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Minorii şi minorităţile 
La 1866, când s'a discutat chestia evreiască, 

s'au spart capete şi geamuri, ba s a dărâmat şi o 
sinagogi; la 1879, când problema a revenit jxi 
«fesbaterite Constituantei de atunci, aceleaşi excese 
antisemite s'au repetat; acum, când se discută o 
nouă Constituţie şi când problema se pune 'din 
BOU, din nou vorbeşte strada. Singura deosebire — 
probabil cerută de progres — între atunci şi a : 

•cum e că pe când în trecut nu aveam studenţi 
•ta număr îndestulător, cuvântul hotărâtor îl â  
tea mahalaua; azi însă, când Universităţile şi 
Şcolile superioare s'au înmulţit şi când studenţii 
« numără cu zecile de mii, tineretul acesta gene
ros a îmbrăţişat cauza mahalalei de odinioară, cu 
tot avântul inerent vârstei calde. 

A început sinistru, dela cadavre, a trecut vesel 
Ia namerus clausus şi a dejugat logic la porţile 
înguste ale articolului 7. ' 

Aşa dar, oricât de banală ar fi devenit fraza 
că istoria se repetă, ea a rămas totuşi adevărată. 
Fiecare Constituantă cu vandalizmele, cu bătăile, 
«^scăderile şi cu scandalurile ei antisemite. TcV-
Iflşi, în ce mă priveşte personal, eu unul măr-
tiinsest tară inconjur că mişcarea studenţească de 

•i acum tn\< cit se poate de simpatică. O ador în 
special pentru acea ideie cu adevărat minunată, 
- deşi formulată prudent în surdină a unui 

i guvern studenţesc. 
Adevărul e că vreme de peste 50 de ani, ţara 

; aceasta a fost guvernată numai de vârstnici, şi 
; a tost guvernată prost. Ce-ar fi, în definitiv, dacă 
; am încerca odată şi un cabinet de minori? In 

am încerca odată şi un cabinet de minori? In 
< orice caz mai rău decât a tost nu poate fi. Şi 
t de oarece nu poate ti mai prost, ideia unui gu-
v vern de nevârstnici nu-i chiar cu totul exclusă 
d din domeniul posibilităţilor. De aceia cată să ve-
c dţm care ar fi, într'o eventuală guvernare, atitu-
d diuea minorilor iată de minorităţi-

Până la 1918, vechiul regat înfăţişa un Stat 
r naţional unitar cu o popoluţie omogenă. In, aşa 
< alcătuire Evreii puteau fi trataţi ori-cum fără prea 

mari riscuri, cum aceasta s'a şi întâmplat în rea
litate. De atunci însă lucrurile s'au schimbat fun
damental în ţara românească. Am încorporat te
ritorii până la dublare şi populaţiuni până aproape 
de întreit. Iar populaţiunile aceste cuprind în 
sânul lor impunătoare minorităţi de Germani, de 

i Sârbi, de Unguri, de Ruşi şi de Ruteni, la cari 
: « cuvine să adăugăm şi pe Bulgarii din dreapta 

Dunării, cari tocmai din pricina prezenţei celor-
lalte naţionalităţi au căpătat acum o însemnătate 
pe care n'o aveau înainte de Unire. De asemenea 
nu trebuieşte uitat că de unde până la război 
n'aveam decât 250—300.000 de Evrei, azi numă
rul lor se apropie de un milion, dacă nu cum-va 
chiar depăşeşte această cifră. 

Din punct de vedere politic, acest milion de 
Evrei ocupă în ţara românească o situaţie cu 
totul specială printre celelalte ;minorităţi. In a-
devăr, pe când acestea din urmă au fiecare în 
spatele lor câte o patrie de obârşie de la care 
au tost deslipite sau căreia n'au fost atribuite, şi 
către care converg în chip fatal, singuri Evreii 
nu prezintă pentru Statul român, asemenea mo
tiv de seroasă preocupare. Totuşi, dintre toate 
minorităţile, numai Evreilor li s'a declarat război 
deschis. i 

înainte de desmembrarea Ungariei, cei dela Bu
dapesta au cunoscut o situaţie identică, dar s'au 
comportat în chip cu totul deosebit. 

In adevăr, câtă vreme naţionalităţile dţn ve
chea Ungarie nu se deşteptaseră şi purtau 'cu 
^Semnare jugul maghiar, antisemitizmul cel mai 
sălbatec bântuia regatul vecin. O persecuţie me
dievală, nedemnă, feroce, împinsă până la însce
nări de omor ritual, se deslănţuise asupra *E-
vrertor din Ungaria. Din clipa însă în care naţio
nalităţile se deşteaptă şi încep să-şi îîndrepte pri-

; virile peste graniţe şi năzuesc către consângenii 
ior liber/, antisemitizmul încetează brusc; Evreii 
sunt îndrăgiţi ca prin farmec şi devin un aliat 
preţios al Ungurilor în lupta lor contra neamu
rilor de altă limbă. 

La noi situaţia e azi absolut identică; politica 
ce se face însă în ţara românească e tocmai pe 
dos de cea a Ungariei de după 1873. Minori-

. tatea mozaică e hărţuită şi persecutată, în loc 
să fie folosită în greaua operă de consolidare a 
noului nostru Stat. 

Se va zice poate că persecutând pe Evrei ne 
asigurăm simpatiile altor minorităţi. Absurditatea e 
evidentă; contrariul e sigur mai adevărat, căci 
fiecare din minorităţi ar avea cuvânt să se teamă 
ca nu cumva să-i vină rândul. Că celelalte mino
rităţi se bucură de tratamentul ce se aplică azi 
Evreilor, că poate chiar încurajează pe sub mână 
mişcarea antisemită, — asta nu-i exclus şi ar fi 
până la un punct (explicabil. Prigonirea Evreilor 
nu poate decât să bucure şi să convină celorlalte 
naţionalităjţi, care îşi văd jastfel rândurile îngro
şate cu încă un milion de locuitori, al căror loc 
firesc ar trebui să fie dincolo, alături de majorita
tea neamului românesc. . '' 

Iată dar prima greşală, pe cari o comit antise
miţii noştrii, rămaşi cu apucăturile de sub vechiul 
regat, când profesiunea de mâncători de evrei nu 
prezintă absolut nici un risc. 

Dar dacă ar fi numai atât! 
Greşâla se complică cu o monstruozitate. 
In adevăr, studenţii noştrii, în elanul lor purces 

din sălile de disecţie, se opun la încetăţenirea în 
massă a Evreilor; sunt contra infamiilor conţinute 
în Tratatul dela Versailles şi cer menţinerea în
tocmai a vechiului articol 7, în puterea căruia 
s'au împământenit 200 de Evrei în curgere de 
peste patru-zeci de ani. 1 , 

Să presupunem că reuşesc. 
Cari ar fi urmările acestui triumf studenţesc? 
Evreii din Bucovina, din (Basarabia, din Ar

deal şi Banat, n'au nevoie nici de articolul 7 şi 
nici de infamia din tratatul de la Versailles. Ei 
sunt cetăţeni de drept, în virtutea principiului de 
anexiune, care nu poate fi ştirbit oricare ar fi 
atitudinea studienţilor şi ori-câte capete ar sparge 
şi oricâte bărbi de rabin ar smulge de-acum înainte 

Triumful tineretului universitar ne-ar duce dar, 
la situaţia cu adevărat monstruoasă de a avea 
750.000 de Evrei, străini de limbă, de obiceiurile 
şi poate şi de aspiraţiunile noastre, şi totuşi ce
tăţeni români nediscutaţi; pe când cei 250.000 
de Evrei pământeni, cari ţ\e împărtăşesc păsu
rile şi cari au luptat sub steagurile ţării, ar, ră
mâne tot străini. Infamia n'ar avea nici măcar 
scuza că majoritatea Evreilor să rămână în afară 
de cetate, ca la 1913, când Evreii cuceriţi din 
Cadrilater au devenit cetăţeni, iar Evreii din ţară, 
cuceritori, au rămas străini. j 

Monstruozitatea e, în adevăr, aşa de extraordi
nară încât nu mă îndoesc că dacă visatul cabinet 
studenţesc s'ar alcătui, miniştrii cari l'ar compune, 
ar fi obligaţi să-şi modifice programul înjghebat 
în oposiţia din căminuri, — iar atitudinea mi
norilor faţă de minorităţi, ar fi cu totul alta decât 
cea de azi. 

