germane, reducerea în parte a datoriilor 
interaliate. 

Împinsă de politica intransigentă a Franţei — 
zi<-e Anglia — Germania, ca ori şiee debitor care 
caută »şă evite plata, 'a ajuns astăzi să nu mai 
poată realmente plăti — deşi unii clin industria-
şii săi a putut să. se îmbogăţească, graţie acestei 
politici. Anglia vrea s'o pună în stare de a plăti, 
ajutând-o să. consolideze marca şî sâ-şi însănă-
toşeze finanţele,  să poată face  apel la creditul ex-
tern, singurul gâiloc de a mobiliza, datoria ei că-
tre aliaţi şi achita 

Oâci^nglia , eare »i;. .... Nî.-i nlor-llnite un 
miliard de lire sterii;;, a . a i - • tă ea o aran-
jează acum, are ace; ,.* •!•• - ••. Germania să 
poată plăti reparaţi ii i 

Cari vor fi  consecinţele conoiiuce ale ocuiMÎrei 
minelor de cărbuni. « î-twurttfirei  franceze  în 
Rulir, ale înfiinţărei  unei z<one vamale, a tuturor 
măsurilor pe cari Franţa Le anunţă, bizuindu-se 
pe dispozitiunile tratatului din Versailles? 

Cari vor fi  chiar consecinţele politice ale atitu-
dine! d lui Poincare? 

întrebări la cari nu se poate răspunde. 
îndoiala există însă în mintea cclor mai cunos-

cători asupra avantajelor pe cari Franţa le va 
trage de pe urma întindem oeupaţlunei. militare. 

Si temerea pentru cei din afară  de apropierea 
imediată, a conflictului  actual, de eventuale re-
percusiuni politice şi sociale a celor ce s'ar putea 
produce în Germania, nu este precumpănită de 
multe speranţe de îmbunătăţire a situaţiei ge-
nerale. 

Vetre  Cioruneanu 

La primul-ministru englez 
Reproducem, dintr'uu număr recent al ziarului 

englez Dayii-Herald un fragment  din convor-
birea pe care au avut-o delegaţii lucrătorilor cu 
d. Bonar Law, pentru deslegarea problemei şo-
majului. E interesant de observat cum ştiu să 
discute cetăţenii englezi şi să asculte primii mi-
niştrii ai Marei-Britanii. 

Delegatul  Highton:  Singurul răspuns pe care 
vi-l pot da e următorul: Cu toate că multe din 
cele ec ne-aţi spus sunt juste, totuşi eu nu văd 
soluţia problemei, pentru că poporul rămâne în 
aceiaşi situaţie ca şi până acum. 

Primul  ministru: înainte d« îndreptarea lu-
crurilor ţara nu poate ajuta pe lucrători aşa cum 
treime. 

Ifightou:  Aceasta este un cerc viţios pe oare 
trebue să-1 spargeţi utfclcva... 

Primul  miniştrii: Nimeni nu recunoaşte tnai 
bine decât d-ta, că noi am putea sta de vorbă a-
sm.-ra acestui subiect până la moarte. 

Delegatul  Cambell:  Domnul0 Bonar-Law as-
tă?/! ne-aţi arătat incapacitatea guvernului I)v. şi 
a actualului sistem, de a face  ceva pentru cei 
fără  lucru. Noi vă prevenim că această luptă se 
yfi  muta pe străzi.. Această luptă e luptă între 
clase şi cei fără  lucru pot numai să-şi exprime 
indignarea lor în stradă, cum au făcut  eri. în 
contra indiferenţei  Dv. si a guvernului Ov. 

Cronica Dramatică 

Teatrul Mic: Farmecul întâmplării 
(Les plaisirs du Hasard) 4 acte de 

Rene Benjamin 
F. o comedie minunată!... 
Vom seri totuşi o insuficientă  cronică dramatica. 

In primul rând ne-a jignit prea mica putere de re-
ceptivitate a publicului -care, deşi crescut — dela 
lecţiile dădacei până la cele ale profesorului  de uni-
versitate — în cultura integrală, exclusiv franceză 
râde mai curând atunci când eroul strânge o pă-
puşă de gât, decât în clipa când acelaş erou pome-
neşte de la Fontaine, cu tâlc. De Ia această obser-
vaţie, ne putem depărta şi observa că publicul e a-
f"h  dezorientat. „Les plaisirs du hasard" e o come'die 
alcătuită dintr'un material comic de care nu di-
feră  nici. materialul întrebuinţat de Mbliere sau 
Bernard Shaw. E vorba de un tip care spre a men-
ţine pururi farmecul  vieţei şi al hazardului în ini-
ma-i candidă, se vede silit a batjocori cele mai sfinte 
instituţii ale societăţei contemporane. în primul 
rând educaţia şi justiţia — aceste două colonade 
de azur pe postament de leşuri putrificate. 

Şi dezorientarea vine dintr'o pricină care pur-
cede, deopotrivă dela direcţia teatrelor, de la pu-
blic şi — dela critica drama'tică. 

Trăim în plină criză a teatrelor — în afară  de 
Teatrul Naţional care, orice-ar juca îşi vinde toate 
biletele scutind direcţia şi actorii dela vreo stăru-
inţă artistică. Cu asemenea succese (care ţin nunia<i 
de preţul locuitorilor, întrucât sunt mai eftine  ele 
cât ale cinematografului  Select, din faţă!)  Teatrul 
Naţional a isbutit să provoace şi criza literaturei 
dramatice. Că publicul nu mai umple până la ul-
tima bancă, toate teatrele bucureştene nu e de mi-
rare-. Bucureştiul n'are un milion de locuitori şi în 
Bucureşti sunt patru teatre de dramă şi comedie, 
două ,companii de .operă şi operete, două companii 
(ie reviste cel puţin două cabarete artistice — îti 
afară  de turneele artistice ale străinilor (foarte  nu-
meroase) şi de concertele societăţii Filarmonica, 
plus virtuoşii. Nu şt/m dacă Parisul, care e de cinci 
ori mai marc decât Bucureştiul — şi e un centru de 
cultură, mondial — are de cinci ori atâtea nuclee 
de artă dramatică'... 

