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UN CUVÂNT ÎNAINTE 

Interesul neaşteptat, cu care foiletoaneie mele 

din «Viitorul» au fost urmărite de publicul cult, 
im'a îndemnat să le republic in această carte, 
Nam schimbat nimic din ideile ce cuprind, dar 

am căutat să le supraveghez forma care, uneori, 
«din pricina condițiilor în care au fost scrise şi 
tipărite prima oară, nu eră destul de mulțumnitoare. 

In acelaş timp, vrînd să înlesnesc orientarea 
cititorului în ideologia lor, nu le-am păstrat or- 
dinea cronologică, ci le-am grupat după ideile 
directoare. Nu am nevoe să expun aceste idei 
aci: cartea vorbeşte singură; — dar, ori şi 
care ar fi ele, ele nu pornesc decit din nevoia 

adincă de a reacționa în contra individualismului 

şi personalismului, pentru a pune, în locul lor, 
în activitatea noastră culturală : ideia de neam 
şi ideia de adevăr. | 

Mihail Dragomirescu 
Bucureşti, 24 Aprilie 1924
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SINCERITATE ȘI ADEVĂR!) 

D. N. Iorga nu mi-e prieten. Sinceritatea şi cu 
adevărul, deşi au un punct de plecare comun, nu 

se pot împrieteni. Sinceritatea e farmec, şi adevărul 

soliditate. Sinceritatea e instinctivă şi momentană ; 

adevărul este reflectat şi durabil. Oricine e sincer 

nu e în acelaş timp veridic, dar oricine e veridic 

e în acelaş timp şi sincer. Sinceritatea e mai "nainte 
de toate impulsivitate, şi, dacă, în viaţa de toate 

zilele, o mai înţelegi, —ea nu poate fi cu niciun preţ 

înțeleasă, cînd, în tăcerea cabinetului, căutînd ade- 

vărul care e al tuturor, îl înlocueşti cu sinceritatea 

fără adevăr, care e numai a ta. Prin temperamentul 

Său şi prin metoda sa de lucru, d. N. lorga, dacă 
poate fi şi al altora, e mai "nainte de toate al său. 

Impulsivitatea sincerităţii, ca şi beţia, întunecă ve- 

derile, schimbă raporturile, face din alb negru şi 

din negru alb, şi-o face cu seninătate, fiindcă, deşi ea 

nu are aface cu adevărul, are pentru el şi pentru mulţi, - 
scuza sincerității. Şi, precum bețivul, cînd are geniu, 
ca, de pildă, un Falstafi, este amuzant, deşi e un 

1) 25 Oct. 1922.
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ticălos; tot aşa, un impulsiv sincer, cînd are o la- 

ture genială, devine extraordinar de interesant, deşi 

adeseaori întrupează nedreptatea şi neadevărul. Pu- 

blicul care ia cu ochii titluri de cărţi şi însăilări de 
articole, dar mare timp să cîntărească şi adevărul . 

din ele, se mulţumeşte să constate că scrierile d-lui 

Iorga sînt nemaipomenit de multe, deşi mai toate-s 

ilizibile şi pline de greşeli şi neglijenţe. Inain- 

- tea adevărului, care poate uni, trece prestigiul 

unei personalităţi care, avînd aerul că ne uneşte 

momentan, turbură spiritul unificator al adevărului 

pentru multă vreme. 
Dar la aceasta, se mai adaogă altceva. D. N. 

Iorga este un extraordinar de mare vorbitor. N'am 

„zis orator. Oratorul, fie cît de genial, are un cîntar 
în vorbă şi-o arhitectură în desfăşurare, ce nu se 

găsesc în cuvîntările d-lui N. orga. Dar d-sa e 
un nemăsurat de mare cuvîntător. În timbrul vocii 

- sale, se simt rezonanțe adînci şi învăluitoare; în 

accentul său cald şi firesc, vibrează un suflet de 
copil drag şi bun (care cu toate astea poate fi şi 

foarte rău); în facilitatea de lavină a nestirşitelor sale 

fraze, curge o viaţă ce ţi se comunică şi te vrăjeşte, 

chiar dacă nu o poți urmări. Dar, în producerea 

acestui fenomen pe care-l admiri fără să vrei, ele- 

mentul principal nu e grija de adevăr, ci plăce- . 

rea unei viziuni. Dacă e falsă sau nu, dacă e 

dreaptă sau nedreaptă, dacă are sau nu temelia şi 

chezăşia duratei ce caracterizează adevărul — nu 

te'ntrebi. Te ia, te fură,—deşi te cumpără pe nimic. 

Cu acest fel de a îi, întrun timp, cînd raţiunea 

“supără şi misticismul stăpîneşte; cînd individualis- 
mul e lege, iar legea prejudecată, — întrun timp 

timp, cînd „bolşevismul“ social şi intelectual răs-
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coleşte energiile fără să le dea forma echilibrului; 
cînd Bergson suprimă filosofia, Finstein zăpăceşte 

știința şi Trofzki răstoarnă istoria, — o personali- 

tate ca a d-lui N. orga, cu condeiul său ce nu 

cunoaşte nici odihnă nici consecvență şi cu cuvîntul 

care, din pricina impulsivităţii nu-şi cunoaşte te- 

meiul —nu se poate să nu aibă succesul, pe care-l 

are, şi să nu devină —cum a şi devenit — teroarea 

ocultă a tuturor oamenilor noştri publici, chiar a 

acelora pentru care cumpăna şi bunul simţ al ge- 
niului politic sînt totul. 

Dar aci, fireşte, nu ne interesează partea politică 

a chestiunii. Cu toată spaima ce inspiră, prin ne- 

obosita sa muncă şi prin nepotolita sa vervă, d. 

N. lorga, ca om politic, are un subțire cojoc, pen- 

tru care se găsesc destule ace, mai cu seamă cînd 

sînt aurite cu poleiala vanităţii sale. Ceeace este 

întradevăr îngrijitor.—este faptul că personalitatea 

sa, tocmai din pricina sincerităţii cu care de-atitea 

ori sfidează adevărul, — devine un enorm obstacol 
pentru cultura noastră. 

Vechiul tineret, din care face parte generaţiunea 
crescută la lumina educatoare a unui 7ifu Maio- 
rescu, avea un crez: adevărul. Temperat cu ideia 

de fact în viaţa socială, acest crez îndemna mai 

înainte de toate să muncești, ca să pătrunzi nu în 
extensiune, ci în adincime; nu numai pentru ziua 

„de azi, ci mai cu seamă pentru ziua de mîine. Im- 

presia ce-ţi face un lucru, poate fi o iluzie trecă- 
toare. Nu te lăsa rob ei. Repet'o, las'o să prindă 
rădăcină în suflet, controleaz'o. Cînd scrii sau vor- 
beşti ceva, pune-ţi ordine în idei. Convingerea ce 
vrei să obţii, m'o obţine cu mijloace exterioare. Fru- 
museţea glasului, vraja timbrului, sugestiunea ac-
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centului sînt lucruri preţioase, dar trecătoare. Ştiinţa 

pe care-o propui să aibă un fundament obiectiv. Eru- 

diția ce întrebuinţezi să fie mistuită. Podoabele stilu- 

lui tău să nu te rătăcească din calea adevărului ce urmă- 

reşti. Construeşte cumpănind şi cumpăneşte construind. 

Ordine şi echilibru mai "nainte de toate, fiindcă nu- 

mai cînd e ordine şi echilibru în sufletele noastre, 

tindem so stabilim şi în lume. Infrăţirea, pacea, 

fericirea se află la capătul ordinei, fiindcă ea e pro- 

dusul înţelepciunii, suprema eflorescenţă a unei vieţi 

cu adevărat omeneşti. 

Aşa era pe vremea aceea. Dar acea vreme a 

trecut, şi isbucnirea misticismului național, prin per- 

sonalitatea d-lui N. Iorga, a sdruncinat multe su- 

fete. Nici răposatul Țifu Maiorescu, care, dela 60 

de ani încolo, începuse să preţuiască mai mult 

tactul decît adevărul, wa rămas indemn în fața 

suflării viforoase a noului curent. De aproape 20 

ani, mişcarea culturală ieste frămîntată de acest 

spirit antilogic şi antirațional,—şi deci, într'o oare- 

care măsură, şi, întrucît raţiunea e semnul ome- 

nimii,—antiuman. Şi desigur, dacă temeliile fiinţei 

noastre sufleteşti m'ar fi fost sănătoase şi dacă noul 

curent w'ar fi întîlnit rezistenţele canalizatoare al 

reprezentanţilor cumințţiei, nam fi putut ajunge 

la culmile existenţei noastre etnice de astăzi. 

Dar acele rezistenţe raţionale au domolit, în oare- 

care măsură, vîrtejurile individualismului spumegînd, 

pentrucă, avînd tradiţii vechi şi puteri în stat, au 

putut rămîne stăpîne pe cîrmă. Dar nu se ştie ce 

va fi în viitor. Aci e îngrijorarea. 

După efervescența sufletească din ultimii 15—20 

de ani, care a putut fi continuată în marginile or- 

dinei, pentru ca să ne ducă la înfăptuirea adevă-
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ratei temelii a fiinţei noastre naţionale ;—acum cînd, 

prin introducerea în organismul nostru de stat a 

atitor elemente minoritare, divergente, această efer- 

vescență ia o coloratură patologică în toate direc- 

iile ; — acum mai mult ca oricînd, — raţiunea şi 

bunul simţ au dreptul să reintre. în drepturile lor, 

cel puţin în manifestările culturale. Este timpul ca, 

printr'o critică raţională să deprindem conştiinţa 

publică cu altceva decit cu impulsivităţile sinceri- 
tăţii, ce vrea să ţină locul adevărului. Este tim- 
pul să deschidem. tuturor ochii că, dacă perso- 

nalitatea d-lui W. forga a putut, prin felul său 

de a fi, să încurajeze deşențatul individualism şi 

panfletarism, de care însuşi se plânge,—nu aceasta 

e calea cea sănătoasă a desvoltării sufletului. E 

timpul să respingem cu hotărîre, — şi cu alt sim- 

țimînt decît acela: al indulgenţei, — orice falsificare 

a realităţii. E timpul să nu cruțăm mai cu seamă 

pe aceia, care, apăraţi de. prestigiu şi sub masca 

unei sincerităţi, înaintează neadevăruri, dar în acelaş 

timp îşi fac o cinste, nu pentrucă spun adevărul, ci 

pentrucă sînt cu uşurinţă crezuţi. 

E 8



ŞEFIA CULTURALĂ A D-lui N. IORGA!) 

D. N. Iorga, preşedintele Ligii culturale, e un 

vorbitor neobosit. Cu o vervă graseiată şi simpatică 

«de copil răstăţat, cu figura-i sugestivă, cu marea-i 

impresionabilitate şi bogăţia-i imensă, deşi informă, 

de cunoştinţe, repurtează. succese culturale extra- - 
ordinare. Iei i se face o primire cu flori, dincolo e 

condus la gară în urale, în altă parte i se dau 

banchete, — pretutindeni i se arde o profuziune de 

tămiie care, cu vîrteju-i de fum, şi din ce în ce mai 

prompt, suceşte robinetul veşnic, gata să curgă, al 
acestui imens rezervor național de cultură. La Curtea 

de Argeş, la Lugoş, la Temişoara, la Craiova, la laşi, 

la Brăila, şi-acum în urmă la Palatul de justiţie şi 

la Societatea funcţionarilor, — în “mai puţin de o 
lună, cu ubicuitatea unui Bosco—şi-a revărsat como- 

rile de cunoştinţe şi păreri, în mijlocul unor conti- 

nue sărbători culturale, care n'avea decit un singur 

idol — idolul cultural, W. Iorga. 
Dar, ori cîtă mulţumire ar fi trebuit să-i facă 

aceste succese, — cu atît mai mult cu cit ele au 

fost trimbițţate neobosit de ziarele noastre cele - 

mai populare, — d. Jorga nu e mulțumit. A început 

să-l supere idolatria mulțimii anonime, Sau, în orice 

1) 28 Mai 1922.
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caz, ar vrea să i se dea acestei idolatrii un nou preţ prin 
organizarea unei cununi de conferenţiari mai mititei, 
care S'ar grupa împrejurul său pentru binele culturii ro- 
mine. Şi iată cum, în „Universul“ de Duminică (şi, 
probabil, aflînd că, în umbră şi fără reclamă gaze- 
telor, se pune la cale o anume organizare culturală 
prin Ateneul romîn), are aerul de-a emite o idee 
nouă, pe care însă alții o urmăresc spre înfăp- 
luire de ani de zile, şi ajunge să propună ca Ate- 
neul romîn să organizeze conferințe culturale, punin- 
du-se sub aripile „Ligii“ şi recunoscîndu-i secţiunile 
ca filiale ale Ateneului! 

Ideia unei organizări a culturii romineşti, — şi 
nu numai a conferințelor — d. /orga ştie bine cine 
a asvirlit-o pentru înfîiaşi dată în conştiinţa pu- 
blică romînească. Ea a fost emisă acum patru ani 
(Octombrie 1918) în „Evenimentul cultural“ de la 
laşi; a luat o primă formă în fondarea societății 
„Dacia romînă“. tot dela laşi (Noembrie 1918),—so- 
cietate în care d-sa delegase, să-l reprezinte, pe d. 
Marin Ştefănescu, inimosul conducător al „Culturii: 
Poporului“ dela Cluj; ea a fost înfiltrată apoi în 
statutele „Asociaţiei generale a profesorilor secun- 
dari“ creiată în lanuarie 1919, şi mai cu seamă în 
statutele „Federaţiei corpului didactic“ (Martie 1919), 
şi, în fine, pusă ca idee centrală în propunerea, prin 
„Romînimea culturală“, de a se înființa un Minister al! 
Culturii (1 lulie 1919) şi, sub altă formă, în adunarea 
Ligii secţiunea Bucureşti, precum şi în adunarea ge- 
nerală din Mai 1919 a Ateneului romîn din acelaş an, 

Atunci mai cu seamă s'a propus ca această înaltă 
instituţie să devină o „Academie activă“ cu dublul 
scop: 1) de a urmări toate producţiile culturii ro- 
mine, de a le cerne, de a le selecționa şi de a
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răspîndi pe cele meritorii în tot cuprinsul țării; 

şi al 2) de a pregăti manifestări superioare culut- 
Tale romîneşti concenirale, mai cu seamă în ora- 

şele în care predomină elemente fără conştiinţa na- 
țional romînească, tocmai pentru a cuceri şi sufle- 

tește pe noii cetăţeni români 1). lar cu noua reforină 

a statutelor Ateneului romîn şi cu elasticitatea ce i 

Sa dat acestui institut de cultură, care, prin consti- 

tuţia lui, îmbrăţişează toate manifestările culturale 

(muzică, literatură, artă, ştiinţă, sociologie, morală, 

filosofie), organizarea culturală e pe cale de a se 

înfăptui. Toate acestea s'au făcut, fără ajutorul d-lui 

Iorga ; dar poate tocmai pentru aceasta şi,. ajutat 

de prestigiul ce-l are, nu i-ar desplăcea să se îm- 

păuneze şi cu această lature a âctivităţii noastre 
culturale... 

Nu ştiu ce hotărîre vor lua colegii mei din comitetul 

Ateneului, faţă de propunerea d-sale din „Universul“, 

care ar echivala cu recunoaşterea d-sale ca şef -al 

culturii noastre. Dar, personal, nu pot să nu-mi spun, 

în privinţa ei, de pe acum şi în public, părerea. 

Cu toată marea sa suprafaţă culturală, (de care 

un spirit obiecliv trebue să țină seama), d. lorga 
nu are insuşirile ce se cer dela o şefie culturală. 

Mai înţîi, d-sa este șeful unui partid politic. 
Şi, se ştie, că între politică şi cultură e un abis, 
şi'n idealuri şi'n procedeuri. Politica ținteşte Ia succes ; 
cultura la adevăr. Politica se întemeiază pe încre- 

dere personală, —- pe idolatrie. Cultura cere cîn- 

1) Adevărul acestei idei s'a dovedit cu concertele lui 
Enescu şi Alfred Alexandrescu, precum şi ale „Cîntării 

- Rominiei“ la Braşov și Cernăuţi, și mai cu seamă prin 
conferințele Universităţii liere, condusă de D-na Sabina 
Cantacuzino, la Chișinău, deşi n'a fost vorba decit de o 
manifestare parțială.
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tărire obiectivă, admiraţie pentru opere, iar nu 

pentru oameni; entusiasm pentru ceeace atinge idealul, 

iar nu pentru cel ce-ţi dă sau îţi făgădueşte pu- 

terea. In politică ai nevoe de idoli, şi idolii nu se 

critică. In cultură, adoraţia idolilor însă ofuscă ade- 

vărul, diformează frumosul, înjoseşte binele, întu- 

necă lumina perfecţunii. Atît şi-ar fi deajuns. In ce 

hal cultural am ajunge, dacă, admirînd pe oratorul, 

pe moralisiul şi pe erudiful Iorga, ar trebui să 

admirăm pe poelul şi pe crificul Iorga ? Politica nu 
desparte pe Jorga critic sau poet, de Jorga erudit 

sau orator; dar cultura trebue s'o facă. Şi atunci 

Cum rămiîi cu susceptibilitatea idolului ? 

Dar, în afară de aceasta, — d. Iorga reprezintă o 

direcţiune care, dintr'o anume lature, e funestă culturii 

romîne. D. Iorga ca toţi erudiţii, n'a înţeles şi nu 

va înţelege niciodată ce însemnează selecfiune în 

cultură. Şi, în avalanşa crescîndă de producţiune 

culturală pe toate terenurile, în care mediocritatea 

predomină, neamul nostru m'are nevoe de „mulfa“ 

a d-lui Iorga, ci de „multum“ al principiului de 

selecțiune. Aşa că, chiar dacă d. Iorga ar renunţa 

la şefia politică pentru cea culturală, tot mar fi 
omul chemat să îndrumeze cultura noastră. Orga- 
nizarea noastră culturală cere al spirit şi alţi oa- 
meni, — pe care, şi fără d. lorga,cred că-i avem.



O RACILĂ A CULTURII NOASTRE!) 

„Astra“ este „Asociaţia transilvană“. E o so- 
cietate culturală ce trăeşte de peste o jumătate: de 

veac în Ardeal, unde are rădăcini adinci în viaţa 

poporului romîn, — cu deosebire acolo unde e te- 

meiul lui— la sate. Ea a jucat, deşi indirect, un 

mare -rol în mişcarea naţională de peste munţi, în. 

plămădirea avîntului pentru unirea cea mare a nea- 

mului. Ea a generat şi întreținut atmosfera în care 

ideia naţională — ca idee politică, mai pre sus de 

partide, — a putut să respire şi să trăiască cu o 

putere necontenit crescîndă. Ea a fost un altar pe 

care au ars necurmat prinoasele sufleteşti ale căr- 

turarilor noştri, altar din care a isbucnit lumina 

conştiinţei naţionale şi-a pătruns pînă în cele mai 
depărtate unghere ale poporului nostru ardelean. 

Intr'o asemenea atmosferă şi într'o asemenea lumină 
în care strălucea respectul limbii, credinţei şi vieţii 

romîneșşti, ideia indeperidenţei naţionale, care a în- 

suflețit pe oameni politici ardeleni în lupta lor în 

contra stăpiînirii ungureşti, îşi găsea un firesc şi 

puternic sprijin. Căci politica romînismului în Ar- 

1) 15 Noemvrie 1922. 
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deal eră, mai "nainte de toate, afirmarea conştiinţei . 
şi fiinţei poporului romînesc în limba şi în viaţa 

. lui sufletească. Cultura şi politica puteau să meargă 

40
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mină în mînă: orice manifestare culturală era un 
pas mai departe în progresul politic, orice mani- 
festare politică eră o lumină mai mult în conştiinţa 
poporului româîn. 

Cu toate acestea, bunul simţ al conducătorilor 
conştiinţei naţionale, tactul lor superior, — nici a- 
tunci ma confundat sfera politicei cu sfera culturii, — 
şi la conducerea „Astrei“ nau căutat să pună nici- 
odată vreun militant al vieţii politice. Acum în urmă, 
—şi de mulți ani—a stat acolo una din cele mai 
mari şi mai îrumoase figuri culturale Andrei Bâr- 
seann. Autor al popularului marş patriotic, „Pe- 
al nostru steag....“, extraordinarele lui merite mau 
Stat totuşi în talentul său poetic, ci în stăruința 
dezinteresată, spiritul de organizare, înițiativa feri- 
cită şi totuşi modestă, pe care le-a adus în înde- 
plinirea marelui scop al acestei societăţi. Și, deşi 
eră şi el — şi nu putea să nu fie, — membru mar- 
cant al unui partid, totuşi nimeni nu ar fi bănuit, 
după felul activităţii lui, că e un om politic. Eră un 
om de cultură. mai "nainte de toate, un om paşnic, 
a cărui activitate se infiltra, fără sgomot; — fără 
pompă şi ostentaţie — în viaţa sufletească a romî- 
nismului -ardelean şi-i da temelia de susținere, nu 
prin elementele subiective ale mîndriei de sine, ci 
prin cele obiective şi mute ale bunei organizări, 

Ca şi înaintaşii lui, A. Bârseanu pricepuse că 
cultura nu stă în adunările sporadice, în care unul 
spune cu talent vrute şi nevrute, iar ceilalţi i se 
închină ; nici, în întreprinderi de autotămieri de gust 
îndoelnic, nici în întemeeri de biblioteci fără Cărţi > L, > 

RA Mihail Dragomirescu, «Dela misticism la raţionalism». is 
aci 
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<itibile dar cu titluri strălucitoare, nici în tipă- 

vituri făcute mai mult ca să asvirle pe piaţă 

un nume de autor setos de publicitate, decit să 

dea o reală hrană sufletească cititorilor. A. Bâr- 

seaiu mavea vanilalea culturală. Şi, mai pu- 
țin, — vanitatea culturală altoită pe o şi mai mare 
vanitate politică. EI ştia că mcdestul cititor dela 

sate nu caută ce scrie pe „scoarță“, ci ce este 

scris înire scoarțe, şi asupra acestui scris .— 

limpede, cinstit, şi simplu, — îşi îndrepta aten- 

ţia... EI ştia că cultura nu stă numai în veşnica 

actorie cullurală a unuia, ci în organizarea care 

asigură coniribuția la cultură — a iuturora. El 
ştia că una e valoarea estetică, şi alta e valoarea 

culturală, şi că, dacă cea dintii e foarte rară 

şi nu e decit produsul genialităţii, — cea de-a doua 

este pretutindeni, numai să ştii s'o găseşti, s'o a- 

duni şi s'o organizezi într'un tot, care să vorbească 

sufletului celor mici, pentru ca, pe nesimţite, să se 

înalțe de-asupra lor înşile. Și mai ştia una mai 
pre sus de toate: că, dacă vrei ca mecanismul so- 

cial al unei instituţii culturale să meargă şi să pro- 

greseze, mergînd, — fu, care-i mâni, “trebue să 

stai în culise, la spatele scenei, ca orice regisor, 
— iar nu să păşeşti pe scenă şi să cauţi prin ne- 

sațiul tău de slavă, să îndepărtezi pe cei care, deşi 
nu au de spus atît-de multe ca tine, pot spune 

totuşi ceva, care tocmai, din pricina lipsei de pre- 

tenţie — poate fi mai mult decît multele tale. 

Le ştia toate acestea A. Bârseanu; dar acum 

— care din urmaşi le mai ştie? Numai aşa se face 
că, la conducerea „Astrei“, după moartea marelui 

înaintaş, în loc să se aleagă o persoană care, mai 

înainle de toate, să aibă pasiunea organizării culturale,
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lupta s'a dat între două personalităţi caracteristic 
„polilice : d. Goldiș!) şi d. N. Iorga! 

Bunul simţ al întemeetorilor „Astrei“ i-a făcut 
ca, chiar atunci cind cultura trebuia să fie rea- 

„zămul politicei, să pună în capul acestei mari ins- 
tituțiuni, nu un personagiu politic, ci o personali- 
tate culturală, cum a fost Bârseanu. Cu atit mai 
mult astăzi, cînd Ardealul nu mai are interesul să-şi 
reazeme politica sa specială pe cultură, acelaş bun 
Siumţ trebue să povăţuiască pe membrii conducă- 
tori ai „Astrei“ să facă cel puțin acelaş lucru — şi 
să fie ales de preşedinte al societăţii o personali- 
tate cu suprafață curat culturală, cum ar fi un 
Sextil Pușcaru, un Lupaș, un Marin Ștefănescu, 
un V. Dimitriu sau chiar un /. Agirbiceanu, care, 
deşi, din păcate, face jurnalisică acerbă, tot e mai 
mult om de cultură decît om politic. Dar racila, 
—racila politicei de partid în cultura românească, — 
trebuia să se ivească — şi trebuia să întunece ve- 
derile acelora, pe care toţi i-ar fi crezut că le au 
limpezi... 

E păcat. Şi totuşi se vede că acel bun simţ 
tot mai dăinueşte. Faptul că preşidenţia „Astrei“, 
cu toată încercarea de alegere, n'a putut îi ocupată, 
dovedeşte că, în sufletul multora, — şi oricît de vor- 
bitoare le-ar fi fost personalităţile d-lor lorga şi 
Goldiș, — ideia de a cîrmui o societate culturală, 

  

1) De la alegerea ca preşedinte a d-lui Goldiș, am avut Mereu mulțumirea să constat că, deşi om politic, d-sa a isbutit să se gindească xumai la cultură. Organizarea serbă- rilor în peste 20 de oraşe ale Ardealului, a Unirii cu patria mamă, din 1 Decembrie 1923,—cu conferințiarii din Regat ai „Universităţii libere“ —se datorește tocmai acestui spirit care promite să dea „Astrei“ — o nouă viață. Dar ciţi oameni politici ar renunța la politică pentru cultură? D. Iorga — desigur — în niciun Caz, 
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„printr'o personalitate. cu puternică suprafaţă politică 

de partid, m'a fost tocmai cu drag primită, şi na 
putut isbuti.: Să sperăm că nu va isbuti nici la 

anul. Să sperăm că în acest interegn se va face 

lumină în sufletul tuturor, că toţi reprezentanții cul- 

turii noastre vor ajunge să vadă un lucru pe care 

l-am spus altădată: Din momentul ce interesele 

neamului romînesc, — în noua Romînie, — nu mai 

coincid cu acelea ale statului romîn1); din momentul 

ce oamenii politici, din pricina votului universal şi-al 

obligațiunilor constituţionale, trebue să ţină seamă 

de interesele minorităţilor chiar mai mult decit de ale 

majorităţii care aşteaptă de aci cam încolo să fie 

ridicată la viaţa culturală; din momentul ce oamenii 

politici, care au şi găsit formule de menajament 

pentru minorităţi, nu pot, tocmai din pricina a- 

ceasta, să organizeze o ofensivă romînească cultu- 

turală,—este evident că direcţia culturii române nu 

trebue dată oamenilor polilici, ci acelora care au 

pasiunea culturii romîne şi nu înţeleg politica decît 

întrucît i se subordonează ei. Este de altfel singurul 

fel în care se mai poate face polifică naţională — 
de azi înainte. 

38 8% 

  

1) Vezi mai departe seria de articole: „Statul Cultural“.



; 

  

CONCURENȚĂ CULTURALĂ?!) : . 

Nici nu s'a înfiripat bine noua activitate de or- 
ganizare culturală a Ateneului romîn, care — ce e 
drept — se anunţă foarte bogată; — şi iată că anume 
campioni culturali, care însă văd în problema cul- 
turală mai întîi de toate un isvor de cîştig politici 
— au şi început să agite spiritele cu cuvinte de 
ordine pline de duşmănie. Un fost ministru care face 
pe sergentul recrutor al unui partid, anemiat în urma 
noilor regrupări politice, — om bun şi Simplu de 
altminteri, ca orice îmbogăţit... politic de răsboiu,—— 
nu S'a sfiit să se facă, probabil, ecoul altora, spu- 
nînd că prin noua sa activitate Ateneul romîn vrea 
să facă concurenţă... Ateneului popular de pe Calea 
Griviței! Alţii, — şi probabil din aceeaşi înaltă sursă, 

 — repetă vorbă că Ateneul romîn vrea să facă 
"concurență „Ligii culturale“, care are secţii în toate 
oraşele, deşi numai ca anexe ale unui anume partid. 
lar. alţii, nici mai mult nici mai puțin, răspîndesc 
Svonul că Ateneul romîn vrea să doboare „Acade- 
mia romînă“ şi în specie pe d. /orga, tare, prin 

  

1) 29 Noemvrie 1922, 
z 
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activitatea sa de dibuitor de însemnări pe cărţi 
vechi şi uitate, găseşte atitea prilejuri, de la un cîrd 

de vreme, de comunicări în sînul acestei mari şi so- 

lide instituţii, ajunsă însă la această soliditate prin 

activitatea al/fora... Concurenţă... Luptă... Distru- 

gere... Inălţare prin doborire ! 
Aceasta ar însemna deci, „Şezătoarea română“, şi 

„Audiţiile muzicale“, şi Universitatea populară“, şi 

„Conferinţele“, şi „Expoziţia artistică“ gratuită ce 

sînt pe cale de înfăptuire! Sărbătoarea inaugu- 

rală de Duminica viitoare a acestei rioi activități 

mar avea alt scop decît să pună sub obroc meritele 

atîtor luptători pe terenul culturii şi în specie ale 

marelui apostol, care acum nu mai pricepe decît un 

singur apostolat — aceea care-l poate face... Cezar. 

De fapt, noua organizare a Ateneului romîn e aşa 

întocmită, pentru ca să poată pune în valoare orice 

producție culturală de orice natură şi de la orice 

suflet romînesc va veni. Nu numai nu vrea să 

facă concurenţă nimănui dar nu înțelege cîtuşi de 

puţin înţelesul acestui cuvînt în materie de cultură. 

Apelul care a fost făcut şi-a fost publicat în toată 

presa. noastră, s'a adresat la ioafe persoanele de 

înaltă culiură şi la toate instituțiile și socielă- 

file care ar vrea să se asocieze la această activi-* 

tate, — în vederea unui Singur scop — a mai- 

binelui. Şi, de fapt, „Şezătoarea romînă“, de pildă, 

nu e decît o nouă instituțiune la care conlucrează, 

după un anume siatui, patru societăți şi institu- 

țiuni: „Ateneul romîn“, „Societatea Scriitorilor ro- 

mîni“, Societatea „Cîntarea Romîniei“, şi „Insti- 

tutul de Literatură“. Activitatea „Audiţiilor muzi- 

cale“ rezultă din conlucrarea „Fondaţiei Principele 

Carol“, prin „Filarmonica“ şi „Cîntarea Romîniei“
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—şi „Ateneul romîn“. . „Universitatea populară“ şi 
„Conferinţele de seară“ însumează activitatea gra- 
tuită pe care unele sau altele din personalităţile: 
noastre culturale vor s'o pună în serviciul răs- 
pîndirii culturii şi în alte straturi decît cele care 
frecventează „Universitatea“. De-altminteri activi- 
tatea deosebitelor Instituţii similare va trebui să fie 
coordonată, la urma urmelor, tot cu aceea a Ate- 
neului român, ca singură instituţiune care are un 
admirabil organ — Palatul Ateneului, dar care, pînă 
acum, n'avea decit o singură funcţiune — aceea 
a conferinţelor serale. lar în ce priveşte „Expo- 
ziţia artistică“ cred că nu e vremea departe cînd 
toate societățile artistice existente („Tinerimea ar- 
tistică“, „Arta“, etc.) se vor federaliza cu „Ateneul 
romîn“ pentru a putea concentra întrun singur loc 
— Şi în afară de considerațiuni meschine de cîştig 
material — tot ce produce şi tot ce poate produce 
geniul plastic al neamului nostru, în perioada de 
perfecţionare în care se află. 

Aceasta însă nu însemnează concurență, ci con- 
lucrare. Aceasta nu însemnează lupiă, ci -alianţă. 
Aceasta nu înseinnează distrugere, ci înfiinfare, şi 
nu înălțare pe ruinile altora, ci bună învoire pentru 
a ajunge, cu sacrificiul personalismului bolnăvicios, 
la înfăptuirea. idealului pe care trebue să-l avem ca 
neam ce aspiră să facă parte integrantă din con- 
ştiinţa luminată a omenirii. 

se cere altceva decît ceea ce-ţi trebue pentru poli- 
tică! Ţi se cere ceva, pe care unii reprezenţanţi ai 
culturii noastre nu-l au,— şi ceea ce e mai trist— 
nu-l pot avea. Pentru înfăptup „a idealului cultural, 
se cere, mai întîi de toate; lepădarea de sine. 
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Se cere suțlet curat şi dezinteresat. Se cere suflet 

generos şi primitor. Se cere jertfa persoanei tale, a 

ambiţiei tale, a năzuințelor tale egoiste. Se cere să 

_fii capabil de admiraţie şi entusiasm pentru frumos, 

adevăr .şi bine — de la oricine ar veni şi în orice 

împrejurări ţi Sar înfăţişa cugetului tău. “Se cere să 

preţueşti şi să slăveşti nu pe prostul ce te tămie, nu 

pe incapabilul bogat sau îmbogăţit ce-ţi dă daruri, nu 

pe mărginitul ce poate să-ţi dea votul sau pe uşura- 

țicul ce se entusiasmează de glumele tale şi te 

poartă pe umeri. Unii ca aceştia, tot proşti, tot 

neajutaţi, tot incapabili, tot mărginiţi şi -tot uşura- 

tici rămîn, şi lauda ce le-o dai nu. sunt decit tot 

atitea proptele pentru tine, dar tot atîtea palme pe 

care le dai idealului. Ceea ce ţi se cere, ţie om care 

aspiri la înălțarea neamului tău, este să nu te uiţi 

că cutare ţi-este adversar sau prieten, că te pone- 

greşte sau te laudă, ci numai la opera lui. Să nu 

crezi că tot ce faci tu e bun şi ce face altul e rău, 

mai cu seamă, cînd-te apuci de lucruri care nu 

sînt în sfera talentului tău. Fii mai presus de tine, 

şi lasă-ţi în umbră păcatele, pentru ca, cu atit mai 

mult, să laşi-pe alţii să-ţi admire, din convingere, 

faptele bune. Şi când ţi se pune înainte. posibilitatea 

de a întruni într'o unică, mare şi completă institu- 

țiune, întreaga mişcare culturală, — cu acest simţi- 

mint, cu această inimă deschisă pentru lucru bun, 

trebue să câuţi a intra în legătură cu ea, a-i 

oferi sprijinul tău, fără alte condițiuni decit” acelea 

ce 'răsar din jocul firesc al valorilor puse în pre- 

zenţă. Cînd însă — pentru a sprijini o manifestare 

- culturală, ca-o parte ce se armonizează cu totul, 

vrei ca tu să fii “utul, şi încă chiar prin laturea 

prin care în realitate-nu însemnezi nimic, — atunci
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poţi avea laturile cele mai strălucite în personali- 
tatea ta, — vanitatea ta personală distruge echilibrul 
necesar oricărei organizaţii, şi, dacă aceasta poate 
să-ți dea un trecător lustru politic, — în chestie de 
înaintare "culturală nu .eşti decît un permanent ele- 
ment de rătăcire şi confuzie... 

Să mai intrăm în amănunte şi să dăm exemple ? 
Toţi le ştim. Sunt de prisos. Dar nu e de prisos 
să repetăm că cultura şi politica sînt două noțiuni 
absolut deosebite, şi că dacă concurenfa şi lupta 
acerbă are un mare interes în politică, ele nu âu 
nici un înţeles în cultură, întru cît aci ele poartă 
numele de unire şi conlucrare.



FAPTE ŞI VORBE ') 
  

Intre doi directori de gazetă s'a întîmplat zilele 

acestea o interesantă ciocnire. Cu atît mai intere- 

santă, cu cît unul — prin ziarul său „Universul“ — 

ar putea deveni cel mai mare luptător al înaintării 

noastre culturale, dacă mar mai face deloc po- 

jitică; şi cu cît, celălalt, directorul „Neamului Ro- 

mânesc“, ar putea rămîne cel mai mare apostol al 

înaintării noastre morale, dacă... şi-ar schiiinba tem- 

peramentul... Cu alte vorbe suntem în fața ciocnirii 

dintre două profesii de credinţă, care, de Sar tra- 

duce în fapte, ar însemna ceva, dar care, âşa cum 

sînt, sînt o seamă de cuvinte şi nimic mai mult. E 

cazul adică a zice unuia, vorba nemuritorului Ca- 

ragiale: „a se slăbi cu cultura“;... iar celuilalt: „a se 

slăbi cu moralizarea“. | 

Să vedem realitatea. 

Directorul „Universului“ care consacră, zilnic, Co- 

loane întregi capetelor sparte din Romînia Mare, 

dar care de-abia aminteşte de mişcarea culturală, 

nervul nou al politicei naţionale, — şi-a zis la un 

moment dat, pe cînd „Neamul Românesc“ se ti- 

părea în teascurile tipografiei sale, că mari rău,— 

ba chiar ar fi o bună afacere —să întrebuinţeze pe 

directorul acestui din urmă ziar să-i dea pe săp- 

  

1) 18 Septembrie 1923.
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tămînă cîte un articolaş cultural. Nu era mult, dar 

tot era ceva. Căci, dacă operele nenumărate ale: 

acestui mare erudit al nostru nu se pot citi, arti- 
colele lui de gazetă se citesc şi chiar se citează mai 

totdeauna. De altă parte, directorul „Neainului Ro- 
mânesc“, a găsit foarte folositor, — şi pentru sine, 

şi pentru aiţii,—să-şi continue apostolatul său imoral 

în coloanele celui iai răspîndit ziar rominesc, cu 

suflu şi cu idea! romînesc. Lucrurile au mers bine 

cîtva timp, chiar dacă articolele uneori se reduceau 

la cîteva rînduri, ori nu conțineau decit frag- 

mente din conferinţe ţinute prin provincie şi steno- 

grafiate de entusiasmul neobosit al d-lui Stahl. Dar 

nu ştiu cum se face că, la un moment dat, amîndoi 
directorii işi întorc spatele, şi colaboraţia încetează. 

Gurile rele spun că apropierea o făcuse răposatul 

Take Ionescu, ca să atragă în partid, ca succe- 
sor al său, pe d. N. lorga; iar despărţirea, d. Mi- 

hail Cantacuzino, care a găsit că e mai bine să pri- 
mească şefia d-lui /. Maniu, decît pe a directorului 

„Neamului Rominesc“. E drept că divorţul s'a întîm- 

plat prin preajma sus amintitei... căsătorii. Pentru noi 

însă, care nu facem decit politică culturală, iar nu poli- 

tică-polifică, lucrul e indiferent. Şi-aşa „Universul“ a 
rămas văduv de... cultură; iar „Neamul Romînesc“ 

fără un apendice moral dominical în „Universul“. 

Dar lucrurile nu s'au băgat de seamă. 

lată însă că acum se vede că cicatricea divor- 

“țului nu Sa vindecat — şi de aci cele două suspine 
culturale-morale ce s'au auzit în ciocnirea, de mai 

deunăzi,dintre cei doi directori de ziare. Pricina ? 

Directorul „Universului“ a făcut, în vara aceasta, 

o interesantă călătorie în Suedia, şi, într'o serie de
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articole cam minuţioase, dar limpezi, a ţinut să aducă 

la cunoştinţa publicului nostru, minunăţiile civiliza- 

ției suedeze, remarcabilă nu numai prin înfăţişarea 

gospodărească a poporului, dar mai cu seamă prin 

ordinea morală care însutleţeşte, în acea țară, toate 

manifestările vieţii ei materiale şi sociale. Era na- 

tural ca, în urma unei asemenea expuneri, să arunce 

o privire melancolică asupra stărilor de la noi, în 

care sdruncinul moral se simte mai mult ca tot- 

deauna, şi, în acelaş timp, să dorească o îndreptare, 

întrebîndu-se şi asupra mijloacelor... 

Directorului „Neamului Rominesc“ atît i-a trebuit. 