ST. ANTIM. 

Cftntec simplu 
Mărior 

Din nou, ne cheamă iarna la sobă,' să vorbim. 
Ciori au bă tu t văzduhul ca nişte cuie şi-mi 
place 'n urechi, tăcerea cum scârţâie... Pesemne, 
iar a u pornit pe uliţi, căruţele cu lemne. 
Amurg. De-ar ba te 'n uşă deodată, cineva, 
desigur că i a ş i spune: intră! şi ai intra. 
Tăcerea 'n noi şi 'n seara căzută 'ntre covoare, 
ar fierbe, ca un cântec călduţ, de samovare. 
N'ai în t reba nimica, şi-ai aşteptă răspuns. 
Ţi-aş spune: ai picioare ca iepuri mici de casă; 
vrei să ţi-i pun la sobă, pantofii de mătasă? 
şi vorbele-ar rămâne limpezi şi grele 'n noi, 
ca ciorile surprinse de moarte , într 'un sloi. 
Şi mi-ar fi poate frică, să nu ghicesc ce 'nseamnă 
făptura ta, împinsă aicea dintr'o toamnă, 
cu capu 'n mâni visată, deştept, de-atâtea-ori!. . 
— Am bănuit că-i iama afară după ciori, 
şi-aş fi voit să-1 dărui cuiva, ca să-1 ascunză, 
sufletul, cât o umbră crescută sub o frunză. 

I 9 2 2 B. FUNDOIANU 

Xitografie ele Marcel lancu 

B i b l i a 
un nou pericol naţional. 

Regina s u b interdicţie 

S?a depus pe biroul Camerei de ucaz suige-
neris: legea interconfesională pentru limitarea pro
pagandei religioase. E explicabil m însăşi presei 
i-a scăpat din veâere caracterul senzaţional al 
acestei lovituri. Constituţia şi noianul de legi cari 
o urmează sânt făcută să\ permită strecurarea 
unei atât de originale idei printre roţile maşinei 
de votat, care funcţionează. i ' • • 

Care e tâlcul sau mobilul acestei noi inspiraţii 
a visătorului domn Ionel Brătianu? Bătrânii noş
trii nu-şl amintesc să-l fi văzut vreodată, la bise
rică. Nici Martin Luther, nici loan Huss, nici Hu-
ghenoţii nu ameninţă ortodoxismul românului, care 
vorbeşte cu Dumnezeu numai în anii secetoşi. In 
sfârşit n-am putea număra măcar pe degete câţi 
buni români s'au muscălit sau au\ încercat de 
bunăvoe să treacă prin bisturiul lui Iahveh. a 

Legea asta care ne întoarce mintea în noaptea, 
sfântului Bartholomeu, are domnilor, ca toate ce
lelalte legi ale regimului liberal o motivare de in
teres naţional. D. Brătianu vrea să se opună an-
gUcanizărei României-Mari. De cât-va timp umr 

bre misterioase complotează prin ungherele bi-
sericei noastre. O profuziune de biblii din edituri 
străine, în admirabile traduceri, legate luxos şi pe 
preţuri modice ameninţă pe creştinii noştrii cu cu
noştinţa iui Dumnezeu. S'au semnalat chiar ti
mide încercări a}s a se traduce cuvântul Domnului 
în propria limbă românească. Pe la periferii prin 
provincie oameni în sutană predică cinstea, cu
viinţa, corectitudinea, şi mila. D. Brătianu mai ştie 
iar că patriarchatul din Constantinolpol a fost 
pe jumătate convertit la ideea unirei bisericei or
todoxe cu cea Anglicanică, că Mitropolitul' Varşo
viei a fost asasinat pentru că avea o atitudine sus
pectă în aceiaşi direcţie şi că foarte multe vene
rabile doamne roţnânce ca şi feţe bisericeşti din 
autocefalia Rămâniei-Mari privesc cu simpatie a-
ceastă mişcare. Dar faptul cel mai grav pe care-l 
ştie domnul Brătianu este că însăşi regina noastră] 
de sânge englez e cea mai convinsă şi ferventă 
propagatoare a îndrăzneţei idei. Iată tâlcul legei 
d-sale. Prea gelos de păstrarea independenţei şi 
a bogăţiilor solului şi subsolului românesse, d. 
Ionel Brătianu vede în origina suveranei şi în 
acţiunea ei un periculos misionar al influenţei Bri-
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tanicc pe plaiurile noastre. Creerul d-lui Brătianu 
în permanentă întârziere eu două, trei sute de 
ani, reţine de pe băncile şcoalei mafia congre-
gaţiunilor catolice ale papei, cari au stăpânit în 
veacul de mijloc şi chiar mai târziu popoarele afi
liate bisericei romane. Acelaşi créer a făcut numai 
decât legătura între biblia engleză şi petrolul ro
mânesc. Regina e un agent ocult dl lui Royal 
Dutch sau Shall pentru acapararea acestei bo
găţii naţionale rezervate exclusiv partidului libe
ral. Regina nu mai este membră a clubului li
beral de vreme ce s'a dat şi ea cu marea finanţa 
internaţională. Regina trebuie pusă sub suprave
ghere. ' Viciul puterei şi despotismul cari minează 
marele partid, nu s'a dat înapoi delà monstruo
zitatea unei legi în care se va oglindi pentru toată 
civilizaţia starea de înapoiere în care ne aflăm, 
el merge chiar până la punerea sub interdicţie a 
suveranei în exercitarea nevinovatelor ei distracţii. 
CJiestiunea merită să fie urmăritei măcar ca un 
simplu document. Va fi mai ales interesant de 
urmărit cum va iscăli regele regulamentul care 
interzice soţiei sale răspândirea bibliei în Ro
mânia. 

I. G. COSTIN 

In jurul unei achitări 
Urăsc crimele pasionale! Le urăsc pentru laşita

tea lor dulceagă şi făţărnicia lor eftină, cari lac din 
asasinul obicinuit al faptelor diverse un erou, U F 
martir , un respectabil personagiu de melodramă. Le 
urăsc pentru confuzia şireată, ce crează în sufletele 
oamenilor; pen t ru satisfacţiunea intelectuală şi emo
tivă, ce procură diferitelor burţi-verzi, îngrăşate la 
bucătăria ,„Micului Dor" ; le urăsc mai ales pentru 
caracterul lor antisocial, pentru egoismul lor destruc-
tiv, pentru neruşinarea, cu care suprimă — în cele 
mai multe cazuri fără scuză vre-unui interes — sin
gurul bun inalienabil şi intanginbil: viaţa vecinului 
Sunt prin urmare, în macazul democratismului meu 
revoluţionar, împotriva instituţiunii juraţilor şi pen-
trru pedeapsa cu moarte . Dar sunt şi împotriva ju
ri sdicţiunii consiliilor de războiu! 

Sunt împotriva consiliilor de răsboiu pentru că le 
găsesc de o blândeţe escesivă! Fenomenul este de
sigur explicabil: oamenii aceştia crescuţi în ideologia 
gloanţelor, şrapnelelor şi a ghiulelelor, cari omoară 
cu vioiciune la depărtare de şase zeci de kilometri, 
socotesc „uciderea aproapelui" ca un fenomen sim
plu, logic şi natural . Viaţa pentru ei se reduce la c ru^ 
<:iuliţa reglementară, menită la un moment dat să 
servească mutaţiilor de pe registrul matricol: astăzi 
Bran căzut în tranşeele de la Mărăşeşti, mâine Stan 
răpus de tifosul exantematic, peste o săptămână 
d-şoara Rifca Solomon, din Cetatea Albă, ciopârţită 
de sabia sublocotenentului Stoian, un adept fervent 
în felul său al d-lui A. C. Cuza delà Iaşi. 