Pragai, — cât Bucureştii de mare — are ahea un 
Teatrul Naţional, (comedie şi operă la un loc), un 
teatru german CNeues deutsclies Tbeater) şi atât. 
N'a va Kt de anii trecuţi, se datoreşte. populaţiei flo-
tante (mai eu seamă în jurul ministerului de in 
dustrie!) care. populaţie după afaceri,  voia să si» 
desfete. 

Poporul acesta s'a retras din nou. pe la- perife-
riile ţârii; s'au decougestionat deci şi teatrele. Şi 
astfel  în cfpa  in care a început concurenţa reală, 
pentru a menţine pe vechii spectatori bucureşteni, 
si pentru a crea alţii, noi — teatrele s'au pomenit 
cu ansambluri desorganizate (din pricina belşugului 
c:,-re vâră zâzanie între oameni) şi cu repertorii — 
dar fără  măcar vreun repertoriu'.... Căci repertoriu 
înseamnă cunoaşterea deplină a forţelor  actoriceşti 
de eare dispui şi punerea acestor forţe  în slujba li-
nei credinţe artistice (există oare aşa. ceva la vre-
unul din Teatrele noastre?) care să silească pe spec-
tator să se ducă la teatru fără  gândul meschin că 
el binevoeşte a procopsi pc doamna Bulandra' sau 
pe domnul lancovescu cu 50 lei pe searăî... 

Şi astfel  se întâmplă că şi barca „Teatrului Mic" 
acostează când la Paquebot Tenacity de Charles 
Vildrac; (operă de valoare) pentru a măguli inima 
lor — căci sunt totuşi artişti f...  — când la Matn-
zelle... ma mere, (operetă fără  muzică), pentru a 
îndestula; nevoile băneşti — căci sunt şi ei oameni'.. 
Pub'icul dela Mamzelle... ma mere nemereşte la: 

Les plaisirs du hazard iar publicul Iui Charles Vil-
drac nemereşte la Banco!... 

Asoc'aţia criticilor dramatici (din care n'ant voit 
să am onoarea, deosebită să fac  parte) a socotit în 
ce o privea că, din pricina fanteziei  verbale a d-lui 
lancovescu, nu trebue să mai lămurească publicul 
asupra activităţii Teatrului Mic şi nici să ajute la 
ridicarea nivelului artistic al publicului printr'o su-
bliniere a operelor de soi, şi dec mai periculoase, 
pentru un teatru îndrăzneţ. S'a uitat că în ziua în 
care fiecare  teatru ar avea câte un om de fantezie, 
toate teatrele vor fi  silite, prin complotul critice1' 
să recurgă la împrumuturi din repertoriul Majestic 
iar în ziua când domnii critici vor fi  isbutit să des-
fiinţeze  toate teatrele vor rămâne cu Asociaţia în 
literatură. (Afară  numai dacă distinşii mei colegi 
11'au poate intenţia secretă de a juca ei mai târziu 
în locul soţilor Bulandra, lancovescu şi Mihailescu). 

Iată de ce lupta dârză pe care o dau teatrele 
particulare —• într'o vreme când Teatrul Naţional, 
susţinut cu un bir de opt milioane şi-a luat sarcina de 
a stârpi însăşi poes;a dramatică — trebue (de-ar 
fi  să fim  insultaţi de directorii de teatre în fiecare 
zi!...) susţinută eroic, mai cu seamă de oamenii de 
carte. ei. care au privilegiul de a rosti un cuvânt în 
urechea cu t mpanul gros a contemporanilor. 

Un om care merge, e totdeauna mai inteligent 
decât douăzeci care au luat hotărârea să şadă jos!.. 

F. Aderca 



Au trecut patru /mi dela terminarea războiu-
lui şi Kuropa se. zbate în prada atteloraşi • pi'o-
hleme nerezolvate cari s'au pus în clipa semna-
rei armistiţiului. Să le reamintim : 

1) Reparaţiunile. 
2) Desarmarea (Construcţiile navale). f 

3) Statele moştenitoare ale monarhiei* habsbur-

4) Problema rusă.. " 
ii) ProMema turcă. ' 
Rr.pa raţiunile  au prodt» inextricabile compli-

caţiuni economice şi ţtoljtice eari« rezultă din pre-
siunea exercitata de Franţa asupra Germaniei şi 
asupra aliaţilor, pentru dobândirea stimelor cari 
s'au stipulat. Problema datoriilor dintre aliaţi 
depinde de această chestiune în mod direct. De-

z a s t r u l deprecierilor valutare cu tot cortegiul 
lor "de crize economice, şomaj şi alte monstruo-
zităţi economice este consecinţa lor directă. Re-

, pereursiuriea lor în politica internă este imensă: 
Alegerile prezidenţiale în Statele Unite au fost 
determinate de atitudinea Iui Harding faţă  de 
această problemă. Lloyd George a jonglat şi a 
văzut pe această temă. Blocul naţional există în 
Franţa graţie „reparaţiunilor" iar în Germania 
iui cancelar ia locul celuilalt pe măsură ce tacti-
ca fiecăruia,  de a. tergiversa, se uzează, fără  ca 
un rezultat apreciabil să poată fi  obţinut de o 
parte sau de cealaltă. O stare de permanentă ten-
siune, de ameninţare eternă cu ocuparea Rnhr-
uJui sau a malului drept al Rinului este unicul 
aspect real al acestei chestiuni. 