Mai cu seamă reflecţiile finale ale directorului „Uni- 

versului“ erau oarecum o încălcare în propriul său 

domeniu; unde mai pui, că, cu ocazia relevării 

acestei încălcări, putea să-şi plaseze şi regretul 

(care se vede că e destul de mare, —unii spun că 
e şi greu) —că i s'a întrerup colaborarea morali- 

zant-culturală din coloanele „Universului“ ! De aci 

o. mîhnităă scrisoare către directorul acestui ziar, 

în care, mai întîi, ca istoric cee, îi spune că altă 

dată şi în Suedia (ar fi putut adăoga, şi în 

Franţa şi Anglia, mai cu seamă), au stat lucrurile 

tot aşa de rău, ca şi în ţara romînească, dar că, 
prin acţiune morală şi culturală, suedezii au 'ajuns 

unde sînt astăzi ; şi, al doilea, ca vechiu conlucrător, 

îi impută că, unindu-se în politică cu. „burghezii 

sătui şi imorali“, s'a lipsit şi de colaborarea sa 

(Care, fireşte, ne-ar fi dus pe drumul Suediei) la 
„Universul“. 

E drept că directorul acestui ziar, în replică, îi 

aminteşte fostului său colaborator că nu el, direc- 
torul „Universului“, l-a obligat să nu mai scrie 

în acest ziar, ci că însuşi el, directorul „Neamulni Ro- 
=
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minesc“, s'a supărat şi, printr”o scrisoare care există, 

şi-a denunţat colaborarea... Tot atît de drept e însă, 

că şi directorul „Universului“ şi directorul „Nea- 

mului Romiînesc“ cred adînc că lucrează enorm, 

unul pentru cultura romînească, şi celălalt pentru 

moralitatea poporului românesc... 
Şi aci e cazul de a aminti cuvintele de mai sus 

ale lui Caragiale - 

Cultura şi moralitatea, în adevăr, e o chestie nu de 
vorbe, ci de faple. Nu-i destul să te baţi în piept 
şi să faci profesii de credință platonice la cele patru 

puncte cardinale; ci pe locui, pe care te-a pus 

Dumnezeu să creşti, trebue să fii mai înainte de 

toate tu însuşi făptuitor şi pildă ! 
Şi, începînd cu directorul „Universului“, — nu cu - 

cîte un articolaş săptămînal, care mai are şi un 

uricios iz politic, — se poate ajuta, în momentele 

de faţă, cultura romînească, chiar dacă acel arți- 

colaş e scris de un scriitor de talia directorului 
„Neamului Romînesc“. Un ziar ca „Universul, a 

căruia independenţă e îngrădită numai de cerinţele 

sfîntului nostru ideal naţional, —a căruia notă ar putea 

să se ridice, fără reticenfe și fără poticneli, de- 

asupra tuturor partidelor.noastre politice — şi a 

căruia răspîndire ar putea să asvirle un sînge sănătos 

în tot trupul naţiunii, — e departe de a-şi împlini 

menirea, pe care, pentru admiraţia viitoarelor gene- 

Taţiuni, ar putea s'o îndeplinească. Un asemenea 
ziar ar trebui să renunţe la orice veleitate de po- 
litică. de partid, — şi, prin partea de cultură şi 

educaţie națională, să devină organul de de-asupra 

tuturor partidelor politice romineşti—şi totuşi organul 

indispensabil fiecăruia din ele,—în ce priveşte cerin-
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țele înalte ale idealului național. Un asemenea organ— 

avind acest rol —ar trebui să fie susţinut totdeauna 

şi de toate organele Statului, şi, prin mijloacele de 

răspîndire ce are la dispoziţie, să ajute la răspîn- 

direa tuturor elementelor sănătoase de cultură na- 

țională. Azi, mai cu seamă, cînd ştim că întîetatea 

culturală trebue să fie neapărat complimentul în- 

tietăţii politice şi economice ; azi cînd, prin urmare, 

politica culturală trebue să fie punctul central şi 

comun al tuturor partidelor româneşti, ori cît de 

deosebite ar fi ele în năzuințele lor propriu zis 

politice ; azi, cînd în afară de politica întîetății 

culturale a romînismului în propriile lui graniţe, — 

o alfă adevărată chestiune națională nu există;— 

un ziar ca „Universul“ ar trebui să fie receptacolul 

şi propulsorul întregii noastre mişcări culturale. Are, 

şi situaţia, şi mijloacele, şi perspectivele de a o face 

cu succes. Dar directorul „Universului“ numai se 

declară campion al culturii romîne, dar deocamdată 

nu o face. 

Şi acum celălalt director — moralizant, apostolul 

de la care Rominia Mare aşteaptă să facă cunoş- 

tinţă cu idealul de dreptate, de adevăr şi bunătate, 

care azi ne lipseşte. E adevărat, un alt apostol de- 

clarat al moralității în viaţa noastră politică şi so- 

cială nu avem. El e apostolul nostru, fiindcă numai 

el, uitind să-şi judece propriile fapte, are curajul şi 

verva, să se declare cu patos pretutindeni şi de zeci 

de ani încoace, drept purtătorul unui steag pe care 

„stă, scris binele moral, disprețul politicei care întu- 

necă binele, alături de un: naționalism care, însă, 

din. nenorocire, acum în urmă, a' început să bată în 

alte culori decît ale tricolorului. 

"Dar se pare că declarația e una, şi faptele, spun gu-
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rile rele—sînt altele. Astfel lumea cunoaşte nu numai 

pe un om care s'a făcut — după trebuinţe — din fi- 

losemit în antisemit feroce şi din feroce antiseniit 

în blind filosemit ; dar mai cunoaşte pe unul care 

azi zice negru şi miine alb, în toate chestiile 

unde e vorba de interes sau suceptibilitate perso- 

nală. Lumea vorbeşte de un om care azi tună şi 

fulgeră în contra unui profesor imoral, şi miine îl 

spală şi îl recomandă la onoruri. Mai vorbeşte de 

un om care, după ce înjoseşte pe Mihai Viteazul 

ca nimeni altul, şi încă în scrieri în limbi străine, 

pe urmă îl ridică în măreţiile slavei, aşezîndu-se 

însuşi, cu modestie, alăturea de el. Mai povesteşte 

de un om care azi subscrie rapoarte pentru a lăuda 

opere şi a recomanda pe baza lor, profesori uni- 

versitari, pentru ca miine — cînd oamenii nu l-au 

înțeles !—să le defaiine, recunoscînd, fără jenă, în faţa 

colegiului constituit, că ce făcuse mai "nainte era efectul 

unor anume intervenţii. Mai besedueşte lumea de un 

om care strică rezultatele unor concursuri, pentru 

ca, pe urmă, cînd interesul politic s'a schimbat, să 
le restabilească. Mai istoriseşte lumea despre un 

savant, care, cînd un prieten sau un cunoscut a 

ajuns — după cercetări al căror adevăr nu poate îi 

tăgăduit, — la alte rezultate decît dinsul în anume 

chestii, nu numai nu mai vrea să ştie de prietenia 

lui, dar îşi pune toate puterile ca să-l persecute din 
chiar senin. Şi mai zice cîntecul despre un critic politic 

care ţipă — şi apoi tace, după cei se împlinesc voile 
Capricioase ; despre un literat ca scrie prefețe, ca să 

capete voturi şi despre un om politic, care amenință 
să denunțe multe nedreptăţi, cînd nui se face o poftă, 

-şi, cînd e satistăcut, le lasă în plata Domnului. Şi
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altele şi altele, — nenumărate — unde nu e vorba nici 

de dreptate, nici de adevăr, nici de bunătafe... 

Ei bine, asta nu însemnează — ar zice cineva — 

decît că omul de care vorbeşti e un politician, care, 

ca orice politician, îşi urmăreşte interesul şi-şi face 

poftele cu mijloacele pe care Dumnezeu, munca lui şi 

prostia sau deşteptăciunea oamenilor i le pune la 

îndemînă. | 

Dar atunci să nu mai vorbească de partidul său, 

ca de partidul moralizator al culturii.



Stat romin şi cultură romină 
  

In legătură eventuala importanţă culturală 
a „Ateneului Român“ 

Nu mai încape îndoială: de cînd cu tractatul de 
la Versailles, statul romîn nu mai coincide cu 
neamul romînesc. Fără să primim formula tenden- 
țioasă că Rominia nouă a devenit un stat poliglot, 
nu putem nega că statul romîn reprezintă interesele 
tuturor locuitorilor din Romînia Mare şi că, deci, el 
trebue să ţină socoteală nu numai de nevoile păturii ro- 
mîneşti dominante, dar şi de ale celor 4—5 mino- 
rități etnice. Și, cu toate că pătura romînească are 
o nevoe mult mai mare de sprijinul statului romîn, 
ca una ce e comparativ mai săracă şi mai înapoiată 
(deşi desigur mai bine dotată) decît minoritățile, 
totuşi statul romîn e nevoit să țină mai mult seamă 
de interesele acestora decît de-ale neamului băştinaş. 
Pricinele sînt multe. Una rezidă în firea noastră 
“generoasă şi idealistă. Ne mîngîem cu epitetul de 
suflet larg şi primitor, fără să ne gândim că el nu 
e decit o formulă îndulcită a slăbiciunii şi negli- 
genței. O a doua stă în constituţia politică. Votul 
universal apasă grozav, în unele “părți ale ţării, 
asupra conştiinţei naţionale, şi omul politic e nevoit 
să sufere această apăsare, dacă vrea să aibă in-
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fluenţă în viaţa statului. „Minoritățile la Vălenii de 
Munte“ e un fapt caracteristic, care arată, pe lîngă 

îrîngerea unui suflet care m'a fost niciodată ţeapăn, 
o îngenuchere a intereselor neamului rămînesc 

“în faţa intereselor noului stat romîn. Dar mai sunt 
şi alte pricini. Minoritățile etnice au un îndoit şi 
chiar întreit sprijin în afară. E mai întîi sprijinul 
legal al Ligii Naţiunilor. E apoi, sprijinul ocult al 

statelor din care au fost rupte. E, în fine, sprijinul, 
— cel mai primejdios, — pentrucă, vădit sau ascuns, 
este impus de legile economice, — sprijinul finanţei 
internaţionale, capitalurile, de care avem nevoe şi 
care se revarsă, prin anume canaluri şi însufleţite 
de anume directivă care nu e a noastră, — în 
viaţa noastră politică şi culturală, căutînd s'o do- 
mine prin sclipiturile unei r&pezi înaintări pe calea 
progresului. Dacă mai adăogăm că minoritățile etnice 
(la care putem adăoga pe cele care vor să fie în 
acelaş timp şi majoritare) au o educaţie socială mai 
veche şi au în mînă colportajul intelectual — cel 
mai minunat mijloc pentru a face anume atmosferă 
plăcută futuror, dar folositoare numai unora — ne 
dăm bine seama că statul romîn, prin oamenii po- 
Jilici ce-l reprezintă, este oarecum terorizat şi silit 
să țină seamă mai mult de gălăgia celor puţini - 
decît de aşteptarea mută a celor mulți. 

Mai acum cîţiva ani,—începînd cu articolele din 
„Evenimentul cultural“ (Octomvrie 1918)—am căutat 
să relev prin diferite articole şi acţiuni, în mijlocul 
unor asociaţii culturale şi profesionale, importanța 
politică a culturii în noua Romînie: dominaţia po- 
litică şi militară, ca să dăinuiască, trebue să fie nea- 
părat însoțită de dominaţia culturală.
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Am vorbit atunci de o luptă pentru întietatea 

culturală a neamului, şi-am propus, mai întîi, în- 

fiinţarea unei Case culturale şi mai apoi, un Mi- 

nister al culturii. Era o nevoe simțită şi de alţii, 

şi am avut mulţumirea să văd înjghebîndu-se, una după 

alta, diferite instituţii care au de scop să răspândească 
cultura şi s'o intensifice, s'o promoveze şi s'o ridice 

la perfecțiunea cuceritoare de suflete. „Casa şcoa- 

lelor“ a devenit şi „Casa culturii poporului“. Mi- 

nisterul lustrucţiunii şi-a pierdut Cultele, pentruca 

să se constitue un nou Minister care să aibă, pe 

lîngă grija cultelor religioase, şi grija perfecțiunii 

artistice : „Ministerul cultelor şi artelor“. Sub directa 

influență a Principelui Carol s'au creat „Muzeul 

Renaşterii“, „Fondaţia Principele Carol“ şi „Casa 

culturii“, menite prin autoritatea superioară şi 

necontestată, a viitorului Rege, să prinză, într'un 

mănunchiu, activitatea tuturor societăţilor de cultură, 

să le intensifice activitatea şi să contribuiască astfel 

la o mai grabnică ridicare a popoarelor Romîniei 

Mari din punct de vedere fizic, sufletesc şi artistic. 

Aceste lăudabile şi frumoase sforţări, care au şi 

început să dea unele roade despre care voiu vorbi 

altădată — au însă o meteahnă, care nu s'ar lecui, 

chiar dacă toate ar fi coordonate, epurate şi uni- 

ficate în superioara instituțiune a unui „Minister 

al culturii“ propus prin „Romînimea culturală“ 

de acum sînt trei ani. E cătoate aceste institu- 

ţiuni sînt ale Statului romîn ; sunt mai mult sau mai 

puţin legate de interesele politice ale acestui stat, 

şi, în mişcarea de progres pe care trebue s'o im- 

primăm majorităţii dominante, ele trebue să ţină 
seamă, din pricinile analizate mai sus, — şi într'o 

măsură chiar mai mare, — de interesele culturale
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ale minorităţilor. Copiii nu numai nu pot avea toată 

„piinea“, dar nici măcar jumătate din cît li Sar 

cuveni. Politica statului şi cultura neamului nu 

coincid şi nici nu pot coincide. 

In faţa acestei situaţiuni, chestiunea culturii po- 

porului romiîn, trebue luată de la capăt. Nici răs- 

pîndirea, nici perfecţionarea culturii romîne, — cu 

caracter romînesc şt în atmosfera sufletească ro- 

mirească — nu se poate face decît printr'o institu- 

ţiune puternică, în care toate interesele trebue să 

fie numai ale neamului romînesc. O asttel de insti- 

tuţiune trebue să fie creaţiunea, nu a statului, care 

nu poate face abstracţie de minorităţi, ci a oamenilor 

de cultură româîni, care, lăsînd la o parte politica şi 

dindu-şi frățeşte mîna, să încerce a-şi coordona ac- 

tivitatea culturală într'o singură superioară institu- 

țiune românească. 

Lucrul nu e greu. Această instituţiune există. Ea 

posedă un impunător local şi se bucură de-o 

popularitate Ia care, trebue să mărturisim, a contribuit 

mai mult utilizarea localul, decît cultura.Este Ateneul 

Romin. 
Cu noua organizaţie care şi-a dat-o, transtfor- 

mîndu-se într'o academie activă de concentrare, 

de producţie, de răspîndire şi de perfecționare a 

culturii romine, — această instituțiune n'are nevoe 

decît de niţel spirit de sacrificiu din partea actua- 

lilor şi viitorilor lui membri. O sută două zeci de 

bune voințe,—60 în capitală şi 60 în diferite. centre 

ale țării —la care se pot adăoga cel puţin de două 

ori atîtea voințe tinere sub forma membrilor cores- 

pondenţi,—cu un plan de lucru hotărît, şi cuprinzînd 

toate manifestările ştiinţifice, literare, artistice şi 

filosofice, —pot creia o atmosferă culturală serioasă,
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curată avînd rădăcini în adîncurile ființei noastre 

sufleteşti, —pot deştepta, întări şi perfecționa spiritul 
nostru naţional, pe care-l ştim bine dotat, şi pot 
începe cu sorţi de izbîndă lupta pentru întîietatea 
culturală a neamului romînesc în statul romîn. Şi 
înaintarea .va fi curată și solidă pentrucă se va face 
prin opere și instituţiuni—iar nu prin idolatrie politică. 

1922 
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IN JURUL PROTESTULUI ATENEULUI ROMÎN 

Părerile unui membru al Ateneului 

  

Se ştie că autoritatea comunală a permis unui 

membru al comisiunii de înfrumusețare să cons- 

_truiască în coasta Ateneului un hotel care aiunge 

pînă aproape de mijlocul cupolei. Se ştie iarăşi că 

ateneiştii, între care se află un actual ministru — 

şi tocmai ministrul Artelor — şi patru îoşti mi- 

niştri, fără să mai pomenim cîteva somităţi ale 

ştiinţei, artei şi literaturii noastre, au protestat, 

în contra acestui atentat la cel mai elementar bun 

simţ al frumuseţii. 

D-l Primar al Capitalei, care vrea să evite o ex- 

propriere la care comuna s'a obligat, caută în- 

tun articol scris cu finețe şi mai cu sea- 

mă cu abilitate, să apere această îaptă, care coin- 

nromite însă cu desăvârşire — şi din toate puncteie 

de vedere — consiliul său de înîrumuseţare. 

„Se zice — ne spune d-l Primar — că  Aieneul 

ar îi ameninţat să fie înnăbusit şi stilcit de un sgiî- 

rie-nori care va sfida spendida izolare în care arta 

îrumosului îl sfătuește să stea. Nu credem să se
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întimple aşa ceva. Răspund.rea celor care au sar- 

cina de a hotări asemenea cazuri publice de con- 

ştiinţă estetică, este o chezăşie îndestulătoare“. Si 

adaogă, pe lingă acest argument — de coniienţă 

în avizul arhitecţilor și inginerilor din consiliul de 

înfrumusețare —: „să ne amintim numai de larma 

produsă în public atunci cînd picioarele Episco- 

piei care se întindeau grațios pînă în mijlocul căii 

Victoriei de azi, au fost retezate mai la dreapta 

măsură de azi: — oare n'a cîştigat în loc să piardă 

perspectiva monumentului din această operaţie 2. 

Tot de aceeaşi natură e şi argumentul adus de 

unul din cei mai eminenţi membri ai consiliului 

de înfrumusețare : „Oare r'au tunat şi fulgerat un 

an de zile scriitorii şi artiştii din Paris în contra 

turnului Fiffel, care totuşi e o podoabă a Pari- 

sului 2%, 

% 

Să-mi dea voe d-l Primar şi d-l membru al 

consiliului de înfrumusețare să fac citeva observa- 

țiuni critice asupra argumentării d-lor. Şi încep cu 

d-l membru, şi-l întreb: Oare cine se duce la Paris 

pentru ca să-și facă cultura esfelică, pentru Tur- 

nul Eifiel se duce, ori pentru măreţele edificii care 

se numesc Panthon, Luvru, Champs  Flisces, 

PAre de PEtoile, Trocadero, Opera şi celelalte ? 

Mă încumet să răspund eu pentru d-l membru 

Desigur nu pentru Turnul Eifiel. El rămîne o cu- 

riozitate, o minune, dacă vrei, dar o minune nu e 

un monument. 

Şi au avut dreptate iterații și artiştii să protes- 
teze, şi desigur că Parisul ca estetică ar îi cîştigat,
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dacă, în loc de Turnul Eiffel, care e o operă feh- 

nică, s'ar îi clădit un alt edificiu care ar îi fosi 

şi o operă frumoasă. 

FE curioasă estetica inginerilor noştri (pot zice 

şi a arhitecţilor, cînd pun în cumpănă frumuseţea 

şi cîştigul. Ei nu înțeleg că frumusețea arhitec- 
tonică constă nu numai din monumentul ca monu- 

ment, ci mai cu seamă din spaţiul liber înconjurător, 

singurul care înlesneşte prinderea uşoară şi de- 

săvîrşită a unităţii lui. Tot aşa, ei nu înţeleg că 

frumuseţea e o Chestie de mai mult şi de mai 

puțin, şi că ceeace interesează estetica unui oraş 

este tocmai acest mai mult care ne apropie de ideal. 

Fireşte că Ateneul poate îi înconiurat, — cum va 

şi îi, dacă vom eşi învinşi din lupta ce dăm azi — 

de colţi gigantici de edificii. FI tot frumos va Tă- . 

mine ca zidărie, dar va pierde ca monument. E 

întocmai ca un rege, care şi într'o colibă tot rege 

rămîne, dar care totuşi, e mai cuviincios, mai po- 

trivit bunului simţ, să trăiască întrun palat. 

Pentru inginerii şi arhitecţii noştri din Consiliui 
de înfrumusețare. Ateneul poate prea bine rămâne 
cu „Pisica neagră“ lipită de el, ca şi Biserica Sta- 

vropoleos strivită de cutare Casă de bancă sau ca 

Monumentul lui Brătainu lîngă ulucăria care ocro- 

teşte casa de lîngă Spitalul Colțea. 

Că ar îi mai frumos altiel şi că estetica unui 

oraş constă tocmai în ciştigarea acestui plus, ori- 

decîteori se iveşte ocazia să-l cîştigi — puţin 

le pasă... 
Ei 

Şi acum să viu la d-l primar. D-sa crede că e 

0 „chezăşie îndestulătoare“ răspunderea domnilor
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din consiliul de înfrumusețare. Am văzut însă mai 
sus îelul judecății d-lor — şi nu cred ca d-l pri- 
mar, om subţire, s'o împărtăşească în fundul sufle- 
tului său. Dar d-sa are un argument cu care să-şi 
liniştească conştiinţa. In altă ocazie — chestia cu 
grădina — publicul care a protestat ma avut drep- 
tate, şi dreptate a avut consiliul de înfrumusețare. 

E chestia însă dacă acel consiliu era tot cel de 
astăzi; şi al doilea, dacă ateneiştii care au protes- 
tat atunci mau cedat, la urma urmelor, convingîn- 
du-se că n'au dreptate. Dar d-l primar este rugat 
să caute în arhiva Primăriei şi să restabilească 
faptele cum au fost. Ateneiştii au cedat atunci să 

“se tae din grădină, ca să se degajeze perspectiva 
Hotelului Athân&e-Palace, cu condiţia ca Primăria 
să degajeze şi ea Ateneul de „Pisica Neagră“ şi 
dărimăturile adiacente, pentru ca să degajeze A- 
teneul. Atunci, domnule primar, s'a ajuns prin bună 

“înțelegere, — cum sar putea ajunge şi astăzi: 
dacă am îi alți oameni.— să se facă două lucruri 
bune — bune din punctul de vedere al esteticei o- 
raşului : Ateneul a admis degajarea hotelului, dar 
a cerut şi i s'a admis ca să fie degajat el însuşi ! 
Dar dacă primul lucru a fost făcut întreg, fiindcă 
erau în joc şi interese particulare, --- cel de al 
doilea, şi cel mai important, nu numai a rămas vor- 
tă goală, dar este pe cale de a îi înlocuit cu...... 
dintele d-lui consilier de înfrumusețare, tocmai 
pentru că interesul pentru Atneeu este un interes 
cbstesc ! 

& 

Dar d-l primăr ne îace atenţi că n'avem apă, 
ete. — şi că deci primăria mar putea să-ţi țină
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cuvîntul şi mar putea expropria. Foarie bine! A- 

tunci mare decît să nu dea voe să se clădescă, 

(cum a făcut în alte cazuri unde nu era vorba 

de monumente) sau în cazul cel mai rău — Să 

intre la învoială cu Ateneul ca să contribue şi el 

la expropriere. 
| 

Cea dintii îi stă în mină în virtutea legii şi re- 

gulamentelor; cea de a doua e uşor realizabilă : 

cum s'a găsit „un leu“ pentru Ateneu şi sa izbutit 

a se face cel mai impunător monument întrun 0- 

raş pe atunci aproape oriental, se va găsi şi acum 

— alt leu — şi alt taler, cu care să scăpăm pri- 

măria de un oprobriu şi Ateneul de năpasta ingine- 

rilor şi arhitecţilor care au uitat că mai e un bun 

simţ pe lume. 

38 83



IN CHESTIA ATENEULUI 

— Un răspuns d-lui Doneaud — 

D-l Doneaud, arhitect diplomat şi membru în 

consiliul de înfrumusețare al Capitalei, mărturiseşte 

cu mîndrie într'o scrisoare din „Universul“ că nu 

altul, ci d-sa este proprietarul locului de lîngă 

Ateneu, şi că d-sa a obţinut (fireşte dela consiliul 

din care face parte ca membru) învoirea de a în- 

frumuseța aripa stingă a Ateneului, cu noul imobil 

în contra căruia membrii acestei instituțiuni pro- 
testează. 

Luăm act 

In această scrisoare, d. Doneaud se apără, ba 

Chiar devine agresiv, pentru ca să cîştige procesul, 

nu numai în faţa numitului consiliu din care face 

parte, dar chiar în faţa publicului. Audaces fortuna 

juvat. Asta, ca să n'o zicem pe romîneşte. 

Apărîndu-se însă, d. Doneaud ne face unele des- 
tăinuiri cu adevărat preţioase. D. Doneaud prin ele 
nu se apără, ci se acuză. Acel „îndrăzneţ abuz ce 
putere al spiritului de speculă“ de care vorbeşte 
protestul Ateneului, ese la iveală întrun mod atit 
de caracteristic, că trebue accentuat cît mai mult, 
pentru a înțelege spiritul vremii noastre deşăntate.
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Membrii Ateneului au cerut şi cer ca Prlmăria 

să-şi ţină angajamentul luat cînd cu micşorarea 

grădinii, adică să exproprieze pentru utilitate publică 

zidăria dintre Ateneu şi strada Episcopiei şi să facă 

în locul ei o piaţă D. Doneaud ne informează însă 

că, în planul de sistematizare al Capitalei, s'ar fi 

prevăzînd în adevăr o expropriere, dar numai a 

imobilului de la „Pisica neagră“, care i-ar masca 

faţada clădirii ce construeşte. 
In planul de sistematizare, cunoscut la serviciul 

de construcţii al Capitalei şi aprobat prin decret 

regala „ceastă expropriere nu e însă prevăzută. Se 

vede că consiliul de înfrumusețare, alarmat de pro- 

testul nostru, a admis-o acum, pentru ca, printr'o 

piaţetă de 30 de metri lărgime, cum ne spune d. 
Doneaud, să facă imobilului d-sale o nouă faţadă 

de 12 1netri lărgime în spre. Calea Victoriei. Prin 

această expropriere, „casa obişnuită“ a d-lui Do- 

neaud va avea nici mai mult nici mai puţin decît 

4 faţade: una în spre Ateneu, de care o va des- 

părți o stradelă de 10 metri (deşi în planul de siste- 
matizare sînt prevăzuţi 12), alta în spre strada 

Nicolae Golescu, alta în spre strada Episcopiei, care 

va rămîne pe viitor tot aşa de strîmbă şi gituită, 

şi alta, în spre Calea Victoriei. Cu alte cuvinte, —şi 
lăsînd chestiunea Ateneului la o parte,—consiliul de 

înfrumusețare, din care face parte d. Doneaud, i-a 

făcut estetica favoare de a dărîma imobilele din fața 
viitoarei sale case, pentru ca clădirea sa de 27 de 

metri înălțime (cu mansarde cu: tot) și cu o bază 
nici de 100 de metri patraţi, să poată rămîne în 

„splendida izolare“, a patru strade, ca nici un alt 

imobil din Bucureşti, în centrul Capitalei, şi în



— 45 — 

imediata apropriere a celui mai i impunător monument 
"ce avem ! 

Trebue să mărturisim că nu toţi oamenii sînt 
aşa de norocoși. 

Dar nu e numai atit. Imobilul pe care-l va ex- 
propria Primăria,—nu pentru Ateneu, ci pentru d. 

Doneaud, — a fost vindut Ia licitaţie zile!e trecute 

cu două milioane opt sute de mii de lei, iar parcela 

„achiziționată“ de d. Doneaud, acum doi ani, l-a 

costat, după cum se afirmă după acte, ceva mai 

puţin de 300.000 de mii de lei. Pentru a pune dar 
în exploatare o parcelă ce ar putea fi expropriată 

cu cel mult șase —şapte sute de mii de lei (și pe care 

Ateneul poate să-i dea chiar acum)-—-Primăria, care 

mare „canaluri, străzi, etc.“, cum ne spune şi d. 

Doneaud, este gata să dea cîteva milioane, pentru 

ca acest domn inginer din Comitetul de înfrumusețare 

al Capitalei să aibă dreptul să-şi vîre în coasta Ate- 

neului,—și pentru sute de ani,— „dintele“ construcţiei 

sale între patru străzi ridicule! 

Căci să fie bine înţeles. Aceste milioane nu se 

dau pentru Ateneu. Ateneul care are nevoe în toate 

părțile de spațiu va rămîne, şi cu noua piaţetă, tot 

eşa de desfigurat în aripa sa stîngă, numai că des- 

figurarea va lua altă formă decît cea de acum. 

Milioanele se vor da numai pentru acest „dinte“ 

de construcţie în adevăr fenomenal, dar care va . 
cuprinde nu mai puţin de 30 de apartamente — 30 
de apartamente azi, în centrul Capitalei ! 

Acesta e adevărul, —adevăr cu atît mai urit, cu cît 
va rămîne o crudă mărturie pentru spiritul de tole-. 
ranţă al autorităţilor noastre în anume direcţie ! 

Dar scrisoarea d-lui Doneaud mai cuprinde cîteva 

argumente care nu îac altceva decit să subliniez
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definitiv mentalitafea arhitecţilor şi inginerilor din 

consiliul de înfrumusețare al Primăriei ! 

D. Doneaud aduce exemple, şi de la noi şi din 
alte părţi, de monumente care mar avea mai mult 
spaţiu în jurul lor, continuînd totuși să facă po- 
doaba civilizaţiei. Intre altele cazul „Operei din Paris“! 

Ce, —vrem să fim noi mai presus decit alte popoare 
civilizate ? Şi avem noi dreptul să cerem pentru 

monumentele noastre mai mult spaţiu de jur îm- 

prejurul lor-? 

Am mai spus-o şi altă dată. Oamenii îmbibaţi de 
interese nu înțeleg că estetica momumentelor cere 

cît mai mult spaţiu de jur împrejur; ei nu înţeleg 

că plusul de impresie pe care-l face această de- 

gajare constitue adevărata înfrumusețare, care, în 

cazul centrelor mari și populate, coincide şi cu ade- 

vărata igienă ; ei nu înțeleg că, atunci cînd Bucu- 

reştii este plin de locuri virane, iar în cartierul co- 

mercial se găsesc atitea construcţii ce pot fi înălțate 

pentru a face locuinţe pentru o populaţie de 5 şi 

chiar de 10 ori mai mare,—e o crimă să speculezi 

locuri ce, prin expropriere, pot da aer centrului Ca- 

pitalei și o nouă frumuseţe monumentelor ce avem. 

Ei nu înțeleg iarăşi că, dacă la Paris se găsesc 

încă monumente înnăbușite de hoteluri și de „case 

obișnuite“, ca aceea a d-lui Doneaud, — aceasta 
nu e un exemplu de imitat şi că e o datorie de 

om cult dacă, avînd prilejul, poți face mai bine chiar 

decît meşterii de la care am împrumutat cultura. 

Ei nu înțeleg, — pentru că nu-i lasă interesul să 

înţeleagă. Ba interesul le dă chiar curajul de a se 
mândri cu neînțelegerea lor. Dar tocmai pentru aceea, 

trebue să-i scuturăm şi să-i desmeticim, mai cu 

seamă cînd—cum e cazul—devin agresivi.
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D. Doneaud, în adevăr, are curajul să impute - 
Ateneului că nu s'a gindit mai din vreme să ceară 
exproprierea locului pe care d-sa construeşte şi 
adaogă că, dacă d-sa nu S'ar fi gîndit să clădească, 
Ateneul ar mai fi lăsat cine ştie cîtă vreme lucrurile în 
starea în care se aflau, pînă la întreprinderea d-sale. 
Ticălosul de Ateneu că nu s'a gîndit să-și pue 
un pîndar în consiliul de înfrumușeţare al Capitalei! 

Dar d. Doneaud are dreptate. Ateneul mare gură 
şi mare apetituri. Ateneul nu se plimbă cu automo- 
bilul şi nu merge la curse. Ateneul nu-şi omoară 
vremea în chefuri și la cazinouri, și nici nu-şi plimbă 
spleenul peste mări şi ţări. Ateneul e o biată zidărie 
mută cu care d. Doneaud, şi alții ca d-sa, mare 
deaface. Ce poate să însemne o asemenea instituţiune, 
Care nu e a nimănui pentru a se apăra în contra 
lăcomiei. particularilor !... 

Noi credeam însă că Ateneul nu e al celor 5—6 
oameni, Care, fără nici un cîştig material, se îngrijesc 
de nevoile lui zilnice. Noi credem că e și al d-tale, 
domnule Doneaud, şi al meu, şi-l tuturor şi, firește, 
şi al domnilor dela Primărie, care și-au luat anga- 
jamentul de a-i chezăşui cît mai mult frumuseţea 
în faţa viitorimii ! 

Dar, ne va răspunde d. Doneaud : eu—Doneaud 
— am spete mai tari decît toţi aceia care cred în 
toate aceste baliverne estetice ! Eu şi cu băncile mele ! 
Şi puţin îmi pasă de interesele obștești ale Ateneului, 
Chiar dacă din Joi în Paşti găsesc de cuviință să mă 
răstăţ în lojile lui! 

E adevărat, — adevărat deocamdată. Dar, pe 
măsură ce se va ridica în sus clădirea d-tale, și pe 
măsură ce se vor face cheltueli “pentru degajarea 
clădirii d-tale — gura care s'a deschis să vorbească
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pentru mutul Ateneu, de care interesele d-tale acum 

îşi bat joc, — va vorbi și mai tare şi se va auzi 

şi mai bine, — şi nu se ştie atunci, dacă nu se va 

întâmpla şi cu clădirea d-tale ceeace s'a întâmplat 

odată cu zidurile. lerihonului 14! 

Şi atunci va trebui să fie — fără despăgubire. 

1922 

393 8% 

  

1) De îapt, pînă acum d. Doneaud n'a avut curajul să 

ridice decît o parte din imobliul proectat, care aşa cum e, 

nu strică întru nimic estetica Ateneului.



ATENEUL ROMIN 

In ultimul timp s'a vorbit mult de Ateneul Romîn. 
A fost, cum se zice de obiceiu, doiiă-trei luni, la 
ordinea zilei. Nu că această instituțiune ar fi fost uitată 
de public. Ateneul Romîn a dobîndit de mult o popu- 
Jaritate, cu care nici o altă instituțiune culturală nu 
poate rivaliza. Dar, în ultimul timp, un atentat spe- 
culant la estetica lui a deşteptat în mod special 
opinia publică, nu numai asupra unei chestiuni care 
se va pune din ce în ce mai stăruitor — estetica 
Bucureştilor, capitală a Romîniei Mari, — dar şi 
asupra rostului superior pe care, în vremile ce se 
deschid, trebue s'o aibă o asemenea instituținne. De 
ici şi de'colo sa pus întrebarea: „Care e rostul 
Ateneului Romîn 2“ „Ce fac ateneiştii ?*, etc. 

Adevărul e că o tradiţie de jumătate de secol 
consfinţise acestei instituțiuni un anumit rost, — şi 
numai unul: în afară de acela de a avea săli de 

concerte, festivități, expoziţiuni, Ateneul Romîn 
ținea în fiecare iarnă o serie de conferințe — de 
obiceiu Dumineca și Joia seara, — care începeau 
pe la jumătatea lui Noembrie şi țineau pînă la Paşti 
şi chiar pînă în luna Maiu. Conferinţele nu prea 
aveau legături între dinsele (în privința. aceasta erau
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7 superioare conferințele „Junimii“ de la Iași), dar de 

multe ori aveau multă strălucire, ca unele ce erau 

ținute de multe din marile talente oratorice, cu care 

a avut să se mindrească ţara în ultimii treizeci 
de ani. Era tradiţia ca aceste conferinţe să fie ţinute 

cu oarecare fast şi cu deosebire să fie îngrijite ca 

formă, — cum se cerea de altmintreli, pe vremuri 

de la o conferinţă care ţintea să aibă succes ; — şi mult 
timp publicul a umplut sala cea mare pînă la ultimile 

bănci, tăcânțiu-şi o sărbătoare dintr'aceasta. Conferin- 

țele acestea aveau bunul că, pe de o parte, răspundeau 

în public, într'o formă plăcută, o rhulțime de cunoş- 
tinţe menite să ridice nivelul cultural, iar, pe de alta, 

puneau întrun relief deosebit talentele tinere care 
rîvneau la conducerea țării. 

Suib această formă, Ateneul Romîn a căutat să-și 

întemeeze şi unele filiale în oraşele din provincie; 

iar ideia răspîndirii cunoştinţelor prin conferințe 

“publice, a fost aşa de naturală că, chiar şi „fără 
legătură cu Ateneul Romiîn, au fiinţat şi ființează şi 

astăzi în unele oraşe mai însemnate (ca de ex. la 

Craiova „Prietenii Științei“, la Iaşi „Ateneul din 
Tătaraşi“, etc.) societăți de conterențiari, care tind 
să facă, pentru cercul restrins de acolo, ceea ca 

Ateneul Romiîn a căutat să facă, pentru un cerc mai 
larg în Bucureşti. 

“ Dar dela răsboiu încoace, — din pricini pe care 

mavem să le analizăm acum, în adîncul lor, — 

rostul — mare în felul lui, — al Ateneului Romîn, 

a început să fie mai puţin îngrijit. Conferinţele lui 

- Sau arătat din ce în ce mai puţin organizate, — şi 

ca consecinţă, — mai puţin frecventate. Au început 

să fie ținute numai Duminica, şi de multe ori conferen- 

țiarii anunțați au trebuit, în ultimul moment, să fie
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“înlocuiți — cînd se > putea — cu alţii. Grija publi- 
cităţii acestor conferințe a scăzut de tot faţă cu 
noua atmosferă culturală. In cazul cel mai bun se 
trimeteau la diferite ziare şi instituţiuni lista confe- 

“rinţelor, — care cu timpul avea să devină falsă — 
“şi apoi, în tot decursul șesiunii, nu se mai atrăgea 
„atenţiunea asupra lor decât prin presa politică inac- 
cesibilă “tocmai tineretului, care ar fi putut să le 
"viziteze. lar, în vremea aceasta, centrele noi de propa- 
-gandă prin conferinţe şi lecţiuni publice se Înmulțeau, 
avînd de publicitatea activităţii lor, o grijă mult mai 
mare decit Ateneul Romîn. „Universitatea liberă“, 
„Universitatea populară“, „Poesis“, „Institutul so- 
cial“, „Ideia europeană“ și alte începuturi de insti- 
tuțiuni au căutat să atragă atențiunea publicului prin 
mijloace mult mai eficace decît Ateneul Romiîn... 

Dar această relativă negligenţă în îndeplinirea ros- 
tului său tradiţional, acoperea, — întocmai ca o 
coajă embrionul cel nou al plantei, — începuturile 
unei vieţi nouă. Ateneul Romiîn a simţit după răsboiu 
că menirea sa trebue să aibă altă amploare şi altă 
complexitate şi înălțime decît ţinerea de conferinţe 
publice. Acest fel de manifestare culturală de altmin- 
trelis cum am spus, se multiplica, — și une ori cu 
mai mult succes, — și fără ajutorul acestei institu- 
țiuni. Ateneul Romin şi-a dat seama că, în cuprinsul 
Romîniei Mari cu minorităţi etnice avînd vechi 
tradiții culturale, — dar cu o putere de creaţiuine 
actuală mai mult sau mai puţin sleită şi pervertită, 
“față de produsele culturale române, pline de vigoare, 
sănătate și originalitate firească, — are de îndeplinit 
un mare rol. Cu gîndul de a. deveni o „academie 
activă“ și de a purcede la organizarea tuturor for- 
țelor pozitive ale culturii romîne, — fără privire la
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persoane, dar cu atît mai mare şi mai curat entu-- 

ziasm pentru operele lGr, — Ateneul Român, pornind: 

la lupta pentru impunerea pașnică a culturii romîne, 

— şi-a reformat în ultimul timp statutele. Avînd 60: 

de membri în Bucureşti şi 60 de membri în orașele: 
culturale din provincie, ajutaţi ei înșiși de un număr 
de membri corespondenţi în număr nelimitat, Ateneul 

Romini şi propune acum să realizeze următoarele două. 
deziderate culturale: | 

1) Prin cele patru secţiuni (artistică, literară, 

Ştiinţifică şi moral-filosofică) va căuta mai întîi să- 
se țină la curent cu toate manifestările culturale 

romîne, avînd grija să selecționeze „tot ceeace me- 

rită să fie răspîndit pentru întărirea conştiinţei” 

noastre culturale. In acest chip, Ateneul Romîn va 

fi, faţă de produsele culturale romine, ca o pompă 

ce le aspiră, dar care, în acelaș timp, înainte dea: 

le răspândi, le selecționează. În deosebire de direc- 

tiva culturală istorică (Şi etnografică) ce domină 
astăzi cultura neastră, — și care asvirle în conş-- 

„tiința publică cele mai nesăbuite şi disparate cunoş- 
tinţe sau produse literare şi artistice, — Ateneul" 

- Romîn își propune să ia de temeiu principiul selec- 
țiunii, caracteristic direcțiunii estetice, care nu va- 
lorifică decit ceeace e frumos, «adevărat şi bun 

faţă de trebuințele noastre ca popor; — și printr'a-. 
ceasta, — trebuințele noastre ca umanitate. 