Justi ţ ia a vorbit solemn! Datoria noastră, a cetă
ţenilor este să primim cuminţi sentinţa pronunţată 

fără ură şi fără părtinire, şi să deschidem larg bra
ţe prietenoase d-lui sublocotenent Stoian, care pentru 
o prostie copilărească, pentru o nebunie de tinereţe 
generoasă şi entusiastă riscase zdrobirea unei cariere, 
p e care o prevedem strălucită. Să se taie viţelul 
gras! Fiul rătăcit s'a întors voinic acasă; s t rânge-
ţi-vă rude şi prieteni şi voi săraci cari trăiţi din 
pomeni şi din praznice, căci societatea se bucură şi se 
veseleşte în toa te mădularele sale. Din azurul se
nin al retragerii lui forţate, Landfu surâde şi bate 
fericit din aripioare...! Aleluia, t a t ă Landru! 

Şi totuşi în atmosfera aceasta de veselie care mă 
îmbată întreg de la cap până la picioare, nu ştiu de 
ce, dar gândul că acolo undeva, departe în pământul 
Basarabiei libere şi fericite, putrezesc resturile cio
pârţi te ale D7şoarei Rifca Solomon în vârstă de abea 
douăzeci de ani şi că la Cetatea Albă, părinţi i bă
trâni trebuiesc să sufere zîle mohorâte, şi nopţi lungi 
de veghe, gândul acesta exasperant şi ridicol, mă 
face încă odată să urăsc toleranţa Curţilor cu J u 
raţi, blândeţea consiliilor de răsboiu şi să doresc, 
în necazul democratismului meu revoluţionar; t r ibu
nale civile şi pedeapsa cu moartea, în materia aşa 
fiselor crime pasionale! ' 

N. LUPU KOSTAKI . 

jS'au tras pe hârtie de lux câte cincisprezece 
exemplare (numerotate şi colorate de mână din 
xilograf iile lui Marcel| Iancu. Exemplarele se vând 
la administraţia „Contimporanul" Bul. Elisabeta 
3, pentru câte două sute lei. 

Tot criza u 
i. 

S'ar părea că guvernul caută să întreţină cu ori 
ce chip agitaţiunea studenţească, altfel nu se poate 
explica lunga tărăgăneală a „instrucţiei" îrl contra 
studenţilor arestaţ i acum câteva săptămâni şi cu ni
mic justificata lor prevenţie. 

Infracţiunea comisă, când cu neorânduielile dela 
Universitate, de era de domeniul Micului Parchet , 
trebuia să fie de mult judecată, iar dacă ministerul 
public i-a dat o al tă calificare, 'mi închipui că obiş
nuita tărărae nemţească a cercetărilor judecătoru
lui de instrucţie ar fi trebuit să se isprăvească de 
mult, în cazul unor investigaţiuni, cari nici compli
cate, nici migăloase nu puteau fi. 

Acestea sunt refjexiunîle pe cari le-a pu tu t face 
orrice om cu bun simţ, alaltăeri, când o ceată de 
tineri universitari a profitat de prilejul prelungirei 
în afară de orice explicaţiune cinstită a prevenţiei co
legilor, pentru a se mai deda la o manifestaţiune sgo-
motoasă pe stradele capitalei. 

Es te oare în interesul liniştei şi ordinei, care de 
mult trebuiau să fie readuse în lumea tineretului 
universitar, să se întreţină prin astfel de mijloace 
spiritul de frondă care este specific studenţimei, por-
nîhd-o spre excese şi spre acte cari în mentali tatea-i 
copilărească încă împrumută contururile eroizmului 
şi ale sacrificiului de sine? 

Cine ţine, cine are interesul ca uitarea, apanajul 
tinereţei să nu cadă mai repede, molcomitoare şi ador
mitoare de patimi, peste sbuciumul mărunt al unor 
suflete de copii, ce-şi închipuie că au călcat pe ur
mele lui Strâmbă Lemne şi ale lui Sparge Pietre? 

II . 
Porniri pătimaşe, pat imă urâcioasă, lipsă de ge

nerozitate, intoleranţă sălbatecă, toa te acestea ar fi 
putut fi stinse de mult, cu mai mult tact din partea 
autorităţilor, cu t ragere de inimă din par tea pro
fesorilor — nu voi zice cu mai multă t ragere de ini
mă din par tea dascălilor, când până mai acum în 
urmă nu au ară ta t de loc. 

Căci pentru receptivitatea de esenţa sufletelor t i 
nere, pentru capacitatea lor de a prinde îndemnul 
generos, trebuie să convenim cu toţii că u » cuvânt 
cuminte, un sfat bun dat la vreme de dascălii lor, ar 
fi făcut mai multe minuni decât prelegerile speciale 
ale generalului Nicoleanu sau ale procurorului Gră-
dişteami. 

Să nu ne ascundem după deget, nu s'a aprins 
a tâ t t ineretul universitar din cuvântul în tărâ tă tor 
al cutărui sau cutărui da'scăl, cât mai ales 1-a - încu
rajat tăcerea tolerantă, rezerva aproape complice, a 
acelor dascăli, cari nu vor mărturisi niciodată, în 
gura mare sau de bună voie, că sunt adepţii teoriilor 
sociale ale aţâţătorilor. 

Ştiu, sunt câteva excepţii. Un glas hotărât , al tă
dată scomitor de ecouri însufleţite, s'a ridicat şi a 
fost acoperit de ocări. Un dascăl generos a dat sfa
turi blânde, pline de cuminţenie şi a trebuit să-şi 
acopere faţa de durere şi mâhnire. Alţii câţi-va, pe 
rând, care mai întârziat, care mai puţin întârziat, 
au început să dea şi ei sfaturile cele bune. Dar unde 
este masa, marea masă a dascălilor care, la un loc, 
aşa precum poruncea datoria, să fi s ta t t râmbă în 
apărarea acelui mare, a acelui drept sfânt, al liber-
tăţei învăţământului şi a conştiinţei ? 

I I I . 
Când dă strechea în oi, baciul şi ciobanii aleargă 

să le adune, înainte de a alerga la vătăşeii satului, 
înainte ca domnii de la ministerul instrucţiunei pu-

„Visul unei nopţi d e vară" 
feerie în 5 acte de Shakespeare 
Direcţiunea Teatrului Naţional acuzată de incom-

petenţă artistică, inconştient, a monta t una dintre 
cele mai dificile piese, o adevărată punte a măga
rului: feeria lui Shakespeare. 

Reprezentarea acestei feerii, aşa de avântate şi li
rice pe lângă un respect şi cult tainic, pentru fiecare 
frază, pentru fiecare cuvânt, mai cere direcţiunei care 
cuteză s'o monteze, o maturi tate , o concepţie ar t i s 
tică originală. Denumirea de feerie dat de autor lasă 
fanteziei celui care o pune în scenă, un orizont larg, 
nemărginit, pe care imaginaţia mioapă a d-lui Ma-
vrodi nici nu-1 poate bănui. 

Cronicarii dramatici şi publicul Naţionalului vorbind 
despre această montare, au întrebuinţat cuvântul de 
fast. Părerea publicului nu ne uimeşte, fiindcă el 
merge la teatru ca să-i placă şi frecventează Na-

' ţionaluV pentrtică are preţuri mai ieftine decât toate 
spectacolele^ce se dau în Capitală. A criticilor însă, 
ne dă prilejul să-i întrebăm cum s'ar putea numi 
atunci montările făcute de Cinematograf, şi dacă 
evoluţia acestei „ar te mu te" n'a desfiiinţat cuvântul 
de fast atunci când se vorbeşte de decorul teatra l? 

De la începutul până la sfârşitul reprezentaţiei am 
avut impresia unui spectacol de bric-à-brac. Munca 
şi veleităţile dacă nu sunt ajutate de un dar înăscut. 
sunt zadarnice pentru oricine, chiar pentru actualul 
Director. 