Desarmarea. Farsa se joacă pretutindeni la 
fel.  Statele Unite proclamă necesitatea de a a-
vea o flotă  „care să nu fie  întrecută de alta" — 
franţa  îşi menţine nevoia, de a avea o armata 
mereu „sur le vii'" şi o flotă  în care reduce bu-
curos unităţile mari de atac, înmulţind însă cu 
atât mai mult unităţile mici "de apărare" iar An-
aliu ('.(instruieşte un tip noii de Dreaguought gi-
gantic, îri vreme ce Germania, Ungaria şi Bul-
guris» se înarmează in secret, în ciudn comisiuni-
lor de control neputincioase. Rusia ;şi justifică 
existenţii armatei rusii indispensabilă siguranţei 
interne a Sovietelor — tară tendinţe agresive, 
bine înţeles, iar Angora primeşt- nnoe »•:•»>«> din 
partea urmi .stat misterios apusean, când din 
puri ea sovietelor gene roabe, realizând astfel  uu 
nemaipomenit tur de forţă!  In acest interval 
la Washington se hotărăşte desarmarea navala, 
şi la Geneva S. L. X. preconizează dezarmare;', 
pe uscat! 

Statele  moştenitoare  ale monarhiei luibsburyice. 
Contele Plener tânărul, fiul  fostului  ministru do 

lanţft  austro-ungar, declarase odată la curte, 
•mtr'un. cerc de înalţi demnitari, că monarhia ar 
fi  o creaţiujie artificială. 

Acest cuvânt se află,  şi el căzu în disgraţie, 
neputând obţine nici una din demnităţile la cari 
«spira. Mulţi erau de părerea lui, mai cu deose-
bire străinii şi naţionalităţile. Devenise un loc 
comun fraza  despre anacronismul austro-ungar. 
Totuşi, privind bine lucrurile, vedem imensa im-
porţanţă a acestui imperiu, care pe lângă admi-
rabilul echilibru economic, menţinea în sud-estul 
Kuropei o stare de linişte şi ordine, pe care ge-
neraţia noastră nu o va mai apuca. £r in consti-
tui rea statelor naţionale complexul austro-un-

gar desmembrat trăeşie într'o vecinică coma, ca 
un cap separat de trup. Monarhia habsburgică 
5' fost  o necesitate educativă "în evoluţia naţiona-
lităţilor spre independenţă, iar în ce priveşte 
coeziunea economică — formarea  unei uniuni 
vamale' sud-est europene, apare ca o necesitate 
inevitabilă pentru noile state atât de variate ca 
s.r.rse do producţiune si debuşeu. Până atunci tur-
burările nu voj' înceta de a ameninţa în mod se-
rios pacea în această regiune. 

Problema rusă. Revoluţia rusească are un în-
treit aspect: politic, social, mistic! Politiceşte o 
necesitate, socialmente o experienţă anticipată, 
ea. îşi găseşte explicaţia desăvârşită în misticis-
mul unui popor slav, care număra aproape 200 
milioane locuitori şi care suportă dictatura so-
vietică cu aceiaşi resemnare cu care suportă odi-
nioară absolutismul ţarist. 
Haosul cel mai desăvârşit dăinuieşte şi nici un 
Stat — afară  de Germania — nu s'a putut hotărî 
ia o orientare definitivă  şi clară faţă  de soviete. 

Problema  turcă  se rezuma altă dată la calea 
ferată  care duce de la Haidar-Pacha la Konia 
— scurtând drumul de la Londra la Bombay cu 
cinci zile. (9 în loc de 14). O singură rivalitate 
există — Marea Britanic privea cu teamă cunos-
cutul „Drang nacli Osten" al Germaniei şi con-

In lipsa unul esperanto 
In cuprinsul provinciei ardelene au mai rămas 

ostroave neSubmerse in spuma şi în grdjdia valuri-
lor regăţene. Ici-colo te pândeşte încă surprinderea 
plăcută a unui târg cu gospodăria' fericită  din tre-
cutul linei alte discipline. Ici-colo mai descoperi ciu-
date' fenomene  de funcţionări  neînvinşi încă de les-
nicioasa contagiune a bacşişului naţional şi a f̂ena-
voliiîtiei. 

Pepsebirea de moravuri şi de procedee dintre 
"funcţionarii  trimişi din regat şi funcţionarii  găsiţi 
in noua provincie pare să ameninţe sublima operă 
de unificare  sufletească. 

Guvernul unităţii naţionale a dibuit din vreme 
marele obstacol — ridicat împotriva dorului nostru 
frenetic  de contopire. Funcţionarii maghiari n'au 
învăţat româneşte. Limba este. celcihai sigur instru-
ment de asimilare. O ordonanţă* administrativă a 
hotărât un termen, apoi un altul şi» in sfârşit,  un 
al treilea pentru ca, graţie metodelor Berlitz şi Otto 
Sauşir, funcţionarii"  maghiari să iptre, la dată fixă, 
în tainele dulcei limbi pe care o vorbim. Ordonanţa 
a rămas pe alocuri, fără  efecte,  iar guvernul a ho-
tărât1 destituirea din, slujbe1 a funcţionarilor  ma-
ghiari fără  dispoziţii pentru limbile vivante! şi, în 
special pentru cea românească. 