2) In al doilea rînd şi pe temeiul aceluiaș prin-- 
cipiu, Ateneul Romîn își propune să organizeze, 

deocamdată în orașele noastre cele mai amenințate: 
de cultură străină, manifestări culturale desăvîrșite: 

și complexe măcar o săptămână sau două pean. Cultura 

romînească fie împrumutată, fie preformată, fie ori- 

ginală, — în muzică, în artă dramatică, în artele-
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alastice, în literatură, în ştiinţă, în filozofie, — trebue 
pdusă la cunoştinţa, atit a romînilor de origine cît 
şi a celorlalte naţionalităţi, prin serii de manifestări 
-de prima ordine, bine organizate şi bine pregătite. 

Cînd zece-cincisprezece zile pe an, vom avea, în oraşe 
ca Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Braşov, “Temişoara, Arad, 
Oradea Mare, etc. — şi ţinîndu-se lanţ — o serie 
de conferințe, o serie de reprezentări dramatice, o 
:serie de concerte, o serie de expozițiuni, o serie de 
şezători literare, — punînd în valoare tot ce putem 
avea mai bun pe toate aceste terenuri (și slavă 
Domnului, avem destule forţe, dar risipite şi învrăj- 
bite !), şi cînd Ateneul Romîn — ca instituțiune 
independentă și nesupusă nici unei idolatrii şi nici 
unei influenţe exoterice, le va putea înfăptui, —atunci 

“faţada culturală a Romîniei Mari se va întăţişa cu 
o strălucire, care nu va putea să nu cucerească pe 
-orice suflet nebăntuit de fanatism... Z 

In năzuinţa îndeplinirii acestui mare rol, Ateneul 

Romîn şi-a putut găsi forţa de rezistență pe carea 

arătat-o în ultimul timp, în chestia desfigurării edi- 

“ficiului său prin spiritul de speculă, şi faptul că glasul 
lui a fost auzit, dovedeşte nu numai maturitatea 
organelor publice ce i-au dat dreptate, dar și semnul 

“că opinia publică este pregătită pentru a primi cu 

“simpatie rolul pe care-l are în stat o astfel de mare 

instituție culturală românească. 

E 8



0 NOUĂ INSTITUȚIUNE CULTURALĂ 

Instituţiunea culturală despre care vrem să vor-— 

bim nu e nouă. “E vorba de Ateneul Romin, care: 

îiinţează mai de multă vreme de cît Academia ro- 

mână, şi care, cu mult mai bine și mai înainte de- 

cît acest înalt aşezămiînt de cultură, şi-a dobîndit,. 

graţie unui mare om de voinţă şi entusiasm, C. 

IExarcu, un admirabil local, podoabă a Capitalei şi: 

„centru viu de manifestări culturale grandioase. 

Şi totuşi Ateneul romîn, — acum, — cînd. şi-a 

schimbat statutele şi şi-a dat rezulamentul cel nou,. 

în care se prevede un anume plan de activitate 

culturală, — putem zice că e o  instituţiune- 

de-o noutate şi-o originalitate, care îac dintr'însul,. 

o instituțiune unică în activitatea culturală mon- 

dială. Şi e bine ca atit publicul, cît şi mai Cu: 

seamă noii membri, la a căror: bunăvoință sirgui- 

toare Comitetul Ateneului a apelat pentru punerea: 

în lucrare a noilor scopuri, să ia cunoştinţă, mă-- 

car cît de sumar, de noul rost al acestei insti-- 

iuţiuni. 

  

Astăzi producţia noastră culturală, de orice: 

natură ar fi — literară, artistică, ştiinţifică, social-- 

filosofică — se desvoltă, fără ca între ea şi între
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publicul menit s'o aprecieze, să fie vreo legătură 

„conștientă. Cărţi se tipăresc, opere dramatice se 

joacă, nenumărate bucăţi muzicale se execută mul- 
țime de tablouri se expun, dar ce cuprind aceste 

cărţi, ce valoare adevărată stă în acele piese, ce 

anume bucăţi muzicale merită să mai fie repe- 

tate, ce tablouri caracteristice pentru desvoltarea 
noastră culturală sînt vrednice de a îi păstrate în 
aibumul producţiilor noastre de elită, — nimenea 
nu ştie cu adevărat. Pricina ? O ştim cu toţii. Ni- 
meni nu se interesează de producţiile noastre ca 
algre, ci numai în funcţiune de interesul auto- 
rilor sau.a grupurilor, IP j - 

Conştiinţa culturală a publicului — căci o ast- 

fel de conştiinţă a început'cu adevărat să se for- 
meze — este dezorientată cu desăvirşire, prinsă 

între propriile ei impresii nesigure şi între îuriile 

reclamei sau între lipsa totală de reclamă. Pro- 

ducţiile culturale au ajuns să se comercializeze, şi 
autorii lor sînt nevoiţi să întrebuințeze, pentru a 
le putea desface, aceleaşi mijloace, ca şi negus- 
torii : colportajul şi reclama. Nu ce e mai bun so- 
licită atenţia publicului, ci ceeace i se viră mai 
mult în ochi şi ceeace ziarele şi revistele, cu re- 

clamele lor mai mult sau mai puţin deghizate, îi 

recomandă cu insistenţă. Aşa se face că lucruri ad- 
-mirabile, care merită să facă parte din patrimoniul 

nostru cultural, sînt puse sub obroc şi date uitării; 

iar lucruri care sînt deadreptul proaste şi strică- 
cioase se bucură cel puțin de o bună desfacere şi 
de-o notorietate ofuscantă. 

Faţă de această stare de lucruri, Ateneul romiîn, 

prin membri săi activi şi prin numeroşii săi mem=
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bri corespondenţi, îşi propune să cerceteze din o=- 

ficiu — şi din punctul de vedere al idealului cul- 

tarii romîneşti — producţiile culturale de orice na- 

tură ar fi, căutînd nu atit să biciuiască ce e rău, 

cît să scoată în reliei tot ce e valoare culturală a- 

devărată. Din acest punct de vedere „Buletinul A- 

teneului -romîn“, va îi o oglindă fidelă a 

întregii noastre producţiuni culturale de  va- 

loare şi un îndreptar pentru oricine va voi 

să ia parte la mişcarea culturală rominească. 

El va avea funcțiunea de a reacţiona în contra 

reclamei, căutînd — fără ură şi fără părtinire, —- 

dar şi îără milă — să pună lucrurile în adevărata 

lor lumină. 

Dar a „scoate în relief ceeace e trainic în cul 

tura noastră nu e destul. Aceste elemente de 

preţ trebue puse în valoare — trebue răspîndite- 

Acest lucru în va face Ateneul romîn, nu numai 

prin publicaţiile sale şi prin selecțiunea ce o va 

" face în biblioteca sa, — dar mai cu seamă, pria 

conferințele, comunicările şi manifestările cuitu- 

rale ale filialelor sale. Ateneul romin, prin mem- 

brii săi activi, atît rezidenţi în Capitală, — cit şi 

mai cu seamă prin cei nerezidenţi are acum pu- 

tinţa ca, în fiecare oraș, şi după :nodelul Ateneu- 

lui romîn din Bucureşii — să stringă la 9. laltă, 

ca membrii corespondenţi ai Ateneului romiîn, pe 

toţi oamenii de cultură, care astăzi tîniesc în 

ganele necesare culturii (muzee, biblioteci, săli de 

conferințe, teatru, concerte, expoziţii; etc.) — cite 

o filială a Ateneului romîn de pe al cărui advon 

modern se va aduce la cunoştinţa publicului, în
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modul cel mai atrăgător posibil, 
noastre culturale, 

Atit şi-ar îi de ajuns ca Ateneul romîn să Ai 
vină una din cele mai înalte instituţiuni culte. 
rale. Dar, în noua sa orgânizare, această institu- 
țiune îşi propune să fie coordonatorul şi organi- 
zatirul tuturor înaltelor manifestări culturale prin 
care cultura romînească să se impună, cu forța 
ei de cucerire, — tuturor, cetăţenilor  romîni 
ce trăesc în Romînia Mare şi au interes la dăi- 
nuirea ființei ei între Nistru şi Tisa. Cu aiutorul 
membrilor filialelor locale se vor putea organiza, 
odată pe an, în toate centrele însemnate  orăşe- 
neşti, — pentru o săptămînă sau două — mani- 
festări culturale de elită. Pentru o săptămînă sau 
două, — cum lucrul s'a şi încercat, deşi într'o re- 
dusă măsură, de către „Universitatea liberă“, în 
lunie trecut la Chişinău, — am avea mai cu sea- 
mă în oraşele noastre înstreinate, nişte adevărate 
„săptămîni“ (tîrguri“) culturale în care s'ar 
concentra, cu maximul de intensitate şi per- 
fecţiune, reprezentări  teațrâle işi de operă, 
concerte instrumentale şi vocale,  conierinţe, 
şezători literare, expoziţii artistice şi  etno- 
grafice, congrese culturale, — tot aţitea „raze 
concentrate  într'un singur focar, din “care 
prestigiul culturii romiîne ar eşi, — așa cum tre- 
"ue să îie într'o ţară romînească — mai presus de 
acela al celorlalte neamuri conlocuitoare. 

Pentru această lucrare de analiză, de critică şi 
de manifestare, trebue însă o pricepere, o autori- 
tate şi mai cu seamă o muncă enormă, care pri: 
vesc în primul rînd pe Preşedintele Ateneului ro- 
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miîn. Dar, în afară de aceasta, trebuese fonduri, — 

ionduri, nu ca să se plătească membrii ce se vor 

mişca pentru a aduce la. îndeplinire diferitele în- 

sărcinări, dar pentru ca să se pună Ja punct mii- 

loacele materiale în legătură cu scopurile pro- 

puse. 

Cine vorbeşte dar de statul romînesc ca de un 

stat de romin care, pe lingă întîietatea politică 

şi economică, trebue să aibă şi întiietate culturală, 

trebue să deschidă punga şi pentru Ateneu. Cînd 

se dau zeci de milioane pentru operă şi teatru, 

trebue să se dea citeva şi acestei instituţiuni care-şi 

piopune să selecţioneze şi să coordoneze, sub- 

ordonînd-o înaltelor ideale, nu numai unele, ci 

toate manifestările noastre de cultură. Şi Ateneui 

romîn are nădeidea neclintită că, în noua sa consti- 

tuţiune, se va bucura de toată solicitudinea unui 

guvern care şi-a pus de ţintă întărirea statului ro- 

mîn prin neamul romînesc. 

38 se



ATENEUL ROMÎN ACADEMIA ACTIVĂ 
  

In ioiletonul trecut am arătat în linii generale în-- 
semnata activitate culturală, pe care trebue s'o- 
desfăşoara Ateneul Romin în noua lui constituire. 
Prin cei 120 de membri activi — şi prin eventualii: 
240 de membri auxiliari, această instituţiune poate 
deveni nu numai regulatorul întregii noastre pro- 
ducţiuni culturale superioare, scoțînd în reliet şi 
răspindind orice producţiune care are o valoare: 
culturală naţională sau universală ; dar şi coordo- 

- natorul producţiilor culturale mai însemnate, pen- 
tu a putea avea, în diferitele centre orăşeneşti: 
mai mult sau mai puţin înstreinate, manifestări 
complexe de artă care se ne-ajute să cucerim în- 
cet, paşnit şi sigur sufletele romiînilor minoritari 
atit de despreţuitori astăzi pentru arta, ştiinţă și: 
spiritul romînesc. Ceeace acum se face întimplător” 

şi sporadic (ca d. ex. turneurile Teatrului Naţionab 
în provinciile alipite) Ateneul Romîn îşi propune 
să îacă sistematic şi constant. E vorba ca, în con- 
știința superioară rominească, pe lingă preocupă 
vile politice atît de intense, ba chiar precumpăni-—
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“toare, să deştepte şi să ţină neadormită preocu- 

parea culturală, ca singura ce poate avea impor- 

“anţa unei activităţi eminamente națională şi deci 

.de-asupra tuturor partidelor şi avînd dreptul să 

se sprijinească pe fiecare din ele. Dar prin acti- 

vitatea celor patru secţiuni ale sale cu membrii 

-săi şi cu al altor societăţi de cultură, cu care, 

după statut, se poate îederaliza, Ateneul Romîn 

poate organiza întreprinderi de cultură, care să 

“facă a i se recunoaşte pe dea'ntregul numele de 

Academie activă, sub egida căruia, acum  patrit 

-ani, şi-a! propus să aducă ceva cu totul nou în 

„cultura romînească, 

Astfel, secțiunea literară, în unire cu „Societa- 

-4ea Scriitorilor romîni“ şi cu „Institutul de Li- 

-teratură“ poațe organiza, în afară de „şezători“ 

:(cum a făcut în 1922-1923 asociindu-se şi cu „Cîn- 

-tarea României“), poate să ia iniţiativa de a edita 

şi de a împămînteni în limba romînă, într'o co- 

“lecţiune redactată în acelaş spirit, căreia i sar, 

-putea zice prea bine „Biblia modernă şi națională“, 

capodoperele literaturii universale, începînd cu l- 

“Jiada“ “lui Omer şi sfirşind cu „Chantecler“ al 

“lui Rostand. Această colecţiune care n'ar avea mai 

mult de 30—40 de volume, ar constitui. cvintezenţa=- 

„culturii mondiale, pe laturea literară, şi-ar îi, pen- 

-tru orice romîn cult, temelia sigură şi trainică a 

-sufletului său de om civilizat, care face parte din 

:sierele superioare ale naţiunii sale şi-ale  ome- 

-nirii. Cu acest prilei, — şi întrucît guvernele ar 

îneţelege să facă sacrificii şi pentru literatură, 

„cum -îac pentru muzică şi teatru, — Sar putea 

-veni S: în ajutorul scriitorilor, cei mai asupriţi
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dintre toţi muncitorii intelectuali — lăsîndu-le in-- 
spiraţia liberă, dar punîndu-i, în schimbul unei. 
sume anuale, cum li se dă actorilor şi cîntăreţi- 
lor, să colaboreze la traduceri sau la refaceri de 
texte într'o pură limbă rominească, în legătură cu. 
iprtoectata „Biblie“. 

Secţiunea artistică, în unire cu societăţile noas- 
te artă, dacă nu chiar singură, va trebui să. 
purceadă la compunerea şi editarea umor albu- 
muri de artă, mai întîi naţională, şi apoi streină, în. 
care s'ar cuprinde tot ce s'a produs mai carac- 
teristic şi mai apropiat de idealul artistic în pic=- 

tură ; şi la insţituirea unui muzeu de mulagii după. 
cele mai însemnate opere sculpturale. Oricît ar 
îi de scurt trecutul nostru artistic, noi avem o 
artă, pe care numai lipsa de seriozitate snobică, 
o ţine sub obroc. Ea se află răspîndită prin di-. 
ferite case particulare şi prin muzee unde sînt 
amestecate cu îel de fel de opere lipsite de valoare.. 
Dacă nu le putem avea, selecţionîndu-le şi concen- 
trîndu-le întrun muzeu mare, noi putem totuşi să 

le fotografiem sau să le mulăm, pentruca oricine. 
va dori să ştie situaţia noastră culturală, din acest 
punct de vedere, să poată avea la îndemînă in- 
dicii sigure şi cît mai complete. In acelaș îel, 'mu-- 
zicanţii secţiunii trebue să urmărească a  selec- 
ționa şi aduna melodiile populare şi capopoperele.. 
— fără coritestare — ale muzicei universale, care. 
să facă pe viitor imposibile concertele în care, pe 
lîngă o bucată bună, se execută trei slabe. Tot. 

această secţie va trebui să se gîndească să în- 
registreze prin ionograme vocile marilor cîntă--



— 62 — 

-tăreţi, debitui marilor artişti dramatici şi-al mari-" 

“jor oratori. Nu mai vorbesc de instituirea de ex- 

poziţii permanente şi temporare, menite să for- 

meze gustul şi să influenţeze în sens sănătos şi 

.ciasic producţiunile noastre plastice. 

Secţiunea ştiinţitică şi social-filosofică — după 

propunerea actualului ministru al artelor, d. Al. 

Lepedatu, poate să ia iniţiativa editării unei 

Enciclopedii romineşti: Trebue să ne obişnuim cu 

gîndul că trăim din propriul nostru avut, şi, fără 

să ne înstreinăm de cultura apusului, şi cu deo- 

sebire de cultura franceză, trebue să ne dăm sea- 

„ma că zecile de mii de şcolari care termină şcoa- 

“lele secundare şi sutele de mii de copii de săteni 

şi orăşeni care termină şcoalele primare şi vor 

să rămînă numai cu ele, au nevoe de un sprijin 

cultural în viaţă fără de care toată cultura lor 

se va=reduce la citirea ziarelor, foarte importante 

și ele, dar neîndestulătoare pentru satisîacerea tre- 

buinţelor culturale permanente. Pentru a veni în 

“ajutorul lor, va trebui, ca secţiunea social-filoso- 

fică a Ateneului Romîn să ia iniţiativa redactării 

şi editării unei „Enciclopedii ţărăneşti“, pentru u- 

zul sătenilor ştiutori de carte ; iar secțiunea ştiin- 

ţifică, a unei „Enciclopedii ştiințițice“, Cu scum- 

petea din ce în ce mai mare a cărților streine 

trebue să ne gîndim la înlocuirea lor prin tra- 

-duceri, prin prelucrări sau, şi mai bine, prin 

lucrări originale, Avem spirite înalte şi ac- 

tive, avem la îndemînă metodele de  cerce- 

tare ştiinţifică, — e nevce numai de-o sistema- 

tizare şi de-o punere la punct, pentru ca să aiun-
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gem, în citeva decenii, să ne creem, pe lingă inde- 
pendenţa politică şi economică, şi independenţa 
culturală. Dar mai 'nainte de toate, aceste ale sale 
lucrări să scoată în relief — cît mai în relief — 
un principiu de cultură, fără de care, din pricina 
Dalastului, nu vom putea înainta. In locul erudis- 
mului care pune pe acelaș plan, sub numele de 
ştiinţă, şi înnumărarea- conjucțiunii „et“ din „Enei- 

da“ şi caracterizarea profundă Și “veridică a-per- 
sonagiilor din această poemă, — trebue pus şi 
ținut cu stricteţe principiul .selecţiunii. Trebue o- 
rientat spiritul oamenilor de cultură nu spre multe 
ci spre mult, şi în loc de mii de cărţi de-a zecea 
mină, citite superficial, să știm că e mai bine să 

citim, adînc şi cu pricepere, una de mîna primă. 

E mai mult folos pentru ridicarea sufletului nos- 
tru şi pentru sănătatea lui, să cunoaştem bine ui 

vunte, decît să rătăcim pe cărările a zece cîmpii. - 

Dar asupra acestui principiu de cultură — ab- 

solut necesar mai cu seamă” în desvoltarea popoa- 

relor tinere, cum e al nostru, voiu reveni. 

Chestiunea cea mare, — chestiunea care se 

ridică de-asupra: tuturor programelor de cultură 

este : cum se vor aduce la îndeplinire ? 

Desigur nu prin muncă de funcţionari. E -o 
muncă de oameni liberi şi o muncă de jertă na- 

țională. E o muncă însă pe are orice om de cul- 

tură, care are cît decit griiă de viitorul acestui 

neam, trebue să-l dea. Cînd unui profesor, unui 

doctor sau avocat, unui mare industriaş sau co- 

merciant, unui rentier bogat sau unui om politic, 

— i Sar zice: „dă“ din prisosul muncii un ceas
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pe săptămînă pentru cultura naţională, — nu cred 

că s'ar găsi nimeni care să răspundă „nu dau“ dar 

e în tot drepiul să întrebe „cum“ ? - 
lar la acest „cum“ ? nu poate să răspundă decit 

spiritul de organizare. Şi, în noua noastră insti- 

tuţiune va trebui să-l avem. ” 

23 3%
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D-l NICOLAE IORGA, CRITIC LITERAR 
“in legătură cu traducerea dramei „Romeo și Julieta“ 

  

In numărul 15 al revistei craiovene „Ramuri“ - 
- „Drum drept“, d. N. Iorga critică, cu o ghiară blândă, 
"traducerea mea „Romeo şi Julieta“ şi-şi exprimă 
foarte afabil regretul că eu, făcînd această lucrare, nu 
m'am folosit de „cercetarea atentă a unui prieten 
competent“ şi de „sfatul lui sincer“, pentru a evita 

„nepotrivirile“ ce i se pare că constată între textul 
acestei traduceri şi original. 

Nu am nimic de zis. Eu care cred că pot învăţa 
“cîte ceva chiar de [a cel mai umil student al meu, nu 
_m'aş simţi deloc jicnit să învăţ ceva, chiar în literatură, 
“dela un mare erudit istoric, cum e colegul meu. Ba 
aş primi bucuros chiar tutela literară pe care mi-o 

oferă grațios, deşi specialitatea sa nu e literatura, 

-ci istoria, două domenii absolut deosebite pentru 
cine ştie să pătrunză fondul lucrurilor. 

l-aş primi învățătura şi chiar tutela, zic, dar nu 

“pot. Inexactităţile enorme, contrazicerile şi truismele, 

de care furnică critica sa, dovedesc o ostilitate prea 

rău acoperită, şi, ceeace e mai grav, —o menta- 

litate literară care, pentru noi, care de zeci de 

ani Căutăm să dăm un nou temeiu înţelegerii li- 
“terare, are toate semnele unei onorabile, dar destul 

-de neplăcute, vetustăţi. Şi, tocmai pentru ca să pun
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în lumină cît de în urmă a rămas d. /orga în: 

critică şi literatură; scriu aceste rânduri. 

In observaţiile sale critice, d. /orga scapă, îu-: 

rişindu-le prin paranteze şi incidente, oarecare laude - 

a căror greutate d-sa nici n'o bănueşte. Traducerea 

mea ar fi „sprintenă şi naturală“, cutare excursie poe-- 

tică ar îi „foarte bine redată“. Un critic de şcoala . 

nouă, făcînd aceste constatări, le-ar fi pus dela început 

pe primul plan, şi, relevînd că traduceri din Sha-- 

kespeare cu aceste “calităţi, sunt foarte puţine 

chiar în limbele cultivate ale apusului, ar fi căutat 

să explice cititorilor mijloacele prin care s'a ajuns 

la acest rezultat într'o limbă relativ tînără ca a 

noastră. Ar fi putut atunci scoate o învățătură 

nouă (fiindcă pentru ca să exemplifice această 

învăţătură a fost tradusă „Romeo şi Julieta“), 

o învăţătură pe care, cu condeiul său uneori ma-. 

estru, ar fi putut-o recomanda şi altor traducători, 

şi, în primul rînd, chiar sie însuşi, care are pe su-: 

flet unele din cele mai slabe traduceri în limba romînă. 

Numai după ce ar fi făcut aceasta, cu sufletul senin - 

şi sincer — vream să zic cinstit — şi numai în mar- 

“ ginile acelei învățături — ar fi avut dreptul să facă 

observaţiile sale de amănunt cu toată stăruința posibilă. . 

"“D. Iorga însă, cu erudiţia, lipsa de metodă şi 

mai cu seamă de principii, cu personalismul şi ne-: 

putinţa sa fundamentală de a deosebi esenţialul de 

mărunțiş — este critic de şcoală veche. D-sa face: 

mai mult politică decât critică. Sau, mai bine, nu 

face critică decît pentru a-şi întări o anume si- 

tuaţie politică. De aceea, lăsînd. la oparte „Sprin- 

tenia“ şi „naturalul“ traducerii, şi, apărat de pres- 

stigiul ce, pe drept sau nedrept, îl are în opinia po-- 

4
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“pulară, nu se sfieşte să se contrazică la fiecare pas, 
:să iscodească greşeli închipuite Şi mai cu seamă 
să facă afirmări ce denotă, — îndrăsnesc să zic—o 
“ignoranță şi o lipsă de gust, care, pe oricare 
altul l-ar compromite cu desăvârşire. Şi toate acestea, 
“pentru ce? Pentru ca să afunde pe „harnicul pro- 
fesor de estetică“, autorul traducerii, care-i ofuscă 
“numele literar şi să-şi creeze sieşi noi merite în- 
tr'un domeniu în care — 0 spun cu toată convin- 
„gerea —pe cit scrie de mult, pe atit înţelege de. 
“puţin. 

* , 

Punctul central al criticei d-lui N. lorga este 
“nici mai mult nici mai puţin decît o acuzare — ce 
-e drept confuză — de necinste literară. Traducerea 
mea n'ar fi făcută „în forma originală“, şi deci 
„originalul englez n'a servit versiunii“ mele. Eu, 

„adică, induc publicul în eroare, — eu profesor, 
are nu predic ca d-sa sinceritatea, ci adevărul, 
— iar d-sa, cu blîndeţe sfătuitoare şi fără pic de 
-îndignare,—mă demască. Ciudată contradicție sufle- 
“tească! Un fals e doar un fals, — şi dovedirea lui 
“nu poate fi însoţită de invitări grațioase la tutelă 
literară ! Mai cu seamă nu, faţă de un profesor,-—mai 
-cu seamă nu, de către un cavaler al cinstei, cum. 
“îl crede lumea. Şi-atunci o îndoială: Nu cumva, 
“făcînd gestul demascării, nu s'a Simțit destul de 
sigur ? Vom vedea. 

% 

Ce dovezi aduce d-l N. Jorga că „Versiunea “ 
“mea nu e „în forma originală“ ? 

„Pot cita pasagii în proză“, zice d-sa „pe care 
„traducătorul le dă în versuri“. Şi adaogă în conti- 
muare: „Astiel mar fi cu putință ca în al doilea
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act, scena întiia, să găsim această curioasă enigmă...“ 

(urmează citatul din traducere) care se explică numat 

cînd are cineva sub ochi textul englez (citez — 

adaogă d-sa emfatic — „din splendidă ediţie „first 

folio“, Charlotte Porter şi H. O. Clarke, vol. X“). Şi,. 

după ce face citaţia din  englezeşte, continuă: „Şi 

fiindcă sîntem aci, traducerea nu e desigur În forma 

originalului, fiindcă precum se vede aceasta are: 

un singur vers lung, pentru cele apoape trei ver- 

suri ale traducătorului”. 

E ciudat, d. N. orga anunță că vrea să citeze - 

pasagii care la Shakespeare sînt în proză, iar la 

mine în versuri, dar după ce face citatul, conchide - 

că originalul, cu care vrea să facă dovada, nu e în 

proză Ci „are un singur vers lung“. Vrea să pro-: 

beze că redau proza prin vers, şi-apoi araţă că redau 

un vers lung, prin trei versuri! 

Dar lucrul e mult mai grav. Eu spun curat că 

traducerea mea e făcută după ediţia „Globe“ 1). 

(Se ştie că între diferitele ediţii. sînt unele diferenţe - 

notabile, iar eu nam oprit la ediţia „Globului“, 

find textul clasic cel mai întrebuințat). D. N. Iorga. 

crede că serveşte adevărul, dacă spune mai întîi 

că „asupra valorii ei (a ediției „Globului“) nu mă 

voi rosti“ — şi dacă apoi judecă traducerea mea după 

altă ediţie — splendida ediţie „first folio“ !! Şi 

astfel, deşi ediţia „Globului“ în” pasagiul citat are - 

un vers şi jumătate: 

* - 

  

1) De fapt, prima versiune, ce datează din. zilele Iașului * 

(1918), a fost făcută după ediția Chalmers.. Celelalte patru + 

refaceri care: a adus la fizionomia definitivă a traducerii au : 

fost făcute însă după ediţia „Globe“. -
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MERCUTIO, — Nay, /Il conjure too: 
Romeo 7 FHumours ! madman ! passion, lover, 

în ediţia Porter se găseşte (după citatul d-lui Iorga) 
numâi un vers, nu şi jumătatea: „nay, PIl con- 
jure too“. Acest vers şi jumătate e redat de mine— 
printr'o rară excepţie — nu prin aproape trei versuri, 
ci prin două şi ceva. Deci din citatul d-sale nu reese, 

nici că am redat proza prin versuri, nici că am 

redat un vers prin aproape trei versuri! 

Dar d-lui Iorga nu-i e teamă să ia pe suflet— 
tot în acest pasagiu, — şi alt păcat. In traducerea 
acelui vers şi jumătate, eu am introdus un cuvânt 
care nu e în text. Pentrii ca să fac pe cititorul 
romîn să prindă dintr'odată hazul unor cuvinte 

abstracte („humours“=—capriţii; „passion“ —patimă“) 
cu care Mercutio strigă pe Romeo, ca să-şi rîdă de 7 

purtările lui de amorezat, am redat pe madman 
(pe care şi-o domnişoară de pension cu un an de 

englezeşte ştie ce înseamnă: mad=—nebun, man=— 

om) prin „madam sminfeală“. Astiel ideia de nebun 

a textului e redată, dar e îndulcită (cum e deal- 
minteri şi în intenţia lui Mercutio), şi, în acelaş 
timp, înlesneşte să se vadă. că cuvîntul „patimă“ 

ce precede este şi el un simplu apelativ umoristic. D. 

Iorga, care confundă necontenit traducerea /iferală . 

cu cea literară, —ar fi putut, cu aceste idei, să-mi 
impute că, adogînd un cuvint, am desfigurat textul. 

Interesul său însă era să ne'facă să credem că 

traducerea n'a fost făcută după original, — şi-atunci 
nu-mi face critica la care ar fi avut oarecuim drept, ci 

că „madman-—nebunule“, a fost tradus cu „madam“!t 
% 

Dar d. Jorga mai are şi altîel de argumente că 
traducerea nu e „în forma originală“. „Ceeace
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„urmează, scrie d-sa, e în proză la Shakespeare 

„şi în versuri la traducător. Cred. că e greşeală. 

„Proza ține pînă la apariția bătrinului Capulet“. 

(Sublinierea e a d-lui /orga). 

E vorba de scena dintre Benvolio şi Tybalt, 

"după scena servitorilor cu care începe drama. O 

reproduc întreagă (fireşte, după ediţia „Globe“, îm- 

preună cu traducerea) : 

BenvoLio. — Part, fouls: 

__ Ajungă-vă, nebuni! 

Put up your swords : you know not what you do. 

In teacă spada! Nici nu ştiţi ce faceţi! 

TYBALT. — What, art thou drawn among îhese 

[hearileass hinds ? 

Ah, lupți cu slugile-astea ticăloase? 

Turn thee. Benvolio, look upon îhy death: 

Incoa, Benevolio! Infruntă-ţi moartea ! 

BENVOLIO. —] do. but „keep the peace : put up 

[ihy sword 

Vreau doar să-i liniştesc. Deci lasă-ţi spada. 

Or manage il to part these man wilh me. 

Ori dă-mi-om ajutor, să-i despărţim. , 

TYBALT. — What, drawn, and talk of peace! ]. 

[hate the word, 

Ce? Pace şi cu sabia în mîini? 

As I hate hell, all Montagues, and fhee : 

Urit mi-e acest cuvînt ca şi infernul, 

„Ca toţi Montechii şi ca tine! Haide, 

Have at îhee, coward! 

Păzeşte-te, mişelule ! 

Ce l-a putut face pe d. Iorga sa nege evidența ? 

„Splendida ediție pe care o are sub ochi“ şi în 

care versurile nu vor îi indicate cu literă mare? nl
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acest caz, ar fi putut totuşi să descopere versul, 

controlîndu-l după schema shakesperiană : 

Puf up your swords ; you know nof what you do 
N a a i Li 3. 

E elementar! Se învaţă în clasa VI! — Ori poate 

ştie englezeşte, dar nu ştie să pronunţe. Se poate, 

— căci multe nu ştiu cei ce se laudă că ştiu toate; 

— dar atunci d, lorga în ce priveşte forma e parcă 
un începător. Căci dacă mare ureche (cum se dove- 

deşte lucrul din versurile sale) cel puţin trebue să 

aibă înţelegere stilistică. Şi orice critic care a răsfoit 

originalul shakesperian ştie ce enormă deosebire de 

stil — de construcția îrazei, de ritm şi de topica 

cuvintelor --- este între pasagiile în versuri şi între 

cele în proză. Dacă nu ştie să prindă măsura şi 
ritmul unui vers, nici măcăr elementele de sțil nu 
le poate deosebi! ? Faţă cu un om atit de învăţat, 
aceste lipsuri sînt o adevărată enigmă! 

Dar să zicem că pasagiul acesta e prea scurt 

şi-a putut să se înşele. Din repezeala care-l carac- 

terizează, ar fi putut lua versul drept proză. Cum 

se face însă că scrie: „Expresiile doicei sunt tri- 

„viale, de sigur, dar limba ei este din nou proza, 

„hu versul ca la traaucător 2* 

Rolul doicei din scena citată ţine 52 versuri şi 
„cinci frînturi, între care un pasagiu compact de 

nu mai puţin 32 de versuri şi jumătate! Cum se 
face că nici acest pasagiu d. /orga na văzut că e 

scris în versuri ? - 

Cum se vede dovezile ce aduce că eu maş fi „tra- 

dus în forma originală“ nu pun în evidență decit 

unele curioase lacune în cultura literară a acestui 

atotştiutor, sau, în cazul cel mai rău, o rea cre-
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dinţă, care numai în braniştea ziaristică a criticei 

xomîne se mai poate întilni! 
- * 

După cele ce am văzut pînă acum, ar îi fastidios- 

să iau una cîte una cele cinci-şase critici de 

amănunt şi să dovedesc. că nici una din ele n'au 

vr'un temeiu serios literar : unele arată că d. Jorga 

îşi poate permite să aibă şi alte lipsuri tot atît de: 

curioase, iar altele probează tocmai contrariul de 

ceeace voeşte să dovedească. Ca dovadă voiu rele- 

wa trei mai caracteristice. 

D. forga nu înţelege, de ex., impersonalismul 

exprimării romîneşti în persoana II. Pentru orice 

romîn fraza: „cînd semeni vînt, culegi furtună“ e 

tot una cu „cine seamănă vînt culege furtună“. 

Pentru d.. Jorga, nu. Cînd Romeo zice: „rizi de 

semnul unei răni pînă ce nu o simţi“ (sau în tradu- 

cerea mea : „Pîn” rana nu te doare, rîzi de semnu-i“), 

d. Iorga crede că spune altceva decît dacă ar zice: 

„Cel ce ma simţit rana rîde de semnele ei“ (sau în 

traducerea de... gusta d-lui Iorga: „Ride de sgănci 

asela ce n'a simţit ce-i rana“ j 

Tot aşa nu înţelege că o comparaţie cu un obiect 

de gen masculin se poate raporta la o persoană de 

gen feminin. Altfel, war spune că „soarele“: cu care 

Romeo. compară pe Julieta, se rapoartă la Romeo, 

şi nu la Julieta. lar observaţia că în traducerea mea 

am făcut confuzie între mark=ţintă şi mark=markă, 

în loc să fie un argument pentru ideia ce susține: 

că versiunea mea ma avut de bază originalul, e 

tocmai un evident argument că am tradus după ori- 

ginal, dar că— în cazul cel mai rău — man
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tradus bine. Căci cînd d. /orga, ca să combată 

traducerea mea, citează pe a lui Scâlegel, în care 

mark e dat cu înţelesul de „ţintă“, „țel“, şi când 

d-sa dă să înţelegem că eu nu m'am folosit de ori- 

ginal, ci de traducerea scriitorului german, — cum 

mi-ar mai îi fost posibilă „confuzia“, cînd şi în 

această traducere (ca dealtminteri și în Guizof) 
mark e redat prin „țintă“, iar nu prin „argint“, 

cum îl dau eu? Traducerea mea deci, bună-rea, e 

după original şi ea nu e aşa de rea, precum crede 

pendatismul literal al d-lui /orga, întru cît nu e 
decît o parficularizare a ideii din text, prin care 

ideia se nuanțează cu scepticismul lui Mercutio faţă 

de dragoste. 
% 

Dar e de nevoe totuşi, să spulber şi cea din 

urmă umbră de îndoială că ceeace susţine d. Iorga cu 

argumente atît de compromițătoare este absolut fals. 

In traducerea pasagiilor de proză, de versuri ri- 

_mate, de versuri nerimate amestecate cu rimate, şi 

de versuri pur nerimate, din care se compune origi- 

nalul dramei „Romeo şi Julieta“, ca şi în traducerea 

prologurilor, a trebuit să am de bază un text. După 

d. Iorga — o altă traducere, în altă limbă de cit 

cea engleză. Care ? D-sa insinuiază, fără s'o afirme . 

deadreptul, că ar fi traducerea lui Schlegel, pe 

care-l şi acuză că „tae, transformă, strică“ într'un 

pasagiu -adoptat şi de. mine. Fireşte că, în ce pri-: 

veşte amănuntele de sens, nu puteam să nu recurg: 

şi la alte traduceri care mi-au făcut de sigur un 

serviciu cel puţin tot atît de mare (căci unele sunt 
pline de note istorice şi literare) cît şi erudiţia pe 
care mi-o pune Ja dispoziţie d. /Jorga. Dar proba.
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-evidentă că baza traducerii mele a fost: originalul, 

şi nu traducerea lu Schlegel (singura din cele ce eu 

“cunosc care e redată „în forma originală“) e faptul 

-că Schlegel a schimbat în cîteva pasagii metrul 

originalului, greşală care nu se găseşte în tradu- 

-cerea imea: şi pe care eu n'o puteam îndrepta decit 

-după original. 
Astfel scena III din actul Il, pasagiul Fratelui Lau- 

renţiu, în Schlegel e în metru de 12 silabe (şase 

“unităţi iambice), pe când în original e în: metru: 
“obişnuit de 10—1! silabe! E un pasagiu în versuri 

rimate, cu un fond concis de gindire, pe care Sc/hlege/ 

se pare că nu l-a putut birui, cu toată măestria lui 

în mânuirea versului şi a limbii germane, dar care, 

totuşi, de bine de rău, în romîneştea putut fi redat. | 

Pe de altă parte, în traducerea lui Schlegel (cel 

„puţin în ediţia mea, citată în text) nu se găseşte 

nici unul din prologurile ce preced primele două 

acte. In traducerea Guizoi, se găseşte jnumai cel 
„din actul |; iar, dacă se mai găseşte în alte ediţii 

franceze, ele nu indică de loc forma complicată a celui 

„de-al doilea prolog (4 strofe cu rime încrucişate, iar, 

ultimele două versuri 'formînd un distih final) şi 
care e imitată în traducerea mea. Acelaş lucru se 

“poate observa urmărind pasagiile ce se termină prin 

„cîte două sau mai multe versuri rimate, pe care eu 

le respect, dar pentru care indicaţiile din Schlege/ 

ar fi fost insuficiente, şi în orice caz, după negli- 

genţa din pasagiul Fratelui Lavirenţiu, nu putea să 
“inspire încredere în privința justeţei formei ! 