Din distribuţie reţinem numele d-lor Brezeanu, Mor-
ţun, Bulfinski şi Critico precum şi vocea mlădioasă 
şi t imbrată a D-nei Lilly Pppovici, jocul D-şoarei 
Zimniceanu şi insuficienţa D-şoarei Ionescu în rolul 
diabolic şi spr inten al lui Puck . T. B O B E Ş 

niversitară 
blice să invoace,- spre cea mai ' măre zăpăceală, acea 
autonomie universitară de care nici oda tă nu rav-
biseră cu a tâ t respect, pen t ru a o nesocoti de fapt, se 
cuvenea ca dascălii dacă erau geloşi de ea să nu a ş 
tepte minuni nici dela generalul pacificator, nici deki 
procurorul moralizator. 

Se cuvenea ca ori cât le a r fi fost de obrocit su
fletul de un sentimentalizm medieval şi sălbatec, 
să nu uite de marea lor chemare în'sânul acelei Alma 
Mater, care, ori unde, de sute de ani de când să
deşte în t ineret florile gândirei omeneşti, nu cunoaşte 
decât învăţăcei, orideunde ar fi venit, din umila şcoală 
creştină sau din obscurul heidăr. 

Autonomia universitară nu s tă în lege, ea s tă 
în simţul solidarităţei în datorie a dascălilor; iar sim-
ţimântul de colaborare dintre dascăl şi învăţăcel mi 
depinde de regulamente. 

IV. 
E drept, pune cu curaj degetul pe rană, profeso

rul care denunţă to t ce este factice, to t ce este inexis
tent în viaţa noas t ră universitară. Şi, iarăşi, adevă
rat că nimic n u s'a făcut, de a t â t amar de ani, 
pentru învăţământul nostru superior. Puţin pentru 
buna stare materială a studenţimii, nimic pentru buna 
ei s tare intelectuală. Câteva căminuri, nici o biblio
tecă. Laboratorii, sărăcăcioase să plângi. 

Dar, toa te acestea, ca şi ori câte statistici s'ar 
face, nu pot justifica înt ru nimic mişcări cărora 
explicaţiile noastre cele mai ingenioase nu le vor 
servi decât de excitant pernicios. 

Da, suntem în plină efervescenţă socială. Pături 
noui cer dreptul la viaţă; pături vechi se nărue, se 
subţiază, dispar... w 

Cauzele crizei universitare ? Cele* adevărate . sunt 
ceva mai îndepărta te şi mai adânci decât îmbo
găţirea de război şi expropierea. Afluxul de vieaţă 
nouă pe care în mod natura l marele rezervoriu rural 
trebuia să-1 aducă păturei orăşeneşti, care furniza 
populaţiunea universitară, a fost sistematic abătut 
dela oraşe prin politica învăţământului nostru. Nu 
dispariţia a pat ru mii de agricultori mari — cari 
dealtmintrelea nici nu s'au topit cu totul — a adus 
crriza în populaţiunea naţională a universităţilor noas
tre, ci lipsa acelui aflux împrospătător de vlagă, în 
momentul când criza economică de după război agrava 
slăbănogeala păturei mijlocii româneşti . 

Ori cari ar fi însă aceste cauze, răul nu se poate 
îndrepta dintr 'odată. Mai puţin însă prin mijloacele 
pe rari le preconizează cu o îndărătnicie demnă de 
o cauză mai bună tineretul universitar. 

Să se coboare mai mulţi dascăli, toţi ^dascălii, 
printre tineret. Să-i a ra te aberaţia în care a căzut. 
Să-1 facă să priceapă că aceea re vrea es te imposibil, 
şt că chiar de ar fi posibil, aceasta nu *ar îndrepta 
cu nimic răul de care se plânge. Gonirea ovreilor diu 
universitatte nu va aduce nici un român mai mult pe 
băncile ei. 

Şi, ce lipsă de încredere în puterile acestui neam, 
co bicisnicie nu mărturiseşte această afirmaţie că o 
mână de cărturari de al tă rasă, eşiţi din sânul unei 
populaţiuni de câteva sute de mii, ar putea fi o pri
mejdie pentru miile şi miile de cărturari pe cari 
trebuie să-i dea o populaţie băştinaşă de aproape 
14 milioane. 

Iată ceeace trebuie să spue profesorii noştri stu
denţilor şi să-i mai înveţe că tot ce este suflet strai» 
în această ţară nu se poate apropia decât dându-i 
cultura naţională. 

P E T R E CIORANEANL". 

Kumerus Clausus 
Ideologia mulţimilor, înregistrează deviaţii inexo

rabile. Studenţii noştri cer „numerus clausus". 
Formula scurtă şi ţ ipătoare, stimulează şi exas

perează tot misticismul fiziologic al vârstei. 
Fără îndoială că nimeni nu va putea convinge stu

denţimea, cu inte'igenţa t recător absentă, de imposibi
litatea logică a ideii lor. Mai tare decât orice logică 
este sonoritatea de goarnă de bâlciu a gândului lor: 
„Numerus Clausus". Nu le vom spune deci că nicăieri 
în lume cu excepţia Ungariei, acest lucru nu există, 
nu le vom spune că chiar dacă toa tă ţara românească 
ar deveni antisemită peste noapte, materialmente „nu
merus clausus" nu se poate realiza, că odată in t ro
dusă, admiţând nebunia aceasta, n 'ar schimba cu 
nimic situaţia dela noi, pen t rucă nimeni nu-i împiedică 
pe evrei să vie cu diplome din străinătate. 

Toate acestea, cum am spus, sunt de prisos. 
Neghiobia guvernului de a se fi jucat cu focul, ne 

pune în faţa unei stări de lucruri pe care aproape 
nimic nu o mai poate schimba, mai ales acuma 
când a intervenit şi pupăza excepţional de isteaţă 
şi uluitor de inconştientă dela catedra ieşană. 

Am fi vrut, dela început, rândurile acestea, vio
lente şi us tură toare , dar a m ' înţeles imediat inuti
litatea. Nici-unul dintre studenţii care gândesc ur
lând, nu-mi vor ceti rândurile pentru-că ei nu ci
tesc nimic, iar ceilalţi n'au nevoie de ele, pentru-că 
oricine nu şi-a petrecut capul printre picioare ca 
să cugete, pricepe clar toată imposibilitatea lui „nu
merus clausus". 

CAMIL PETRESCU 



S f â r ş i t u l v i e t e ! lu i R e n a n 
Ultimul volum din „Istoria originilor creşti-

aisBralui" încheie capitolul ce lui mai scump vis 
intelectual al lui Renan ; mulţumirea sufletească 
a omului care a văzut că i-a fost hărăzit să poată 
duce la bun sfârşit o. chemare cântă în sufletul 
lui ca un imn de slavă şi, cum filozofia lui de a 
crede lumea însufleţită, e drept, de un suflu di 
vin, dar în afară de acţiuni particulare, nu-i în
găduie să mulţumească lui Dumnezeu, se resem
nează, fără să ştiejşe anume să mulţumească 
cuiva. Renan era acum de peste şaizeci de ani. 
Avusese o viaţă relativ fericită şi plină. Caracte
rul lui docil, puţin pretenţios, fără preocupările 
imediate ale detaliului v ieţ i i , îl menţinuse necon-

; fenit în lumea ideilor generale ; acolo îşi găsise o 
|i calda ş i continuă mulţumire, echilibrul necon-
f tenit al sufletului pe urma căruia ajunsese la o 

concepţie asupra vieţii, dacă nu deadreptul opti
mistă, cel puţin plămădită dintr'o superioară 
recunoştinţă morală ş i intelectuală. Lumea, în 
general, ca şi veacul în care a trăit şi locul, con
stituiau în liniile lor generale, un spectacol pen
tru care avea o simpatică înţelegere. 