Măsura, ce e drept, se impunea. Ea are doar pă-
catul de a fi'  fost  luată de un guvern de ferikizi  care' 
nu are autoritatea morală de a legifera,  în materie 
de limlră. 

Sunt peste trei sferturile'secol  de când cinstiţii 
înaintaşi 3' d-lui Vintilă Brătianu şi-au mutat mi-
cul negoţ de plăcintărie dela Gorna Orecoviţa, pe 
malul românesc al Dunării. Avea; deci, destulă vre-
me să înveţe româneşte. Şi totuşi d. Vintilă ar a-
corda mai repede o pensie unei văduve din război 
decât un participiu cu un substantiv la singular. 

E aci vorba de o meteahnă comună întregei 
noastre oligarhii care se bâlbâie în trei jargoane 
deodată, cel mai recent fiind  proaspăt contractat 
din conversaţiile lui Bibi la Puree. Discursurile din 
,,Monitorul Oficial"',  cu toată intervenţia gramati-
cală a stenografilor  constitue, o dovada mereu pre-
zintă. Scriitorii si academicienii s | resimt aşijderea 
de aceleaşi lipsuri ce fac  cel puţin impertinentă ri-
goarea cu care se pretinde funcţionarului  maghiar 
să-şi asimjleze în prinfi  accenţ|nl fanariot  al d-lor 
Brătianu şi vocabularjl straniu al d-lu: luliu Ma-
ni u. f 

CĂRŢI VECHI fi  NG 

x 
Desen de  Marcel  I'JHCit 

I o n C ă l u g ă r u 

Diodern 

„Caii lui Cibicioc" de IonC ălugăru. Câteva schiţe 
strânse într'o cărţulie plăpândă. Nevoit, faci  apropiere 
cu vârsta puţină a scriitorului, cu timidul să'u 'gest 
de  început. Dar gestul te constrânge la alte consta 
tări. E cineva care-ţi vorbeşte dintr'însul şi din ale 
lui şi într'un grai ciudat 'şi adânc personal, acolo. Sin-
gular debut, într'o literatul ă osândită la pastişul for-
melor străine şi în care, -în cazul mai iar, debutar-
tul mult mai bătrân, completează lăturalnic, pe Sa-
doveanu. (Vorbesc de prozatori : de curând un foarte 
gornit şi considerabil începător ilustrează cu.al său 
volum, regula). Ion Călugăru reia firul  tocmai dela 
Creangă, şi în condiţiuni cari exclud  învinuirea  de 
manierism Lşi de imitaţie. Cu frăgezime  şi stângăcie 
fraza  sa crudă, populară, reia amintirile din copilă-
rie, pentru a evoca tipuri şi aspecte de un pitoresc 
particular : Călugăru chiamă în cuvintele lui gustoase, 
viaţa pestriţă şi misticismul târgurilor evreeşti din 
Nordul 'Moldovei. Duioşia şi humorul sănătos al iui 
Creangă e insă înlocuit de fiorul  suferind  şi subtil, 
şi, în aplicarea lui specială, evident adecuat, ăl lui 
Ion Călugăru. Cu această sensibilitate, se des robeşte 
el, 'de cel mai caracteristic  dintre  povestitorii români 

Ion Călugăru porneşte isbânditor în literatură. Pen 
trucă marea preocupare şi plângere a scriitorilor 
români; e in societatea noastră amorfă  lipsa unei lumi 
anume pe car să o supună unui verb deosebit. Cu 
greşelile necesare tineret!'. Călugăr.; poartă în sjns 
şi lumea şi cuvântul. /. !'. 

flictul  at.•Inia in ne:-. Astăzi problema turcă fi 
lievi-uif  cu i. uşi-Mi). , vi.u ii t.'/.'i.-na ont-n in istoria 
isiamuiui Caii ta Lui se împarte în două. 

Locui Germaniei e- luat de Franţa, de vreme 
ce Anglia este virtualmente stăpâna Bosforului. 
Guvernul din Angora există şi nu există. Kemal 

. Paşa nu recunoaşte- nici u înţelegere privitoare 
la petrolul din-Azerbaidjan şi Mesopotamia şi, 
pentru prima oară în istoria contemporană, Ru-
sia merge alături de Turcia. Dar toată starea 
aceasta nu poate fi  decât un provizorat. Drumul 
spre Indii va fi  limpezit, prin orice mijloaee — 
şi faţa  problemei turceşti se va schimba atunci 
din nou, cu sau fără  voia Angorei. 

Pretutindeni ipocrizia inerentă realităţilor po-
litice- desvăluie conflictul  latent al problemelor 
nesoluţionato, şi sub ameninţarea lor surdă se des 
voltă germenul viitorului război. Fie că mărul 
discordiei este basmul Saa-f  sau basinul Silesian 
Dardanelele sau Mesopotamia, „punctele" din 
reparaţiuni, un coridominiu sau un teritoriu dis-
cutat, zeci de focare  nutresc constrastul dintre 
realităţile economice sau geografice  şi litera unui 
tratat care impus prin forţă  voieşte să statorni-
cească drepturi noui într'o eopcă când vechile 
îndrumări nu se pot răsturna decât cu prăbuşirea 
întregului sistem european. Nu mai suntem în 
epoca când industriaşului din Moravia îi putea 
fi  indiferent  dacă transportă cărbunele' şi oţelul 
în Serbia sau în Ungaria, cu calea ferată  sau 
pe apă ; fabricanţilor  de ţesături din Boemia, 
dacă vor vinde produsele tor la Viena sau' la 
Berlin, sau celor din Angli?; dacă îşi vor plasa 
produsele pe continent sau peste ocean. In faza 
de diletatism industrial a Congresului dela Ber-
lin lucrul era posibil. Dar Europa s'a desvoltat 
înlăuntrul unor frontiere  rigide şi a evoluat'spre 
o stare intensivă de producţiune industrială, ex-
ploatând configuraţiile  geografice  — râuri şi căi 
-ferate,  trecători şi bogăţii naturale, populaţii 
producătoare şi populaţii consumatoare. Astfel 
creat .acel admirabil organism care echilibra 
producţia cu debuşeul graţv-e schimbului organi-
zat în cele mai mici amănunte şi a corectivului, 
tratatelor de comerţ cu dansa naţiunei cele nn»i 
favorizate,  graţie sistemului metric, a regimului 
postai si ii intereselor bai-eaie internaţionale, 