Ă * 

Dealminteri pentru rezolvarea problemei literare 

ce mi-am propus, traducerea lui Schlegel putea 
:să-mi fie mai mult o piedică decît un ajutor. Tra-
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ducerea lui Scâlegel e în adevăr o capodoperă a. 

literaturii germane, dar are un defect, pe care-l simte - 

par'că şi d. /orga, dar nu-l cunoaşte. E prea ele-- 
gantă. Parfumul primitivităţii vijelioase, realismul 

proaspăt, muzicalitatea specifică a personagiilor se 

pierde în mare parte printr'o redare prea corectă 

şi prea lapidară. Aşa 'că, cum spuseiu, traducerea 

schlegeliană are un mare merit ca operă literară - 
în limba germani, dar are un mare defect ca. 

operă poetică dependinte de un original cu 

anume frumuseți pe care un romantic nu le putea 

pricepe îndeajuns. „Romeo şi Julieta“ este —'ca 

să zic aşa—cea mai caracteristică operă romantică - 

- realistă, şi printr'aceasta cea mai însemnată operă- 

a lui Shakespeare. 
Fără elemente supranaturale ; păstrând caracteris- 

tica personagiilor în cele mai mici amănunte exte- - 
rioare şi în cele mai adinci analize sufleteşti ; redind 

fiecare caracter cu - accentul lui şi muzicalitatea 

proprie, în care simţim nu numai trăsătura sufletului, 

ci şi nuanţa mediului (atmosfera) şi-a situaţiilor > 
nefalsificînd nimic, nici chiar falsul convențiilor so-- 

ciale în care îşi pune eroii, aşa că oamenii rămîn 

Oameni, chiar cînd ambianța vremii ii schimono- 

seşte, — Skakespeare combină cea mai minunată 

intrigă, pentru ca să scoată în relief cea mai adincă 

idee în legătură cu taina vieţii umane, idee pe care 

un Wagner (în „Tristan şi Isolde“), cu toată vraja 

pitorescului mitului şi muzicii lui, ma putut s”o realizeze 

în aceiaşi măsură. Niciodată ideia că viaţa în cea mai 

puternică manifestare a ei e moarte; că viaţa şi nimi- 

cirea au acelaş izvor şi se ating şi devin una, atunci 

Cînd se par mai departe una de alta; niciodată această 
soartă care paşte sufletul omenesc ori de cîte ori e prea.
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fericit sau prea nenorocit, n'a fost mai îrumos, mai 

puternic şi cu un avînt poetic mai bogat, mai tinăr 

şi mai vijelios, redată. Și de aceea, o “traducere a 

acestei opere, trebue să se inspire din toate acele 

calităţi de fond şi să le redea într'o formă ana- 

loagă cu a originalului — în care să nu se piardă 

atmosfera de realism, de vioiciune proaspătă şi de 

primitivism sufletesc. Și Schlegel tocmai în aceasta 

a păcătuit, şi nici nu putea să nu păcătuiască, din 

momentul ce atmosfera literaturii realiste nu venise 

pe lume. Acest plus, pe care d. /orga nu l-a putut 

vedea, a căutat să-l redea traducerea pe care o 

critică. Dar tocmai pentru aceasta nu-mi putea servi 

nici o altă traducere, ci numai originalul. Numai 

originalul putea servi de isvor unei versiuni, care 

caută să împămintenească, în limba noastră şi cu 

un fârmec nou, o asemenea operă. 

Ne oprim deocamdată aci. Toate neexactităţiie, 

contradicţiile,  mărunţişurile pretențioase, pe care 

le-am relevat în critica d-lui Jorga, rămân însă cu 

totul în umbră faţă de lipsa de gust şi de simț 

literar, pe care d-sa o arată cu această ocaziune. 

Ele trebuesc subliniate cu atît mai energic, cu cît 

d-sa vrea. să joace în literatură un rol pentru care 

însă toată erudiţia şi verva d-sale nu-i poate ajuta 

întru nimic. 

8
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Un prieten îmi spunea: Ştii de ce /orga ţi-a atacat, 

cu atita înverșunare insidioasă, traducerea „Romeo 
şi Julieta“ ?... Fiindcă el însuși avea o traducere a 
ei,. Am rămas încremenit, dar pricina mi s'a părut 
verosimilă, fiindcă altiel nu s'ar pricepe cum, într'o. 

critică ce, din graba de-a o face, mişună de greșeli, 

d. Iorga a avut vreme să-mi dea și modâle de 
traducere în versuri după gustul domniei sale. Două 

trei pasagii traduse în versuri după un poet ca 

Shakespeare,——cer o stare sufletească mult mai 

contemplativă de cît o critică-pamilet, în care ele 

se găsesc întrebuințate. , 

După toată probabilitatea dar, acele pasagii erau 

gata traduse, și d. Iorga n'a făcut decît să le tran- 
scrie, cînd și-a trimis grăbita şi răutăcioasa critică 
la tipar. 

Dar tocmai pentru aceasta,—și fiindcă d. Iorga, 

cu facilitatea-i iraţională, a publicat sute de traduceri 
„rele, pe care lumea, luîndu-se după faima sa, le cred 
bune,—pasagiile din „Romeo şi Julieta“ pe care mi 
le dă de model,—și pe care știu că chiar tineri culți 
le-au putut admira un moment—trebue supuse unei
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cercetări! critice serioase. Caracteristicele ce le vom 

găsi în această cercetare, acestor traduceri, vor fi 

aplicabile întregii activităţii de această natură a d-lui 

Iorga. 

% 

Cea dintii calitate ce trebue să aibă o traducere 

a unei opere poetice nu este nici într'un caz ca să 

reproducă literal fondul. Aceasta e o calitate ce se 

cere dela traducerea operelor în proză, care ne in- 

teresează în primul rînd, nu prin formă, nici prin ar- 

monie, ci prin fondul de idei ce cuprind: Fondul 

de idei al unei opere poetice nu interesează decit în 

măsura armoniei și perfecțiunii formale cu care e 

'redată. Acest fond poate fi banal, dar ceeace totuși 

îl face să se prezinte ca original este nuanța cu care 

ni-l prezintă poetul. 

Această nuanță provine din mai multe elemente : 
mai întîi din energia adîncă a concepției, din at- 
mosfera sufletească a poetului şi din puterea lui de 

plasticizare;—apoi, din caracteristica armoniei, care se 
obține printr'un anume avînt, printr'o anume muzi- 

calitate și printr'un anume echilibru între elementele 

componente, în fine, printr'un ritm, un stil și-o formă 

literară adecvată. Asupra acestor elemente—și anume 
în sinteza lor care caracterizează personalitatea poe- 

țică cristalizată în operă-—traducătorul poetic trebue 

să-şi îndrepteze atenţiunea. Şi cum toate aceste în- 

suşiri, care nuanțează fondul de idei și-i dă înfăţi- 

şarea originală, sînt, în mod principial, cu neputinţă 

de redat întro altă limbă decît a originalului, 

fiindcă fiecare limbă îşi are caracteristicele ei proprii 

de armonie și de frumuseţe formală, — se înțelege 

dela sine că traducătorul priceput nu-şi va da oste-
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__ neală, nici să reproducă literal fondul de idei, nici 
să năzuiască a traduce efectele de formă ale origi- 
nalului. Reproducerea literală înlătură, prin esenţă, 
efectele formale. lar aceste efecte insele, iarăși prin 
esenţă, sînt ireproductibile. Singurul lucru pe care-l 
poate face traducătorul — şi acesta este adevăratul 
element de creație al unei traduceri—este să pă- 
trunză adînc şi sintetic toată poezia originală repre- 
zintată prin elementele enumerate mai sus, — și să 
caute, dacă are cu adevărat geniul creator al tra- 
ducerii — să găsească în energia gîndirii proprii, în 
atmosfera sufletească, în puterea de plasticizare, în 
avîntul sufletesc, în muzicalitatea și meşteşugul de 
compoziţie, în ritinul, în stilul şi în formele literare 

de care poate dispune,—un echivalent care să poată 

fi perfect exprimat în limba, în care vrea să traducă. 
O asemenea traducere, astfel concepută și realizată 
este o adevărată împămîntenire a unei opere dintr'o 

limbă într'alta, e o adevărată creație literară şi poe- 
tică. O asemenea traducere care nu e ușoară de loc, 
pentrucă nu se poaţe face nici cu. inteligenţa, nici 

cu memoria, şi mai puţin cu erudiţia, cum crede d. 

lorga,—are însuşirea de a putea îi citită, întocmai 

ca opera originală. Fraza e firească, construcția li- 
beră, ideia limpede, accentul vorbirii expresiv, cu- 

vîntul propriu, clar și precis, avîntul sentimental 

cuceritor. Fragmentul de suflet ce cuprinde este un 

suflet vechiu — dar înnoit şi aureolat cu un suflet 

nou — al traducătorului. Din acest punct de vedere, 

o traducere cu aceste calități, poate fi șuperioară 
originalului — lucru, care, după unii, s'ar dovedi cu 
traducerea lui Shakespeare de Schlegel,—şi adaog 
eu, cît pentru limba romînă, cu unele traduceri ale 

lui Eminescu, Murnu, Iosif şi Coşbuc („Foae veş- 

6
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tedă“ de Lenau, „Iliada“ lui Omer, „Wilhelm Tell“, 

din primele 3 acte, unele cînturi din Dante, etc.). 

Aceasta e teoria traducerii în poezie. Traducerea 

poetică e o transpunere ; iar transpunerea e o creaţie 

într'o altă limbă decît a originalului. 

* 

D. lorga — critic de școală veche — ignorează cu 
desăvîrşire cerințele unei asemenea traduceri. Pentru 

d-sa condiţiile unei traduceri poetice sînt aceleaşi 
ca și ale traducerilor prozaice. Idee la idee, ba chiar 

cuvint la cuvînt. Altfel n'am pricepe pentru ce îmi 

face imputare că mam tradus în forma originală, 

pe cuvîntul că, pe ici, pe colo, eu mam putut ira- 

duce „Romeo și Julieta“ vers la vers! 

D. Jorga îşi închipue că în poezie cuvîntul are 
aceeași valoare ca şi în proză și că din momentul 
ce, în traducerea ta, alegi din dicţionar, cuvîntul care 

reproduce. înțelesul abstract al cuvîntului tradus, prin 

Chiar aceasta ai făcut o bună traducere. Cum spun, 

înțelegerea literară a făcut progrese, pe care d. Jorga 

nici se pare că le bănueşte. D-sa iarăși crede că, 
dacă traduci cuvînt la cuvînt şi reproduci cu toată 

erudiția “istorică, înțelesul abstract al textului, topica 

cuvintelor e indiferentă, e indiferent accentul frazei, 

este indeferentă armonia interioară a sentimentelor 

exprimate. Pentru d-sa, din momentul ce ai reprodus 

îidel înţelesul abstract şi fără viaţă, scheletul gîndirii, 
fără energia accentului, fără lumina cuvîntului, fără 

tonalitatea sentimentului, ai îndeplinit toate cerințele 

literare ale unei traduceri poetice. Şi, avînd aceste 

idei, pe care însă nu le poate avea deeît cineva care 

crede că proza și poezia pornesc din acelaş isvor, 
şi că a fi scriitor și a fi poet, e tot una, — toate



—- 83 — 

. 
s i traducerile d-sale sînt modăle. nu de traduceri, dar 

“modele de întunecare' a poeziei originalului şi o per- 
petuă injurie adusă frumuseții limbii române. 

Să dovedim aceasta cu cîteva pilde din tradu- 
<erea sa model. 

Ideia ca Romeo să se arate cât de cît „—şi printr'un 
semn oricît de ideal, prietenului său Mercutio, e re- 
dată în traducerea mea prin cuvintele : „Apari măcar 
“Ca un Suspin“. 

Nu e o traducere perfectă. Prea seamănă la formă 
„apari“ cu „măcar !“. Poate că mai bine ar fi fost, 
păstrînd ritmul, dar lungind expresiunea : 

Arată-te, 
Măcar ca un suspin! 

Dar această traducere care poate suferi din punctul 
-de vedere al armoniei verbale, nu sufere din punctul 
-de vedere al ideii, stilului şi firescului vorbirii. 

Ce traducere propune d. Iorga, în modelul său? 
Propune următorul vers schiop, în care limba ro- 

“mînă este stilcită de necorectitudine, lipsă de grație 
-Şi firesc : 

Apari fu 'n asemănare de suspin ! 

Versul acesta, cum zic, e schiop și fără caracter. 
El este o un iamb de [1 silabe, cînd ar trebui să 

“ie de 10 şi trebue să-l pronunțăm astfel: 

Apari tu 'n ăsemânare de suspin. 

Ori este un vers trohaic-—ceeace nu permite ori- 
“ginalul care e scris în: versul iambic, —Şi atunci ar 

"dfebui să-l pronunţăm :



. a a a . 

Apari tu 'n asemanăre de suspin 

E ceva mai potrivit cu exprimarea naturală, avînd” 

numai un accent greșit pe „ăpari“; dar e trohaic.' 

Dar fie şi trohaic! Dar versul care-l urmează e: 

iambic, ba chiar un iambic corect: 

Un vers îl spune doară şi-mi ajunge... 

Unitatea de armonie pentru d. Jorga nu 'nsem- 
nează nimic. 

Dar şi 'mai mult sufere limba. Expresia „a apărea 

n asemănare de ceva“ e o expresie pur şi simplu 

barbară. Noi zicem „a apărea în formă de“. Intre- 

buinţarea lui „tu“ după verb, ca 'n original, este 

stingace și fără accent. Versul întreg — să-i zicem 
astiel,—w'are accentul vorbirii. Nimeni nu s'ar putea 

exprima rominește, în mod firesc, astfel. Și oricine 
ar întrebuința acest fel de exprimare, greu ar îi. 

înțeles. 

Tot aşa de neîndaminatecă şi greoae este limba 

din versul următor. In traducerea mea, în care cred 

că accentul vorbirii şi naturalul expresiunii sînt vi- 

zibil păstrate, ideia e redată prin: 

Un stih, şi mi-e destul! 

Adică: arată-ţi prezența măcar printr'un vers și 
aceasta e tot ce-ţi cer. D. Iorga i se pare tradu- 

cerea neconformă cu originalul şi propune... modelul : 

Un vers îl spune doară şi-mi ajunge! 

« Cine-ar crede că „spune“ aci e un imperativ ? Şi 
ce este acel disgraţios „îl“ înaintea verbului ? Și în- 
trucît se deosibeşte — măcar ca idee in abstracio,
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“traducerea mea de-a d-sale ? Chinuirea limbii, lipsa 

de accent şi de simț al expresiei romîneşti — sînt 
“evidente ! 

- In al treilea vers, în loc de „strigă-mi un vai!“ 

(tot imperativ !) (sau, în traducerea mea, în care am 

căutat să dau și sensul umoristic : „răcneşte-un vai !“) 
—d. Iorga propune : „îmi strig'un vai!“ care, pe lîngă 

nenaturalul şi stîngăcia lui, mai are şi defectul că 

la auz este echivoc, căci ar putea fi înţeles și ca: 
„îmi strig (mie) un vai !“. 

Ceeace e mai comic este că, după ce mă doje- 
neşte că am adaptat rimele englezeşti love şi dove 
(„iubire“ şi „porumbiţă“), înlocuindu-le cu „ea“ şi 
„stea“, aşa că Mercutio ajunge să-i spună lul Romeo, 

“în traducerea mea : 

Apari măcar — 
Ca un suspin! Un stih, şi mi-e destul! 
Răcneşte-un vai ! Rimează „ea“ cu „stea“! — 

“d. Iorga, în neputința evidentă de a păstra ri- 
“mele „iubire“ şi „porumbiță“, crede că e mai bine 
să traducă: „vorbeşte-amor şi mor“,—aşa că ver- 
surile corespondente celor de mai sus, în traducerea 

“d-lui Iorga sună romiîneşte astfel: . 

„Apări tu 'n asemănare de suspin 
Un vors îl spune doară şi-mi ajunge 
Imi strig'un vai, rosteşte—,„amor“ și „mor“— 

în care, pe lingă defectele relevate pînă acum se 
mai adaogă şi acela de a întrebuința în mod im- 
propriu „rosteşte“, pentru „rimează“.
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Să mai continuu ? 

In locul traducerii mele: 

Zi vorbe dulci cumetrei Venere— 

N 

d. Iorga traduce, într'un vers nearticulat şi într'o- 

limbă silnică: 

Cumetrei Venus, spune-i cuvint prietenos— 

prefinzind că expresia mea  „zi-i vorbe dulci“,. 

care redă şi accentul de haz caracteristic lui Mer-. 

cutio, este mai bună, dacă ar spune vorbele fără nici: 

un caracter şi fără natural şi armonie : „spune-i: 

cuvînt prietenos“ ! 

In locul traducerii mele, cu expresii cunoscute,,. 

romîneşti : 

N'aude, nu se vede, nu se mişcă: 

Maimuţa a murit și va descintec— 

d. Iorga propune: 

Ci el n'aude, nu sare, nu se mişcă 

E mort, e], maimuţoiul. Trebue să-l vrăjesc— 

pe cuvîntul că în englezește stir, însemnează a sări—- 

şi deci trebue pus numaidecit, deşi această expresie- 

aci, în romînește, mare nici o expresivitate. 

%* > 
E 

la 3 

Şi în fiecare vers, în fiecare locuţie, aceeaşi stîn-- 

găcie, aceeași lipsă de simţ al armoniei şi al limbii : 

Decît „pe luminosul ochiu al Rozalindei“ ar fi mai. 

bine „pe-ai Rozalindei ochi aprinși“ (probabil fiindcă . 

în original e la plural!) ; decit „pe buza-i roșie“ ar 

fi mai frumos „pe buza ei cea roşă“; decît „pe:
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gingaşu-i picior“, ar fi mai romîneşte „pe finul ei 
picior“ și decit „arată-mi-te'n propria ta formă“— 
ar fi mal elegant şi mai firesc neplăcutul vers: 

Ca în înfățişarea-ţi cea dreapta să-mi apari ! 

* x * 

Tot așa de tare e d. Jorga și în traducerile în 
proză. Astiel d-sa îmi impută că aş fi localizaț 
bine nişte jocuri de cuvinte în dialogul dintre Sam- 
son şi Gregorio (Scena ]): 

Samson. — Eu cîrpesc repede, cînd îmi sare țandăra, 
Gregorrs. — Numai că nu-ți sare repede țandăra, ca 

să cirpeșşti. 
Samson. — Un cîine de-al Montechilor să văd, şi-mi 

sare ţandăra numaidecit, 
Gregoris. — Cui îi sare ţandăra nu stă pe loc; vi- 

teazul însă se 'nfige şi deci a-ţi sări ţan- 

dăra înseamnă s'o iei la sănătoasa. 

Sensul e clar și expresiile sînt redate prin voca- 
bule pur romîneşti „a cîrpi“—a lovi; „a-i sări țan- 
dăra“—a se supăra ; „a senfige“==a se împotrivi, 
„a o lua la sănătoasa“=—a fugi; „de-ai Montechi- 
lor“ —din familia lui Montechi. In locul acestei tra- 
duceri, d-sa dă... modălul : 

Samson. — Eu lovesc repede, dacă mă mişcă. 
Gregoris. — Dar nu eşti mişcat repede, ca să lovești, 
Samson. — Un ciine din casa Montague mă mișcă 

| pe mine. , 
Gregoris. — Să te mişti e să sai, şi să fii vileaz e 

să slai. De aceea, dacă ești mişcat, apoi 
şi fugi de la locul tău. 

* 

In afară de înnemereala „să te misci e să sai, 
şi să fii viteaz e să stai“ —în colo cîte cuvinte 

7
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atitea improprietăţi de expresiune romînească. Ro- 

mîneşte nu însemnează nimic „eu lovesc repede, 

dacă mă mişcă“ ; tot aşa „nu eşti mişcat repede, 

ca să loveşti“; „un cîine mă mișcă pe mine“, „dacă 

eşti mişcat, apoi şi fugi de la locul tău“. Dar toate 

aceste absurdităţi de stil şi de limbă, au pretenția 
de a reda literal textul original, şi pentru asta au 

dreptul să treacă drept o bună traducere. 

% *% 
2% 

Cred că e suficient, — şi oricine îşi va da os- 
teneala să cerceteze toate traducerile poetice ale 

d-lui Iorga — va găsi că toate sînt așa. Lipsă de 

gust şi de simţ al limbii. Cu asemenea neajunsuri 

poți face multă scriifură— dar nu literatură. Cu 
asemenea neajunsuri, nu te poţi erija în critic, 

şi şi mai puţin în mentor. Căci literatura e lucru 

ceva mai complicat decît istoria, — şi 'n orice caz 

cere altceva decît o memorie călare pe-o sensibi- 

litate nărăvaşă. i 

8



FILOSOFIE ORI MISTICISM? 
In legătură cu apariţia volumului „FILOSOFIA 

ROMÂNEASCĂ“ de Marin Ștefănescu. 
  

Te la Cluj — deşi tipărită în Bucureşti în ed: 

tura Caselor Naţionale, — ne vine o carte de peste 

300 pagini în 40 care va „contribui desigur la în- 
tărirea conștiinței noastre culturale. Este cartea lui 

Marin Ştefănescu, profesor universitar clujan, „Fi- 

ițosofia rominească“, în care găsim adunate, cu 0 

grijă ce-i îace cinste, nu numai informaţiuni cu 

privire la întreaga publicistică filosofică romînă, 

de la „Invăţăturile lui Neagoe către îiul său 'Teo- 

dosie“ din secolul XVI şi pînă astăzi, dar şi la 

multe din producţiile spirituale scrise şi nescrise ce 

au o cît de mică legătură cu gindirea îilosofică. 

Căci, dacă în decursul expunerii autorul nu se o- 

preşte la toate personalităţile cu tinctură îilosofică, 

are grijă totuşi de a le menţiona şi, în orice caz, de 

a le enumera operele în preţioasa bibliografie dela 

sfîrşitul volumului. Oricine deci vrea să aibă un 

conspect general asupra laturii îilosofice a conş- 

tiiriței romiîneşti în desvoltarea ei din ultimele 4 

secole, — va găsi în cartea lui Marin Şteiănescu vu 

7



— 90 — 

călăuză admirabilă pe care nici o altă publicaţie ro- 

mînească, necum străină, nu o poate nici pe de- 

parte înlocui. 

Dar cu toată însemnătatea acestei lucrări — care 

pe lîngă competenţă şi pătrundere firească, măr- 

turiseşte o sîrguință pe care nu prea sîntem de- 
prinşi s'o întîlnim în publicistica noastră — nu 

ne putem opri de a face cîteva observaţiuni în 

legătură cu spiritul în care e scrisă şi cu directiva 

de care e însuflețită. 

Deşi avînd aparenţa unei isforii a cugetăii îilo- 

soiice romîne, şi prin urmare, a unei expuneri a- 

nalitice şi obiective a ideilor pe care personalităţile 

noastre, mai mult sau mai puţin filosofice, le-au 

putut avea, — opera aceasta este o carfe de doc- 

trină. In afară de prefaţă, cartea cuprinde două ca- 

pitole introductive. („Despre filosofie în general“ 

și „Caracteristica generală a filosofiei rominești'“) 

precum şi un lung capitol de ;incheere“, în care 

autorul îşi expune concepţia sa filosofică, — o 

concepţie pe care o găseşte identică cu concepţia 

filosofică involvată în însăşi conștiința neamului 

rominesc şi care apoi, sub diferite forme, trebue 

să se regăsească mai mult sau mai puțin impli- 

cată în cuțetarea deosebiţilor noştri ginditori. A- 

ceastă concepţie pe care d-sa o numeşte spiri- 

tualismul armonic şi care îşi găseşte temeiul, pe 
deoparte în religia creştină, iar pe de alta, în na- 

ționalismul unui anume partid (cel puţin aşa cum: 

cl apărea tuturor înainte de venirea minorităţilor 

la Vălenii de Munte) este atît de indisolubil legată 

de cugetarea sa, că, cu vrere şi fără vrere, o caută 

-— şi cine caută, găseşte,—chiar în doctrinele filo-
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soiice cele mai protivnice (ca de ex. ideile lui Va-- 

sile Conta, Titu Maiorescu, Dumitrescu-laşi). Din. 

această pricină răsar multe neajunsuri. Mai întii,. 

autorul e nevoit, în expunerea ideilor unei petso- 

nialităţi filosofice, să dea uneori precădcie prea 

mare unor elemente secundare, în dauna celor 

principale. Al doilea, cînd găseşte în drumul săit 

sisteme de gîndire mai complicate (ca, d. ex., a-- 

cela al lui Petre P. Nesulescu) şi este îurat de în- 

Hănţuirea teoriilor, care nu se pot pune în legă- 
tură cu concepţia sa, le iace să apară ca niște. 

corpuri streine de economia întregei lucrări. 
Dar nu acestea sînt cele mai mari neajunsuri. 

Marin Ştelănescu, atît în concepţia sa cît şi în 

îorma de tractare — se arată a îi nu un filosof, 

ci un mistic, şi nu un mistic pur, ci un mistic reli- 

gios. Aşa îiind, d-sa nu respectă demarcaţia pre- 

cisă dintre filosofie, mistică şi religie, trei noţiuni 

absolut deosebite, întru cît filosofia  însemnează 

înțelegerea lunii prin rațiune, mistica, înțelege- 

rea lumii prin sentiment, iar religiunea, — înțe- 

legerea lumii prin voință. Sistemele  filosoiice,. 

îiind construcţii raţionale — mau aface cu doctri- 

nele mistice, al căror ultim fundament e  entu- 

siasmul şi extazul, nici cu dogmele religioase, 

care, pentru a da o călăuză sigură conduitei o- 

mului, se întemeiază pe credinţa iraţională: 

(credo  quia absurdum) şi pe autoritatea tra- 

giției. Marin Ştelărnescu e un entusiast pînă ta. 

extaz în faţa însuşirilor sufleteşti idealiste şi ar- 

monice ale suiletului romiînesc, dar, în acelaş: 

“timp, e şi un fânatic al acestui neam, în a că- 
svia conştiinţă găseşte ca element fundamental
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religia creştină. Marin Şfetănescu scrie deci car- 

“iea sa, nu atît cu o conştiinţă de filosof, cit cu 

o conştiinţă de apostol al rominismului, ceea ce 

din punct de vedere cetăţenesc, îi i face o deose- 

bită onoare. 

Dar filosofia nu cîştigă. “ EI 

Filosofia se întemeiază pe claritatea cit mai 

precisă a noţiunilor, pe înlănţuirea lor sigură şi 

logică, plecînd de la cele mai simple, mai te- 

meinice şi mai evidente, pentru a aiunge — a- 

-vând de scop înţelegerea obiectivă şi raţională 

a lumii, — pînă la cele mai complexe, mai 

înalțe şi mai inaccesibile. Filosofia se apropie de 

lume şi de învăţăturile trecutului cu îndoială ; 

pipăe cu grijă pînă ce i se: pare că găseşte un te- 

meiu nesdruncinabil şi apoi, din temeiu în temei, 

limpede şi pe îndelete, ajunge, la o convingere, îie 

că această convingere e sceptică, probabilistă sau 

dogmatică. Convingere, nu credinţă. Obiectivitate 

clară, nu -entusiasm orb. Libertate ce se încătu- 

sază singură, şi ajunge la legi, nu anarhie ce se 

lasă în prada sentimentului şi avîntului fără cîr- 

mă. Logică ce înstrunează individualismul egoist, 

mărginit şi de atîtea ori megaloman,—nu pasiunea 

_ce desiramă disciplina minţii şi-a societăţii chiar 

cînd se deslănţue în favoarea altruismului. | 

Din pricina misticismului său — Marin Şteiă- 

nescu nu face în lucrarea sa deosebire între sim- 

pli moralişti (în care intră şi naționalismul fie 

“veligios sau nu), şi între mistici, şi între a- 

ceştia şi adevărații filosofi. Pentru d-sa un Des- 

cartes şi un. Kant sînt tot una cu un Carlyle sau cu 

iun Nietzsche ; un Mahomed său Moise, tot una cu 
un Dante sau Eminescu şi — ceeace e mai grav — 
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un Ăristoteles tot una cu poporul romîn, aşa cum: 

i se străvede gîndirea în poezia, basmele şi pro- 

verbele lui. Ne întrebăm atunci: dar cine mai ră- 

mîne să nu îie filosof ? De ce Șfelănescu şi-a măr- 

ginit cercetarea numai la unii scriitori ca de ex. 

Eminescu şi nu şi la ceilalţi (Budai-Deleanu, C. 

Negruzzi, Odobescu) ? Şi de ce numai la scriitori,. 

zi nu la celelalte categorii de oameni care şi-au 

spus cuvîntul în vorbă sau în scris (avocaţi, pro- 

fesori, hirurgi ?) | 

Din această pricină, Marin Ştefănescu înnumără 

printre filosofi oameni care, şi în vorbă, şi în Scris, 

(și adaog şi în mentalitate) au avut şi au oroarea. 

gîndirii filosofice, ca d. ex. d. N. Iorga, filosofiei (?) 

căruia îi consacră un număr de pagini aproape 

de două cai mai mare decit filosofiei lui Vasile: 

Conta ! Din această pricină, ridică la:rangul de 

doctrine filosofice toate locurile comune ale na- 

ționalismului, a cărui evanghielie însă: o găsim nu 

în Iorga, ci în Barnuţ, ale cărui accente naţiona- 

diste mau fost de nimeni întrecute pînă acum. Din 

această pricină, vorbind de şeful partidului demo- 

crat, a cărui valoare de moralist nimeni nu i-a 

contestat-o, — d. Marin Ştetănescu îl consideră 

nici mai mult, nici mai puţin decit... „un uriaş al 

cugetării.... omeneşti“!? 

_Ori cum, — şi cu toată admiraţia mea pentru 

d. N. lorga — e... prea mult. 

Dar misticismul apostolic e altceva decît recea 

gîndire filosofică şi, cu toate exagerările dictate 

“de doctrina sa, Marin Ştefănescu merită toată. 

lauda pentru preţioasele elemente cu care întă- 

reşte şi lărgeşte conștiința noastră culturală. 

OO:



FALSA CULTURĂ 

In legătură cu reluarea comediei 

„O SCRISOARE PIERDUTĂ“ de CARAGIALE 

Şi ?n adevăr ceace face odioase tipurile lui Caragiale 

este egoismul lor josnic. Dacă ar reprezenta numai prostia 

şi incultura, și amesticul de „occidentalism şi orientalism“, 

4ipurile lui ar fi numai comice sau ridicule. 

„Acest egoism al personajelor este cauza pentru care 

comediile lui Caragiale sunt mereu o satiră crudă“. 

Aşa ne învaţă colegul G. Ibrăileanu prin „Viaţa 

romînească“ ; şi aşa, de sigur, învaţă și pe studenţii 

săi dela Universitatea din laşi, unde profesează 

literatură romînă. Dar, la aceste învățături, d-sa mai 

adoagă altele: 

„Caragiale satirizează în comedii liberalismul“... „partidul 

coanei Zoiţichii e liberal“. In „O scrisoare pierdută“, Cara- 

giale a zugrăvit deadreptul lupta dintre liberalii moderați: 

şi cei înaintați...“ „O scrisoare pierdută“ e un pamflet o- 

cazional.., „are caracter tezist:. 

Și cu toate acestea constatări din partea acestu 

reprezentant al criticei moldoveneşti, fost nu de mult 

membru influent al partidului liberal,— s'a găsit un 

Director general al Teatrelor, conducătorul celui mai 

însemnat ziar libaral, șisubt un. “geuvrn liberal, să 

Mi
t 
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facă onoare stagiunii ce a început la Teatrul Naţio- 

nal din București, reprezentînd, cu o îngrijire deo- 

sibită, tocmai „O scrisoare pierdută“ ! O comedie 

care, după mentorul critic de la Iași, avînd perso- 

nagii odioase şi în acelaș timp liberale, mar fi me- 
nită decît să dea apă la moara opoziţiei ! 

Din două una: ori liberalii nu mai ştiu ce e po- 
litica, ori d. G. Ibrăileanu a rămas îndărăt cu lite- 
ratura ! | 

Şi de sigur, faptul că „O scrisoare pierdută“ s'a 

reprezentat cu succes şi că întreg publicul,— şi cei 

„ liberal şi cel neliberal, dar cu sufletul nefalsificat de 

o anume cultură —a făcut şi acum ca totdeauna, 

acelaș haz de sviîrcolirile ambiţiei lipsite de temeiul 
realităţii, — fondul adînc al acestei comedii, — dove- 

dește că nu primul, ci al doilea membru al dileme: 

de mai sus e cel adevărat. In cazul acesta, vederi 
ca acelea ale d-lui G. Ibrăileanu, mai cu seamă 

cind sint împrăștiate în public printr'una din cele mai 

răspîndite publicaţii şi mai cu. seamă dela înălțimea 

unei catedre universitare, nu pot fi decît vătămă- 

toare culturii, — sînt cazuri tipice de faisă cultură 

$, ca atare, nu trebue de loc menajate. 

Ceace dă adevărata cultură unui om sînt acele cu- 
noştințe, care, îmbogățindu-i mintea, nu-i deviază 
bunul simț. Poţi avea erudiţia cea mai întinsă din 

lume, poţi avea cel mai minunat talent de expune- 

re şi cea mai amarnică stăruință de propagandă, cu 

vorba și cu scrisul, — poţi să umpli lumea cu nu- 
mele tău, — și dela capetele încoronate pînă la cel 
din urmă şcolar, nimeni să nu se poată învirt 
fără să dea de tine sau de-o carte a ta, — şi cu 
toate astea, să nu însemnezi nimic pentru cultura 
unui popor, dacă cu vederile tale falsifici bunul simţ 

t
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şi faci pe oameni,să privească lucrurile sub alt 

unghiu decît acela pe care-l cere adevărata lor 

fire. 

Bunioară, în cazul de faţă. Cei ce văd „O scri 

soarea pierdută“, fără ochelarii verzui ai vreunei te- 

orii erudite, — fac un haz nespus, — şi, dela replică 

la replică, simt cum în sufletul lor se. înteţeşte din 

ce în ce mai mult veselia, care ajunge la culminaţie - 

în actul III, cînd Caţaveancu, cu o seninătate domni- 

toare, cere numele candidatului, crezînd că e al său, 

şi apoi cu glas tunător, când aude numele altuia strigă: * 

„trădare“, pentru ca să se potolească cu încetul pînă se 

transformă întrun fel de duioşie („Eu beau pentru 

coana Zoiţica, că e damă bună“) și chiar într'o înălţare 

sufletească sui-generis, cînd vorbele de împăcăciu- 

ne ale lui Caţavencu („pentru că toți ne iubim ţara, 

toți sintem romîni mai mult sau mai puţin onești“) 

se încadrează în muzica lui „Deşteaptă-te, romîne“. 

Astiel au simţit spectatorii nepreveniţi totdeauna, şi 

cu atît mai mul simt astfel acum, cînd preocupările 

în legătură cu stările sociale și politice de acum 

patruzeci-de ani nu mai ating sufletele prea sectare. 

Acesta este efectul comediei, — el constitue miezul, 

firea proprie, al acestei capodopere a literaturii 

universale, — iar atitudinea literatului care, fără să 

- vateme bunul simţ înnăscut al publicului, năzueşte cu 

totdinadinsul să i-l cultive, nu poate fi alta decit 

să ne explice caracterele şi pricinile acestui efect pe 

care nici o altă comedie de pe lume, nu l-a putut 

şi nu-l poate produce atit de curat şi atit de desăvirşit. 

Explicarea şi luminarea acestui comic pur care, cu 

această adincime nu se găseşte nici în Aristofan, 

nici în Plaut, nici în Moliere, — și care cu nuanța 

umorului englez, se găseşte numai în Shakespeare, 

—— aceasta este sarcina criticului care face cu ade-
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vărat literatură. Orice aite consideraţii, oricît de 
savante şi laborioase, făcute ca din partea. unui 
îndrumător literar, sînt tot atitea cunoştinţe de 
falsă cultură. 

Ridem la „O scrisoare pierdută“, şi ne veselim 
şi ne potolim curăţindu-ne sufletul, nu pentru că 

„Coana Zoiţica“ e „damă liberală“, nici pentru că 
Agamiţă Dandanache şi Caţavencu sînt odioşi, nici 
pentru că Tipătescu este un fals prieten, nici pentru 

că Trahanache este un „mahăr“ politic de provincie, 

nici pentru că. aflăm cum era lumea politică la 1883, 
nici pentru că în afară de acțiunea comediei, Cetă- 

țeanul Turmentat, Brînzovenescu, Pristanda, etc. au 

cutare viaţă de familie, cutare viaţă socială, cutare 
obiceiuri ale timpului. Toate aceste amănunte bio- 
grafice, istorice şi etnografice, ce pot fi multiplicate 
a infinit, fără cine ştie ce putere de pătrundere, — 

şi de care se isbesc mai întîi elevii şi studenţii în 

ucrările lor de' şcoală, — nu dovedesc decît un 
lucru : figurile lui Caragiale au o atît de vie viață 
estetică, încît literați fără disciplină ştiinţifică o 

confundă cu viața reală şi cred că fac mare lucru 

dacă, scoborînd-o în cercul de cercetare al acestei 

vieţi, o fac să-şi piardă tot farmecul propriu, tot 

ceeace bunul simţ găsea într'însa prin simplul exer- 

cițiu firesc al cunoaşterii... | 

Ridem la „O scrisoare pierdută“ și facem un haz 
ce ne răscoleşte fără să ne turbure, pentrucă publi- 
cul, şi liberal şi neliberal, — şi oricare alt public 

de pe lume, — simte că se află în faţa unei vieți 
estetice complete, în faţa unei idei comice realizată 
desăvirșit printr'un proces de creaţiune genială, în 

faţa unei realități de sine stătătoare, care trăeşte 

în conştiinţa noastră şi care, pentru a fi trăită 
7
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în întregul ei, nu are nici o nevoe de autorul ei, de 

viaţa lui, de părerile şi credinţele lui, de presupusele 

lui intenţii, şi nici Chiar, dacă ar trăi, de explicaţile 

lui. „O scrisoare pierdută“ e de Caragiale, dar 

rămine absolut deosebită de el şi de-asupra lui, 

nepăstrînd dela dînsul decît numele din titlul ei, şi 

nimic mai mult. E o minunăţie eșită din capul 
lui Caragiale, ca “Minerva din capul lui Jupiter, şi 

ducîndu-şi viaţa singură în lume, ca să încînte sufletul 

omenesc, care are printr'însa putinţa să privească 

în unele din adîncurile lui, cu inteligenţa unei dumne- 

zeiri pline de indulgență. 

_Ridem la „O scrisoare pierdută“ de sviîrcolirile 

ambiţiei politice, de neprevăzutul ce cuprinde, de nimi- 

curile ce-o 'nsufleţesc, de cauzele oculte ce-o mină, 

de vicleniile ce-o slujesc, de calculele ce-o întovără- 

şesc. Ridem cu deosebire fiindcă o vedem însufleţind 
nişte caractere omeneşti ale căror mişcări sufleteşti 
le pricepem, pe care le cunoaştem, fără să le fi 

cunoscut, le simţim fără să le fi pipăit. Toate per- 
sonagiile din „O scrisoare pierdută“, dela personăgiui 

principal, Caţavencu, şi pînă la cel din urmă, Brîn- 

zovenescu, toate, neîncetînd de a fi anume oameni, 

sînt însuflețite de diferitele forme ale ambiţiei ce se 
frămîntă să ajungă: Caţavencu, ca să se aleagă 

deputat; Zoiţica, pentru ca să-şi salveze reputaţia ; 
Tipătescu, ca să se scape de pretențiile lui Caţavencu; 

“Trahanache, ca să-şi facă treburile, păstrîndu-şi o 
situaţie „venerabilă“; Fariuride şi Brînzovenescu, ca 

să fie luaţi în seamă de conducătorii partidului 

Pristanda, ca să-și îndeplinească datoria de instru- 

ment ; Cetăţeanul Turmentat, ca să fie şi el în tre- 
burile celor mari; Agamiţa Dandanache, ca să-şi
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realizeze un vis pe care nici odată nemernicia lui 
sufletească nu i l-ar fi îngăduit ; — tot atitea fațete 
luminoase ale aceluiaş cristal pur şi strălucitor. 

„O scrisoare pierdută“ e o capodoperă a poeziei 
“comice universale, și cine vede într'însa o satiră şi 
mai cu seamă o „satiră crudă“, falsifică viziunea 
pe care trebue s'o aibă un om de adevărată cultură 
aţă de această operă. 