Familia lui, dimpotrivă, a contribuit, ceea-ee 
JIU era decât firesc faţă, de cel mai comod dintre 
oameni, să adaoge la plăcerea de a munci ş i de a 
gândi ş i bucuria de a te simţi iubit „Am fost iu
bii de patru femei a căror dragoste mă interesa 
adânc: de mama mea, de sora mea, de nevasta 
mea şi de fata mea. Partea mea a fost bună şi 
«tt-*M va putea fi ridicată ; căci îmi închipui ade
sea că judecăţile cu care vom fi primiţi fiecare 
m valea losofatului nu vor fi decât acelea ale fe
meilor, contrasemnate de Cel-veşnicu. 
^erian face, de altfel, singur un examen de 
w«şfcuiţă la sfârşitul acestui period al vieţii sale 
în cele câteva pagini finale ale volumului „Amin
tiri din coyilărie şi din tinereţe". După şaizeci 
de ani de vieaţă găseşte că, în definitiv, din pro
pria lui iniţiativă, a urmat aprpape punct cu 
punct principiile morale pe care le-a învăţat în 
seminar şi ca, fără să f i părăsit niciodată moral
mente clericatura, nu a făcut decât să iasă din 
spiritualitate pentru a intra în idealitate. Obser-
vaxea-de fiecare minut a reguîelor de politeţă, de 
modestie, de voioşie de îngăduială. de înţelegere 
binevoitoare, au făcut parte intrinsecă din viea-
ţa lui cotidiană. 

Tot acest aspect general de mulţumire desfă
cută de complicaţii prea mari al vieţii lui Renan 
ex'a, în parte, şi rezultatul unui oarecare firesc 
egoism intelectual : „Am. încurajat puţin priete-

.wtLt..a&!. făcut .puţin lucru pentru prietenii mei, 
şi ei au făcut puţin lucru pentru mine. Una din 
idejle cu care am avut mai adeseori de luptat e 
şi aceea că prietenia, cum se înţelege de obiceiu, 
e o nedreptate, o greşală, care nu-ţi îngăduie să 
vezi decât calităţile unuia singur, pentru a-ţi în
chide ochii asupra calităţilor altor persoane' mai 
demne poate, de simpatia ta. Îmi spun câteodată, 
potrivit ideilor foştilor mei profesori dela semi
nar, că prietenia este o frustare a societăţii ome
neşti şi că, într'o lume superioară, va dispărea. 
Câteodată, chiar mă simt jicnit, în numele bu-

• năvoinţei generale, când văd legătura perticula-
ră care leagă două persoane ; îmi vine să mă în
depărtez de eh, ca de judecători falşi, cari nu 
irm au nici imparţialitate şi nici libertate. A-
f-eastă societate în doi îmi face efectul unei co
terii care chirceşte spiritul, strică lărgimii de 
%pieciert>, şi constitue lanţul cel mai greu pentru 
•independenţă. Am dat astfel prietenilor mei, deşi 
i-ani iubit mult, foarte puţin. Publicul m'a avut 
cât şi ei. Iată pentru ce primesc un mare număr 
de scrisori dela necunoscuţi şi de scrisori anoni
me. Mi $'a întâmplat adesea, scriind o scrisoare, 
să mă opresc pentru a face idei generale din cele 
ce aveam să spun. Publicul a avut tot ce-i pu
team da ; după moartea mea nu va mai avea nici 
o surpriză: nu am păstrat nimic pentru nimeni. 
Preferind altfel, din instict, pe toţi în locul câ
torva, am avut simpatia secolului meu, chiar a 
adversarilor, şi totuşi puţini prieteni. De îndată 
ce puţină căldură începe să nască, principiul meu 
svipician: să nu ai prietenii particulare, vin ca 
un sloiu de ghiaţă şi turbură jocul tuturor afi-

•• nilăţUor. Am fost, pentru a fi drept, puţin ser
viabil. Văd prea bine că a servi pe cineva însem
nează anedreptăţi pe altul. Imaginea.' necunos
cutului jicnit îmi taie scurt orice zel. / 

Sănătatea aceasta intelectuală şi sufletească i-a 
îngăduit astfel să poată duce mai departe opera 

• întreprinsă cu „Istoria originilor creştinismului" 
şi să adaoge la ea şi o „Istorie a poporului lui 
Israel", pentru a face astfel istoricul complet al 
unei idei. Creştinismul constituie încoronarea o-
materială care, personal, i-a fost indiferentă, in
stinctul sexual, deşi nu trăise decât sufleteşte; 
iară să fi fost însă nici un ascet şi nici u n mis
tic, s'a mulţumit să trăiască prin şi din idealul 
său intelectual şi moral. 

A iubit totuş viaţa, dacă nu ca un izvor de plă
ceri imediate, cel puţin ca o măreaţă şi intere
santă privelişte şi, probabil că, în ultimele zile, 
când aruncând asupra fiecărui lucru o privire 
iubitoare şi liniştită, plimbă cu greutate un trup 

slăbit şi o figură resemnată, buzele lui vor fi 
rostit mai mult decât odată apostrofa cu care, 
zece ani mai înainte, primise unul din pasagiile 
de extremă resemnare în faţa morţii, din cuge
tările lui Marcus-Aureliu: 

„A spune că, dacă această lume nu are şi o altă 
latură, omul care s'a sacrificat pentru bine şi a-
primele triburi nomade de Beni-Israel. Renan îşi 
îndreaptă privirile spre aceste vremuri lipsite 
de documente, lipsite de orice precizie pentru a 
smulge legengei, romanului, în sensul cel mai pri
mitiv al noţiunii, numai configuraţiei solului la 
nevoie, posibilitatea de a povesti, nu numai de
cât cum un lucru s'a petrecut, cât mai ales pen
tru a spune felurite feluri în care ar fi putut să 
se petreacă. Judaismul după aproape zece vea
curi de flotantă şi nebuloasă existenţă, începe 
perei începute cu două mii de ani înainte de I-
veaouri înainte însă, fulgerase prin norii grei ai 
să-şi afirme misiunea lui în omenire; cu câteva 
unei conştiinţe încă neformate primele lumini 
de vocaţie religioasă, pentru ca de pe la 450 îna
inte de Christos. să-şi asume şi să rezume el sin
gur întreaga operă religioasă a omenirii. 

Renan începe această urmărire a istoriei sen
timentului unui Dumnezeu drept, încă din clipa 
când reconstituirea ei ţine de romanul de imagi
naţie. E, fireşte, una din cele mai nobile şi mai 
frumoase pagini ,de sensibilitate intelectuală, de 
lirism metodic, de adâncă intuiţie, ale scrisului 
omenesc în genere; istorie rămâne totuşi în sen
sul strălucitoarelor lumini ale vieţii greceşti din 
poemele omerice, în sensul povestirilor arabe 
ante-islamice, în sensul romanelor referitoare la 
„Bunul rege Arthur" din evul mediu, în sensul 
legendelor aurite ale vieţii sfinţilor. Nu sunt pre-
eiziunl de succesiune a faptelor, dar sunt fresce 
largi de viaţă, ale.căror linii largi şi majestoase 
au toate şansele să fie juste. De aici începe, abia 
acum la bătrâneţe, o operă a cărei parte finală 
fusese încă de mult încheiată de autorul ei. 