ruperea acelui echilibru atins în clipa celei mai 
intensive pioducţiuni bazată ioemai pe raportu-
rile dintre state, distruge ioata raţiunea de a fi  ii 
imensului utilaj de material şi oameni ereiat şl 
şi educat timp de .jumătate de secol şi seamănă 
pretutindeni anarhia cea mai desăvârşită, cea 
mai iremediabilă. Indispei uiinlul factor  econo-
mic : Rusia, este exclus uin balanţa europeană, 
frontiere  noui creiază regiuni noui de regimuri 
vamale, flucţuaţiunile  \aiiUait distrug industrii, 
centre întregi industriale se transplantează din-
tr'un loc într'altui, participările financiare  — 
alta dala un organism ad1"1 labil de control al 
industriilor — schimbând Tn.mietarii de multe 
ori pe c;ileii brutală a lichidărilor,—instrumentul 
delicat de aita dată devine o uneltă de distrugere 
sau, în cel mai bun. caz, inutilizabilă, în mâini 
nepricepute. 

Pretutindeni oameni noi, ambiţiuni noi, com-
plexe noi de interese urmăr ?sc «lte ţinte, au alte 
preocupări în mijlociii acelui aş realităţi econo-
mice. 

Şi la aceasta se adaogă depravarea fatală  a 
celor patru ani de război — o degenerare vădită 
în massele populaţiei care a dobândit oarecare 
bună stare — demoralizai ea funcţionarilor  pu-
blici cari nu mai găsesc iu salariul lor acoperi-
rea strictului necesar invusarea noţiunilor 
„străin" şi „naţional" — compromisurile silite 
ale grupărilor financiare  «tbatuite într'o nouă 
ordine — descompunere, .*mfj?iiie  mărită de da-
torii generale, de o fiscalitate  excesivă, simptom 
caracteristic al tutulor epocilor de decădere —. 
toate astea reţinute artificial  într'o construcţie 
artificială,  hibridă de câţiva bancheri cari nu 
voiesc să vadă formidabilii  zguduire a civiliza-
ţiei care se năruie din temelii. 

Şi din ruinele acestei apocaliptice prăbuşiri va 
răsări cândva floarea  modestă s unei noui eivili-
zaţîuni. Care va fi  m i r a c o l u l O altă credinţă ? 
O altă morală ? Satt doar o aita societate care, 
cu precizitinea deconcertantă a vastelor fenome-
ne cosmice. A-a A*eni, al vomând cu o nouă epocă 
de întunerec, să ia, seair.ă şi suiî'izătoare, locul 
celei de azi ? 

ST. F. YTDTÎAN 



* 

Dlntr'o scrisoare ad-lui 
proff. Dr. Mina 

DOMNULE DIRECTOR, 

Acei dintre cititorii revistei d-voastră cari îmi cunosc 
ţ i eonceptiunile sociale şi activitatea mea universitară, 
şi-ar exprima desigur mirarea, dacâ -le-aş da prilejul să 
lea cunoştinţă de întâmpinarea mea la elucubraţiunile cd-
respondentului d-voastră din Paris, apărute, sub titlul 
„Se agită un Profesor"  în No. 2i din 30 Decembrie 1922. al 
„Contimporanului". I-ar mira pentrucă, ştiind de ce repu-
taţie mă bucur,, m'ar vedea coborând u-mă la o polemică 
superfluă  cu o persoană care dă dovadă de rea 
credinţă. De aceia tin să vă prezint dela început că adre-
Bându-vă întâmpinarea, nu înţeleg să fac  uz de dreptul de 
răspuns consfinţit  prin lege. 

Vă scriu eu Profesorul  doctor Mina  Minovici pentrucă 
autorul articolului în chestiune face  o confuziune;  vorbind 
de casa dela Băneasa, lasă să se înţeleagă că persoana vi-
zată e Nicolae Minovici Profesor  la Facultatea de Me-
dicină din. Cluj. Or acela care în două rânduri a luat cu-
vântul la întrunirile studenţeşti din Capitală sunt eu 
Mina Minovici fostul  decan al acestei Facultăţi. 

M'am dus în mijlocul studenţilor nu spre a-i aţâţa, ci 
din contră spre a le arăta cât de nedrepte sunt cererile lor. 