383 895 

 



ECZEMA LITERARĂ 

Cer ertare onoraţilor mei cititori, pentrucă, fiind 

nevoit să întrebuințez acest termen medical ce: 

aminteşte o _maladie respingătoare a pielei, le iau, 

din capul locului, o parte din buna dispoziţie sufle- 

tească pe care n'aș vrea so piardă citind rîndurile 

-srmătoare. Faţă de acest termen, a tost, fireşte, mul 

mai elegant termenul de „beţie de cuvinte“, pe care: 

acum 50 de ani l-a întrebuințat Titu Maiorescu 

pentru a caracteriza. o boală a scrisului de pe atunci. 

Dar de atunci pînă acum e vreme: viața s'a îmbo- 

găţit şi s'a complicat, și cu ea, manifestările morbide - 

Sau diferențiat -și-au;luat forme specifice și precise 

pentru care limba de toate zilele nu ne mai e de 

ajuns. Aceste forme morbide isbesc mai deadreptul, 

mai concret, simțurile noastre ascuţite, și de neplă-. 

cerea amintirii lor nu ne poate apăra nici măcăr 

termenii tehnici la care sîntem nevoiți să recurgem 

pentru a le designa. În specie, meșteşugul scrisului, 

— cum se şi cuvinela o naţiune nobilă și înclinată 

spre intelectualism, ca a noastră, — a făcut aşa de 

mari şi repezi progrese, că literați ceva mai bătrîni 

„nici nu înțeleg... că ștofa limbii“ — precum zice- 

unul atins de această nouă molima — „la care ling 
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«i molcom de cîteva decenii și-o îmbălează începe 

să aibă inflecții de mătase“. 
Acest progres analog cu acela al omului care, 

dela starea de sărăcie patriahală, a ajuns la o opulenţă, 

-ca să zicem astfel, „fezandată“, — nu mai poate 

înfăţişa, în manifestările lui morbide, forme vagi ca 

starea de „beţie“ la care făcea aluzie Mâiorescu ; 
ci, cum am zis, forme precise și complicate, ce 

presupun o desvoltare sufletească, pe lingă care 

“victimele lui Maiorescu rămîn adevăraţi copii. 

Negreşit nu voiu căuta să fac aci o descriere a 

eczemei medicale pentru ca să stabilesc, întrun mod 

“mai mult sau mai puţin pedant, analogii, între această 

boală fizică şi cea psihofizică, —. cea literară, de 

„care vorbim. Este destul să se ştie că la „persoanele 
nevropatice“ sau atinse de „scrofule“ şi „artritism“, 

„eczema se manifestă ca niște pete mai mici sau mai 

“mari — uneori aproape generale — de culoare tran- 

dafirie sau purpurie care astfel aduc o. variaţiune 

-în culoarea fireasca a pielei omului. Cînd boala e 

-pe trecute, aceste pete se cojesc, se fărîmiţesc, 

se spulberă şi lasă în locul lor „o peliculă epider- 

mică netedă, strălucitoare, foarte delicată“ — 

am zice vorba amicului mai sus citat „cu inflecțiuni 

de mătase“ — care însă, fiind neviabilă, se vestejeşte 

" numaidecit. 

Cam acestea sunt şi caracterele eczemei literare 

-cu numeroasele ei variaţiuni, care ar merita să fie 

studiate întrun opuscul de patologie psihofizică. 

_Adaog că—în deosebire de vechea „beţie de cuvinte“ 
a lui Maiorescu, — eczema literară bîntue printre 

“scriitorii noștri de valoare, —şi sub una din formele 
«*i, a fost relevată, mai acum 14 ani cu numele de
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„gongorism“, la unul dintre cei mai bun iprozatori: 

pe care-i avem. Ă 

In cele ce urmează, mă voi mărgini să citez cîteva 

exemple fără să arăt şi numele scriitorilor, întrucît 

noi nu vrem „moartea păcătosului, ci îndreptarea lui“, 

lată, de ex., cum un tînăr scriitor, care, slab poet, 

ar putea deveni un foarte bun prozator, vrea să ne 

spună de o revistă, că e tipărită pe hîrtie frumoasă, 

mată și groasă, că, ocupîndu-se deopotrivă cu toate 

domeniile cunoștinței privitoare la țara noastră, 

poate interesa pe lumea ce nu citeşte rominește, ca . 

una ce are mulți colaboratori ştiinţifici şi literari in-- 

teresanți: 

„Hîrtia îndeamnă la plăcerile de pleoape închise,. 

_ ale pipătului. Materialul întins cît întreagă viaţă 

de gînd și fapt a țării, nu convîrșește cu inegalităţi 

de capitole. Perspective înalte către toate unghiu- 

rile de zare cu putință, cheamă meditaţia senină _ 

şi îndeletnicirile care se deprinseseră, a desprețui” 

tiparul pantru prea cruda lui tinerețe. Un rînd de 

colaboratori cu manuscrisul mirosind a sulfină sau 

a- iod uimește plăcut pe cititor“. 

O 'scriitoare- foarte inteligentă, — dar mai mult: 

inteligentă decît scriitoare, — vrea să se mire- 

cum d'Anunzio a putut să împămîntească pentru 

totdeauna în graiul italian frumuseţii care se leagă 

în amintirea noastră de bogăţia și splendoarea onor” 

oraşe ca Goloconda, Siracuza, Bagdatul — şi iată 

cum instrumentează : | 

„Din tumultul ancestral al fiecăre: geneze m'am 

întrebat despre acel care a adus Romei drept sclave“ 

Golconda- Siracuza- Bagdadul, Prodigiul Orienta?
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" pentru a-l infuza în „nuptiae“ definitive şi gene- 

ratoare, aport ireductibil, iovit de legea eternității, 

dacă graiul este etern“. 

lată acum, un exemplu dintr'un amabil critic, —- 

pentru mediocrităţi poate cel mai citit și totuşi cel 

mai puţin prețuit ca atare, dintre criticii noştri. 

E vorba să ne spună că un tânăr scriitor, vrînd 

să se arate original, seamănă cu alți scriitori tineri 

care au aceeaşi apucături şi nu ajunge la nimic: 

Căutînd singularizarea, d. X devine totuşi plural. 

Subiectiv vorbind, rezultatul ar trebui să-i gră- 

bească lichidarea atitudinii ; obiectiv, e singurul 

lucru ce-i dă o semnificaţie. Dorind să nu se repre- 

zinte decît pe sine, nu reprezintă nenorocirea de 

a reprezenta involuntar şi pe alții. 

Cele mai multe exemple se găsesc într'un scriitor 

al cărui talent poate să devină tipic pentru o întreagă 

epocă literară, cum a fost în vremuri, talentul unui 

Marini, Gongora şia faimoșilor „prețioşi“ şi „pre- 
țioase“ de la Hotel Rambouillet. E un caz aproape de 

eczemă totală. EL zice „calibru subdivizionar“ pentru 

„secundar“, lipsa de simţire devine „absenţa sensibili- 

— tăţilor autentice“. Ne vorbește despre „poeţii cari 

au marcat un nivel descifrabil în cota literaturii“; 

de „ştofa limbii la care ling criticii“, de o „simili- 

tudine de savanterie“ (= falsă ştiinţă), de un scriitor 
„aşezat şi proporționat cu problema“; de un „copil 

matematic al unei madone blindate“ al cărui „spirit 

a supt o idealitate stranie din sîni de nikel şi alu- 

miniu“, sau de „diverşi purici ai grădinii literâre“ 

care s'au refugiat „în frumoasa d-lui Y barbă, or- 

decite ori mau nimic de spus „şi aceşti purici 
ăirători...“. 
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In sfirşit, nu e rău să sfirşim seria cu un exemplu . 

dintrun tînăr academician mistic care își începe 

un articol cu fraza: 

„In fundul ochilor generaţiei actuale stă întipărită 

0 hartă, pe care copiii din şcoli o privesc ca pe 

un lucru de muzeu“. 

Negreşit, în acel posibil opuscul de care vorbesc 

mai sus, exemplele s'ar multiplica la infinit, împăr- 

țite în categorii, după, cum revelă meteahna uneia 

Sau alteia din laturile sufletului. Tot într'un aseme- 

nea opuscul Sar putea arăta temeiul sufletesc sdrun- 

cinat care face cu putință asemenea rătăciri ale 

opticei sănătoase sufleteşti, şi tot acolo s'ar putea 

studia și pricinile mai adinci care au putut aduce 

acest sdruncin. 7 

Un lucru totuşi trebue spus chiar aici. Sufletul 

social lunecă de cîteva decenii pe panta primej- 

dioasă a înnoirilor cu orice preţ. Libertatea mo- 

dernă a deslănțuit cu deosebire prinosul de sen- 

sibilitate, care eră reţinută în cătuşele moralei şi-ale 

legilor. Capriţiile ei au devenit precumpănitoare, şi 

rațiunea, care constringea pe oameni, dar în acelaş 

timp îi strângea într'o unitate socială compactă şi-a 

pierdut din putere. 

De cînd a inceput, în afară de domeniul artei, să 

se vorbească, de logica sensibilităţii, omenirea a 

început să piardă noţiunea de logică a minţii, — şi 

atunci imaginaţia condusă de nebuniile sensibilităţii 

nevrozate îşi face de cap— pretutindeni, și deci şi în 

jiteratură. Şi poate — dacă lucrurile nu vor fi în- 

dreptate de-o bună şi neadormită directivă culturală— 

va veni curînd vremea ca în ce priveşte literatura, —nu
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numai în strimtele -cercuri unde boala literară de 

care vorbesc, este cultivată cu deliciu, dar în 

întreaga conştiinţă literară romînească,—să se repete 

- timpurile lui Cervantes care, la bătrînețe, din pricina 

atmosferei literare profund viţiate eră silit să zică, 

cel puţin din buze, că cel mai mare scriitor ai tuturor 

timpurilor nu era altul decît... Gongora. 

E î%



IBSEN ŞI CRITICA NOASTRĂ 
In legătură cu reprezentaţia „Heddei Gabler“ de Ibsen 

  

E greu să fii în contra tuturor. Dar în avîntul, 

- pe care cugetarea romînească îl face ca să se scape 

din efluviile culturale streine, de judecăţile literare 
deagata, trebue uneori, — şi cu hotărire— să în- 

frunţi curentul. E singurul mijloc de a luptă pentru . 

- adevăr şi de a-ţi afirma, odată cu stabilirea lui, per- 

sonalitatea, şi-a ta, şi-a neamului din care .- faci 

parte. Fără acest -curaj, un popor este amenințat să 

rămînă totdeauna un elev -sîrguitor, niciodată un 

maestru. Dar robia intelectuală e tot atît de nesu- 

ferită pentru un om întreg, ca și robia fizică, — și, 
în starea actuală a desvoltării neamului nostru, nici 

un sacrificiu nu e mai de preț decît acela pe care-l 

faci pentru cîştigarea independenţei intelectuale. 
Am avut ocazia să arăt, — şi după manifestarea 

publicului din sală se pare-că am isbutit, — că în- 

treaga critică occidentală, după care a noastră se 

ține ca un căţel după stăpînu-său,—se înşeală cînd 

vede în Ibsen, mai 'nainte de toate, un luptător al 

vremilor noi, un spirit revoluţionar care isbeşte în 
societate, pentru ca să introneze individualismul, —-
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și în ordinea socială, ca să introneze anarhismul. 

Un adevărat poet—necum un poet genial, — necum 

un Ibsen care este unul dintre cei cinci-şase crea- 

tori de viaţă estetică, ai umanităţii—nu poate fi un 

luptător politic, aşa cum vrea să-l înfăţişeze d. ex. 

critica unui Brandes. Şi acest lucru a fost pus ad- 

mirabil în relief de un alt coreligionar al lui Brandes, 

aproape fot atit de celebru şi de celebrat prin foi- 
letoanele gazetelor, ca şi Brandes, — vorbesc de- 

eseistul Max Nordau, care, elev al lui Lombroso, 

vedea în arta modernă numai „degenerare“, şi în 

viaţa socială numai minciună, şi care înţelegea pe: 

Ibsen tot atit de fals ca şi Brandes, -— numai în- 

traltfel. Pentru Max Nordau,—lIbsen, ca şi Wagner 
şi Tolstoi, nu este decît un degenerat, iar argu- 

mentul de căpetenie pe care-l aduce este faptul că 

Ibsen e un spirit confuz, care nu știe ce vrea, nu 
ştie în contra cui luptă, nu ştie ce susține. In 

„Duşmanul poporului“ /bsen ar luptă în contra sta- 

tului şi societăţii care, urmărindu-şi interesul, calcă 

în picioare adevărul, —deci în această dramă Ibsen: 

ar fi un luptător pentru adevăr, pentru individua- 

lismul şi idealismul reprezentat de Stockmann, eroul 

dramei. In „Rața sălbatică“ însă, din contră, Ibsen 
ar luptă în contra adevărului, pentrucă Gregor Werle, 

unul din eroii principali ai piesei care e însufleţit 

de patima adevărului, este înfățișat antipatic, ca 

unul ce cu mania lui provoacă sinuciderea fetiţei 
Hedwiga și distrugerea unei familii omenește feri- 

cită! Cum se vede, Max Nordau pleacă tot dela 
aceeași premisă falsă ca şi Brandes, dela premisa 
ca un poet poate fi luptător politic şi poate, scriind 

opere tendențioase, să rămînă totuși poet mare, — 

numai că acest critic, cercetind operele lui /bsen,.



— 108 — 

“caută să-l pună în contrazicere cu sine însuşi, pentru 

ca astfel să-l poată declară degenerat, fiindcă, — 

fiind luptător, nu ştie pentru ce idei luptă. 

De fapt, Ibsen este un mare poet dramatic, avînd 

în operele sale mari,—pe lingă puterea de creaţiune 

plastică, şi pe lîngă talentul expresivităţii verbale,— 

și o filosofie, cum zice impropriu critica franceză, — 

Sau un material ideologic, ori o gîndire adincă, 

cum ar fi mai bine să zicem. Această gîndire sau 

această ideologie, mai cu seamă cînd e de natură 

mistică, nu reprezintă un sistem de gîndire al poe- 

tului, ci dacă vreţi, un sistem de gîndire al operei, 

care se poate schimba dela operă, la operă, fără ca 

printraceasta să putem avea dreptul să învinuim 

pe poet că se contrazice. La un mare poet, ideo- 

logia este un simplu material subordonat efectului 

artistic pe care-l urmărește, iar nu un articol de 

credință. Pentru un geniu artistic, convingerea, cu- 

getarea filosofică sau morală, credința, sînt aproape 

ndiferente. Ele nu sînt întrebuințate decit în mă- 

iura în 'cari contribue la cucerirea și la fermecarea 

sufletului celor ce vor contempla opera lui... Ceeace 

interesează cu adevărat pe: un geniu poetic este 

creațiunea vieței estetice. Toate celelalte elemente 

sînt subordonate şi secundare. 

Tot de aci decurge și cealaltă greșală a criticei 

occidentale că Ibsen este un creator de simboluri. 

Această critică îşi închipue că intenția artistică a 

lui Ibsen totdeauna este de a susține o idee cu 

ajutorul unui simbol, şi „de aceea, ori de cîteori se 

află în faţa unei noi opere, cum s'a întîmplat acum 

în urmă, cu „Hedda Gabler“ ea nu se întreabă: ce 

viața estetică se găseşte în această operă ; ce exis- 

tență sufletească nouă pune în relief și prin ajutorul
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cărui conflict şi cărei infrigl, și, mai cu seamă, prin- 

ajutorul căror personagii ; nu se întreabă dacă in- 

triga e motivat înjghebată, dacă personagiile lu- 

crează prin ele însele sau sînt trase de sfoară de 

autor, dacă stările sufleteşti sînt suficient motivate 

şi prin ce sînt motivate, pentru ca să ne facă im- 

presia realității ideale, ce trebue să căutăm în opera 

dramatică ; — și ea nu așteaptă să stabilească mai 

întii că opera trăește esteticește, pentru ca, în 

sfîrşit, să aibă dreptul să o întrebe, dacă, pe lîngă 

viaţă, mai are şi vreo rezonanţă intelectuală, putînd 

servi de simbolul al cutărei sau cutărei idei sau 

tendințe. Nu, critica noastră nu procede astfel. Cri- 

tica noastră se întreabă—dela început, ex abrupto, 

ca şi cînd orice operă a lui /bsen trebue neapărat 

să aibă aceste elemente: — pe cine simbolizează 

- Hedda şi ce vrea să susțină Jbsen ? Şi, fiindcă, vă- 

zută sau citită numai o dată, „Hedda Gabler“, deși 

interesează şi cucereşte pe spectatori, nu-și destăi- 

nueşte dintr'odată criticului secretele - sale ideologice 

Și simbolice, — criticul răspunde cu siguranță: sim- 

bolul e confus. /bsen nu prea ştie ce vrea să ne 

arate—şi astfel piesa rămîne condamnată. lar bietul 

nostru public, pe care piesa îl interesează—cînd vrea 

să priceapă mai mult și să-şi adîncească impresiile, 

zadarnic caută să se lumineze din critica noastră, 

care fără să cerceteze dacă opera e viabilă și prin 

ce e viabilă, o întreabă mai întii ce este accesoriu 

sau chiar deadreptul dăunător ființei ei tăuntrice,— 

despre simbol şi tendinţă ! 

De fapt, „Hedda Gabler“ este una din cele mai 

ușor de pătruns opere ale lui Jbsen. Hedda e o fru- 

museţe de femee, care are, exterior vorbind, toate
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farmecele, prin care se pot cuceri bărbaţii.Crescută în 

abundență și bucurîndu-se de libertatea tuturor fe- 

telor care n'au de sprijin decît un tată bătrîn, Hedda 

îşi face un joc din cucerirea bărbaților, fără să con- 
simtă să-şi sacrifice ceva din libertatea ei. Vrea tot 

și nu dă nimic. Şi pe Leowborg, prietenul, și am putea 

zice, de nu i-am şti caracterul, iubitul — îl ameninţă 

să-l împusce, cînd el îndrăsnește mai mult decît 
îi permite conveniența. Hedda iubește cu capul, nu 
cu inima, și de aceea voința ei se exasperează că 
nu poate cuceri cu adevărat pe nici un bărbat, de 

care să se simtă cucerită.. Ast:el Hedda, cu toată 

frumuseţea şi situaţia ei, cu toată noblețea și gus- 

turile ei alese, rămîne nemăritată şi e nevoită, — 

după ce-i moare tatăl și simte că i-a trecut vremea 

să ia de soţ tocmai pe un om, pe a cărui cucerire 

nu pune nici un preţ. E vorba de tînărul Tesman, 

candidat la o profesură universitară, un savant sen- 

timental, mărginit și distrat, care, crescut într'un cerc 

umil de burghezi, nu simte un interes adevărat decit 

pentru cărţile şi mătușşile sale. 
Cînd se ridică cortina, Heddaă se întoarce cu Tes- 

man din voiajul mai mult de studii decît de nuntă, 

cae durase nu mai puţin de 6 luni. In tot acest 

timp, ea a fost nevoită să trăiască numai în socie- 

tatea plicticoasă a lui Tesman, care toată ziua nu 

făcea decît să răscolească arhivele și să ia note. 

lar acum, cînd, ajunsă acasă, îşi închipuia că va 

avea mijloace să ţină casă deschisă sau să ducă 

măcar în parte viaţa liberă, largă, cuceritoare, sgo- 

motoasă de altă dată, află că va trebui sa ducă o 

viață meschină, cu Tesman şi mătușa lulica, avînd 

ca singură consolare, avansurile asesorului Brack, 

„care vrea să-și facă din eventualele relații ce-ar
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avea cu dînsa, o petrecere agreabilă și nimic mai 

mult. Pe lingă acestea, sensibilitatea ei, comprimată 

“de atitea împrejurări, mai este exasperată de faptul 

că e însărcinată. | se pare grotesc și inestetic în 
ultimul grad, ca ea, reprezentanta frumuseţii și no- 

bleţei în tot ţinutul, ea care ar fi putut să facă par- 

tide strălucite în lumea ei, — să ajungă a-şi desforma 

corpul ei de statuă, din pricina progeniturii lui Tes- 

man, a inelegantului, ridiculului şi secului de Tes- 
man |... În această situație de femee care, cu toate 
farmecele ei, nu și-a putut ajunge nici unul din idea- 

lurile voinţei ei imperioase, — soarta îi scoate înainte 

pe fosta ei „colegă, Thea Elvsted, o biată femee 

simplă, obiect de rîs şi de dispreț în școală, care, 

cu firea ei caldă și devotată, a ajuns o adevărată 

cuceritoare de bărbaţi. In adevăr Thea, guvernantă 

în casa primarului Elvsted, a devenit stăpîna casei, 

Şi ceeace exasperează pe Hedda, Thea a isbutit, în 

acelaş timp, să cucerească pe fostul ei prieten, 

Loewborg, o fire genială, dar stricată pînăn mă- 

duvă, pe care Thea l-a regenerat, l-a pus pe calea 

dreaptă și l-a făcut să scrie o admirabilă carte, cu 

care amenință cariera lui Tasman, eruditul fără aripi. 

Ce trebue să se întimple în sufletul unei astfel de 
femei, care se știe stăpînă şi se vede slugă, mai 

cu seamă cînd vede că cea pe care o credea 
slugă — e stăpină? O gelozie aprigă, dar — cu 
distincția pe care i-o da sîngele și educaţia, —o 
gelozie închisă, comprimată, discretă, dar cu atit 
mai înfiorătoare, ii stăpîneşte sufletul, — şi acțiunea 
trebue să se desfășoare, cu preciziunea unei săgeți 
ce scapă din arc — aşa cum ne-o arată Ibsen. 

Dacă intuim viaţa adincă a Heddei, care, avînd 
toate mijloacele de cucerire rămîne totuşi sclava
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tuturor, — pînă şi.a libidinosului cinic Brack, — 

toate faptele ei — dela cel mai mic capriciu pînă la 

sinuciderea finală, — se înțeleg şi resorturile lor se 

văd ca la lumina zilei. In acelaș timp pătrundem şi 

rostul tuturor personagiilor și întreaga economie a 

piesei. Totul are un sens, totul e motivat, și Hedda 

se ridică la rangul de tip al unui fel de femee, care 

ne va interesa fotdeauna printr'o lature sufletească— 

profund umană. 

Dacă pricepem opera în unitatea ei vie, dacă sim- 

țim realitatea ei ideală şi întreaga ei viaţă estetică, — 

și spectatorul le simte totdeauna instinctiv atunci 

devine: aproape superfluu să ne mai întrebăm despre 

tendinţa lui Ibsen sau despre ce-a vrut să simbo- 

bolizeze prin „Hedda Gabler ? Menirea operei poe- 

tice este îndeplinită, din momentul ce prin reprezen- 

tarea pură a unei vieţi superioare în legătură cu 

umanitatea, ne-a înălțat viața spre propria înţele- 

- gere : orice alte chestiuni sint oțioase mai cu seamă 

cînd mau obiect. Şi, se pare că așa stă lucru ȘI Cu - 

Simbolizarea... pe care criticii noştrii o caută în 

„Hedda Gabler“ şi pe care, negăsind-o, o declară 

„„Confuză. 

88 se



PREJUDECĂȚI GRITIGE 

“In legătură cu .Rosmersholm“ de IBSEN 

  

Teatrul nu e numai o .distracţie ; nu e numai 

o învăţătură. Distracţia irece, iar învățătura de 

cele mai multe ori hu rămîne. Teatrul —  vor- 

besc de marele. adevăratul teatru, — ne îrămîntă 

sufletul, îi scoate ascunzișurile la iveală, ne face 

să luăm cunoștință de noi înşine, de adîncurile 
noastre sufleteşti. Teatrul ne crește sufletește. 

De aceea cînd vorbim de teatru ca de o mare în- 

siituţie culturală, la acest efect trebue să ne gîn- 

dim mai, întîi. La el trebue să se gîndească , Cu 

deosebire ori ce critic, care are la îndemină co- 

loanele unei gazete” de  tiragiu..: Criticul nu 

e un om din public care se poate mulţumi 

cu un „îmi place“ sau „nu-mi place“. Cri-: 
ticul. e mai presus — trebue să fie mai presus 

— d& public, întrucit el are o răspundere morală 

Şi trebue să dea judecăţi întemeiate. Publicul 
se lasă tirit de prima impresie. Blazat şi obosit, 
Cum €, şi căutînd în teatru mai mult distracţia şi 
vanitatea :socială, el este isptit .să preţuiască! 

mai mult ce-i gidilă simţurile, ce-i aţiţă curiozi- 

N 
8



* 

— 114 — 

țăţile maladive, ce-i leagănă inerția mintală. Cri- 

cul are răspunderea , morală de a nu se scobori 

ta nivelul lui, ci de a se ridica deasupra lui şi 

apoi de a căuta să-l ridice şi pe el mai presus de 

acest nivel, deşteptindu-i cu îngriiire atenţia a- 

supra elementelor ideale şi mai greu de pătruns 

al unei opere. Criticul este adevăratul preot 

ai culturii moderne, întrucît el € chemat să isgonea- 

:scă fără! milă duhul rău al producţiei artistice fără 

valoare, şi să preaslăvească duhul dătător de 

viață nouă al adevăratelor creaţiuni. Dar, în deo- 

'sebire de preoţii religioşi, care, cu cît execută mai 

cu osîrdie tipicul, cu atît fac mai mare impreste 

asupra credincioşilor — preoţii culturii moderne 

mu pot dovedi valoarea lor, decît printr'o  pro- 

-cedere absOliat contrarie. Criticul care aleargă 1a 

colecțiile revistelor de teatru, — criticul care astiel 

îsi croeşte anume calapoade, se lasă sedus de anu 

“me teorii şi-şi pune ochelari albaştri, cînd are ochii 

sănătoşi, _— nu e vrednic să facă această ingrată 

i plină de” răspundere meserie. Criticul adevărat 

nu trebue să fie neobosit în a citi criticile. si 

“eoriile- altora, cît a citi şi răsciti operele, pe care 

e. chemat să le. iudece. prin el însuşi. Criticul 

trebue să-şi însuşeâscă cu o rară vioiciune şi 

preciziune fondul operelor, şi-apoi, singur şi. ne- 

“dus de mină de-nimeni, să-l observe, să reilec- 

ieze asupră-i şi să-l adîncească în raport cu ce- 

rințele unui ideal — idealul înalt al. culturii. Nu-" 

mai astfel el poate. da o judecată, caze, chiar de 

"Par fi dreaptă (fiindcă e posibil să-i lipsească gus- 

tul) reprezintă: o convingere, pătrunsă de suflul
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“idealisniului, care trebue să  insuileţească „orice 

produciie culturală. 

Criticii noştri, în deosebi, nu vor să priceapă 

“acest lucru, şi cred că, dacă şi-au mobilat odăi- 

iele înţelegerii cu bibelourile sau chiar * cu ta- 

blourile maeștrilor critici de peste hotare, prin 

chiar! aceasta au şi dobîndit dreptul să dea ver- 

„dicte savante sau de-un scepticism care vrea să: 

jie inteligent, cînd nu e decît de o. superiicialitate 

compromiţătoare. 

Lucrul s'a întîmplat cu „Rața sălbatecă“, apoi 
cu „Hedda Gabler“ şi-acum cu „Rosmersholm“ ale 

“lui Ibsen. In loc să vină la. teatru cu ochii libert 
de prejudecățile critice-culese de prin favoriţii . 

abusului ; în loc să citească acasă — înainte de 

reprezentare, — de una, două, şi de nouă ori. a: 

ceste opere şi-apoi să reflecteze îndelung asupra 
lor, punîndu-le în legătură cu cerințele ideale ale 
artei dramatice, aşa cum se străvăd din atitea alte 
capodopere ; în loc să caute cu atenţiunea în 

- cordată să-şi verifice impresiile şi judecăţile luate 
«din lectură, la lumina rampei; unde aceste im- 
piesii şi judecăţi pot fi limpezite şi. întărite prin 

-iocul artiştilor ; — criticii noştri care vor fi citit 
cindva aceste piese şi, 'mai cu seamă, vor 
îi citit multe critice asupra lor, vin să le asculte, 
"său cu 0 ureche distrată şi cu gîndurile împăe- 
icnite de teoriile maeștrilor ce-au putut âvea la 
indemină ; sau cu ideia preconcepută că, fiind 
vorba de un teatru de idei, — de un teatru . pe 
care publicul lui „Mărgeluş“, nu-l poate urmări, 
-— poţi prea bine: să însăilezi grațios îraze cîrpite
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din cime ştie „ce critică fără critică ; iar publicul: 

frivol te aplaudă pentru că. l-ai dispensat să-şi” 

„mai “muncească mintea cu probleme aşa de... 

adinci ! AR 

| De aci, îaţă de aceste opere, cele mai însemnate: 

ale . lui Ibsen, o întreagă literatură ziaristică. 

din. care nu lipseste ceața nordului şi proiunziumea 

îtunecată a siinbolurilor, avind de  conceluziune 

“lipsa de teatralitate a unora din cele mai minu-- 

nate opere dramatice ale literaturii universale. 

De îapt, cum a zis-o prea bine Petronius, în” 

irunul din -remarcabilele lui articolașe din „Vii- 

torul“, „Ibsen e simplu“ — şi simplitatea aceasta. 

o „constați uşor-şi în drama „Resupershim”, de 

îndată ce vrei so cunoşti. | 

Zic „de îndată ce vrei s'p cunoşti“ — pentrucă. 

„Rosmershohn', ca 'orişicealtă operă  drama-- 

jică. clasică, — ca şi o tragedie de Corneile sau 

Racine, — nu poate fi urmărită, decît cu o aten- 

ţie încordată, .în: orice caz, de altă calitate decil-- 

cea obişnuită la exhibiţiile teatrelor  contermpo- 

rane. Căci în „Rosmersholm“ nu e vorbă, cum: 
sa zis atit de superficial, de un teatru de idel.. 

Un asemenea “teatru . este numai un Simu- 

“lacru dramatic, în care ideologia e totul, iar 

viața nicăeri. In „Rosmersholm“ noi avem mat: 

înainte. de toate “viață estetică — o viaţă tumul- 

„toasă, puternică, adînc omenească, şi această viaţă 

ne interesează, iar nu ideile şi concepţiile ce întîm= - 

plător vin în gura personagiilor. Această viaţă 

este de natură sufletească ; acţiunea, puternic în-- . 

cordată, este interioară ; sbuciumările adinci ale
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personagiilor sînt înnăbuşite - sub cuvîntul  cum- 

-pănit sau tăios — fără violenţe exterioare, dar nu 

“mai puţin reale — de-o realitate artistică uimi- 

toare. Pentru urmărirea ei, trebue o atenţiune — 

vu atit de încordată! ca la tragediile clasice, — 

dar desigur mai încordată ca la „Hai“ sau la 

„Magnificul încornorat !“. | 

“Cu această  atenţiune normală, price  specta- 

tor care. mare gustul pervertit de îrivolitatea 

pieselor moderne.—şi fără gîndul faimoaselor sim- 

boluri născute în ceţurile nordului — .oricine 

“poate vedea că „Rosmersholm“ reprezintă, cu 

o rară adincime, soarta unor. oameni în Carne şi 

vase, care; chinuiţi de mustrare de cuget, ajung să 

se pedepsească ei înşişi, sinucigându-se. 

O  îemee — Rebeca West — fostă amantă a 

unui liber ougetător, dr. Whst, pe care ca-l ştia 

iată vitreg, cînd în realitate îi era tată  adevă- 

rat, — caută să cucerească pe pastorul Rosmer. 

intrînd în casă la dinsul ca îngriiitoare a soţiei 

“iui, Felicia, care dă semne de-o nervozitate vecină 

cu alienaţia. Rebeca e o femee frumoasă, plină de 

ianmec şi„cu o voinţă insinuantă şi dominatoare. 

Rosmer este un om slab, dar de-o “curăţenie mo: 

sală îngerească. De cum -se văd, Rosmer se simte . 

subiugat de Rebeca, dar îără să vadă că pric- 

tenia puternică ce simte pentru ea, este o ade 

vărată dragoste, care, din pricina adincei lui mo- 

ralităţi, nu poate să ajungă, nici întrun fel, 

Ja expresia «ei firească ; de altă parte, Rebeca îl iu- 

dveşte cu 0 patimă nebună, pe care, din pricina si- 

“uaţiei ei, trebue șă şi-o înirîneze, dar pentru care,
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cu atît 'mai mult, în acelaş timp, trebue să caute: 

mijloacele de realizare. Fa trebue să înlăture o0b-- 

stacolele. Si obstacolele sînt, pe deoparte Felicia, 

soţia lui Rosmer, iar pe de alta, moralitatea a-- 

dîncă a acestuia. O dublă machinaţie e pusă ră 

cale. Pe: Rosmer caută să-l converteașcă la. I!- 

bera cugetare şi să-l facă a se demite din funcţia 

de pastor; pe Fekcia, subjugată ea însăşi de îar- 

mecele guvernantei sale, o împinge la. sinucidere. 

destăinuindu-i, fără ştirea lui: Rosmer, apostasia a: 

cestuia şi pierderea iubirii lui, din momentul ce el! 

aflase că ea nu mai poate să-i dea copii. Rebeca 

isbuteşte să facă pe Felicia, care iubea la neburie: 

pe Rosmer, să se sinucidă „pentruca să-i lase ro- 

cul liber“, iar pe Rosmer, nu numai să se lase de: 

preoție, dar să şi intre în luptă pentru triwmiul 

radicalismului şi liberei cugetări. Isbuteşte, — și 

totuşi nu isbuteşte. Căci, deşi a trecut un an.și . 

jumătate de la sinuciderea Feliciei, şi deşi Rebcea 

trăeşte sub acelaş acoperămînt cu Rosmer, cu- 

zăția morală a acestuia rămîne întreagă, şi Re-- 
beca, sub influenţa acestei curăţii, începe să' simtă, 

într'o întricoşată - taină, mustrarea conştiinţei, în 

care mai înainte nu crezuse. Asupra acestei si- 

imaţii se deschide drama ; dar, în loc ca toate a-- 
ceste 'amănunte să ne fie spuse de la început, ca. 

în ' drama clasică cunoscută, — Ibsen face să 

răsară drama şi să ne încordeze cugetul şi sim- 

țirea, scoțind încet, încet, prin intervenţia lui: 

Kroll — în fața conştiinţei curâte, naive şi ne: 
ştiutoare, a lui Rosmer,— toată ticăloşia reală în ea-- 

se acesta trăeşte. Destăinuirea — extraordinară 

. destăinuire a Rehecei din actul IHI,— face pe Ros=
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mer Să vadă întreaga realitate şi să plece din casa 

cu Kroll, care jucase pînă acum, în” această ches- 

iune fără să vrea, rolul judecătorului de instruc- 

țiune. Reîntoarcerea lui din actul IV,—şi în 1mo- 

mentul cînd Rebeca se pregătea să plece pentru 

totdeauna. îi pune în faţa acestei situaţiuni: OrN 

“ e], Rosmer, care-si dă seama acuin, că ceeace a 

simțit-pentru Rebeca din capul locului, e dragos- 

te, — va trebui să,ia în căsătorie pe ucigasa îe- 

meii sale dintii ; ori să venunțe la ea pentru tot- 

deauna, după ce în suflet i.se prăbuşise tot idea- 

lul de activitate ce şi-l propusese să-l desăvâr- - 

şească împreună cu ea. La rîndul ei, „Rebeca, care 

se simte sdrobită de curăția morală a lui Rosmer, 

pe care îl iubeşte tot atît de puteric,—e pusă ia- 

răşi în dilema: ori să plece, cu păcatele ei, re- 

munţind la ce avea mai SCUMP, şi cu fierul înroşit 

al mustrării de cuget în suflet, pentru totdeauna; 

ori să facă pe Rosmer, pe care ea—aculil ştie şi el. 

— pînă acum îl aninţise în toate, s'o creadă că, în 

contactul cu el, şi-a înnobilat sufletul. Dar cea 

ce-i leagă omeneşte este mai presus de orice alte 

consideraţii. Nici ea nu poate pleca. -Nici el nu 

„poate rămînea singur. Două prăbuşiri — se pot 

susținea una pe alta. şi aceasta e singura soluţie : 

Rosmer şi Rebeca să răniînă la un loc. Dar atunci 

Rebeca trebue să-i dea convingerea că întradevăr 

sa înnobilat sufleteşte, şi la aceasta nu poate a- . 

junge- decît dacă se va simţi în stare să facă 

pentru el ceeace a făcut Felicia, — adică să se as” 

vîrle, ca -şi ea, în iazul morii; iar Rosmer, dacă i 

se oferă această dovadă, nu poate face altceva de 

cît. să şi-o ia -soţie, dar să meargă şi el împreună
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cu ea — şi.să ispăşească, — unul păcatul iubirii 

mepermise ; cealaltă, păcatul perversiunii omucide. 
2 

Este drama cea. mai sguduitoare a conştiinţei 

aunane. Şi ceh ce nu vrea S'o urmărască, fiindcă 

nu-i dă emoţiunile înalte pe care i le dă piesele 

lui Bernstein, — nare decit s'o facă. 

Dar nu pe căile acestea merge adevărata cul-- 

dură. 

e 8 o 

 



RIKKI-TIKKI-TAVI 
sau 

Microcritica 
  

Microcritica este critica presei 1). Este critica prt- 

mei impresiuni ; este critica impresiunii văzute 

prin spiritul de gașcă ; este critica fără control şi 

iără răspundere, în care izul politic se simte ca 

din coloanele oricărei gazete polițice ; este critica 

liieratului ratat, este critica gata să facă negtul a 
şi albul negru, de îndată ce e un interes la mij- 

loc. Este am putea zice critica, ce nare nici una 

din calităţile pe care acest gen literar 16 cere: Şi 

din pricina aceasta, Microcritica nu s'a desminţit 

niciodată, cînd a fost vorba să se pună încă o piatră 

solidă la £dificiul literaturii romine. Microcritica a 

tăudat pe „Pygmalion” a lui Bengescu-Dabija şi- a 

fluerat „O scrisoare pierdută“ a lui Caragiale ; 

microcritica a slăvit „Mort îără lumînare“ a lui 

I. Bacalbaşa, dar a "urmărit cu săgețile sale pînă - 
mai deunăzi- pe „Vlaicu-Vodă” a lui Davila ; mi- 
crocritica a relevat cu elogii „Aur“ a d-nei Con- 

1) Sub termenul de microcritică nu se îaţelege desigur 
critica conștiincioasă şi de bună credinţă ce uneori se 
găseşte şi în presa noastră zilnică sau săptămânală,
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stanța Hodoş şi „Minunică“ localizare de d. E. D. 

Fogure, şi-a călcat. în picioare „Apus de Soare“ 

a-lui Delavrancea ; a prea mărit pe „Alibaba“ a 

lui Mircea Demetriad şi s'a indignat la reprezen- 

tația „Patimei roşii“ a lui Mihail Sorbul — pie- 

să menită, cum să spus şi cum începe să. se a- 

deverească, — să facă ocolul pămîntului ; şi, în 

finc/ microcritica a găsit cele mai  iperbolice 

elogii pentru „Mărgeluş“ şi „Una-alta“, sau cum 

le-or mai îi zicînd atitor reviste fără perdeă ce" 

se joacă vara, dar ponegreşte, pe paragraie, mi- 

„nunata comedie „Rikki-Tikki-Tavi”, cu care sa 

deschis seria pieselor originale la Teatrul Naţional. 

-Microcritica pripită, distrată, incapabilă de  pă- 

trundere şi obiectivitate, nu sa desminţit. E cel 

mai vădit semn că piesa „Rikki-Tikki-Tavi“ este 

excelentă... Şi aşa şi &ste. 

Microcritica obosită, aflindu-se în fața unei o 

pere de artă delicată, în care îirul acţiunii princi- 

pale este ţesut cu fineţe; în care nu se găsesc si- 

tuațiuni pipărate de erotism, cu care sînt obişnuiţi 

din piesele. curente streine : în care nu se găsesc 

situațiuni stridente ca în Strindberg, cel mai pu- 

țin dramaturg din dramaturgii lumii, sau încărcate 

de uri misticis mbolnav, ca în ptesele ruseşti la 

modă, — ma putut să deschidă ochii şi-a moţăit 

toată vremea morăcănoasă şi suficientă, în stal. 