„Pentru a fi cu totul consecvent în ideia con
cepută cu mai mult de patruzeci de ani în urmă, 
de a seri „Istoria originilor-Creştinismului" aş f% 
trebuit să încep cu volumul pe care îl dau astăzi 
publicului. Originile creştinismului se urcă până 
la marii profeţi cari au introdus morala în re
ligie, pe la 850 înainte de Cristos; profetismul a-
cestui al nouălea veac, apoi, îşi are el însuş rădă
cina în anticul ideal al vieţii patriarhale; ideal în 
parte creat de imaginaţie, dar care a fost o rea
litate în trecutul îndepărtat al tribului israelit. 
Dacă nu am urmat această ordine logică şi dacă 
m'am aruncat mai întâiu cu „Viaţa lui Isus" în 
chiar mijlocul obiectului, aceasta se datoreşte fap
tului că nimeni nu ştia cât va trăi, iar eu ţineam 
înainte de toate să tratez cei o sută cincizeci de 
ani dela începutul creştinismului. De îndată ce 
mi s'a părut că voiu avea timpul să tratez şi is
toria lui Israel cum am tratat Istoria lui Isus, 
a apostolilor, a sfântului Paul, şi a primelor Bi
serici, am căpătat forţe noi. De şase ani am în
chinat activitatea mea toată acestei mari munci; 
acum redactarea a ajuns până la evoca lui Es-
dras, adică până la constituirea definitivă a ju-
daismului. Dacă aş muri, s'ar putea publica acest 
ansamblu, care ar forma trei volume. Atâta doar 
că cele două din urmă volume nu ar avea gradul 
de maturitate al acestuia. Dacă trăesc, al doilea 
volum va apărea peste un an. In cazul când, după 
acesta, voiu mai avea încă putere, voiu face, în-
tr'un volum, istoria timpurilor asmoneene. Voi 
atinge astfel „Viaţa lui Isus" şi voi fi terminat 
deplin ciclul pe care am ţinut să-l parcurg. Acest 
al patrulea volum e cu mult mai uşor de făcut de 
cât celelalte; aş spune chiar că nu există două fe
luri de, a-l face şi, dacă nu aş avea timpul să-l 
scriu, voiu ruga pe editorii mei să traducă una 
din numeroasele scrieri germane asupra acestei 
materii pentru a completa astfel opera. Mărturi
sesc însă că bucuria de a vedea înaintând opera 
mă susţine atât de mult încât' nădăjduesc să o 
sfârşesc. 

Volumul acesta prim, într'adevăr, apare în 
1882. El concentrează timpul originilor şi, deci, 
al haosului; e însă un haos plin de viaţă, fecund, 
în care, încă monstru, dar înzestrată de un prin
cipiu de unitate destul de puternic pentru a în
lătura imposibilităţile, se plămădia formularea i-
deală a unei adânci porniri omeneşti. Renan îşi 
plimbă fantezia prin mijlocul unor vremuri în 
care, par'că, umanitatea întreagă, misterioasă, se 
prepară, în semi-obscuritate, să-şi taie un apen
dice rămas nefolositor, să-şi creeze un sistem ner
vos şi să uşureze creşterea unui organ nou. Du
hul lui Dumnezeu rătăceşte astfel dealungul aces
tor pagini. Alte trei volume apoi apar succesiv 
la interval de câte un an papă în 1892; şi încheie 
astfel circuitul unei idei. Cel de al patrulea vo
lum termină efectiv, o operă şi o viaţă. Renan 
are aproape şaptezeci de ani. Adună ultimele ma
nuscrise încă nepublicate, le aranjează şi le pu
blică sub titlul de „File rupte", care apar tot în 
acelaş an. Viaţa aceasta fusese astfel hărăzită 
să-şi îndeplinească, în liniile lor mari, toate do
rinţele ei intelectuale şi deci, cum de fapt fusese 

îndeajuns de desfăcută de cele oămâtenşti, să 
poată fi privită drept o destul de generoasă bi
nefacere. Renan cel puţin nu se plânge nicăiri cu 
convingere împotriva ei. Merge chiar, mai ales 
sr>re bătrâneţe, cu înţelegerea atât de departe în 
cât nu se sfieşte, dintr'un sentiment de echitate 
şi superioară toleranţă, să cânte voluptatea fizi
că, după care nici odată nu a alergat, fericirea 
devăr trebuie să o părăsească mulţumit şi să ierte, 
pe zei, aceasta e prea copilăresc. Nu! are dreptul 
să blesteme\ Căci, în sfârşit, pentru ce să se fi 
abuzat, astfel, de credulitatea lui? Pentru ce să 
fi pus în el instincte înşelătoare faţă de care el 
să fi fost un cinstit păcălit? Pentru ce această 
primă acordată omului frivol sau răuf Acesta 
este dar cel ce nu se înşeală, cel ce ştie ce facet». 
Dar atunci blestemaţi să fie zeii cari îşi plasează 
atât de rău preferinţele! Vreau ca viitorul să fie 
o enigmă; dar dacă nu există un viitor, lumea a-
ceasta e o înspăimântătoare cursă. Şi luaţi amin
te, într'adevăr, că. dorinţa noastră nu e vulgară 
şi grosolană. Ceeacedorim noi, nu e de a vedea 
pedepsirea celui vinovat, nici de a pune mâna pe 
dobânda virtuţii noastre. Ceeace dorim nu are 
nimic egoist: e doar putinţa de a exista, de a ră
mâne în raporturi cu lumina, de a urma cuge
tarea noastră începută, de a şti tot mai mult, de 
a ne bucura într'o zi de acest adevăr pe care U 
căutăm cu atâta muncă, de a vedea triumful bi
nelui pe care l-am iubit. Nimci mai legitim!'1 

Istoria antică vorbeşte de moartea liniştită a 
lui Antoniu, împăratul Romei, care, după ce a 
încheiat mai întâi toate socotelile sale, cele de fa
milie ca şi cele de Stat, a trecut statua de aur a 
Fortunei în camera fiului său adoptiv, a chemat 
pe tribunul de serviciu şi i-a dat ca parolă de tre
cere cuvântul „Aequanimitas", s'a culcat şi, a-
vând aerul că vrea să aţipească, a închis, calm şi 
pilduitor ca tot timpul vieţii, ochii pentru deapu-
ruri. Probabil că şi Renan, în 1892, a trecut în 
lumea cealaltă având pe buze, ca parolă de tre
cere, cuvântul „pace sufletească" al lui Antoniu. 

N. D A V I D E S C U 
P. S. Cu prilejul comemorării la Academia Franceză 

a ioo ani, dela naşterea lui Renan. 

Contribuţii critice 
Camil Pelrescu: Versuri (Ideea - Ciclul 

Morţii. (Edit. „Cultura Naţională" 1923 p. 118, Lei25.) 

Nervozitatea începe din ziua când scriitorul crede 
serios că în primul lui volum se află toată eternita
tea,, pusă în formulă poetică. E adevărat că în 
acest prim volum al d-lui Camil Petrescu se află. 
în germene, to t ceea ce-i alcătueşte fiinţa: inteligenţa 
lucidă şi deci pasiune teatrală , logică şi deci lumină, 
simetrie şi deci arhitectură. E primul pas al scriito
rului şi o spunem nu dintr 'o elementară prudenţă — 
căci d. Camil Petrescu va mai seri şi deci nu e di
băcie să ne epuizăm de pe-acuma laudele — ci şi 
din convingerea că acest prim pas d. Camil Pe
trescu l'a făcut din propriu simţimânt şi nu îmbrân
cit, şi deci pasul are to t farmecul şi toată nedesăvâr
şirea acestei virginităţi de mişcare. (E şNun subiect 
de poezie). 

/Ceeace surprinde în acest volum de versuri război
nice e arhitectonica. Bucăţile trăiesc nu numai izo
l a t— precum s'a văzut atunci când au apărut în 
„Sburătorul" — ci sunt înzestrate şi cu un puternic 
magnet ism: al ansamblului. Autorul — spre deosebire 
de aţâţ i poeţi contimporani care beau diverse - droguri: 
pentru a intra în descompunere — posedă o solidă a r 
mătură cerebrală care-1 ţine întreg, pe sine şi toată 
poesia lui. 

Am spus „arhitectonică" şi nu, bunăoară, ,,sim
fonie" — pentrucă autorul a fost dăruit numai cu 
ochi şi cu degete. Nu aude; muzica nu-1 duce pe apele 
ei. Nici nu umblă în deosebi după gjrffurnuri. De-aci 
vizualitatea şi plasticitatea, dar şi lipsa de rezonanţă. 
Imagini integrale — şi încă odată spunem, perfect 
integrate în bucată — care rămân' mul tă vreme 
încrustate în ochi, fascinante. (Inutil să ci tăm: ima
ginile sunt de găsit la fiece pagină). 