Vă scriu numai cu scopul de a vă lumina buna credinţă 
care - - vreau să am această convingere — v-a fost  sur-
prinsă. Două imputări mi se fac:  aş fi  uzurpat un nuine 
ştiinţific  şi o situaţie universitară, aş fi  instigat pe 
studenţii creştini în pornirea lor contra colegilor evrei. 
Pentru susţinerea primului reproş se cere competinta. Or 
veţi conveni şi d-voastră că Bogdan Varvara — e numele 
adevărat or un nume de împrumut, nu ştiu — nu poate 
avea căderea de a decerne brevete de capacitate acelora 
cari ocupă catedre în învăţământul nostru superior. In de-
osebi' în ce mă priveşte personal îl recuz cu desăvârşire. 
Titlurile şi activitatea mea ştiinţifică  au avut şi au ju-
decători mai autorizaţi. Constat fără  falşă  modestie - -
că pentru prim» oară în lunga-mi carieră mi-a fost  dat 
să văd că mi se discută capitalul ştiinţific  şi aceasta de 
o pană care până acum n a m întâlnit-o în disputele pe 
terenul ştiinţific.  Cât despre acuzarea — pe cât de • gravă 
pe atât de neroadă şi calomnioasă — că aş face  operă de 
huliganism, socot că ar fi  mai prejos de demnitatea mea, 
nu să-mi prezint apărarea, dar chiar să mă mărginesc la 
o simplă protestare indignată. 

Generaţiile de medici, cari s'au perindat la facultatea 
din Bucureşti şi actualii studenţi evrei — dacă a-ţi fi  în-
treprins o anchetă printre ei — v'ar fi  putut ediiica despre 
conştiinţa mea de dascăl şi sentimentele mele de om. Re-
pet, nu vă scriu cu gândul ue a tace uz de dreptul de răs-
puns, ci numai spre a vă atrage atenţiunea asupra abu-
zului ce s'a făcut  de ospitalitatea- coloanelor revistei de-
spre a se împroşca cu noroi un om care socotea şi socoate 
că are dreptul la stima tuturor concetăţenilor săi — indi-
ferent  de confesiunea  căreia pparţine. Nunmai pentru lă-
murirea d-voastră spre a vă da astfel  putiţa unei repara-
tiuni redacţionale, vă voi reproduce un pasaj din dis-
cursul ţinut cu ocaziuuea deschideiei cursurilor Facultăţei 
de Medicină din Bucureşti — anul şcolar 1920/1921, cuvân-
tare rostită de mine în calitate de Decan pe care o îm-
brăcam atunci. Pasagiul e consacrat chestiunei evreeşti 
tn Universitate — nu e pe terenul absurd pe care a fost 
pusă acum ci pe acela al înfr&ţirei  între studenţii creştini 
şi cei evrei. Spuneam atunci citez textual (aveţi posibili-
tatea de control, deoarece discursul a apărut în broşura 
din care vă alăturez un exemplar). 

„Om a! ştiinţei şi preot al carităţei în cea mai frumoasă 
accepţiune a cuvântului, modicul trebue să se ridice dea-
supra oricărei prejudecăţi, fie  ea socială sau religioasă. 
In ochii lui nu trebue să existe decât o umanitate compusă 
din seminţii deosebite, fiecare  eu însuşirile şi cusururile ei, 
dar toate reprezentate prin fiinţa  plăsmuită „după chipul 
şi asemănarea Domnului". 

De aceia nimic nu mă mâhneşte atât ea priveliştea zidu-
lui despărţitor înălţat în sânul studenţimii: de o parte 
creştinii, de cealaltă evreii. Pentru numele lui Dumnezeu, 
deschideţi-vă odată ochii şi minţile şi daţi-vă scama că 
această linie de demareaţiune e privită de Apusul civilizat 
drept un stigmat de 'Inferioritate.  Astăzi mai ales, după 
ce visul lui Mihai Bravul a fost  înfăptuit  prin . jertfa  de 
6ânge a tuturor fiilor  ţării, indiferent  de credinţă religio-
să, ostracismul de care sunt loviţi studenţii evrei e o ab-
surditate şi o inichitâte. Acum c'a luat fiinţă  Federaţia 
studenţilor în Medicină din tară, e momentul cel mai pri-
elnic pentru, d-voatră, majoritatea, să întindeţi mâna mi-
norităţii. Nu trebne să ne mai vie din afară  imputarea 
eă şi pe tărâmul ştiinţei — care e neutru, deci al tuturor — 
se afirmă  un exclusivism pe care orice inimă cu simţire 
curată şi orice ereer cu mintea luminată îl condamnă. , 

Ridicaţi-vă la înălţimea marilor probleme pe care !e-a 
răscolit uraganul năprazuic în cenuşa războiului şi pă-
trundeţi-vă de adevărul, eă toţi !a qltltă constituiţi com-
plexul de mădulare care face  să răiască şi să propăşească 
organismul naţional. Ţara, în pace ori în război, nu faca 
eleo,?«bire între copiii ei, dela toţ; ş* de o potrivă re-
clamă tributul de sânge ori contribuţia do muncă utilă, 
şi de aceia, impunându-Ie datorii egale, le-a acordat şi 
drepturi egale. De ce adică să nu ne ridicăm şi noi până 
Ia concepţinnea filosofică  a Francezul™, Italianului ori 
Englezului, unde nu se mai pometn şte, nici ca amintire 
a trecutului înapoiat, de nn ghelo moral? Socotiţi oare că 
Francezul, Italianul ori Englezul e mai puţin patriot de 
cât Românul? Şi cn toate acestea - degradatoarea prejude-
cată religioasă nu există la aceste neamuri, cari şi ele 

au vărsat valuri de sânge pentru unitatea naţională ori 
pentru noţiunea sublimă a dreptăţii în libertate. 

Ca mâine, părăsind băncile Universităţii, vă întâlniţi la 
căpătâiul aceluiaşi bolnav. E de conceput ea oamenii cari 
practică acelaş sacerdoţiu în serviciul umanităţii, să fie 
despărţiţi prin impulsiunile unei dogme de ură reci-
procă? Simt, ştiu că mulţi din d-voastră n a înţelegeţi şi-mi 
daţi dreptate. Săvârşiţi actul care să însemneze, odată cu 
înmormântarea unui trecut de frământări  fără  noimă, i-
naugurarea unei ere de bună şi camaradei-ească prietenie. 