Si aşa se face că unii nau putut vedea nici măcar 

superioritatea de limbă şi de stil a acestei piese ; 

niic originalitatea viziunii, care se traduce printr'a- 

titea scene noi—absolut noi în teatrul modern; — 

nici minunata construcţie, — capodoperă de iro- 

nism, de patimă caldă şi de contemplaţie senină, 2
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în care se realizează adevăratul. extaz al îrumu- - 

seţii dramatice, — ţinînd miilocul între tragedie: 

şi comedie, — a actului III, culminarea operei. 

Dar cum ar fi putut vedea ? 

Critica adevărată — contrar părerilor lui Do- sf 

brogeanu-Gherea, pe care se vede că .microcri= 

-tica şi l-a luat de mântor — trebue, mai întîi, în 

deosebire de public, „să-și lase la garderobă“, 

împreună cu: paltonul, toate pasiunile mari şi mă- 

runte, toate prejudecățile şi toţi „idolii“, cum zice: 

un filosof. Critica adevărată, în. deosebire - de. 

public, trebue să urmărească cu atenţie simpatică, 

mai cu seamă cînd e vorba de o operă romi- 

nească, ce va să adaoge un grăunte la patrimo- 

niul nostru cuiltural, — toată desfăşurarea scenic 

— şi să noteze, prin comparaţie cu atitea bana- 

lităţi ce a văzut, — tot ce e nou şi surprinzător, - 

tot ce e element pozitiv ; — şi numai cînd elemen- 

tele negative  covârşesc pe cele pozitive și 

opera e franc rea, să-şi iasă din sărite şi să pro- 
nunțe energicul „în lături“, cu toată convingerea 
unei conştiinţe curate. Critica Adevărată, când dă 

judecata, trebue să se gindească la judecăţile pe: 

care le-a dat în trecut: pe cine şi ce a lăudat: 

_Pe cine şi ce a-criticat ; pentru ca să nu se nască 

în mintea cititorului neprevenit reflexiunea că e 

vorba de superiicialitate sau interes. 

Adică să fie „Rikki-Tikki-Tavi“ mai răpu scrisă: 

româneşte, decât cum sînt traducerile atîtor piese, 

de care microcritica nu suflă un cuvînt? Şă île 

lipsită într'atita de stil, ca cutare comedie pe care: 

microcritica a lăudat-o atîta de mult ? 

De fapt „Rikki Tikki-Tavi este o minunată 02
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eră dramatică, anăi cu seamă dacă autoarea ar 

conveni să înlăture cîteva stingăcii ușor pemedia- 

bile. Fa nu este rezultatul unei intenţiuni adhoc, a 

“unui proieşionișt care vrea cu orice preţ să cîş- 

tige_ bani după urma teatrului şi care, cu orice 

preţ, vrea să facă o piesă de teatru. Ea este re- 

zultatul unei proiunde vocaţiuni, lucru ce se cu- 

noaşte după originalitatea ce se străvede în toaie 

elementele piesei. Jdeia de a transplanta un senti- 

ment ce te- a emoţionat în lumea apimală — sen- 

timentul de admiraţie “pentru mangusta Rikki- Tik- 

ki-Tavi din novela lui Kipling, aşa de inteligentă 

“şi aşa de neîndurătoare cu cei ce sunt răi,—de-a 

o trausplanta în lumea oamenilor şi de a face ca 

aceste însuşiri de ppătrundere şi de bunătate ac 

tivă să se împletească cu manifestările sufletşri 

al unei copile de-o supremă curăţie suiletească și 

“înălţare sorală, dar, — ca ființă omenească ce e— 

şi cu dragostea, pe care ştie să şi-o păzească și 

'să şi-o asigure, cu egoismul firesc fiecăruia dintre 

noi — este 'o idee frumoasă şi nouă, pe care mi- 

-crocritica wa binevoit <s'o vadă. 

A reda această idee într'un cadru exotic, orien: 

tal, care să-i împrumute un nimb de fantezie cuce- 

-ritoare, dar fără ca să pună accentul pe el, — de 

:oarece accentul e pus totdeauna pe antiteza din- 

re partea urită din suiletul lui Ben-Abdul şi par- 

tea îrumoasă din sufletul lui Rikki, care vrea să-i 

“scoată la iveală — 'şi pentru totdeauna — îrumu- 

“sețea pe care i-o simte. adînc îngropată în suilet, 

nu este un procedeu iarăşi original, în care mi-e 

-crocritica ma văzut decît — sancta simplicitas 7 

o tentativă de a ne da o icoană a moravurilor en- 

glezeşti din Calcuta ! *
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A încorpora acastă idee în două caractere, bine 

<tud'ate — și firesc înfăţişate: Ben-Abdui, în ca 

re admirăm pasiunae conținută sub degajarea ce- 

lor mai imperiale şi mai imperturabile atitudini, şi 

Rikki, în care admirăm cinismul candid al repli- 

cei şi gestului şi în care pasiunea se disimulează. 

sub manevrele cele mai abile pentru a desrădă- 

cina răul desfriului din sufletul iubitului său, pe 
care-l exaspenează cu răceala ei firesc îndărătat- 

că ; şi a le: înconiura de personagii secundare, în 

care se găsesc schiţate trăsuri incontestabile de 

„Caracter :  Charlier. darnicul prostit de capriţiile: 

„letițelor fără moravuri“ ;  —  Tenia, sigisbeul; 

mărginit, care suferă orice, numai să aibă ocasiu- 

nea de a se învirti printre femei; Miss Wivian, 

tipul perversei interesate ; logodnicul ei, tipul ca- 

valerismului curat, etc., etc. — toate acestea pen- 

tru iun anume! microcritic însemnează lipsă de: 

caractere şi note contradictorii — ca şi cînd, ve- 

nind al lumină, dintr'o pivniță întunecată el « inca- 

pabil să mai vadă razele soarelui... p, 

A, avea îndrăsneala: şi a executa cu abilitate, cu 

poezie şi înălțare morale, tocmai nişte fapte care, 
în nuditatea lor, ar putea să ne repugne — ca, de: 
€X., demascarea lui Miss Wivian din actul HI; a 
ne pironi atenţiunea cu toate acestea tocmai asu- 
pr acestor fapte omeneşti, şi a ne îace să le con- 
templăm intensiv frumuseţea ; a îndelungi cu a- 
tita graţie şi aunosferă tuceritoare, o scenă — 
scena finală — și a ne-o face acceptabilă, ceeace: 
cu greu S'a putut înfăptui în teatru pînă acum, cu. 
atita firesc, — mar însemna pentru microcritică - 
nimic! Ar fi prea mult. - | 

Şi de aceea cred că microcritica nu e aşa 'de: 

/ f 4
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mărginită încît să nu vază nimic din: îrumuseţile 

iui Rikki. : 

“E la mijloc o pricină. Mai toţi microcriticii au 

iost atinși — ba unii şi loviți — de Comitetul Tea- 

trului care ma vrut să pună interesele morale ale 

“Teatrului Naţional mai prejos de interesele lui 

materiale. Teatrul este o instituţie socială. El. are 

olature comercială, şi are nevoe de reclamă. lar 

reclama se plătește — fie în servicii: fie în bani. 

In servicii — primind piese slabe de-ale conirați-. 

lor ; în bani, în mai multe îeluri.... Ei bine, Comi- 

tctul "Teatrului, care mare bani, ar îi putut să -a- 

inte Casa Teatrului primind piese proaste de-ale 

confrhţilor, dar ma vrut. De-aci atacurile micro- 

criticei în contra pieselor preferite de Comitet. 

Dar “aceasta M'erocritică - a. căutat să lupte şi 

în astiel în contra acestui Comitet îndărătnic. Sa 

constituit în. societate şi-a anunţat premii pentru 

cele mai bune opere dramatice, cu gindul ca să 

arate Comitetului teatrului ce pricepută e dînsa.- 

Rezultatul : In primul an â premiat o lucrare dra- 

matică ce îusese primită cu elogii de Comitetul 

“Teatrului: iar în al doilea an n'a premiat pe ni- 

imeni ! Asta n'o împiedică să critice Comitetul Tea- 

tiului, că respinge piesele bune şi primeşte pe cele 

slabe. Şi e timpul de a o întreba: care sînt pre- 

sele bune, pe care le-a respins Comitetul Teatru- 

lui şi care, jucate, ar putea avea mai mare Succes. 

decit „Rikki“? Piesele. de teatru sînt scrise pe - 

hirtie, se pot pipăi, se pot citi. De ce societatea mi- - 

croeriticilor .nu le citeşte şi nu îndrăsneşte să -re 

ia apărarea. ? - 

Fiindcă nu poate... Si 

- Septembrie, 1923. n -:



PARTIDUL CALICILOR 
in legătură cu starea de mizerie a 

reprezentanţilor culturii (1922 - 

-Se ştie că, mai acum 350 de ani, două sute” de 

“nobili olandezi, jicniţi de măsurile, prin care re- 

sele Filip ÎI căuta să isbească în libertatea reli- 

„gioasă a țării, s'au prezentat regentei Marsareta 

de Parma, să protesteze şi să ceară revocarea a- 

celor măsuri. Unul din consilierii regentei — vre- 

un „grande'“-de Spania, — uitindu-se cu dispreţ 

la “modestia acestor nobili băstinaşi care, cu su- 

let curat şi patriarhal, nu puteau să aibă ţinuta - 

strălucită h stăpînitorilor, — nu s'a sfiit să le zică 

pe îranțuzeşte : „gueux“ — adică „golani“, sau 

«calici”. La un ospăț politic ce-a urmat, Bredro- 

de, unul „din conducătorii delegaţiei. propuse că 

să-și prefacă „porecla în' renume“, să-şi ia numele 

de „partidul calicilor“, iar, ca simbol exterior, o 

dăsagă şi un găvan, pe care le purtau pe vest=. 

mintele Jor simple și mohoriîte. Se ştie iarăşi suc- 

cesele acestei mîini de oameni care puneau “Su 

îletul mai presus de toate : ei au înfrint cerbicia 

fanatică -a marelui regat al Spaniei, — şi au în- 

temeiat independenţa, Olandei. 

E locul, şi la. noi, poate, pentru un partid al ca- 

licilor. Ă | 

A intrat în conştiinţa politică a fără . — Că stă-



pînirea romînească nu se poate întemeia, fără să 

stai necontenit cu arma lă picior, decit dacă, pe 

lîngă forţa politică şi militară, vom avea şi forța 

culturală. Oamenii politici văd acest lucru, îl re- 

petă în toate ocaziile, ba chiar îa unele măsuri te- 

_mMeinice, în vederea ridicării îorțelor noastre cul- 

turale. Este admirabilă mişcarea însufleţită de 

actualul ministru al instrucţiunii, pentru zidirea 

atitor clădiri şcolare. E admirabilă pornirea unor 

instituţii ca „Fondaţia Principele Carol“, "sau 

„Casa Scoalelor şi-a Culturii . poporului“, pentru 

tipărituri de cărți şi întemeeri de biblioteci. Şi, tot 

aşa; nu poate fi trecută sub tăcere întreaga miş- 

care de :organizate culturală generală ce începe 

să pornească din sînul Ateneului romin, cum îa- 

-răşi nu poate îi îndestul accentuat că ;,Teatrul-Na- 

ţional. sub noua direcțiune, a devenit o solidă şi 

înaltă instituțiune de cultură: că acelaş Aucru a- 

sem dreptul să-l sperăm dela „Opera romînă“ şi 

dela alte instituţii culturale cum e „Filarmonica 

Pondaţiei Principele Carol”, „Carmen” sau „Cîn- 

tarea: Rominiei”. Ceva mai mult. Unii din 

reprezentanţii mai de seamă ai culturii-! “au 

ajuns la situațiuni — după cum şi trebue — 

de aristocrați ai  intelectualității. Cînd. un dt- 

rector general aiunde să câșitge, după urma âc- 

tivităţii lui artistice, patru-cinci-sute de mii de lei; 

cînd un artist dramatic, fără risc şi fără pri- 

meidie de surmenare, — ajunge să încaseze pînă 

la două sute de mii de lei pe an; iar altul, care 

face sforţări mai mari, se ridică şi pînă la ju- 

mătatea de milion, — nu se poate zice că nu în- 

4 Îi E -
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cepem să avem şi la noi un mediu cultural, în care 
îorțele de creaţiune şi de periecţionare pot să 
se desvolte în voe... Lipsa de grija materială este 
temelia cea mai sigură a avîntului cultural. 

Dar cu toate aceste constatări, — reviu şi zic, 
completînd ideia : din punctul de vedere al po- 
liticii culturale, poate nicăeri nu e pe lume un loc 
mai prielnic pentru întemeerea unui partid al „ca- 
licilor“, ca la noi. 

Ce poate să însemneze că, în mişcarea culturală 
a unei țări care, în polifica ei de existență, are ne- 
voe de cultură, — că trei-patru artişti Şi scriitori 
au putut ajunge să poată sta în viața socială, ală- 
turea de atiți norocoşi îmbogăţiți de războiu ? 
Aceste pasări atît de rare nu fac decit să mă- 
rească şi mai mult impresia de înspăimîntător de- 
zechilibru care se constată între burghezi şi in- 
felestuali deoparte, şi între toți intelectualii şi unii 
dintr'inşii, de altă parte, 

Acest dezechilibru -- cauza primă a întregii 
stări de turburare în care ne aflăm — are o la-. 
ture politică ce nu cred să scape nimănui. Dar 
ceeace ne interesează, e influenţa lui asupra for- 

țelor noastre culturale. 

Cultura e lucru subţire. Cu cît e mai înaltă, cu 

atît e mai distinsă, cu atît cere miiloace materiale 

mai mari. Cu toate acestea, o reacționară preiu- 
decată îace pe burghezul îmbogăţit sau pe poli- 
'ticianul aiuns, să vadă în artist un simplu com- 
pars în îracuri de împrumut, în scriitor pe un 
coate goale de cafenea, în profesorpe un bel- 
fer menit batijocurii copiilor de boeri işlicari din 

9
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vremea fanarioţilor. Pentru bogătaşii sau îmbogă- 

țiţii noştri — artiştii, poeţii, scriitorii, dascălii — 

sînt, în mintea lor, cam dot ce erau lăutarii şi 

măscăricii la oaspeţele “domneşti şi boereşti. Re- 

prezentanţii culturii — sînt, pentru cei mai mulţi 

dintre ei, doar ingredientele apetiturile lor  sen- 

suale şi materiale — şi nimic mai mult. 

Această stare sufletească generală — zic ge- 

merală, pentrucă maioritatea bogaţilor noştri pun 

preț mai mult pe lux decit pe artă, mai 

mult pe cărți, decît pe carte — sa infil- 

trat în tot organismul nostru de stat, — şi 

va trebui să se înţeleagă că sforțările ce se fac 

acuma de .stat pentru propășirea culturală sînt 

riimica toată, pe lîngă “nenumăratele avantagii 22 

se fac pentru propăşirea materială.  „Subvenţiile”* 

şi „premiile“ cu câre alinăm mizeria reprezentan- 

ților culturii, sînt. disparente îață de îeluritele 

„încurajări“ 'ale economiei naţionale. 

„E un dezechilibru care trebue restabilit. E o 

stare care turbură sufletele cele” mai alese ale 

neâmului şi le scîrbesc. E un mediu, în care o 

mişcare culturală nu se poate desvolta normali. şi 

care abate arta şi literatura în afară de îăgaşurile 

ci naturale. 

Dacă statul rusesc a ajuns ia decăderea 

de astăzi, e că sufletul rusesc, — din pri- 

cina aceluiaş dezechilibru, de 'care vorbini, — 4 

fost de mult pervertit de directiunea culturii ru- 

seşti, victimă a geloziei celora ce o reprezentau faţă 

de cei ce nu o puteau preţui și înțelege. Produsul 

apăsării, suferinţei şi  nedreptăţii, această cul- 

“tură, în loc să fie o floare, a devenit o armă. Ten- 

dinţa a înlocuit îrumuseţea, şi necazul a poleit, cu
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mucedeu-i polen, încîntarea şi înălţarea suileteas- 
Că a artei... 

Cultura implică nu numai distincțiune şi ele- 

ganţă. Cultura implică şi demnitate. lar azi dem- 

nitate, fără suficiente condiţii materiale, nu e cu 
putinţă. Cultura nu poate îi o cerșetoare ; şi, din 
momentul ce i se recunoaşte meritul în politica de 
stat, trebue să i se dea aceleaşi drepturi ca şi 
economiei. ŞI, oricît de frumos ar îi fost gestul 
unei „anumite bănci, care-şi cunoaşte interesul, să 
întreţină pe o glorie a ţării, ca Mihail Sorbul, pe 

patul de suferință, — nu mă pot împiedeca să nu 
consider această situaţie ca o îniosire. Cultura 
vrea mai puţină milă şi mai mult respect, şi 
"rai puțină pomană, | 

„ Altiel, reprezentanţii culturii ar avea tot drep- 
tul să întemeeze un „partid al calicilor“, şi să 
ceară dreptul la viaţă nu numai a trupului şi ape- 
titurilor, — ci şi a aspirațiilor sufleteşti.“ 

aa



CĂTRE TINERETUL UNIVERSITAR 
  

Scumpi studenți, 

' Mă adresez vouă Cu acest apelativ şi în acest 

chip familiar, pentru că, în împrejurările de faţă, 

nu pot avea aită atitudine decit aceea a unui pă- 

inte faţă 'de fiii Băi. 

:Noi, profesorii, dorim Cu toţii să nu pierdem o 

primăvară de semănătură ințelectuală. Fără voi, 

țără sălile noastre de seminar, fără lucrările noas- 

tre, cot la cot, în clinici, în instute sau în Jabora- 

toare, — pe vremea aceasta consacrată de zeci 

de ani activităţii universitare, — noi nu mai sin- 

tem noi. E ceva nefiresc, din care, mai întîi de 

toate, suiere cultura romînă, paralizată în însăşi 

isvoarele ei. 

La rîndul vostru, nici voi nu cred să vă simțiţi 

mai bine. O vacanţă forţată nu e vacanţă. 

Cum se face că, pe cînd, şi voi, şi profesorii Voş- 

tri, voesc să se redeschidă universitatea, ea to- 

tuş rămîne închisă ? 

Pentrucă — ziceţi voi — vrem să apărăm Cul- 

“tura romînă, căutînd să determinăm statul romîn 

să asigure, prin legi şi regulamente, preponderen-
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a proporţională a elementului romînesc de baş- 

“tină, în Universitate. 

Căci aceasta însemnează în mintea voastră nume- 

rus cldusus. Cînd, în cutare îacultate, ziceţi voi, 

sînt 100 de evrei şi numai 30 de romini (deşi du- 

pă proporţia reală ar trebui să fie 100 de romini 

şi numai 10 sau 15 la sută evrei) şi statul romîn 

tolerează acest lucru, — aceasta însemnează că 

statul romîn tolerează o înstrăinare a culiurii ro- 

mine, care, din an în an, poate ajunge să fie re- 

prezentată numai de „romîni“ străini de neamul 

nostru. Adică, aţi putea adăuga : ceeace — în Ro- 

miînia Mare, cu orașele înstrăinate -- s'a evitat, în 

privinţa puterii politice şi în privinţa posesiunii pă 

mîntului, dîndu-se ţăranului romîn votul universal! 

Şi pămîntul rural, — nu se va putea totuşi evita 

'din punci de vedere cultural. Străinii de la oraşe 

— deși cetăţeni romiîni, sau tocmai pentru că sînt 

“cetăţeni romîni, — fiind mai culți, mai bogaţi şi * 

mai aproape de isvoarele culturii, — vor veni în 

universităţile romîne în număr mult mai mare de- 

Jît fiii de săteni romini, care, pradă analiabetis- 

mului, sînt şi săraci, sînt şi atît de departe de 

viaţa oraşelor unde se macină cultura. Este o îa- 

“alitate pe care legiuitorii împroprietăririi şi vo- 

“tului universal mau prevăzut-o şi mau avut cum 

s'o oclească. Ei „ine, noi, tineretul universitar ro- 

mîn, profităm de acest prilei, şi, punînd chestiu- 

$nea întreagă şi sincer, vrem să silim statul ro- 

mîn so rezolve, chiar dacă legile ce-l cîrmuesc şi 

obligaţunile internaţionale ce are l-ar împiedica... 

| Mărkiisiţi, iubiţi studenţi, că aceasta este ati- 
tudinea voastră. Dar să mărturisiţii în acelaș tirnp,
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că această atitudine ese din cadrul obişnuitului. 

jAceastă atitudine nu numai că trece peste drep- 

turile şi datoriile unui civis, academici, — a unui 

student — dar trece şi peste acelea ale unui ce- 

“ăţean care, prin mijloace paşnice şi legale, vrea 

să se înfăptuiască anume reiomă. Această atitu- 

dine este pur şi simplu revoluționară. 

In cererile voastre, voi aţi trecut peste autori- 

tatea profesorilor voştri, — voi V'aţi pus mai pre- 

sus de legile ţării, şi încercaţi să le realizaţi — 

etiam contra omnes — cu răsturnarea oricărei au- 

torități. 

- Nu vi se pare că această atitudine duce tocmat 

la destămarea culturii — iar nici decum la înte- 

meerea ei ? 

— Dar mavem noi dreptate? — veţi răspunde. 

— Nimeni nu contestă dreptatea voastră. Nu nu-: 

mai vam dat-o, dar, în argumentarea de mai Sus, 

Vam sprijinit dreptatea cu noi argumente. Nu 

cred 'să fie vreun profesor, care să poată admite 

puterea culturală să treacă din mina romînească în 

mina minorităţilor. Toţi văd pericolul, şi toţi se 

simt uniţi, ca să lupte în contra lui. Deci, nici o 

deosebire între voi şi acei profesori, în ce priveşte: 

veşte scopul. Deosebirea e numai în privința mij- 

loacelor. Voi vreţi mijloace revoluţionare, mijloace 

care să violeze autoritatea statului, şi să 

întroneze o nouă ordine, peste autoritatea lui ; — 

jar noi, profesorii, vă zicem : mijloacele revolu-- 

iționare, în împrejurările de faţă — cu nevoia regi- 

mului militar la hotare, şi cu acela al siguranţei 

generale în interior — sînt fot ceea ce vor vrăi- 

maşii noştri de pretutindeni.
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Nici Ungurii, nici Ruşii, nici Nemţii nu pot nimic 
“în contra noastră. Dar cînd Ungurii, Ruşii, Nem- 

ţii vor fi ajutaţi şi de Evreii Unguri, de Evreii 

Ruşi, de Evreii Nemţi — și pe deasupra vor fi 

încurajați ” şi de Evreii Romini, — care, — 

'în parentes fie zis — au făcut greșala de a de- 

veni provocatori de cînd şi-au dobîndit drepturile, 

— vor aduce o astfel de perturbaţiune în aface- 

le publice, că Romînia va pierde marele său 

prestigiu de apărătoare a ordinei. 

Aceşti dușmani urmăresc să compromită pres- 

_tigiul nostru. 

Singurul stat, care rămăsese îndemn, şi care, 

ltocmai din, această pricină, este şi cel mai respec- 

“at astăzi în această parte a lumii, — este Ro- 

minia. 

A trebuit să aibă şi Rominia „boizevismul“ său 
— boala — psihosa — „turbăciunea“, cum zicea un 
distins coleg, și a trebuit să vie tocmai de la voi, 
de la studenţimea romînă, speranţa „noastră de 
miine ! 

Atiît în viața sufletească, cît şi în cea. socială, 
se. găsesc fatalităţi care fac ca. răul cel mare să 

ne vină tocmai de la cei ce ne vor mai mult binele. 

E cazul ţării — primeiduită tocmai de studenţi- 

mea noastră, speranţa noastră de miine. 

Va să zică, scumpi studenţi, — încă o dată: în- 

tre noi nu e decît deosebirea de miiloace, iar mii- 

loacele întrebuințate de voi convin vrăimașilor 

noştri, — ş? numai în aparenţă, nouă. Scuturaţi-vă 
sun moment de unele influenţe strîmte şi primei- 

dioase. Rămîneţi, cu sufletul curat, în fața pro- 
blemei şi iudecăţi :.
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Cînd aveţi un ministru atît de harnic şi de ge- 

meros, care a activat şi activează ca nimeni altul 

ridicarea clădirilor şcolare de la ţară, înfiinţarea 

de şcoli primare şi normale pretutindeni, dotarea 

vieţii studenţeşti cu tot ceea ce-i trebue; cînd 

guvernul pune la dispoziţia organizării vieţii u- 

niversitare peste 150.000.000 numai pentru anul a- 

cesta, cînd întregul corp profesoral al Universi- 

tăţi îşi ia angajamentul să aibă ochiul deschis 

pentru ca să asigure cultura majorităţii romînilor; 

cînd, ca studenţi şi cetăţeni ce sinteţi, aveţi pu- 

tinţa, pe deoparte să vă supuneţi îndatoririlor uni- 

versitare, iar pe de alta să vă organizaţi politi- 

ceşte, pentru a urmări pe căi legale, acelaş scop 

al preponderenţei culturale a elementelor romi- 

neşti ; — cînd aveţi toate aceste garanţii pentru 

Atingerea marelui scop naţional — este cel puţin 

o greşală neertată să despreţueşti toate aceste a- 

Wantagii ce duc la scop. 

De aceea, scumpi studenți, — fără să fac uz de 
autoritatea legilor şi regulamentelor, de care w'aţi 
ținut seama ; fără să ridic în faţa voastră amenin- 
țările unei autorităţi geloase de prestigiul ei, — 
vă zic : reintraţi în voi înşivă, cumpăniţi tot bi- 
nele ce vi l-am putut spune, şi, cu inima înaltă, 
daţi ascultarej/sfatului de a 'nu; pune accentul pe o 
ambiţie rău înţeleasă, ci pe marele interes al cul- 
turii romiîne, a căreia țesătură sîntem chemaţi s'o 
facem împreună cu voi, spre gloria neamului nos- 
iru. 

* 
- Ş 

și se



IN COTRO MERGEM? 
în legătură cu Reforma învățămîntului 

  

“Invăţămîntul este femelia culturii. Fireşte, luăm 

cuvîntul „învățămînt“ în sensul cel mai larg al cu- 

xîntului, în care, vreînd-nevrînd, şi contrar doctri- 

nei clasice, înglobăm şi educaţia. E o accepţie »e 

care o impune din ce în ce maj mult uzul, întru- 

cât, la urma urmelor, şi educaţia nu se poate îace, 

decît tot printr'un învățămînt verbal sau scris, de 

la om la om. De altminteri, învățămîntul; fiind, 

mai întîi de toate, o lucrare intelectuală. şi deci 

eminamente conştientă, — numai printr'iusul se 

poate da o directivă educaţiei şi culturii în ge- 

„mere. | 

Aşa dar, învățămîntul este temelia culturii, iar 

cultura nu e decît educaţia superioară colectivă, 

contribuţia statornică de cunoştinţe, prin ajutorul 

cărora creştem conștiința unui popor, pentru ca să 

“ajungă cât mai sănătos, cît mai tare şi mai bo- 

gat suileteşte şi putînd să aibă, astiel, o existenţă 

cît mai durabilă şi mai fecundă în viitor. 

Directiva culturii nu poate îi străină de 

directiva învățămîntului. Cultura continuă  în- 

„
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- Vățămintul ; pe el se aşează, şi între direcţia ei 

şi a lui nu numai nu trebue să fie contrazicere, ci, 

pe “cît se poate, concordanţă. Numai aşa se asi- 

gură unitatea întregului care se numeşte stat, co- 

ioana vertebrală a fiinţei lui sufleteşti. 

lată pentru ce reforma învăţămîntului, pusă cu 

atita stăruinţă la ordinea zilei, prin harnica şi .spor- 

nica activitate, la ministerul instrucţiunii, a d-lui 

dr. C. Angelescu, trebue să intereseze în cel mai 

mare grad pe campionii desvoltării noastre cultu- 

sale. 

Pe ce să ne întemeem desvoltarea învăţămîn-. 

tului nostru ? Ce direcţie trebue să-i dăm, pentru 

ca desvoltarea lui ulterioară, sub forma culturii, să 

sporească cît mai mult puterile de rezistenţă şi 

- staţă ale poporului nostru ? 

Negreşit, un popor — mai cu seamă un popor: 

cu conştiinţa tînără, nu se poate sustrage iniluen=. 

telor marilor popoare culturale ale Occidentului. 

Dar, precum din punct de vedere economic, — şi 

cu toate greutățile zilei, — un întreg partid, cel 

mai puternic şi singurul în stare să ţină echilibrul: 

stabil al statului, în aceste vremi de fierbere ge- 

fierală, — a putut să inaugureze o directivă națio- 

nală, menţinînd totuşi fără sdruncin, legăturile cu: 

bogatele economii ale marilor popoare din Apus,. 

— tot aşa s'ar putea întemeia în cultura noastră, o 

directivă naţională, care, fără să se întrăineze de: 

atmosfera culturală mondială, să aibă totuşi, mai: 

înainte de toate, conştiinţa că numai prin selec-. 

țiunea, întărirea şi răspîndirea elementelor de cul- 

tură, în care se străvede originalitatea poporului” 

niostru, fie ea poporană, cultă sau ralinată, — se:
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poate închega o unitate sufletească superioară; 

care să garanteze durabilitatea infinită a poporu- 

jui romîn în noile şi fireştile lui graniţe. 
Această directivă, care ține seamă de toate in- 

fluenţele posibile, dar pune accentul pe viața ce le- . 

poate asimila şi transtorma în vederea unității în- 

tresului, se deasibeşte de alte directive similare : 

ea e națională şi integrală. In acelaş liinp, a'rtid 

de principiu selecționarea elemenfelor originale, ea 

nu are nici caracter isforic, nici etnografic, 

decit numai în măsura în care elementele istorice: 

și etnografice suit caracteristice ezautui puporu- 

lui nostru, adică în măsura în care iiința pGporu- 

lui' nostru, se înfrumusefeazi prin ele, scoţînd în. 

relieî originalitatea lui. Aşa fiind, directiva inte- 
grală nu poate admite ca bune, adaptabile şi cul-- 

tivabile, toate faptele strămoşilor noștri, toafe o-- 

bicejurile poporului nostru, toate producţiile  li-- 

terare şi artistice de azi sau de eri, de origine po- 

porană sau cultă, ci numai pe acelea care se pot 

integra într'o imagine de umanitate superioară 

păstrind  coloratura particulară a  individualităţii 

hoastre etnice....... ” 

Dar nu e locul atit să A aci aceste conside-. 

raţii teoretice, cât, să lămurim printr'un exemplu: 

isensul ei adincj;şi/ îecund. 

Cind e vorba de învăţămînt toți se întreabă :: 
direcţie clasică ? ori direcţie realistă ? spre: 

teorism? sau spre pragmatism ? învățămînt in- 

telectua! sau practic? Şi: lupta: se dă între cei 

care, făcînd şcoala teoretică şi clasică de acum 
20—30 de ani, constață că ea a dat generaţiunea: 

rominească idealistă şi viguroasă, care a înfăptuit:
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“statul romîn de azi, şi deci nu pot să mo susţină, 

-— şi între aceia, care, luînd în vedere matenia- 

lisinul ce-a copleșit conştiinţa imondială, ţin să 

rămină moderni şi vor să prepare generaţiile în 

acest spirit utilitar în vederea luptei pentru viaţă. 

Pe de altă parte, de cînd cu războiul — și cînd 

“mai cu seamă s'au răspîndit în occident întrece- 

rile la sporturi, — problema învățămîntului s'a 

complicat cu problema educaţiei fizice.  Mens 

sana in corpore sano a început să devină o gîn- 

dire vie în sufletul multor pedagogi, aşa că, în 

„afară de întrebarea, dacă învățămîntul trebue să 

îie mai mult teoretic sau mai mult practic, sa 

adăugat preocuparea, dacă fie teoretic sau prac- 

tic, învămîntul nu trebue să fie mai înainte de 

“toate în legătură cu îngrijirea corpului, cu  des- 

voltarea lui fizică, cu întărirea, îmlădierea şi bu- 

ma funcţionare a organelor. De aci. desvoltarea 

care a luat-o, în legătură cu şcoala, cercetăşia şi 

încurajarea sporturilor de care se leagă numele 

admirabilei figuri culturale care este Principele 

Carol. 

In toate aceste divergente preocupări, care 

“sunt susținute prin felurite argumente sau 

prin  observări izvorite din propria  expe- 

riență, nimeni ma căutat să se întrebe mai 

întîi, despre firea poporului romiîn, despre 

“destoiniciile lui speciale, despre bogăţiile lui 

sufleteşti din îrecut şi din prezent şi despre nă- - 

zuințele spre care el este împins în mod firesc ; 

'şi, al doilea despre idealul pe care o asemenea en- 

titate omenească poate să-l ajungă. Cu alte cu- 

xinte nimeni ma luat în cercetare tocmai cerințele
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Sundamentale ale directivei pe care o numirăm na- - 

ţională şi integrală. | 

Esie rominul din îire teoretic sau practic? De 

natură precumpănitor teoretică sau practică sînt: 

bogăţiile lui sufleteşti din trecut şi din prezent? 

Spre ce năzueşte în mod firesc sufletul romînu- 

lui — spre avere materială, sau spre slavă, cin- 

ste şi îrumuseţe ? — Şi mai departe : dacă apu- 

căturile firii romîneşti sînt în genere idealiste — . 

pe ce pune ea preţ cînd e vorba de activitate îi- 

zică : pe muncă ordonată, stăruitoare, meticuloa- : 

să şi pe exerciţii sistematice care cer răbdare şi 

metodă, ori din contra, pe munca entusiastă, în- 

termitentă şi grăbită, şi pe iocul, -în care avîntul “ 

infocarea şi îndrăsneala lipsită de calcul dau nota 

caracteristică ? Nu cumva această notă se îm- 

preună cu idealismul activităţii lui sufleteşti, şi ne : 

cuce la concluzia că poporul romîn e cu desă- 

xîrşiere altceva decît poporul german, - francez .- 

sau englez ? Şi, dacă lucru stă astfel, oare nu îa- 

cem rău, cînd în directiva învăţămîntului şi cul- 

iurii noastre, în făurirea idealului pe care tre- 

tue să-l ajungă poporul nostru, nu ţinem seama 

mai întîi de ele? 

Jlacă pentru ce cred că, în reforma învăţămîn- 

tului, — preocupările teoretice, practice şi spor- 

tive trebue dozate astiel în cît şcoala să ie 

<a o grădină în care floarea romînească să-și gă- 

sească pămîntul care-i trebue, pentru ca cu atit - 

mai mult să strălucească în soarele, către care,. 

prin adinca lui fire, năzueşte. 

8



UN PAS INAINTE ŞI DOI ÎNAPOI 
  

- Apropos de otrăvirea Prahovei 

Cînd prin anii 92—93, Petre Carp a adus, ca 

ministru al agriculturii, înaintea Parlamentului, 

“Legea minelor, — înîlăcăratul suflet ce-a fost De- 

luvrancea, care nu ştia afît de economie, cît de 

poezie, — a combătut această lege, între altele, 

"şi pe motivul că fabricile ce ar provoca, vor 

pîngări văile şi ponoarele munţilor noştri, vor tur- 

bura, cu îluerele lor, pacea dumnezeiască a codri- 

lor, vor strica nespusul farmec idilic al plaiuri- 

lor noastre,— „gurile“ noastre „de raiu',— pe care 

şi-au dus viaţa moşii şi strămoşii noştri, simpli 

la port, îndurători la necaz şi senini la suilet, mii 

de ani. 

“Delavrancea avea şi m'avea dreptate. Cu toată 

urițenia pădurilor de sonde de la Băicoiu şi Cîm- 

„pina, cu toate fluerele, nu numai ale fabriciior, dar 

“mai cu seamă ale trenurilor, pe care le-am vrea 

“iotuşi cît mai multe,—farmecul naturii rămine în- 

ireg, de îndată ce, pe.cărăruia prinsă 'n iarba mă- 

runţică, intri în dumbrăvile de pe, malul apelor, 

sau te cuiunzi în miezul codrilor, sau—şi mai cu 

:seamă, te urci pe coastele şi pe podişurile munţi-
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lor. Din mijlocul sfintei păci ce te înconjoară, din 

marea de aer proaspăt, ce te înviorează şi te saltă, 

din încîntarea priveliştilor ce-ţi umple ochiul cu 

magia călătoriei norilor pentinsurile ondulate a- 

prinse de soare,—un orăşel de pildă, ca Azuga — 

cu vilele, căsuţele, fabricele lui, ce-ţi apare, jos 

în vale, ca printr'o sticlă şi dintr'odată de-asu- 

pra brazilor rămaşi pe coastă, — ia un farmec 

din altă lume, iar fluerele pe care 'le auzi din 

cînd în Xînd străbătind, cu ecourile lor, toate 
îndoiturile văilor păduroase, măreşte prin con- 
irast mîngiierea infinită a liniştii de sus, în 
care îţi duci paşii încordaţi dar uşori. Nu, — 
fabricele şi aşezările de lucrători de litigă ele 

-— văzute şi simţite de' departe, din adîncuri de 

codri sau de pe colţi de piatră—nu pot întuneca 

frumuseţea munţilor şi codrilor noştri. Şi totuși, 

Delavrancea, cu instinctul adînc de artist deşi 

nu cu viziunea completă a adevărului, avea drep- 

tate întrun punct. 

Adevărata îrumuseţe cere curăţie și curăţe- 

nie,' ordine şi echilibru, respectul firii întregi. şi 

deci şi al firii omeneşti, cu toate trebuințele ei, 

— iar toate acestea nu sunt: decît tot atitea 

fațete ale binelui și adevărului. Siimnţimîntul a- 

cestui suprem şi adînc adevăr îl avea Delavran- 

cea, cînd vorbea de pîngărirea munţilor noştri prin 

viaţa fabricelor. Obscur dar sigur, el îşi da seama 

că ceeace mînă economia modernă nu e frumu- 

seţea care trăia în el, ci utilul, binele material, al 
industriaşilor. Obscur dar sigur, el își da seama că 

aceștia, ori unde vor putea, — chiar pentru unu | 

cîştig de nimic,.— vor sacrifica frumuseţea, uti- |
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Jului imediat. Obscur dar sigur, își da seama că 

nişte asemenea oameni nu se vor ridica nici- 

odată la ideia că, realizînd curăţia şi curăţenia, 

ordinea şi echilibrul, respectul nevoilor firii te- 

restre şi umane, — adică frumuseţea mai întîi 

de toate,—vor realiza în acelaş timp şi binele şi 

folositorul sub forma lui cea durabilă. Şi de aci 

protestul îndreptăţit... 

In adevăr, în unele privinţe şi m urma răspîn- 

dirii ideilor umanitare, partea cea bună a socialis- 

mului, industriaşii au înţeles importanţa unor îa- 

brici curate şi aerate, a unor lucrători sănătoși 

şi mulţurmiţi, — şi deci a unor locuințe, a unei 

hrane şi a unei învestmîntări cuviincioase, de care 

şi aceştia aveau nevoe, aşa că multe din îabri- 

cile noastre încep să ia aspectul unor organe so- 

ciale, care, mulțumind cerinţele fizice şi morale, 

se prezintă cu un echilibru interior mult mai util 

pentru viaţa ţării, decît grozăviile de altă dată... 

Dar toate acestea au fost şi pot îi obţinute mai 

mult de nevee, iar nu pornind dintr'o  concep- 

ţiune superioară a frumuseţii, care, realizată, de- 

vine utilă. Cel mai izbitor, — şi pot zice mai in- 

dignător exemplu, — ni-l dă modul cum industriaşii 

noştri de pe valea Prahovei tratează acest rîu, 

care altădată făcea podoaba munţilor noştri şi 

mîngiierea oamenilor şi vietăţilor ce trăesc san 

călătoresc în preaima ei. 