Dar ce trudnică luptă de cuvinte, până să isbu-
tească ^ rupe fâşiile de negură care acopăr, sus, 
fundul de fântână de cositor a lunei!... Nu se mai 
recunosc uneori nici treptele versului — care trebue. 
să fie r i tm şi armoniei — de eşti uneori ispitit 'jS, 
vorbeşti de volum ca de o carte de proză şi să citezi, 
transcriind fără pagubă, şi în acest fel: 

„Trei zile de viscol turbat gonind de după dealuri 
orice urmă de viaţă, ne-a închis cu totul în gropi, 
dar, generos, ne-a apărat cu mugete, cu urii şi cu 
snopi tăioşi de praf de gheaţă mai bine decât orice 
pază. Aşa ne-a dat prilejul binefăcător să ne-ame-
ţim etc". 

Şi-apoi de câteori autorul a fost biruit de teatral 
(,,0, noaptea omorâtoare a despărţirii... O, noaptea 
cea din urmă..." etc.) dacă nu chiar de limbagiul 
vulgar!. („Şanţuri şi reţele vis-a-vis", „un fel de 
fioroasă babă-oarbă", „urmat, străpuns de fioroasa 
gheară", „un soldat în t reabă de pomană", „contra
riată, moartea i-a permis" etc.) 

Sufletul? 
Da, e sufletul care într'adevăr a văzut turnătoriile 



ţie sgură şi a trecut prin latrinele de came a i e răs-
boiului. De la spa imă la senin, de Ia funebru Ia pa
sionai, e aci t o a t t ă simţirea. Nu l ipseş te nimic . E 
jjoate jui t i f icafea anecdot ice i aces tor poes i i care sunt , 
fiecare în parte , nişte nuve le cu acţ iune precisă, ver
sificate. Aşa se expl ică şi înrudirea organică, atmos
fera fraterna cu remarcabi la operă literară a r ă s b o i u - / 
Iui de eri: FOCUL lui BARBUSSE. Sufletul d-lui 
Petrescu are a c e l a ş preţ: tot a t â t d e veridic şi de 
Omenesc! * 

Vrea oare şi de d a t a a c e a s t a d. director al Contim
poranului să cedeze în favoarea poetului nos tru o ju
mătate de co loană? Chiar de-ar fi să lapede în Dâm-
bbviţă, de bună-voe , n i ţe luş d in tonicul său venin. 

F. ADERCA 

L u n a 
Cât ai svârli cu piatra din tranşeie 
Pe botu-'naintat şi gol, de deal 
Săpăm in întunericul înseilat 
Din luminişuri sure şi pete de uleie. 
Proptindu-se puternic, 
Soldaţii adâncesc un început de şanţ, 
Trasat pe dimbur izolat şi moale. 
Şi-aşa lucrând 
Toţi zece la un loc formăm un lanţ 
p e umbre care-asvârla din lopată 
Felii de noapte închegată. 
Săpăm de zor, 
Dar cu mişcări înăbuşite... 
In preajma noastră, de cu seară potrivite 
Mitraliere 
Străjuesc ca scorpii aţipite. 

Vârâţi adânc, pătrunzător. 
Aproape de tranşeia lor 
Vom face aci un post înaintat, 
U n post ascuns pentru flancat. 

Probabil că la fel şi ei, 
Pe dealurile-acestea goale 
Şi cu pământul lipicios şi moale 
Lucrează-apropiindu-se de noi, 
Şi mâine 
Miraţi ne vom trezi 
Cu şanţuri şi reţele vis-a-vis. 
Dar iată că noaptea, 
De-asupra cotei negre de pădure, 
A devenit mai palidă, 
Şi tot mai palidă. 
Intunerecul se destramă, 
Material ca ţesăturile de scamă. 
Treptat se pregăteşte-o arătare de lumină. 
înfricoşaţi, zmucind lopata, 
Ca nişte spirite active ale nopţii, 
Fugim degrabă 
In gropile care ne-aşteaptă gata. 
Scăpând de după deal, apare 
Blândă, 
Bună, 
Stă 'n loc o clipă să privească; 
Zâmbeşte trist 
Ş i apoi, 
Umplând tot peisagiul de lumină şi polei, 
Se 'nalţă luna tremurând 
Şi peste noi 
Şi peste ei. CAMIL PETRESCU 

Povestea vorbei 
Societăţi anonime 

Ca orice cauză mişcarea antisemită îşi are şi ea mica 
şi marea finanţa. Din dosul „Universului" condus de un 
băcan, marea finanţa grecească veghează neîntrerupt la 
existenţa chestiei evreieşti, pentruca neofanarioţii să poată 
exploata în linişte comerţul, industria sau zărăfia româ
nească. Recolta leilor se transformă invariabil în franci ca 
să intreţie harcanurile dela Paris. Cele din ţară fiind mai 
puţin costisitoare — sau în drahme veritabile menite să 
susţină moralul Greciei înfrânte. Bărbaţi destoinici ce 
poartă diminutive mai mult sau mai puţin pornografice a-
coperă prin consilii de administraţie şi îri posturi de pa
radă prestigiul „home"-ului et „tout va pour le mieux'ţ 
atât timp cât „jidanii este cauza". Rămâne să se lămu
rească de unde-şi pompează fondurile cealaltă finanţa: 
O' bancă de mâna treia condusă de un huligan grafoman 
şi analfabet care • face virimente de milioane în favoarea 
lui „Numerus Clausus". Guvernul d-lui Ionel Brătianu, 
.incontestabil n'are nici un interes să exercite un control 
asupra acelora cari alimentează cu arginţi din orice sursă, 
o mişcare care i-a fost întotdeauna simpatică. 

Dar acţionarii, bieţii acţionari şi deponenţii cari şi-au 
vărsat rezervele în casele suspectei bănci, ce ochi ar holba 
ei dacă şi-ar da seama cum se mănueşre şi ce fructifică 
încrederea pe care au acordat-o celor câţiva şnapani san
guinari din fruntea acestei „instituţii de credit!". 

Alice Cocea 
A repurtat zilele trecute la Paris, un succes triumfal, 

creând la La Potiniere rolul principal din Pouche ultima 
comedie a d-lor Folk şi Weber. 

Presa franceză în întregime îi consacră cronici elo
gioase şi articole entusiaste prezentând-o ca pe o stea 
a comediei franceze, revistele de artă şi modă îşi dispută 

j>e coperte chipul, silueta şi fotografiile în culori ale fru
moasei artiste. 

Alice Cocea confirmă din nou cu mult brio, că talentul 
şi temperamentul sunt endemice în familia lui N. D. 
Cocea. 

Acţiunile ,Stelei române4 

Constituţia ai Siiccaslunea la flawara 

In momentul în care part idele de opoziţie erau a-
gi ta te de chestiunea participării la lucrările Consti
tuantei liberale, d. Constantin Argetoianu şeful real 
al Partidului Poporului a asvârlit presei o declaraţiune 
p e care a vrut-o directă, senzaţională, definitivă: 

— Constituanta, blocul partidelor de opoziţie, nu 
prezintă nici o importanţă pentru mine. Ceeace mă 
interesează este ridicarea economică si financiară a 
ţării. 

Şi opinia ^publică de a tâ tea ori excitată, de atâtea 
ori păcălită, a exclamat: 

— Ecce homo! 
Iar a doua zi d. Argetoianu s'a suit în tren cu 

destinaţiunea Paris . 
Ori, în t re această declaraţiune şi această plecare, 

t rebue aşezat un fapt de cea mai mare însemnătate 
menit să aibă profunde repercusiuni asupra întregei 
vieţi politice româneşti . 

D. Constantin Argetoianu a fost numit procurist 
general al firmei „Fraţii Brătianu". Şi prima mi
siune care i s'a încredinţat a fost aceea a plăţii acţiu
nilor „Steaua Română". 