Nu e aşa Domnule Director că această simplă citaţiune 
mă ş u t e ş t e de ori ce alt răspuns? 

Un om care a gândit şi s'a exprimat aşa cum cuget şi 
ui'am exprimat eu, e deasupra clevetirilor semnate ori 
anonime. 

Cu. cele mai bune sentimente 
Profesor  Dr. MIXA MINOVICI 
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Expoziţii la 
Maison d'Art 

Î W W f t  „ 
_ ARTA LUI MARCEL IANCU. — Spectatorul să-şi 
înduplece privirile uimite, aşa cura un postilion îşi stă-
pâneşte din răsputeri caii căzuţi pe roate, cu spaima 
în coamă, cu avântul în coarde, la răscrucea din co-
drii. O natură nouă, aprigă şi arzătoare, ţâşnind hâ-
zoşii de indomptabilă voioşie din coastele-i colţuroase, 
din clocotul surd al zămişlirilor ei vehemente, va 
să fee  înfigă,  ca dintr'o deschizătură a unui iad unde 
fierb  tainele, in ochii lui nedeprinşi. Altă mişcare, cu 
altfel  de trunchiuri, altă culoare in alte văzduhuri îi 
vor întruchipa o altă viaţă pe care de atâtea ori a 
sim{it-o, fără  s'o descopere, fără  s'o bănuiască. 

Ştiut-a el cât elan e într'o linie, cât neastâmpăr 
şi strădanie misterioasă într'un elan, câtă sevă cir-
culă şi biruie înlăuntrul formelor  pe cari amintirea le 
păstrase liniştite ? Iată, în pânzele lui Marcel Iancu, 
desluşit şi divulgat secretul forţelor  cari se deslăn-
ţuie. Iată ţipătearea, violenta şi irezistibila viaţă, ver-
tiginosul ritm care sparge aparenţele. Iată măştile gro-
teşti şi diforme  cari exprimă, in exagerări formida-
bile, Voinţa ce suie într'însele. Şi de aceea fiece  trăsă-
tură e un îndemn purces spre ţinta lui ca o săgeată. 
De aceea fiece  suprafaţă  e un tumult adânc de forţe 
organizate întru existenţă şi fiece  plăsmuire o ex-
plozie care-şi va îndeplini desţjaele exuberante. 

O energie fără  seamă» nutrind o vervă cumplită 
îşi caută aci, prin artă, echilibrul viu, expansiunea 
radioajsă. ;E un exces de vitalitate, un concert fie 
afirmaţii  cari jse încheagă în/ acele hore „Nocturne" 
şi goale duse în vârtej spr-Â o istorie .îndepărtată; 
şi în acele ,,Dansuri Negre''Japrope un chin de rit-
muri comprimate, şi în „BaiuP.de un halucinant colorit 
şi fclesen  redus cu îndrăzneală, şi înteţit drăceşte, 
la simple şi răsvrătite semne. 

S'a zis : ştiinţă. S'a zis expresionism, activism ab-
stract, formele  seci, etichete de muzeie, pe bocaluri. 
Noi eicem: talent în plină expediţie, printre gheţurile 
sdrobite, cu vântul tinereţii în pânze. Acord triumfal 
în luptă cu bolţile. Sau poate, Natură, în era ei cea 
dintâi, de toncepţii monstruoase şl splendide, de ră-
tăciri sălbatice şi de realizări hiperbolice. Avem, în-
tors în ţara lui, un nou artist de o elementară viru-
lenţă, de o cerebralitate nietzscheară, şi al căi ui meş-
teşug slujit de cunoştinţi variate şi multiple se bizuie 
pe acea forţă  de lucru caracteristică marilor isbândi-
tori. Marcel Iancu se înscrie bucuros şi cu dezinvol-
tură printre ei. Emoţia noastră recunoscătoare îşi cesre 
bucuria de a-1 saluta, în înălţarea lui fulgurantă,  pe 
lângă noi, aci. . ' i : 

LA D. PAUL VERONA. Un pictor tânăr înlesnit fci 
împovărat 'de  un nume ilustru şi ca» tfittde,  supără-
tor, fcpre  un echilibru şi o perfecţiune  de  Ioc comun. 
Să fe  desbere d, Verona de cele învăţate până azi, 
şi mai ales de educaţia vetustă a retinei sale abu-
rite. ţ. • 

LAI D. OCTAV BANCILA. — Maestrul acesta exista 
prin subiect şi prin tendinţă. De îndată ce a consim-
ţit să rămână pur şi simplu pictor, rezultatul sta putut 
contempla în actuala şi în ultimile d-sale expoziţii. 
Dorim d-lui Octav Băncilă să redevie pictor social. 
Ne Vom ralia în jurul d-sale şi al steagului roşiu. 

La Mozart 
D-na IFILOTTI, — flori.  - I>-ra LUCREZZIA DARIA 

MIHAIL, mai puţin exclusivă, expune de toate şi după 
ce jse afirmă  cu peisajul, cu natura moartă, cu interi-
orul, se caută în decorativ. Dar un peisaj cu lac, lucrat 
în reliefări  iscusite, o mină, în care lumini oblice des-
compun suprafeţele  şi anulează figurile  blafarde  ale 
femeilor,  dovedesc suficient  că d-ra Mihail trebuie să 
renunţe la ponourile-i artificiale  şi reci, — o hipertrofie 
a gustului d-sale delicat de ilustratoare. 