Prahova pe cînd o cînta Coşbuc — 

- Dar te mînă 'n lume dorul 

Să vezi lumea! Şi tu fugi 

Ochii negrii ţi-i întuneci 

Te asvirii vuind în vale
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Şi sălbatecă aluneci : 
De-al tău vuet gem în cale 
Liniştitele păduri — 

era o încîntare a ochiului şi a suiletului. Cu apele 

ei limpezi de-i puteai înnupăra toate pietricelele, 

ca mersul si elegant şi capricios, aci lin, aci svă- 

păiat, aci luminat de soare, aci întunecat de codri 
ori de stînci prăpăstioase ; cu ţărmii ei prinşi în 

iarbă bogată şi mătăsoasă, lipiți de pajiști şi 
pcene pline de îlori, ori de zăvoae de anini, prin 
care potecile bătute şerpuesc, — era o apă vred- 
nică de munţii pe lîngă care curge, vrednică de a 
străbate cea mai bogată vale a ţării, vrednică mai 
cu seamă de Sinaia, capitala de vară şi podoaba 

de totdeauna a ţării. Streinul, venit din depărtări, 

— Şi chiar după ce trecea prin îrumoasa vale a 

Temeşuiui — putea să unească întrjun gînd, unic 
Prin îrumuseţea lui, măreţia lanțului de  viriuri 

stincoase de sus, cu pajiștile graţioase înviorate 

de apele limpezi de jos ! 

Aşa era odată Prahova. 

Astăzi ea e un rîu de ofravă. 

Începînd dela Azuga. apele ei sînt murdărite de 

fel de fel de scursori din îfabricele de-acolo, iar 

cînd aiunge la fabrica de hîrtie din Buşteni, se 

- îacarcă de nişte adevărate otrăvuri care pestilen- 

țiază, în dreapta şi în stînga, toate paiiştele. De 

țărmii ei se anină un mil uricios cu spume sus- 

pecte şi-o duhoare dulceagă şi înnecăcioasă te în-. 

vătue. Și apele ei turburate, îngălbenite, înnegrite 

murmură zadarnic îrumuseţilor din preiur. Din apa 

19
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ei, omul nu poate să bea şi vitele nu pot să se a- 

dape ; în apele ei, nimeni nu se poate scălda, — 

dar ea merge înainte, murdăreşte îrumuseţile Si- 

naii şi trece mai departe şi fără să-şi mai recapete 

Simpezimea ei de apă curată şi sănătoasă... 

Dar automobilele celor ce-ar putea să ia mă- 

suri în contra acestei proianăfi, trec departe pe 

şosea, şi astfel--cea mai îrumoasă podoabă a celei 

mai frumoase văi a munţilor noştrii e menită să 

rămînă pe veci otrăvită... 

Domnii care conduc îfabricele nu simt se vede 

nevoia să neutralizeze substanţele stricăcioase ce 

se scurg în această apă ; nici măcar să îngrijească 

'de filtrarea apelor murdărite de îndată « ce es din 

fabrică. 

Şi totuşi pentru aceia care au convingerea că 

ceeace este frumos este şi util, — ar fi un lucru 

foarte uşor. Dar tocmai pentru că e aşa de uşor 

şi nu se face, noi ne ridicăm glasul aci ca să fie 

făcut cit mai neîntirziat. ” 

O cerem în numele culturii şi pentru cinstea 

țării 1). E 

OO: 

) De la scrierea acestui articol se pare că s'a 
mai îmbunătățit situaţia ; dar nu e destul.



AVEM FUNCȚIUNI, 
DAR NU ȘI ORGANE 

  

Cu toate frămintările politice, care, prin atitea 

ziare, tind să misce opinia publică şi să răsco- 

"lească pasiunile ce pot duce la agitaţii şi mişcări 

necugetate, — această opinie — în afară de ul- 

timile incidente studențești care nau cine ştie 

ce cauze adinci şi neînlăturabile, — rămîne calmă 

şi cuminte, fiind dispusă să se preQcupe de altiel 

de manifestări decît cele cu caracter politic. Ceva 

mai mult. Chiar manifestările cu acest caracter, — 
ca d. ex. unirea democraţilor cu ardelenii naţio- 

năli, congresul ţărăniştilor, etc., — n'au nervul ac- 

tiv care să pasioneze masele şi să turbure atins- 

fera ţării. Ele au mai mult un caracter contempla- 

tiv, de constătare, de organizare, de orientare, în 

care joacă rol mai mult intelectualitatea şi prea pu- 

“in pasiuriea şi voinţa, In această atmosferă, mai 

niult de reculezere decît de impulsiune, nu e de mi- 

rare că opinia publică dă o precădere din ce în ce 
nai mare manifestărilor superioare ale sufletului 
nostru— maniestări culturale, care, profitind de a- 
ceastă stare generală sufletească, se multiplică în- 

trun mod vertiginos în toate straturile vieţii noa-
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stre publice. Este o stare socială îmbucurătoare 

proprie ecloziurilor suileteşti, o  atmosieră de 

„primăvară culturală“, în care pot da colţ și îm- 

muguri multe şi nenumărate îlori ale suiletului ro- 

mâînesc într'o nouă perioadă de creaţie. Mişcarea 

culturală tinde să devină o vie realitate. Deasu- 

pra statului material, începe să prindă contur. 

fiinţă, statul cultural, adevăratul mediu de îniră- 

țire al oamenilor. 

Dar această izbucnirea de forțe, unele care cau- 

tă să se instruiască, altele, să se pertecţicneze şi 

altele, să producă, constitue în organismul fiinţei * 

noastre sociale,. tot atîtea noi funcțiuni ale lui. 

E o funcţiune nouă, tendinţa „Casei culturii po- 

poporului“ (fie cea de la Casa Şcoalelor“, fie: 

„Fundaţia Principele Caro!) sau a „Caselor 

naţionale“ de a sistematiza viaţa culturală la ţară. 

E o funcţie nouă, necesitatea de a avea în îie 

care sat, pă lingă şcoală şi biserică, o casă şi-un 

loc împrejur, în care, sătenii şi tineretul să se a- 

dune şi să se deprindă a petrece altfel decit la 

taraba unei cîrciume, fie ţinînd consfătuiri, fie as 

cultind un cor sau o cuvintare, îie asistind la o re- 

prezentaţice de teatru popular sau de dans, fie or- 

ganizind procesiuni, jocuri de întrecere,  şeză- 

„tori: sau. chiar baluri cuviincioase. E o funcţie nouă 

"nevoia ca la barou, pe lîngă judecări de procese, 
--să se organizeze conferinţe teoretice, la facultăţi 

pe lirgă câtedre, să întemeezi institute, pe lingă 

Uyiveisitate, să întemeezi alte universităţi : „U- 

niversitatea liberă“, „Universitatea U. E. P.“, „U-. 
niversitatea populară a muncitorilor“, „Universita- 

ea populară a Ateneului“. E o funcţie now ne
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voia de a ţine serii de conferinţe cu plată sau 

fără plată „(Ateneul Romin“, „Poesis“, „„Ideia eu- 

ropeană“). Şi mai cu seamă e semnul unor îune- 

ţii noi pentru organismul nostru sufletesc, nemai 

pomenita năvală către şcoală a tineretulu, năvală 

care a făcut ca personalul profesoral, cu toate 

că şi-a dublat sau chiar triplat munca, să nu mai 

poată prididi cerințele, deşi azi îie cărui elev i 

se cere o cheltuială, de zeci de ori şi chiar de-o 

sută de ori mai mare ca înainte de războiu, cînd 

taxele şcolare erau aproape disparente. 

Dar aceste funcţii noi, de jos şi de sus, cer 

„organe“. In prima perioadă a deşteptării noas- 

tre 'naționale n'aveam profesori, naveam artişti 

dramatici, m'avem muzicanți, pictori sau sculp- 

tori, dar, cu o populaţie de 10 ori mai mică, a- 

veam în Bucureşti un teatru naţional, în care ju- 

cau şi cîntau însă mai mult streinii, şi o Universi- 

tate, unde unii profesorii îşi plăteau elevii ca să 

vină “ia cursuri. Aveam Conservator de muzică, 

şcoală “de Bele-Arte, Pinacotecă — „aveam otr- 
gane, dar maveam funcțiuni“. Azi funcțiuni şi po- 
sibilităţi de funcțiuni avem destule, dar organe, 

jiide să se desfăşoare aceste funcțiuni în toată 
amploarea lor n'avem. Universitățile n'au săli, la- 
boratoriile p'au instrumente, institutele mau mo- 

bilă, r'au dulapuri, mau cărţi, necum edificii cu 
Săli de lucru sau de conferințe. Cunosc institute 
îrecventate de sute de membri, care într'un loc 

îşi ţin muit-puţinele cărți ce şi-au putut procura, 

în alt ioc îşi au arhiva, într'altul, sala de conferin- 
e, şi în trei patru locuri manuscriptele lucrări- 
lor. Societăţi vechi şi puse sub înalte protecţiuni
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mau local, n'au săli măcar cit un club de petre- 

ceri viţioase. Societatea geografică îşi ţine confe- 

rinţele pe la Universitate, pe la Fundaţia univer- 

sitară Carol |, (care e 0 “adevărată binecuvin- 

jare pentru manifestaţiile noastre culturale), iar 

scriptele, în două săli ale Ateneului romin, care, 

cu noua lui activitate, n'are nici el unde să răsufle. 

Palatul artelor a fost ocupat de importantul mu- 

zeu militar, iar tablourile pinacotecei stau îngră- 

inădite în cinci săli ale aceluiaș Ateneu care ast- 

fel nuşi poate îndeplini propria lui menire. Noua 

primăvară culturală mare aer, nare spaţiu, 

mare cer. Florile ce au răsărit sau stau să ră- 

sară ameninţă să vestejească, fiindcă nau unde 

să respire. ” 

In acestă situaţie, orice iniţiativă pentru Crea- 

rea de noi organe -pentrii întreţinerea şi  întări- 

vea vieţii noastre suileteşti, trebue salutată cu 

bucurie şi recunoştinţă. Şi cu aceste sentimente, 

sulutăm irtențiunea ministrului insirucşiunii, Dr. 

C. Angelescu, de a da, din budgetul statului, 

pentru clădiri şcolare suma de 200 de milioane, 

dintre care 70—80 dei milioane pentru Universi= 

tatea din Bucureşti, care, îaţă de populaţia şco- . 

“ară ce are şi de importanţa ce trebue să-i dăm, 

este o adevărată cenuşereasă a instituţiilor noas- 

tre culturale. 

Cu această ocaziune, îmi permit să-mi exprim 

nn deziderat, care nu Sar realiza cu succes, de- 

cât dacă între Ministerul Instrucțiunii, Ministerul
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Cultelor şi: Artelor şi Ateneul Romiîn ” sar putea 

stabili o înţelegere cu privire la înaltele noastre 

trebuințele culturale. Iată de ce e vorba. 

Şcoala în afară de instrucţie şi disciplină — e- 

ducaţia inteligenţei şi a voinţei, — trebue să dea 

şi educaţia suiletească. Serbările şcolare sînt u- 

“nul din mijloacele cele mai însemnate ale aces- 

tei educaţiuni. Şi se ştie că toate edificiile noi. 

scolare — de 25—30 de ani încoace — au, pe lin- 

gă sălile de curs, pe lingă sala de gimnastică şi 

'amiiteatrul pentru experiențe, — şi o sală îesti- 

vă, în care însă nu încap nici toţi şcolarii, ne cum 

familiile lor, dacă — cum s'ar cuveni — ar vo: 

să asiste la serbările şcolare. Presupun că tot 
după acest tip se vor construi şi noile şcoale, aşa 

că într'un oraș, unde va îi nevoe de două, trei 

sau mai multe şecale secundare (şi nu ştiu ce oraş 

mar avea acum nevoe de un liceu,-de o. şcoală 

secundară de fete, de o ştoală normală şi una pro- 

fesională sau de meserii !), se vor" construi o- 

dată cu ele şi cite două, trei sau mai multe” 

săli festive fatal neîncăpătoare pentru publicul şi 

scopul pentru care sunt destinate. Ideia mea e 

ca toate îonduile destinate pentru aceste săli fes- 

live să se centralizeze într'un singur fond admi- 

nistrat de un comitet cultural adhoc (în care ar 
intra directorii şcoalelor respective şi alte perso- 
nalităţi locale iubitoare de cultură). Acest fond, 
mărit prin contribuțiuni, prin cotizaţii şi prin 

produsul diferitelor serbări, reprezentări şi con- 
ferinţe ce-ar putea fi date în unire cu reprezen- 
tanții locali. ai Ateneului romîn, va putea servi. 

pentru construirea unui singur edificiu cultural cen-
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tral — cum ar fi Aţeneul Romiîn pentru Bucu- 

reşti — care ar servi în mod gratuit pentru : 

toate serbările şcolare culturale, şi în acelaş 

timp, cu plată, pentru manifestările artistice 

în genere. Un asemenea edificiu, pentru care sar 

putea adopta un plan comun, ar avea, pe lingă o 

sală mare, de spectacole (teatru, operă, concert), 

o sală mai mică pentru conferinţe şi filme educa- 

tive, săli pentru expoziţii, pentru muzee istorice 

și etnografice, pentru bibliotecă... | 

Pe aceste baze şi cu acest scop s'ar putea face 

o Tare societate şi, dacă în chestiile celelalte e- 

conomice, mă raliez în totul la cuvîntul de ordine 

„prin noi înşine“, — totuşi, — din pricină că sta- 
“tul: material nu,e înclinat să aibă toată generozi: 

tatea de care cel cultural are nevoe, — iar ches-: 

tiunea. cere să îie rezolvată grabnic, — mai că 

mi-aş vinde o părticică din suflet — şi aş îace-o 

cu Americanii.



PENTRU IDEALUL ESTETIC 

In vremea aceasta de schimbări şi de prefaceri), 

— unde de nisip pe ondulaţiunile. nestatornice ale 

dunelor — a vorbi de o reformă temeinică a insti- 

tuțiilor noastre de stat, — e o copilărie. Timpul: - 

ridică cu o mînă şi doboară cu cealaltă; — şi 

trebue, din partea cuiva, ori o mare doză de ipo- 

crizie ce merge pînă la înşelarea de sine însuşi, 

ori un suflet subaltern pus în serviciul unora mai : 

puternici, ce vor să-şi bată joc de neamul nostru,— 

pentru ca, în momentele de îaţă, să te frăminți, 

să te agiți, să te baţi în piept şi să vorbeşti de 

regenerarea Rominiei prin preiacerea stante pede 

a instituţiilor ei. 

Fără să luăm ciîtuş de puţin în serios aceste ma- 

pifestări cinematografice, avem datoria totuși să 

urmărim cu atenţie fenomenele, uneie atit de noui, 

_— altele foarte vechi, dar cu forme ipertrofiate, ce... 

le prezintă viaţa noastră socială şi politică, -- pen- 

truca, la vreme, — şi fără să sdruncinăm temelii: 

  

serioase ale trecutului, care dăinuesc, chiar dacă! - 

deocamdată în risipă — să ştim cum trebue clădit 

1) Scris în 1918, în vremea Guvernului Marghilomari, 
articolul s'a' publicat în laşi, în „indreptarea literară“.



— 154 — 

viitorul statornic. Căci  rădădeina şi  trun- 

chiul copacului nu s'au uscat, are însă imare iis- 

voe de altoire, — şi apoi, de îngrijire. 

Evenimenele ce crispează de cîţiva ani faţa pă- 

mîntului, au pus şi pun în reliei unele fapte | 

noi, care cu toată aparenţa contrarie verbală — 
trebuesc hotărît stabilite. Marile invenţii din secolii 

din urmă şi organizarea muncii, realizată de ulti- 

mele generaţii, a întărit viața economică a. liuiiii, 

— himisanul ei fizic şi biologic,— atît de mult, că 

vici în sdruncinul cel mai groaznic pe care l-a cu- 

noscut vreodată omenirea — şi cu toată continua 

evocare a spectrului foamei, — o asemenea ias- 

mă, spaima veacurilor trecute, nu s'a arătat cu a- 

devărat nicăeri, nici chiar acolo, unde puterile în- 

trunite a trei sferturi din lume şi-au dat toate si- 

linţele ca s'o învieze. 

Cu alte cuvinte, cu mecanismul social creat în 

ultimile timpuri, grija de existenţa materială, deși 

parmanentă ca și viața însăşi, a pierdut totuşi din 

acuitatea ei ; şi cu fixarea lui definitivă — mai cu 

seamă garantat prin înfăptuirea acelei Ligi a na- 

ținnilor — primită de toţi azi, — acea grijă trece, 

în viața unui popor, încetul cu încetul pe al doi- 

lea 'plan, lăsînd din ce în ce locul întii, 

grijii pentru  desvoltareaq sufletească a  nea- 

murilor. In adevăr, în măsura consolidării e- 

conomice,  trebuinţele spirituale = s'au întețit, 

s'au intensificat, s'au generalizat, — şi, prin în- 

mulţirea reporturilor dintre ţări, culturi şi oameni, 

au crescut în aşa grad, încît — lucru  nemaipo- 

menit în istoria răsboaelor, — ele au trebuit să 
4



— 153 — 

formeze una din preocupările de căpetenie ale co- 

mandamentelor, pînă şin viața suterană, pe 

care a trebuit s'o ducă oştile occidentului în pe- 

rioada de luptă de poziţie a răsboiului mondial. Şi, 

astiel, în afară de pompele militare şi religioase, 

a putut fi vorba, în viaţa de tranșee, necontenit, 

de declamaţii, concerte şi reprezentații teatrale 

menite_ să împrospăteze atmostera sufletească 

a  sodatului. E că noul soldat adusese cu 

el acolo, nu numai sufletul său de. răsboi- 

nic, dar şi pe acela de om civilizat pentru care 

primum vivere va îi îost ce va îi fost, dar care 

totuşi nu putea să nu se simtă că farmecul vieţei. 

stă în primum philosophari; şi, într'o îormă sau - 

alta, trebuia să-l aibă alături cu — de la sine în- 

țeleasa — piine de toate zilele, 

Cu organizarea economică definitivă a vieţii 

mondiale, — în viaţa omenirii se va stabili o si- 

tuaţie analoagă cu aceea din lumea plantelor, cînd 

— pe suprafaţa solului și odată cu realizarea unor 

condiţii climaterice favorabile, — s'a depus un 

puternic strat de pămînt, care sileşte orice să- 

mînță să încolţească, să înilorească şi să-şi 

dea roadele, fără să mai fie nevoe de vreo în- 

grijire, cît pentru viața ei. Grija cea mare, într'o 

asemenea împrejurare, nu mai e atit grija jiin- 

țării cât a întrumusețării. 

Spre existența estetică cît mai intensivă se în- 

dreaptă civilizaţia vrind-nevrînd, — şi un stat 

moderh € nevoit din ce în ce mai mult să ţie 

seama de ea, pinăce, cu vremea, va deveni pre- 

cumpănitoare în preocupările lui de viaţă progre-
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sivă. Căci, un lucru ne sare în ochi, inspectînd îor- 

mele oricărei civilizaţii omeneşti superioare de 

“pînă acum. Ele sînt estetice. Ele se manifestă prin. 

forme care tind să satisfacă dintr'odată simţurile 

noastre raîinate ; îormee estetice sînt, cu alte cu-. 

vinte, semnul evideni al unei solide şi nesdruncina- 

bile existenţe materiale. Frumuseţea  peisagiului 

sau a modelului de natură moartă este semnul ex- 

- terior şi sigur al unei solide existenţe materiale su- 

perioare. 

Dar trebuinţa estetică în înfăţişarea. lucrurilor 

materiale, merge mină în mină cu trebuința este- 

tică în lumea: morală. Una condiţionează pe cea- 

laită, şi aceasta condiţionează la rîndul ei pe cea 

dintii. O influențare reciprocă, de fiece clipă, conş- 

titue însăşi viaţa lor în mersul progresiv al uma- 

rităţii. Ordinea şi curăţenia în gospodăria caselor, 

oraşelor şi -satelor, în lucrarea cîmpulu și 

în exercitarea meşteşugurilor de tot îelul;, nu se 

poate să nu meargă mină în mînă cu ordinea şi 

curăţia în afacerile comerciale şi financiare. în aia- 

cerile administrative şi militare ; iar acestea, so- 

lid așezate, pe temelia lor ordonată şi curată, nu 

pot să nu determine în jurul lor ordinea şi curăția 

în atmosfera suiletească a familiei şi a sncietăţii, 

în educaţie şi instrucție, şi mai presus de toate: în 

viaţa liberă a sufletului, în distracţii şi petreceri, - 

din' care îorma cea mai înaltă e fea/rul. La 

rîndul lor însă, aceste manifestări libere ale 

sufletului influențează într'o mare măsură at- 

mosfera sufletească în care se desvoltă toate ina- 

nifestările vieţii materiale. Ele contribue să cons-
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titue conştiinţa morală a societății care este regula- 

toarea raporturilor dintre oameni. 

Privită din această. lature, chestia artelor repre- 

zentative şi' prin esenţă socială, cum e teatrul cr 

deosebitele lui forme, ia o importanţă capitală în 

viaţa viitoare a statelor. Şi un gînd a tot cuprinză- 

tor-de reformă viitoare, adîncă şi solidă în acelaş 

timp al tuturor manifestărilor teatrale, este o ce- 

rință neapărată a vieţii de stat, în ora pe care 

o va deschide pacea generală.. . 

In speranţa că această eră va începe cît mai cu- 

rînd, mă încumet să fac cîteva observaţiuni în 

„legătură cu această chestiune. 

Il 

Mai săptăminile trecute, un autor de reviste tea- 

(rale, — lucrări ce conrup gustul şi îniosesc 

moralitatea publică, — se întilneşte cu unul din 

“cei mai însemnați poeți dramatici ai noştri. 

-— Cit ai cîştigat cu piesele d-tale de doi ani în- 

cuace, amice ? 

— Vred patru-cinci mii de lei, cu premii cu tot, 

îi răspunde poetul. | 

— Si eu, reia fericitul autor de reviste, numai 

în vara aceasta am ciştigat patruzeci de mii ! 

— Norocul d-tale, îi răspunde plouat de tot, poe- 

tul, — şi se depărtează repede cuprins deodată de 

gîndut de a-și prostitua şi el condeiul cu „baclarea“ 

unui monument de inepţie, cîntată şi jucată în de- 

" ghizări de clown. 

"Intr'o convorbire cu un scriitor clasic al nostru
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dar şi un scriitor subțire şi de lume, — relevam a- 

nomalia isbitoare că într'o ţară ca a noastră aşa 

de mică (odată şi jumătate cît o gubernie rusea- 

scă), Teatrul Naţional are putinţa să strîngă sub 

_acoperămiîntul său talentele pe care el singur le-a 

format — şi e nevoit să le lase să facă pră- 

văiie alături, de cele mai multeori — stricîndu-se 

şi, în orice caz, înjosindu-se. | 

— Nici nu se putea altfel, îmi răspunde distinsul 

scriitor. X şi Z cîştigă, cu întreprinderea lor par- 

ticulară, cîte 60 mii de lei pe an, pe: cînd Teatrul 

Naţional nu le ofere nici 10 mii ! - 

Un argument fără replică în actuala stare de 

lucruri. 

Desigur e ceva putred în Danemarca. 

Si această puterziciune, care s'a accentuat de 

cîțiva ani de zile încoace, fără să slăbească nici 

“char în perioada nesorocirilor, va tinde să crească 

pe măsură ce griiile economice se vor micşora prin 

organizarea din ce în ce iai raţională a produc- 

țiunii, mai cu seamă înitr'o ţară înzestrață cu toate 

bogăţiile necesare bunului traiu. 

Intrebarea e acum, dacă această putreziciune 

este absolut necesară întrun stat sănătos şi dacă 

nu trebue luate măsuri cât mai radicale. şi mai grab- 

nice pentru ca răul să fie, dacă nu destădăcinat cui 

totul, — cel puţin, stavilit. lar necesitătea acestor 

măsuri apar evidente la lumina” principiilor formu- 

“lăte' mai sus. Cu cît ne vom. convinge mai 

mult că problema culturală tinde- să-:ia locul în-- 

tii, în. grijile unui stat modern, cu atit: vom: vedea 

mai limpede că acest stat nu poate să rămînă in- 
_ - . - . . : i
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diferent îață de răspindirea, în atmosfera lui cul- 

turală, a unor otrăvuri spirituale, care, întocmai 

ca tutunul, haşişul, opiul, eterul, în ordinea mate - 

vială dau o fericire trecătoare, dar şi prilejul dis- 

+rugerii pe nesimţite a organismului suiletesc. 

Să presupunem în adevăr un moment că în toate 

straturile societății romîneşti se generalizează, fără 

nici un alt contrapond, plăcerile spirituale ce se 

cîștigă la chefurile cu lăutari, cu sau fără perdea, 

la balurile mascate, la „cafeurile şantane“, la 

circ, la „cinematografele“ cu „lulian“ ori fără el, 

la revistele, farsele, operetele cu sau fără „Tă- 

nase““ — la reprezentațiile teatrale de-un sen- 

sualism rafinat (în care gîndirea e subor- 

donată simțurilor celor mai iosnice) şi să 

ne întrebăm ce rost ar mai avea într'o astiel de 

atmosieră culturală, poezia dramelor şi comediilor 

ce înalţă şi purifică inimile, prin adevărul lor 

sufletesc ? a. 

Este evident că într'o asemenea societate unde 

plăcerea şi distracţia brufă — domnesc, loc pentru 

manifestările înalte și durabile ale sufletului ro- 

mînesc nu mai poate îi. In manifestările vieţii su- 

fleteşti libere, poporul romîn ar apărea ca în de- 

- capitat, — şim conştiinţa lui nu s'ar. putea găsi 

nici. un titlu de nobleţe care să-i dea dreptul să 

îie primit în cercul națiunilor civilizate, în rîndul 

“cărora totuşi trebue să năzuiască a îi. socoțit. 

| Intro asemenea atmosieră de cultură subme-” 

- diocră, toate valorile spirituale ar fi falsificate prin 

forța lucrurilor. Şi cum că aşa S'ar întîmpla, se 
dovedeşte. prin atitea exemple diu viaţa noastră
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„ artistică, chiar în aceşti din urmă ani, cînd totuşi 

_nu putem spune că plăcerile spirituale inierioare. 

ce enumărăm, sînt cu desăvirşire dominante. 

Intr'o asemenea atmosferă culturală, producă- 

torii de asemenea plăceri eftine, ce gidilă, dar nu 

înalţă, ce dizolvă şi degradă, în loc să unifice şi 

: să întărească, într'o nouă: undă de progres, sufle- 

tul naţional, — muzicanți, impresari, araniatori. 

cântăreţi, artişti dramatici, autori ce se retrogra- 

dează singuri la autori de-a zecea mînă, chiar cînd 

ar putea îi dea'ntiia),—toţi—şi-ar crea (cum au şi 

început-o) situații materiale așa de splendide, că 

poeţii şi artiştii dramatici care ţin, prin seriozi- 

tatea ârtei lor,. să facă gloria spiritului unui po- 

por, ar ajunge să roşească de situaţia lor ori de 

cîte ori sar compara cu aceşti producători de 

emoţii eîtine şi deşănţate. In aşa împrejurare, e 

“firesc ca, încetul cu încetul, tot ce e talent să se vi- 

țieze şi să fie împins din ce în ce mai mult să pă 

răsească drumul marii arte, pentru a apuca pe a- 

cela al artei perverse şi uşoare, dar, mai înainte 

- de toate rentabile. 

Dar Statul, — prin excelenţă cultural de miine. -— 

în fața unei asemenea eventualităţi nu poate să 

_ rămînă indiferent. Dacă nu poate să dea gust tu- 

turor — fiindcă gustul artistic e ceva quasi-fizio- 

logic, organic, — el poate şi este dator să aibă 

o directivă în formarea gustului. Un stat, mai cui 

seamă în viitor, va -tinde „necontenit să aibă un 

ideal în ce priveşte viaţa materială, dar nu poate 

şi primit ca element al conştiinţei universale, dacă 

nu va tinde mai înante de toate să aibă un ide
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cultural, a căruia cea mai strălucită lature îl for- 

mează idealul estetic. Acest ideal este cu atît mai : 
mult o necesitate a vieţii progresive de stat, cu 

cît, precum am arătat în articolul precedent, înfă- 

-țişarea estetică, chiar în ce priveşte viaţa materia- 

lă, este semnul cel mai sigur al solidităţii şi sănă- 

tăţii ei. Cu atît mai mult el va fi o necesitate 
pentru viaţa sufletească. El este eflorescenţa a- 

cestei vieţi, centrul luminos de atracţie pentru alte 

neamuri, în mijlocul cărora vrem să ne afirmăm cel 

puţin, ca popor cu demnitate egală. Căci, dacă pînă 

acut, în perioada de formaţie a statului romîn mo- 

dern, am putut să ne mulțumim şi numai 

cu imitări şi “adaptări, totuşi conştiinţa no- 

bleţei noastre ca popor ce reprezintă cristalul ori- 

ginal a două, ba chiar al mai multor rase, cere 

de la noi testimonii de altă natură decit acelea de 

pînă acuri: 

O năzuinţă spre o cultură originală trebue să îie 

pkeocuparea noastră de căpetenie, cu atit mai 

mult, cu cît avem destule dovezi că în substrucţia 

sufletească a neamului nostru, se găsesc bogății i- 
mense ce nu trebuesc asvirlite la cele patru vîn- 

turi, ci scoase şi întrebuințate pentru strălucirea 

neamului, şi printr'însa, la strălucirea otmenirii în- 

săşi. - | 

Oamenii deci îşi pot desfăta suiletul cu orice fei 

de petreceri spirituale, — dar Statul, chemat ca 

să-i conducă, nu poate să nu facă să le scintee ne- 

contenit înatinte-le, lumina culturii curate, idealul: 
„ estetic sănătos, ce trebue să-i însuileţească. lar: 

a 
a 

- 1
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aceasta nu se poate face fără o organizare larg cu- 

prinzătoare a tuturor manifestaţiilor artistice. 

Dar, fireşte, această organizare, nu se poate fără 

mijloace. lar aceste miiloace, mai cu seamă în Îm- 

preiurările de faţă, par cu desăvirşire imposibil de 

găsit. 

Şi, cu toate acestea, mijloace se pot găsi. 

Manifestările libere ale vieţei artistice care nu 

“ corespund idealului estetic al Statului, se desvoltă 

astăzi aproape fără nici o constrîngere din par- 

ea acestuia. In afară de cinematografe, care sînt 

impuse pentru că mai totdeauna cîştigă mult 

şi uşor, iar nu pentrucă conrup gustul — nici- 

una din exhibiţiile care îmbogăţesc pe întreprinză- 

tori nu contribue îndeajuns la miiloacele prin care 

Statul ar putea să-şi realizeze idealul său estetic. 

O impunere cît mai grea a acestor ex- 

hibiţii — de ia localurile cu lăutari pînă 

la teatrele care îac concurență neleală Tea- 

trelor Naţional, — ar avea două rezultate. Pe 

deoparte teatrele naționale s'ar putea organiza 

întro formă care le-ar permite o extensiune, pînă 

în toate unghiurile ţării (teatre provinciale şi să- 

teşti), iar, pe de alta, odată ce teatrele naţionale ar 

avea mijloace din belşug, (prin contribuţia viţiu- 

lui la susținerea virtuţii), ar putea să rețină în 

sînul lor, punîndu-le însă în altă valoare, decit 

pînă acum, toate talentele adevărate, începînd cu 

d-rele Ventura, Voiculescu şi Tantzi Cutava, şi 

pînă la d-nii Manolescu, Bulandra şi Storin. 

3 3%
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“O MICA RĂFUIALĂ !) 
  

Sfirşind cu chestiunea misticismului, aş îi vrut 

-să reiau seria foiletoanelor în legătură cu ,„Trium- 

ful unei şcoale literare“), în care ar îi trebuit să 

vorbesc de activitatea literară a lui Mihail Sor- 

bul, a cărui dramă, „Patima roşie“, a şi început, 

cum i-am prezis-o în 1914, să facă ocolul pământu- 

lui“, şi de Liviu Rebreanu, al cărui ultim roman 

„Pădurea spînzuraţilor“* are un merit ca nu cu- 

moaşte granițe naţionale. Aniindouă aceste opere, 

împreună cu altele, ale aceloraşi scriitori, sînt cul- 

-minaţii expresive, de o mare valoare artistică, ale 

ginor forme de misticism ce le leagă de direcţia 

„Şcoalei nouă“ a „Convorbirilor critice“. Triumiul 

lor e-triumful acesteia, şi scoaterea în retiei a în- 

semnătăţii acestor opere în perioada de creaţiune 

a secoluiui XX, e şi punciul culminant —" conclu- 

Zia întregii serii de foiletoane începută astă 

“iarnă. 

“Dar iată că două surate minoritare îşi ridică — 
vreau să zic nasul — şi încep să-şi asume, în cul- 

“tură şi în literatură, ca şi în politică, un anume rol 

pentru care, prin esență, nu sînt şi nu pot fi fă- 

„-&ute, oricît sprijin le-ar da prestigiul patriotic fer- 

  

1) Iulie 1923. 
2) Vezi mai departe
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feniţit al unor universitari lacomi de reclamă şi 

situații clandestine. 

Şi e o faptă bună, ca să-ți eşi cîteodată din 

ribdări faţă de babele, care, înfipte la colţul uliţei, 

ocărăsc îără noimă, cu mîinile în şolduri, pe toți 

cîţi, în loc să se ducă la cârciumă cu ele, preferă 

să meargă la biserică. 

In suiletul nostru, — vorbesc de sufletul oniului 

normal, — trăesc şi se îrămîntă două feluri de 

stări sufleteşti. Sint mai întîi stările sufleteşti lu- 

minoase, care însoțesc avînturiie energiei noastre 

spre viaţa socială superioară — stările  suileteşti 

care te fac rob idealurilor naţionale şi umane şi 

care sînt legate de adevărul minţii, de frumosul 

simţirii şi de bunătatea voinţei. Sint stările su- 

iletești cate unesc pe oameni întrun mănunchiu. 

şi, ridicîndu-i de-asupra preocupărilor prea strim- 

te şi prea egoiste, îi îac să lucreze cu entusiasni. 

cu stăruinţă, cu cerbicie, pentru interesul unui cerc. 

unei societăţi, unei națiuni — şi, printr'aceasta. 

pentru interesul umanităţii. Dar, în afară de a- 

ceste stări. suileteşti cu care ne mindrim toţi, pe. 

care toţi le punem înainte în activitatea publică, şi 

din carg se naşte aureola de nobleţe la care toţi 

năzuim în societate, mai sînt în sufletul nostru 

stări suileteşti meschine, de care ne ruşinăin cînd 

mijesc în conștiință, pe care le reprimăm sau, în 

cazul cel mai rău, pe care căutăm să le îmbrăcăm. 

prin perversiune, în haina luminoasă şi ademeni-. 

toare a celorlalte. Necazul că altul lucrează ma: 

bine, că are un caracter mai puternic, un talent 

mai strălucit ; ura că aljii prin muncă, suferinţă şi



— 107 — 

perseverenţă şi-au agonisit bunuri, pe care tu nu 

ai dreptul să le ai, dar la care rivneşti aprig ; lă- 

comia animalică şi setea oarbă sau calculată de 

giorie şi putere ; ambiția de a înirînge pe cel ce 

te-a ajutat, de a îniosi pe cei ce te-a tolerat, de-a 

cîrmui pe cel ce — în mod firesc — te-a cîrmuit 

şi te cîrmueşte; antipatia ascunsă în contra atmos- 

îerei generale şi în contra tuturor celor ce o fe- 

prezintă, —- sînt tot atîtea stări sufleteşti care mi- 

nă energia spre acţiuni şi scrieri perverse şi per- 

îide, pentru murdăria şi compromiterea celor mari 

şi buni, pentru clătinarea credinţei în idealurile ce 

au, şi pentru dărimarea lor. 

Cele dintii stări sufleteşti sînt, fie în viața indi- 

viduală, îie în viaţa publică, stări sufleteşti ce sus- 

ţin energia individului sau statului în mersul său 

“spre progres, spre întărire, spre sănătate şi înăl- 

ţare — sint stările sufleteşti, pe care le-am putea 

numi majoritare, pentru că ele se întemeiază pe 
rezultanta forţelor ce ele reprezintă, de ele depin- 

dei dăinuirea individului sau statului. Cele de-al 
doilea — n'avem ce să le facem, — trebue, vrînd 

nevriud, să le zicem minoritare, cu atît mai mult, 

cu cit, şi în viaţa unui stat, minoritățile permanen- 

fe, care sînt adevărate minorităţi, — oricît le-am 

ocroti, oricît le-am cruța, oricît le-am respecta — 
-sînt osîndite, prin esenţa activităţii lor ceutrifuga- 

le, să joace acelaş rol în viaţa unui stat, ca și 

acele stări sufleteşti meschine în conştiinţa unui 

om. E fatal, . 

La această observaţie, mai adăugăm alta. Stă- 

rile suileteşti minoritare uneori, pentru. cîtva timp, 

iau stăpinire asupra celor majoritare, În mo- 

-
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mente de supărare, de minie, de desperare, cîrma 

mo mai au stările sufleteşti sănătoase, menite să 

promoveze viaţa, ci cele întunecoase şi morbide 

care, prin dăinuirea lor, o pot nimici. 

" “Tot aşa se întîmplă lucrul şi în viaţa politică. A- 

desea ori oamenii însuilețiţi de sentimente înalte, 

— prin urmare elemente majoritare din viaţa u- 

nui stat național — se lasă stăpîniţi de dispoziţiile 

sufleteşti minoritare, dincolo de marginile permi- 

se de dorul binelui public. Intraceasta stă activita- 

tea greşită a ceeace se numeşte în viaţa politică— 

opoziție. 

"Fi, bine închipuiţi-vă acts, că, în viaţa publică 

românească, există organe de publicitate, care, de 

cînd au început să apară, şi în tot decursul apa- 

riției lor, necontenit, îşi fac o îală că văspindese 

în public — sub numele de „independenţă“ şi „a 

părarea drepturilor omului“, — mai numai stări su- 

fleteşti minoritare ; închipuiți-vă că toată. viaţa 

lor propagă necazul în contra celor care lucrează 

cu stăruință, cu pricepere, cu talent, însuileţiţi de 

idealul întăririi țării prin forţe romiîneşti sau cu 

adevărat romînizate ; că cultivă ura în contra ce- 

lor care reprezintă interesele populaţiunii care 

“prin muncă, perseverență şi prin suferință de 

veacuri a agonisit averea aceasta, care se numeşte 

ţara rominească, la care ele rivnesc îără să aibă 

dreptul ; că aţiţă şi aprind setea oarbă de a stă- 

pîni pe cei ce nu au dreptul să fie stăpîni şi de a se 

împodobi cu gloriile cumpărâte, iar nu cîştigate prin 

strădanii seculare ; că întreţin cu anijloace per- 

verse antipatia îaţă de tot ce e rominesc şi creș- 

linesc — căci rominismul şi creştinismul fac una, 

4
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întrucât cel dintii nu poate fi închipuit fără cel de 

al doilea — faţă de tot ce e dinasticism, justiţie, 

învăţătură, oaste, steag romînesc ; — închipuiţi-vă 

că există asemenea organe de publicitate, care, la 

adăpostul unui aşa. Zis ideal al umanităţii ex- 

ploatează toate sentimentele iosnice, — minciuna, 

uriţenia, disprețul binelui — sentimente pe care în 

timplător le au si unii romini, (fapt de care. ele 

profită pentru a-i solidariza cu directiva lor;— în” 

chipuiţi-vă toate acestea şi veți avea icoana mo- 

rală a ziarelor care se numesc... dar la ce să le 

mai numesc ? 

Şi vă mai miraţi că aceste foi apără pe Gold- 

sfein şi lasă să se strecoare ticăloşii asupra di- 

nastiei ? 

Vă mai mirați că, prin toate mijloacele, caută 

să îniosească pe cel mai aprig caracter şi mai so- 

lidă capacitate care a reprezentat vreodată intere- 

sele economice şi financiare ale Romîniei de eri şi 

de astăzi ? 

Vă - mai mirâţi că au dat lecţii de patriotism u- 

nui Filipescu şi acum dau lecţii de limbă romi- 

nească, unuia din cei mai tipici reprezentanţi ai 

scrisului patriotic romîn, Octavian Goga? Vă mai 

miraţi că sînt nemulţumite că se ridică atitea şcoli 

1a ţară şi că nu suflă nici un cuvînt de acltivitatea 

studenţească de a scoate la lumină din birlogul sa- 

telor toate inteligenţele romineşti ? Vă mai miraţi 

că ocărăsc oastea pentru că păzeşte Nistrul şi că 

ipă ca din gură de şarpe, cînd se ia libertate in- 

dividuală şi se „calcă drepturile omului“ celor ce 

aruncă podurile şi trenurile în aer? Vă mai miraţi 

că „umanitatea“ lor stă în a isbi în cei ce sufere



— 110 — 

ca să păstreze ordinea romînească, şi de a plinge 

pe cei ce o sapă şi-o dărapănă? Şi vă mai mi- 

raţi că, ele aţiţătoare anarhice în politică, în artă, 

în literatură, inventează minciuni sfruntate pentru 

ca să compromită oamenii de ordine ? 