Cititorii acestei reviste cunosc chestiunea. Imediat 
după răzoi, două instituţii financiare liberale: Banca 
românească şi Banca generală a Ţării româneşti şi 
o instituţiune averescană: Banca ţărănească, au cum
părat din Elveţia toa te acţiunile societăţei petrolifere 
„Steaua română" pe care detentorii lor germani le 
vânduseră acolo. P la ta s'a convenit a fi făcută în 
franci elveţieni şi termenul a sosit. 

Ori leul scăzând vertiginos iată pe cele trei insti
tuţii obligate să plătească peste 30.000 lei o acţiune 
cota tă pe piaţă 5000, ceeace face un miliard aproape 
pagubă reală. 

Unui asemenea dezastru, ce le trei bănci nu pot 
rezista. 

Şi atunci d. Vintilă Brătianu a găsit soluţiunea 
salutară: să t reacă o parte din acţiuni statului şi 
m i l i a r d u l d e lei să fie plăti t de Tezaurul public, adică 
de mizeria, desnădejdea şi foamea întregei suflări 
româneşti . 

Dar această participare a României pro tes ta tă pe 
toate pieţele comerciale ale globului roasă şi secată 
în toa te isvoarele ei de bogăţie de către flibustierii 
cari ne guvernează de la 1914 încoace, nu mai in
spiră nici o încredere cercurilor financiare din occi
dent . 

Le trebuesc creditorilor în franci elveţieni ai celor 
trei bănci garanţiii solide: petrolul, sarea, lemnul şi 
metalul românesc. 

Şi d. Argetoianu a plecat să ofere străinilor bo
găţiile naţionale, şi cu o oră înainte de a pleca, d. 
Brătianu a a ră ta t procuristului său decretul regal în 
alb prin care d. general Averescu e numit preşedinte, 
al Consiliului peste două luni de zile cel mult. 

Iar ca lucrurile să meargă mai repede, d. Vintilă 
Brătianu părintele formulei „prin noi înşine" a dat 
înscris la mână d-lui Argetoianu că partidul liberal 
în opoziţie nu va sufla un cuvânt în ziua în care 
concesiunile averii publice vor trebui să devie fapt 
împlinit. 

Şi iată pentru ce d. general Averescu refuză să 
ia at i tudine ' faţă de Constituţia mizerabilă, de ce 
Pretorianul după ce a trecut mâna Dictatorului, se 
pregăteş te să ia din nou în primire România inven
tar ia tă şi parafată cu milioanele ei de flămânzi, de 
goi şi de întărâtaţ i , pe cari mizeria îi înalţă unii în 
faţa al tora cu pumnii strânşi şi cu spume la gură, 
într 'o deslănţuire de rase şi de confesiuni pe cari nu 
le-au cunoscut decât epocele de groaznică mizerie 
fizică ale civilizaţiei. 

Ah, spoliatorii n 'au avut t timp să-şi aranjeze aface
rile! In doi ani de guvernare sbuciumată de-abia 
au avut vreme să vâre cuţitul în beregata Reşiţei 
şi să subtilizeze vapoarele, porturile şi materialele 
serviciului 'marit im român!... Ce imense bogăţii la
tente mai înfloresc la soarele acesta magnanim, mai 
zac în subsolul acesta fabulos!... Pa t ru ani, măcar 
patru ani!... 

Şi atunci d. Brătianu a dat procură d-lui Arge
toianu!.. Peste libertăţile publice, peste speranţele 
noastre de mai bine şi peste fiorurile noastre de mai 
frumos, concesionarii României-Mari şi-au dat mâna. 

Şi dacă nimeni nu se ridifeă să strige, este moartea 
democraţiei româneşti . Omul lui 13 Decembrie şi 
O m u l Jilavei!. . 

K 

Citiţi revistele de avantgardă ; 

„NOI" revistă futuristă, Director E. Prampo-
lini Roma. 

„STURM" arta abstractă, Director H. Walden 
Berlin. 

„DE STYL" arta constructivistă, Director: 
Theo v. Doesburg, Anvers. 

„ F A R B E , U. FORM" revistă modernă, Direc
tor: Dietrich, Berlin. 

„391", Director Pieabia, Paris. 
L'ESPRIT N O U V E A U : Director, Ozenfant -

Jannert, Paris. 
CRONACHE d'ATTUALITA Director: Bra

gagii Pioma. 
MA revistă activistă Viena. 1 

Pentru abonamente a se adresa administraţiei 
„Contimporanului". 

Portret : M. Mircea 

de Marcel lancm 

„ F O R E X " 
Foraj, Exploatări petrolifere S. A.-Capital 3 0 . 0 M . M 4 iei 

PROSPECT DE EMIS IUNE 

Importanţa Petrolului atât în economia mondială cât şi 
în cea naţională este de obşte cunoscută. 

In ţara noastră bogată în zăcăminte petrolifere se simte 
mai ales nevoia intensificărei producţiei spre a satisface 
atât nevoile crescânde ale consumului intern cât şi cererii? 
din afară. 

Având în vedere că până acum nu avem în Români.? 
decât puţine societăţi de foraj şi aceste foarte aglomerate, 
şi că cea mai mare parte din terenurile petrolifere sunt 
încă neexploatate, am înfiinţat „FOREX" societate pen
tru foraj a exploatărei petrolifere, şi miniere. 

Prima emisiune este de 30.000.000 lei împărţită în 
60.000 acţiuni a 500 lei fiecare. 

Pentru reuşita desăvârşită a întreprinderei noastre, ai» 
adus la colaborare' societăţile de foraj: „Zurzach" din 
Elveţia şi „Internaţionale Maschinen und Tiefbohrgeratfr 

\ Fabrik". A. G. din Landau, una din cele mai puternice 
societăţi de fabricare de aparate şi scule de foriţgiu, a) 
cărui conducător este fostul director al întreprinderilor át 
foraj „Raky" din Erkelenz. 

Vom săpa pe terenuri sigure în acord şi pe compt pro
priu, adică în participaţie contra redevenţă, aşa că reuşit.* 
întreprinderei este asigurată. 

Primul vărsământ este de lei 250 plus 50 lei de acţiune 
pentru cheltuelile de emisiune, taxele la Stat şi timbru. 

Subscripţia va începe Luni 19 Februarie a. c. şi se va 
termina Mercuri 21 Februarie a. c. inclusiv-, având con
siliul dreptul a o închide şi mai înainte precum şi a re
partiza numărul acţiunilor cum va crede. 

Subscripţia se face: 

La Banca de Credit Român, str. Stravropoleos No. 6, 
,, „ Marmorosch, Blank & Co., str. Paris N o . 4. 
,, „ Românească, str. Smârdan No. 5. 
,, „ Sindicatul Agricol Ialomiţa, str. Paris No. 21. 

precum şi la sucursalele lor. 

Primul consiliu de administraţie se compune din d-niji: 
M. Pherekyde, Preşed. Senatului, Preşed. Consiliului 

de Administraţie al Băncei de Credit Român. 
D. £e:e'eanu, Preşed. Consi iului de Ad-traţie al Băncei 

Sindicatului Agricol Ialomiţa. 
Dr. Dinu Brătianu, administrator-delegat Ia societatea 

„Reşiţa". 
Oskar Kauffmann, Director Genera? ia Banca tii 

Credit Român. 
C. Maltezeanu, deputat, Director general de Bancă, 

administrator delegat la Soc. „Mica". 
I. Schlesinger, mare industriaş, petrolist. 
Dr. Paasche, delegatul grupului „Internaţionale Mas-
Dr. Paasche, delegatul grupului „Internaţionale Ma

schinen u. Tiefbohrgerătefabrik". 
Pierre Solomon, petrolist, fost director al societăţilor: 

„Credit Petrolifer", „Vega" şi „Concordia". 
J. Jost, directorul societăţei „Internaţionale Maschinen 

und Tiefbohrgerătefabrik". 
Ing. Al. Teodoreanu, industriaş, fost inginer şef 15 

ani la „Steaua Română". 
Ing. H. Langens, delegat al grupului, „Zurzach" 

din Elveţia. 
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