Povestea 
v o r b e i 

Enorme cearceafuri  anunţă pe zidurile  Capi-
talei,  „m curând"  o reprezentaţie  de  gală  a â-vn 
(  'eia  Delavraneea. 

Subtila  instrumentalistă  supra-excită nerăb-
darea  noastră în  chip deosebit. 

_ Intre  Horthy  şi Brătianu. — Relaţiile lor s'au 
înăsprit. Recunoştinţa e de scurtă durată. astt 
Ruinai din pricină că „diversiunile" în interior 
la îndemâna magnaţilor dela P«sta şi Bucureşti,' 
nu sunt de natură să pasioneze massele guverna -
bile... Intr'adevăr, situaţia e tristă în ambele ţări 
ioste inamice. Criza financiară  şi în Ungaria 
redusă, şi î n România amplificată.  Criză de tran-
sporturi, de material rulant şi combustibil si 
dincolo şi dincoace de Tissa în mod egal. Stag-
nare în marea industrie. Bancrută nedeclarată, în 
comerţ. Dezechilibru, dezorientare. Conrupţio. 
Dezorganizare în comune, foamete  şi lipsuri în 
populaţie. Guverne la fel  de-incapabile. Şi aceeaş 
posibilitate de diversiune la Horthy şi la Bră-
tianu: evreimea ţărilor 'respective. Când prin 
graţia d-lui Brătianu, amiralul Horthy se instala 
dictator, acesta asmuţi tinerimea studioasă asu-
pra evreilor, pentru a mai uita de alte mizerii. 
Deabia venit la putere, d. Brătianu uză de acelaş 
procedeu. Dar populaţia îşi dă repede seama ca 
nu se astâmpără foamea  cu cioburi de firmă  e-
vreiască, nici iarna nu se îndulceşte cu perciuni 
pârliţi. Atunci Horthy uzează de cea mai mare 
dintre diversiuni: atacă cu delicateţi intermitente 
frontierele  care-i circumcid teritoriul şi mai ales 
pô  cea mai hahamică dintre toate: frontiera  ro-
mână. Indignare la Bucureşti, în palatul dela ca-
pul podului: Horthy „ne trădează!" Şi de aci în-
vinuiri vehemente: Ungaria vrea răsboi. Un 
oarecare orator, într'o oarecare întrunire publică 
din Pustă, a jurat exterminarea simultană a tu-
turor popoarelor învecinate. Ţi se face  părul mă-
ciucă, cetitorule. Asta vrea şi d. Brătianu. D-sa 
nu va întârzia să priceapă aluziile şi sugestiile pe 
cari i le îmbie cu pocnete, fratele  său de clasă, 
bunul corb de aceeaşi culoare, Horthy.  In  defini-
tiv o seziune spoj i/ivă la frontieră  ar împinge în 
umbră seziunile Constituantei bucureştene şi şe-
dinţele bătrânului jurisconsult, slugarnic şi ver-
satil. Djssescu. 

Să luăm aminte. Ne aşteptăm la » armată vrăj-
maşă în drum apre Carpaţi şi ne pomenim pe ne-
simţite cu o Constituţie liberală. 

R e v i s t e 
„Facla".  Reapare, dar ţine să, se ştie, după 

cum anunţă eternul copil teribil care e N. D. Co-
cea, că ira-şi iea prin aceasta un angajament d-> 
longevitate. Hotărârea e prin urmare, luată, de-
cesul, cu voioşie, prevăzut. iSiu-1 putem îndupleci 
la dimpotrivă pe Cocea: jocul de-a pasărea Pboo 
nix e mare ca slăbiciune şi vanitate, şi înţelegem, 
din primele rânduri citite, că s'a păstrat, pe de-
antregul, şampion. Această Faclă deci, va lumina 
şi se va mistui cu o intensitate de fulger,  şi de 
bună seamă, şi cu efectele  lui. 

Gândirea  anul I I No. 11 şi 12 gătit d® Crăciun 
cu articole pioase, ilustraţii cucernice, poveşti 
milostive, cu tot ceeace trebuia înlăturet de lângă 
Adrian Maniu, Demostene Botez, Ion Pillat, Tu-
dor Arghezi... 

Hiena  în oare'ţinutul polemist schiţează un 
nou „Adolf"  cu asigurarea că nu e în cauză a-
greablia făptură  din romanul lui Benjamin Con-
stant ci un altul mai prozaic şi mai profan.  Re-
zultatul acest«i agresiuni enigmatice, cu pana în 
mână, e pentru moment pur literar. Stăruind în 
subiect, Hiena  va dovedi că urmăreşte un scop 
mai înalt şi mai complex, bunăoară etic. 

Flacăra  anul VI I I No. 3 şi-a revenit din ere-
zia în care o târâse puritanosmul lui Ion Minu-
lescu. 

Cu mai puţină stricteţă în alegerea colabora-
torilor şi cu o predilecţie discretă pentru banal, 
s'a ajuns la un spor de t iraj care va îngădui re-
vistei o existenţă bilunară. 

Clopotul  anul I No. 12 aduce stângace, naivă, 
liniară, o poezie semnată Tana Quil. Din creio-
nări sigure, viguroase, originele, portretul pic-
toriţei Lucreţia Mihail de Marcel Iancu. 

Cugetul  Românesc No. 8—9 în care Tudor Ar-
ghezi ne relevă o înfăţişare  nouă a meşteşugului 
sau: „Domniţa Pulcheria, povestire pentru abe-
cedar" — Ion Pillat şi Oscar Cisek colaborează 
sârguitor pentru iniţierea cetitorului în lirica 
germană contimporană. 
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