Dar deocamdată deajuns. Asemenea organe sunt 

măselele stricate ale culturii noastre. Si se caută 

un dentist. 

e
e



BPINIA MINORITARĂ ŞI PARTIDELE POLITICE 

Aş fi vrut, în acest foileton, să răspund d-lui H.. 

Sanielievici care, pe lingă „stilul bulgăresc“, îmi 

impută „filosemitismul antipatic“ de altă dată şi 

„antisemitismului“ de astăzi, voind să îacă pe 

cei ce nu mă cunosc să creadă că, în această ches- 

tie, fundamentală pentru existenţa neamului romi-. 

nesc, eu sînt un fel de Jorga care, neincetind a. 

face declaraţii de romînism, a putut să ajungă co-- 

laboratorul acelora, pe care îi apostrofa cu „Adi- 

vor !“ şi cu „taci moi !“. Amin chestiimea pentru: 

o săptămînă—-şi minoritarii noştrii nu vor avea să 

piardă nimic aşteptînd explicaţiunile ce voiu da — 

iar astăzi voiu căuta să curăţ terenul de cartuşele 

ofensive, dar oarbe, cu care „anumitele îoi“ caută 

să împroaşte un ziar ca „Viitorul“, pentru că 

-le-a pecetluit pentru totdeauna ca pe nişte repre-- 

zentante ale părţii meschine din conştiinţa cultu- 

rală rominească. 

Aceste foi își închipue că sînt nici mai mult 
nici mai puţin, decît la -îel cu orice alt ziar de 

partid care, în focul luptei şi pentru ajungerea u-- 

nui ideal pozitiv în legătură cu întărirea “romînis--



anului, întrebuințează uneori aceleași mijloace vio- 

lente de luptă ca şi ele. Din momentul ce presa 

noastră de partid ridică anume chestii şi apoi le 

uită, de îndată ce adversarul vizat îşi încetează o- 

poziţia: din momentul ce această presă scoate în 

_retiei cît mai. puternic calităţile oamenilor politici 

pe care vrea să-i impună opiniei publice ; din mo- 

mentul ce aceaşi presă nu cruță pe adversari, a- 

1acîndu-i îără milă în slăbiciunile lor şi lăsînd în 

umbră calităţile lor ;— din acel moment, ea mar îi 

făcînd decît să practice şantajul, reclama şi delăi- 

marea întocmai cum îac şi ele! Şi, dacă-i aşa, a- 

tunci ce deosebire între ele şi presa de partid ? Şi 

atunci Cui mai poate un ziar de partid ca „„Viito- 

rul“ să le ia le sus, să le omoralizeze, să le ca- 

racterizeze, cum a făcut, şi să le ia pentru totdea- 

una masca de pe obraz în faţa adevăratei opinii 

rominești ? 

Aceste foi fac o confuzie care, fireşte, le con- 

vine. Lor li se par că a face reclamă pentru bani, 

sau a face reclamă, a defăima şi a ace şantaj pen- 

tru a surpa însuşi edificiul Satului romînesc, — 

este tot una cu a lăuda, a critică şi a ameninţa, 

pentru ca să îaci să triumie, cu un minut mai de 

Vreme, 0 idee politică, nedeslipit legată de gîndul 

sincer. şi aprig al îhălțării şi întăririi neamului şi 

țării. Ele pun accentul pe formă şi, făcînd abstrac- 

lie de fond, nu văd enorma deosebire între ceeace 

reprezintă ele şi între ceeace reprezintă presa de 

partid. 

In: adevăr, lăsînd la o parte faptul, relevat în- 

tvalt foileton, că presa de partid mai face şi gre- 

seli de opoziţie, la care sînt tirite tocmai de zia-
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rele care odată şsi-aveau pe îrontispiciu adagiul 

„mimic sfint“, — aceste îoi, vrând-nevrînd, în acea- 

stă chestiune, sînt puse în următoarea di- 

Jemă : Ori eşti organ coroziv al bunului simţ romiî- 

pesc, şi lauda ta e reclamă, critica ta e defăimare, 

ameninţarea ta şantai, pentru că tu n'ai de ideal de 

cît îmbogățirea pe ruina conștiinței naţionale ro- 

miîneşti ; ori eşti şi tu organ de partid, şi ai drep-. 

tul ca şi foile de partid să critici, să lauzi, să a- 

meninţi ; dar în acest din urmă caz însă trebue să 

ne spui: care e partidul tău? care sînt oamenii. 

tăi politici ? care sînt şefii tăi răspunzători ? care 

e programul tău ? care e idealul tău politic ? 

In loc să răspundă la aceste întrebări la care nu 

pot răsunde, pentrucă nu au nici un ideal politic. 

mărturisibil, nici şef politic răspunzător, necum 

vr'un program de urmărit în luptă cu alte progra- 

me politice, romîneşti, şi-a găsit un rost — vag e 

drept, — care însă pare că spune ceva, cînd în rea- 

litate e un nimic. Ele ne spun : Noi suntem opi- 

nia publică ? Noi nu sîntem înregimentaţi în nici 

un partid! Noi reprezentăm opinia publică inde- 

pendentă. Noi n'avem sgardă, noi sîntem pentru 

libertatea opiniilor, pentru independenţa absolută 

a părerilor.... 

Opinia publică ? Opinia publică romînească ? O- 

winia publică a celor 14 milioane de romini ? Dar 

ce-aţi zice cînd ziarele fasciste şi naţionaliste var 

răspunde : „Nu ! Voi nu puteţi fi opinia publică ro- 

„minească, — căci sînteţi minoritare ! Qpinia pu- 

„blica romiînească este legată de grija existenţei 

„neamului rominesc, şi deci ea nu e nici indepen- 

„dentă, nici liberă. Libertatea absolută, indepen-



„„denta absolută este a acelor ce nu au nimic siînt.: 

„Ele sînt ale celor care, neavînd nici un ideal sau 

„Youmai un ideal de distrugere, stau deoparte şi 

„Vor să ciștige de la toţi cei slabi şi nemernici. 

„Ele sînt trenţele strălucite cu care vă acoperiţi 

„0 hidioasă stirpiciune. Opinia  romînească are 

„steag (voi îi ziceţi, ca să-l înjosiţi, seardă). E 

„steagul cu trei culori, de care voi vă bateţi joc 

„adesea, vorbind de „proza tricoloră“ şi de „po- 

„litică tricoloră“. E steagul care însemnează dog- 

„ma siintă a romiînismului : înfiietafea politică, 

„întiietatea economică, întiiefatea culturală a ele- 

„„mentului de baștină romiînesc ! Aceasta este o- 

pinia publică rominească, opinia majorităţii aces- 

“tei țări, opinia celor care au stăpinit, au suferit 

„Şi S'au îngropat generaţii după generaţii în acest 

„Pământ, pe care voi, musafiri, aţi vrea să vorbiţi 

„ca şi stăpînii”. Aşa e că aţi amuţi? 

Evident că ceeace aceste ziare numesc o0- 

pinia publică nu este opinia publică romi- 

mească ; ea nu e altceva decit părerile „minori- 

tarilor pe deoparte, iar pe le alta, partea perversă 

-din conştiinţa maioritarilor, care, fără să se gin- 

-dească mai departe, se bucură că un adversar sau 

altul, este batjocorit la gazetă, chiar dacă gazeta 

„aceasta, ferească sfîntul ! nu-i reprezintă opinia 

care — cum am spus — nu poate fi decit roimi- 

-nească şi deci pendentă de soarta neamului. 

Aceste ziare, „anumite ziare“, nu reprezintă opi- 

-nia publică romînească; ele totuşi tind s'o perver- 

tească, pe de o parte, lucrînd asupra conştiinţelor | 

-inajoritare nereflectate (romiîni interesaţi, slăbănogi



sau pătimaşi), iar pe de alta asupra tineretului ne- 

copt şi chiar asupra copiilor şi femeilor, pentru 

care au înfiinţat rubrici şi chiar pagini speciale | 

Sînt organe deletâre ale culturii romiîneşti, — re- 

prezentantele, cum am spus, meschine ale con- 

ştiinţei noastre culturale. _ 

Asemănarea ce caută să facă între ele şi cea- 

laltă presă politică e numai formală. “ Fondul ce 

reprezintă, linia de caracter ce, cu oarecare zig- 

zaguri, constitue esenţa firii lor, este anfirominis- 

mul, Vvrăjmăşia în contra romînimii în perioada ei 

ide întărire și înălțare....... 

Dar asta e antisemitism ! Antiminoritarism, în 

cazul cel mai rău, da. Dar nu e nici antisemitisrn, 

nici antiminoritarism, pentru că minoritarii n'au 

decît, prin ideile şi sentimentele lor, prin modes- 

tia şi cuviinţa lor, să se. înjuge Ja idealul maiorita- 

rilor : îie sigur că vor îi îmbrăţişaţi cu cea mai 

mare dragoste. 

E 58



„TACTUL“ “CONȘTIINȚEI MINORITARE 

  

Căutînd să fixez, odată pentru totdeauna, locul 

adevărat pe care-l ocupă unele ziare minoritare în 

conştiinţa culturală naţională, sfirşeam foiletonul 

dedicat acestei chestiuni cu reflecţiile următoare : 

„Şi vă mai mirați că ziarele, despre care vor” 

pesc apără pe Max Goldstein şi lasă să se strecoa- 

re ticăloşii asupra dinastiei? Vă mai mirați că, 

prin toate mijoacele, caută să înjosească pe cel 

mai aprig caracter şi pe cea mai solidă capacitate 

care a reprezentat vreodată interesele economice 

şi financiare ale Rominiei de eri şi de astăzi 2 Vă 

mai miraţi că au dat lecţii de patriotisin unui Xi- 

colae Filipescu, şi acum dau lecţie le limbă romi 

pească unuia din cei mai tipici reprezentanți ai 

scrisului patriotic 'romin, Octavian Goga? Vă mai 

miraţi că sînt nemulţuanite că se ridică atîtea şcoli 

în ţară şi că nu suflă un cuvînt despre admirabila 

acţiune siudeuţească de a scoate la lumină din 

tîrlogul satelor toate inteligențele romînești ? Vă 

mai miraţi că ocărăsc oastea, pentru că păzeşte Ni- 

strul şi că ţipă, ca din gură de şarpe, cînd se ia . 

libertatea individuală şi se calcă „drepturile omu- 
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celor ce aruncă podurile şi trenurile în aer ? 3 
45 

lui 

Vă miraţi că „umanitatea“ lor stă-în a isbi în 

cei ce sutere, ca să. păstreze ordinea  romiînească 

şi de a deplinge pe 'cei ce o sapă şi o dărapănă ? 

Şi vă mai miraţi că ele, aţițătoare anarhice în 

- politică, în artă, în literatură, inventează minciuni 

siruntate pentru ca să compromită tocmai pe oa- 

menii de ordine 2“ 

Aceste adevăruri — căci cu toate că un bun ro- 

min nici nu le poate cugeta în legătură cu nişte 
ziare ce se zic romîneşti — sînt, din nenorocire, 
adevăruri, — ar îi trebuit să determine, în conş=- 
tiința celor ce conduc aceste ziare una din două : 
Sau să aibă curajul atitudinei lor şi să ne răspun- 
dă: „Da, asta sîntem, şi asta vrem să îim, şi vom 
spune fără frică şi cu litere groase şi cititorilor 
noştri că, în conştiinţa culturată” rominească, noi 
nu sîntem altceva decit reprezentantele  cavale- 

reşti ale laturii meschine !“ — Sau, din contră, da- 

că, în conştiinţa dumnealor, se simt altfel şi se cred 

cu adevrat solidari cu interesele permanente ale 

romiînisiului, să caute să dovedească acest lucru, 

şi în acelaş timp, — dreptul dumnealor! cu în- 

formaţii pozitive şi adevărate, să arate lipsa mea 
de autoritate în această chestie. Ş 

Aşa ar fi_să fie lucrul, dacă ei ar fi pătrunși de 
ce însemnează adevăr, cinste şi interes rominesc. 

Dar ei nu cunosc aceste fiinţe ale conştiinţei socia- 

le — sau, şi de le cunosc, le cunosc numai ca îor- 

mule intelectuale, goale de simţirea nobilă şi de 

intenţia bună ce trebue să le dea adevărata viaţă. 
Nu sintem, nici în perioada rigidă şi dreaptă a ra- 

12
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ționalismului, care le punea înainte la orice oca- 

zie ; şi-aim trecut şi de perioada misticismului, în 

“care măcâr sentimentul putea da o mărturisire 

despre ele. Trăim, de la răsboiu încoace, în perioa- 

la pragmatismului, a gîndirii subjugate interesu- 

lui, a inimii împăiate cu calcule şi-a voinţei aprige 

de a se realiza cu orice mijloace. Şi, cînd cineva 

reprezintă — cu voia sau fără voia lui, — ceeace e 

mai josnic în conştiinţa culturală a unui tot social, 

— Cum anai poate el, într'o aseimenea perioadă de 

evoluţie pragmatică a sufletului comun, să aibă ca- 

valerismul infamiei, sau sentimentalismul dreptăţii? 

Un asemenea om are mai înainte de toate tact, — 

tact in care, şi inteligența, şi simţirea, cu idea- 

lul lor de adevăr şi dreptate, se pervertesc, de 

nu se mai cunosc. Şi astfel, în timp ce, în toate 

zilele, pe toate coloanele ţipă după cinste, după 

adevăr, după dreptate, ele ţine să-şi modeleze ţi- 

pătul cu aşa tact, încît, cînd ajung într'o ches- 

tie să răguşească îşi ajung, în acelaş timp, şi sco- 

]: banul şi iniluenţa. Pentru cei puternici, şan- 

tajul ; pentru cei. bogaţi, reclama ; pentru cei ce 

cred cu adevărat în cinste şi dreptate, — defăi- 

marea fără scrupul. lar în toate aceste tribulaţiuni, 

„eitmotivul“ fundamentul lor suiletesc, — vrăş- 

măşia a tot ceeace poate să înalte şi să întăreas- 

ică poporul romînesc, — rămîne neschimbat, ca o 

adevărată linie de caracter. 

„Şi, astfel, cînd e vorba de atentatorii la viaţa oa- 

menilor şi-a Statului „leitmotivul“ lor este : să îie 

pedepsiţi, dar să nu sulere, şi mai cu seamă, să nu 

li se ia posibilitatea de-a atenta şi în viitor. 

Cind € vorba să sdruncine cît decit dinastia — 
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această dinastie, care zi cu zi, urzeşte temelii din 

ce în ce mai largi pentru puterea Romîniei mari 

în viitor — nu atacă nici pe Rege, nici pe Regi- 

4nă, nici pe Prinţul Moştenitor, dar ia apărarea 

celor care-i atacă şi creiază „Liga drepturilor 0- 

mulii“, pentru ca să surpe „drepturile  romînis- 

mului“. ăi 

Când e vorba ca ele să întărească în ţară dom- 

nia banului strein, Cu care are punga comună, nu 

laudă — ferească Duinnezeu ! —puterea tiranică a 
banului strein, ci depling soarta Romîniei - care, 

sdrobită şi nefericită cum ar îi după răsboiul pen- 

tru întregirea nearhului — se poate reface, dar e 

nevoită să sufere, ca nici o altă ţară pe lume, lip- 

sa de piine, de case, de trenuri, de numerar, de 

pămînt şi de vrăimăşia bancherilor (fireşte, ita- 

lieni şi francezi). Indeamnă pe. îuncţionari să cea- 

ră cît mai mult şi, în acelaş timp, aţiță pe cetă- 

feni- în contra impozitelor;—denunţă sălbăticia ar- 

matei de graniță, dar susțin nemulţuririle - ofiţe- 

rilor ; căinează pe magistrați că sunt rău plătiţi: 

dar îi ocărăsc cînd îşi face datoria să apere 

siguranţa statului. 

Dar tactul pervers cel mai caracteristic este 

să atace orice capacitate rominească fie în poli- 

tică, fie în cultură, fie în economie şi finanţe. Cel 

“mai caracteristic, este atacul în contra actualului 

ministru de finanțe. Au strigat şi strigă că n'avem 

(noi, rominii) caractere, n'avem oameni — o altă 

tactică perversă de a ne îniosi pe noi în ochii noş- 

tri înşine şi a ne face să credem că numai streinii 

“sau minoritarii sînt ce sînt. La adăpostul unui ideal 

— care, la ei, nu e decit un instrument de reclamă,
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defăimare şi i şantai — pun -în reliet micimea  0a- 

menilor noştri. Dar iată un om — un caracter, o 

concepţiune, o muncă, un succes. Omul e. romin, o 

încarnare a interesului rominesc. El şi-a făcut un 

plan de acţiune financiară şi econcmică pentru în- 

sănătoşirea noastră materială şi morală. Şi l-a cal- 

culat pînă în cele mai mici amănunţimi, şi a pur- - 

“ces să-l pună în lucrare. Şi şi l-a pus în aplicare şi 

nimeni nu l-a putut împiedica. A purces o etapă, 

„două din cele pe care şi le propusese, şi e în ajun 

să-şi desăvîrşească minunata-i operă prin a treia 

etapă, care sar putea parcurge şi cu propriile pu- 

teri, dar mai uşor cit ajutorul — mai mult politic 

— al banului străin, chemat, cum el a susținut şi 

cum a vrut totdeauna, nu Ia subiugare ci la conlu- 

'crare. 

Omul — romînul — e în ajun să aiungă'la cul- 

minarea operei ; Rominia e pe cale a-şi desăvirşi 

independenţa fără să cadă roabă puterilor centri-_ 

fugale ce-o sapă, mai cu seamă pe propriu-i pă-. 

mînt. Mare primeidie, pentru cei care în sufletul 

lor sînt fermecaţi de „leitmotivul“ slăbirii şi subiu- 

gării Romîniei ! Omul trebue distrus. Mai înții mur- 

dărit, apoi lovit, pe urmă răsturnat. Cu-ce ? Cu 

orice. Cu minciuna, cu insinuarea, cu sugerarea, 

cu defăimarea, cu aţiţarea, celor mulţi şi” proşti. 

Aci, în străinătate, pretutindeni, cu telegrafia cu 

fir şi fără fir, cu trenul şi aeroplanul, cu corespon- 

denţi interni şi externi, cu ediţii ordinare şi 

speciale, cu ironii şi sarcasme, cu amabilităţi 

şi ameninţări, cu îngrijorări prefăcute, şi sugeră- 

ri perverse... Şi astfel o zi, două, nouă... au trepă- 

dat, au asudat, au dat pe brînci, lovind în dreapta,
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în stînga, în aer şi în pămînt—citeodată Chiar şi în 

ei însuşi — numai ca să nu isbutească salvatorul 

'romiîn sau cel puţin să-i se dea lumii iluzia că n'a 

- eşit de-asupra..... 

Alt exemplu. Este incontestabil că unul din băr- 

baţii:ncşiri politici cei mai identificaţi cu noul ro- 

mînism — cu rominismul Romîniei mari — este 

distrugătorul  regionalismului şi al servilismului 

vechiu ardelenesc îaţă de streinătate. E Octavian 

Goga. Loviturile pe care el le lă acestor două pie- 

dici ale unităţii romineşti sînt atît de întemeiate pe 

adevărul naţional, şi atît de măestrit scrise, că 

toată proza fără suflet şi caracter a gazetelor ro- 

mîneşti minoritare sînț, îngăimări de comişi-voia- 

jori care. ştiu toate limbile, afară de una. Dar ro-: 
mînul nostru este şi cel mai mare poet naţional 

_si social ai rominilor de. pretutindeni — nu 

preţueşte în destul activitatea minoritarilor ră- 

tăciţi în politica romînească, nici în trecut, — şi 

se pare,— nici mai cu seamă astăzi. El e o speran- 

ţă mare a rominismului care se înalţă şi care se 

întăreşte în legiuita lui âspiraţie de întiietate pe 

pămîntul strămoşilor. E un vrăimaş de moarte al 

_meschinăriei'. minoritare. Trebue . dărimat. ŞI). 

atunci cu toţii sar: să-l înjosim! să-l batio- 
corim, să-l compromitem ! Nu ştie să scrie romî- 

neşte ! Habar n'are de armonia limbii romiriești ! 

Limba lui e cacofonică. A scris „lda — Cu păr 

roş câ cărămida“!!! 

Indrăsneala face impresie asupra mulţimii. Acolo - 

unde cunoscătorul nu vede nicio cacofonie (căci 

într'o limbă ca a noastră, unde cuvintele că şi ca 
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abundă, numai atunci poate fi vorba de cacofonie; 

cînd sînt astfel accentuate cuvintele că din reuni-" 

rea silabelor ese precumpănitor alt cuvint. decit 

cuvîntul intenţionat), domnii de la zisele îoi au 

decretat că este, şi au trîmbiţat-o prin zecile şi 

poate sutele lor de mii de exemplare, ca pe un pă- 

cat de moarte, în cele patru părți ale romininiii, 

crezînd în acelaş timp că au şi răsturnat ideile 

salvatoare ale poetului. 

Să mai vorbesc acum de minciunile,. insinuările, 

ironiile înjositoare la adresa scriitorului acestor 

rînduri ? . 

Să mă. mir că mă fac element anarhic, cînd în 

viaţa mea n'am căutat decit ordinea şi întărirea 

naţională ! 

Să mă mir că-mi spun „sinecurist“, cînd 90 la - 

sută din activitatea mea e gratuită ? 
Să mă mir că mă fac „un rătăcit prin sălile u- 

niversităţii“, cînd din pricina mulţimii studenţilor, 
eu sînt singuruul profesor care nu-şi mai poate 

face cursul la universitate şi trebue să plătească 

chirie pentru amfiteatrul Fundaţiei: Carol ? | 

Dar pentru ce nu am nici un temei să mă mir; 

"vom vedea în alt articol, | 

zi 4
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INTRE HULIGANISHI* ŞI „RADICALISM“ 
OMENIA ROMÂNEASCĂ 

Un neam mic, nobil prin origine şi virtute, pus 

în drumul a trei-patru împărăţii al. căror prestigiu 

se resfrînge asupra  supuşilor lor, uneori mult 

mai civilizaţi decît el, — nu putea să nu contrac- 

teze o dispoziţie suiletească sui generis, pe care o 

putein considera ca o slăbiciune, dar şi ca o mare 

forţă. Cu simţul -lui politic, romînul a ţinut tot- 

deauna seama de prestigiul streinului şi l-a pre- 

țuit chiar mai mult decît merita. Şi Budai De- 

leanu în „Ţiganiada“ — această capodoperă - de 

umor simbolic — a văzut bine firea neamului nos- 

tru, cînd, sub cuvînt că vorbeşte de ţigani, a pus 

în gura unuia dintr'înşii, adînca vorbă că decit să 

aibă domn pe un viteaz ţizan, mai bine pe cel din 

UrMĂ eee muntean...... 

  

Dar, preţuind pe strein în viața poiltică şi so- 
cială, romînul în viața lui intimă, îl desbrăca . de 

prestiziul mai mult sau mai puţin îinpărătesc şi de 

superioritate artificială ce i-o da o civilizaţie mai 

înaintată, şi făcea haz — precum se vede din a- 

necdotele noastre poporane — de lăudăroşia ori 
naivitatea lui, de semeţia ori prostia lui, de laşita-
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tea ori nătîngia lui, tot atitea deiecte omeneşti, pe 

care, implicit, el nu şi le recunoştea, dar nici nu 

punea în lucrare însuşirile contrarii pe care le 

simţea că le are în adîncul firii lui. Dar aceasta nu 

ți-ar îi permis-o nici aşezarea ţării, nici ferma 

administraţiei străine. 

Oricum ar fi, acesta este caracterul firii noas- 

tre faţă de străin: îl primim, şi îi recunoaștem 

superioritatea, chiar cînd wo are, fiindcă pentru 

noi, trăiţi sute de ani în codri, streinul a reprezen- 

tat cele mai multe ori autoritatea ; dar, în ace- 

laş timp îl judecăm, îl criticăm cu haz, îl carac- 

terizăm fără cruţare, dar şi fără răutate, şi. dăm 

expresie acestui fel al nostru de a îi pînă şi în 

actele de răzbunare: publică. In această privinţă 
sînt instructive descrierile răscoalelor în contra 

Grecilor din sec. XVII ce se pot citi în Jon Neculce 

şi în care incidentele cele mai caracteristice sînt 
de haz, iar nu de cruzime. i 

Aceasta însemnează că, în deosebire de alte 

neamuri, care sunt xenofobe (şi cine cunoaşte is- 

„oria Angliei şi Franţei de la începutul erei mo- 
derne se înspăimîntă de miiloacele întrebuințate de 
cele mai civilizate popoare, ca să-şi scape ţara de 
streini) '— poporul romîn ma urît niciodată pe 
streini, şi-a preferat să-i suporte, pentru ca, în 
cea mai mare parte, să-i mistuiască în propriul 
său organism. În privința aceasta este de făcut o 
interesantă remarcă. Acum 40 de ani -Eminescu 

vorbea, cu O indignare rară în literatura noastră de 

Bulgăroi cu ceafa groasă, 
Grecoi cu nas subțire.
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însă, versul acesta, aplicat timpurilor de îaţă, ni 

se pare un adevărat: anacronism. Rominitatea în 

timp de o generaţie a înghiţit toate elementele 

care pe vremea lui Eminescu păreau că împestri- 
ţează în mod supărător neamul nostru, — și. azi, 
le căutăm, fără să le mai găsim. Puterea noastră 

de. asimilare care se constată şi la organismul -ad- 

mirabil al limbii noastre — cea mai unitară dintre» 

toate, deşi cea mai îmbogăţită cu elemente strei- 

ne — este un fapt notoriu, şi ea nu face decit să 

dovedească, din alt punct de vedere, cît de pri- 

mitori am fost faţă cu streinii ce-au căutat la noi 

îmbogăţire, putere sau refugiu. - 

- Aşa numitul „huliganism“ şi aşa numitul „radica- 

lism“ dacă le analizăm de-aproape — von vedea 

că sînt fenomene streine firii romîneşti, — şi, mie 

cel puţin unul, deopotrivă de-antipatice.. i 

Huliganismul este iriportat din Rusia neputin- 

cioasă şi din Germania şi Ungaria îngenuchiate. 

Radicalismul.este importat din Franţa, — nu din 

cea de astăzi, ci din-cea de dinainte de război din 

acea Franţă care-si uitase vrăşmaşul din coastă şi 

cure dădea omenirii spectacolul antipatic al unei 

descompuneri — din fericire aparente, — care în- 

cepuse să înspăimînte pe toţi cei ce-şi făcuse din-: 

trînsa un ideal. E i 

Huliganismul este reacţiunea volentă, care mer- 

ge pină la crimă, a unei populaţiuni autohtone 

în contra unei populaţiuni streine. Termenul e ru- 
sesc, pentru că în Rusia s'au produs, în ultimele 

decenii, explozii de ură distrugătoare în contra 

unor anume populaţii streine. Aceste populaţiuni,
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deşi supuse unui regim nemaipomenit. de restric- 

tiv, isbutise totuşi să se înfiltreze în toată via- 

ta Rusiei şi, prin însuşirile lor de intelectualitate 

şi voinţă, amenințau să acapareze dominaţiunea 

de stat, la care în realitate au şi ajuns prin bol: 

şevism. Ruşii, popor mare prin instinct şi senst- 

bilitate, dar, cu o putere de ideaţiune şi de voin- 

ță mediocră, se simțeau. cuprinşi din ce în ce mai 

mult în reţeaua intelectuală şi activă a acestor mi- 

morităţi cu tendinţe dominatoare, şi, neavînd nici 

un alt miiloc inteligent de reacțiune, (căci ruşii 

inteligenţi au fost aşa de inteligenţi, că și-au pus 

toate forţele ca să devină slugi ai scopurilor ne- 
mărturisite de minoritarii corozivi), se răsculau, cu 

„pietre şi ciomege, în contra populaţiunii evree- 

şti din cutare sau cutare oraș, şi distrugeau, mal- 

“tratau, ucideau, chinuiau oameni care de cele mai 

multe ori n'aveau riici o vină, dar fără, fireşte, să 

ajungă la nimic. Hidra cu care căutau să lupte a- 

vea mii de capete, şi ei se mulțumiau, prosteşte, să-i 

sgirie coada. Ceeace e mai stupid e faptul că pute- 

rea guvernamentală ea însăşi, prin organele poli- 

ţienești, excita populațiunea rusă la astfel de reac- 

țiuni fără sens, — aşa că, în mintea radicalilor 

noştri umanitarişti, — şi pe drept cuvînt, — „hu 
liganismul“ şi „poliţia “ sînt totdeauna legate, dar 

au acest drept numai cit priveşte ţara rusească. 

Radicalismul este acţiunea, pe care inteligen- 

ţa — în deobşte, minoritară, — o întreprinde asu- 

pra conştiinţei maselor unui popor, pentru ca să-i 

dizolve conceptele trainice pe care se întemeiază 
fiinţa lui socială. Fireşte că o societate trebue să
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progreseze, dar acest progres nu implică, nici răs- 

turnare nici distrugere. Progresul e creştere — 

desvoltarea a ceva ce viază în sufletul unui indivăa, 

în creşterea unui popor. Prin urmare el presupu- 

ne că, atît în sufletul individului, cît şi în organiza- 

ţia unui neam sînt anume dispoziţii sufleteşti, anu- 

me credințe, anume: idei directoare, anume forme 

de viaţă, care, aiunse pînă a-un grad de desvolta- 

re, trebue âjutațe ca să se desvolte mai departe, 

să se întărească, să înilorească şi să fructifice, 

Poporul romîn e popor de țărani, e popor creş- 

ţin, dar popor cu o putere de ideaţiune superioa- 

1ă, care se ridică cu cea mai mare uşurinţă la 

priceperea formelor celor mai înalte şi mai sănă- 

ioase de civilizaţie. 

Aşa îiind, progreșul țării noastre stă în a aiuta 

pe ţăran, — fireşte în organismul nostru de stat 

cu armata, instituțiile şi religia lui, — să se intă- 

rească, dîndu-i pămînt; să-şi întărească  conş- 

ființa puterii lui politice, dîndu-i drept de vot ; 

şi, în fine, să ajungă la maximul de desvoltare al 

însuşirile lui firești, comprimate de vitregia vre- . 

milor, dîndu-i cultură. Acestea sint cele trei .di- 

rective ale progresului poporului nostru, şi în sen- 

sul lor au mers şi merg toate partidele noastre 

__ politice sănătoase.  Radicalismul însă vrea pro- 

gres prin răsturnare, prin desrădăcinare, prin dă- 
“ rîmare. EI vrea să facă progres ţăranul nostru: 

şi cei ce-l conduc, dar cu distrugerea a tot ce-a 

„constituit ființa lui individuală și socială pînă a- - 
- cum. El vrea ţărani democrați, independenţi, fără 

prejudiții şi fătă sgardă, adică fără steag. EI vrea 
țărani fără biserică, dar cu şcoală ştiințiiică şi a- 
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naţională care să-i dizolve toate vechile lor cre- 

dinţe, daâtine şi obiceiuri. El vrea ţărani care să 

despreţuiască statul, armata şi toate instituţiunile 

care miroase a educaţie „tricoloră“. EL vrea ţă- 

rani, care să calce în picioare ot ce e vechiu, şi 

_să adopte toate ideile unei civilizaţiuni răscoapte 

şi smintite de bun traiu. EI vrea ţărani, care să 

se închine la idealul de înfrățire al popoarelor, 

chiar dacă jur împrejurul lui dăscălicii întru de- . 
mocrație umanitară, stau să-l desbrace şi să şi-l 

îacă rob, ca şi în trecut, numai sub altă iormă. El 

vrea ţărani cu ţilindru, cu picioarele goale şi cu 

cocardă roşie -- să-i ţie — lui, caii de dirlogi . la 

scară. Asta vrea: radicalismul. 

Şi iacă dece, atit huliganismul, cît şi radicalis- 

nul îmi sînt profund antipatice, — şi constitue 

două excrescenţe patologice : una a minoritarului 

care, neavînd alt mijloc să se impună, tinde să dis- 
_trugă tot, otrăvind sufletul maioritarului ; alta a 
majoritarului care, deşi are forţa, n'o are * destul 

organizată ca să se apere conira lui. Nici u- 
tul nici altul, în nici un caz, nu sînt manifestări 
esenţiale ale sufletului romînesc. 

Romînul, cum âm spus, a fost totdeauna, şi e şi 

acum, primitor de streini şi chiar are, întrun îel, 
superstiţia streinului. Rominul ştie să-i preţuiască 

însuşirile, pentrucă romînul prin esenţă, nu € „u- 
manitar“, dar e omenos. Dar tocmai, pentrucă e 

Omenos, cere de la strein omenie. Şi cmenia cere 

ca musafirul să fie cuviincios în casa altuia, şi 

mai cu seamă să nu-şi ia, cum se zice, nasul la 

purtare, 'Acest lucru pe care nu-l uită mulți streini 

 



  

— 189 — 

— dintre care mulţi evrei, prieteni ai Romîniei şi 

“ai rominilor cu care vin în atingere, — l-au uitat 

anumite ziare conduse de evrei. Acest lucru l-a 

uitat şi H. Sanielevici, şi de-aceea vorbeşte de 

„filosemitismui“- meu „antipatic“ şi de „antiseml- 

tismul“ meu de azi. Minoritarii în genere nu-ți 

iartă una : să fii drept. Pentru ei a condamna 

- radicalismul bolşevic, însemnează. a îi „huligan“.. 

Tar a condamna „huliganismul“ este a fi.... „filo- 

'seniit antipatic !* Dar cu aceasta am atins racila 
nare a evreismului nostru care vor să audă prea 
muit de „umânitarism'“, dar prea puţin de „romi- 

nism“, deși vor cu orice preţ să intre în sfera lui. 
Dar va trebui odată să răscolim şi această spe- 
luncă. 

8



LITERATURA MINORITARILOR 

IN LIMBA ROMÎNĂ 

Ă („MANASSE“) 
  

Spuneam altă dată, că una nu-ţi iartă minori- 

tarii: — să fii drept, Şi ura pe care 0 all 

ziarele minoritare sau scriitorii şi ziariştii 

evrei, — nu se explică decit prin - faptul că, 

îiind vorba de a spune adevărul în ce privește 

producțiile critice şi literare ale minoritarilor care 

au vrut să-şi îmbrace haina culturii romîne, 

mam făcut — ce se zice — politică şi i-ati 

susținut, cînd dreptatea era de partea lor, 

deşi aceasta  mi-aducea - neplăceri din partea 

antisemiţilor de atunci cum 6ră W. lorga, 

— dar în acelaş timp nu i-am cruțat ori de 

cîte ori pretenţiile lor. treceau peste. marginile cu- 

venite. 

Un exemplu instructiv este cazul „Manasse'“ , 

„Manasse“ este o lucrare dramatică de mare . 

valoare, şi întrînsă găsim foarte multe elemente 

„de genialitate partială, care fac dintr'însa aproape 

o capodoperă. Fireşte, însă, că nu e, cum s'a zis, 

cea mai bună operă dramatică rominească, întru 

cît; întii, această eniinentă se cuvine . lui  Cara- 
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giaie a căruia „O scrisoare pierdută“— e unică, în 

felul ei, ca perfecţiune, nu numai în literatura ro- 

mină, dar şi în literatura universală ;—şi al doilea, 

| pentru că „Manasse“, deşi scrisă în limba romînă, 

nu are totuşi coloratura acestei limbi, aşa că e im- 

__ posibil so întrebuinţezi, d. ex., ca model de stid îi- 

terar rominesc într'o carte. Cind sa reprezentat 

„Manasse“ pe scena Teatrului Naţional, naţiona- 

liştii de ocazie, în frunte cu N. lorga, — (zic de 

ocazie, doarece N. lorga, a renunţat acum la 

acel naționalism ca şi la antisemitisinul de care 

*orbim mai sus, — au cerut scoaterea ei de pe 

afiş, nu ne cuvîntu! că limba mare o coloratură 

ominească, nici pe cuvîntul că ar avea 

tendințe primejdioase, ci pe cuvintul că e 

proastă. Atunci, cu conştiinţa mea literară pură 

de orice prejudecăţi care ar putea întuneca 

judecată estetică, am scris în ziarul „Epoca“, un- 

de făceam cronica dramatică, o serie de foiletoane, 

în care, pe baza acestui caz, căutam să stabilesc 

canoanele unei întregi metodologii literare, pro- 

pedeutica necesară oricărui studiu ştiințiție al _li- 

" teraturii. Fireşte că într'insele analizam opera cu 

deamănuntul şi scoteam în relie? — în contra na- 

ţionaliştilor noştri — toate însuşirile estetice pen- 

“tru care această operă merită admiraţiunea noas- 

iră. Acest lucru m'a făcut foarte simpatic presei 

- minoritare de pe vremuri, dar aceasta ma ţinut nici 

măcar pînă să isprăvesc seria foiletoanelor. Re- 
pede am devenit, vorba adîncă a lui Sanielevici : 

„ »filosemit...... antipatic“. Pricina ? Pricina a fost 

că, întrunul din foiletoane, vorbind de limba din 
- „Manasse“, ajunsesem la concluzia că Ronetti Ro- 

* 
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man, autorul ei, ni cugetă' în nici o limbă şi că 

deci, limba rominească din „Manase“ e o limbă în 

iocuibilă (nu e vorba de țraductibilă) cu oricare. 

altă limbă ; iar frumuseţea ce se pare că are nu 

provine din calităţile limbii, ci din ale stilului, care 

e cu totul altceva decit limba. Această concluzie 

eră mult mai radicală decît teza naţionaliştilor, ca-. 

re susținuseră numai că în - „Manase“ se gă- 

seau greşeli de limbă. Si eră mult mai radicală, 

pentru că critica naţionaliştilor era înjăturabilă, 

prin corectare, pe cînd critica mea înlătura cu de- 

-săvârşire opera, nu din literatură, e drept, dar.din 

literatura romină. Ari avut atunci satisfacția in- 

timă ca însuşi autorul pe care-l cunoscuse în- 

“timplător să-mi spue: „D-ta ai descoperit în 

„adevăr adînc. Aşa e: eu cuget, dar cu- 

„getarea mea oricît de - limpede ar îi nu 

- „se învestmintează în haina nici unei limbi!“ 

-Ronetti Roman eră un spirit superior şi nui se su- 

părâse că-i arătasem meteahna mortală, cît pen- 

tru limba romînă, a operei sale. Se mulțumea că a 

scris o operă universală, uşor traductibilă în ori- 

ce limbă, fără alte pretenţii. Dar minoritarii - „Mi- 

nori“ — au văzut în acest atac un acces de „an- 

iisemitism“ sau în orice caz de „filosemitism an- 

tipatia“, şi mau slăbit cu dragostea, pe care, de 

altminteri, nici eu nu o ceream, întrucît pe mine 

m'a interesat mai înainte de toate operele, iar 

nu Oamenii. Ă i | 

Cu toăte acestea, reputaţiunea . de susținător al 

lui „Manasse“,-în masa generală a cititorilor fie 

„minoritari“, fie altfel, nu mi-am pierdut-o, şi 

cînd, după cîţiva ani, a venit chestiunea _reluării
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lui „Manasse“ la Teatrul Naţional, în contra voin- 

ței hotărîte a studenţilor de a face scandal la re- 

prezentaţie, — confrații Eugen Lovinescu şi Vic- 

tor Eftimiu, care scriau la nişte ziare cu tendinţe 

minoritare, au crezut că mă pun într'un mare im- 

pas, cerîndu-mi prin publicitate, să mă pronunţ 

în calitate de preşedinte al Societăţii Scriitorilor 

Romini, asmpra chestiunii. Impasul era cu atît mal 
mare cu cît guvernul ţinea să sc joace, iar eu eram 
partizan al guvernului. Ce puteam să fac? Dacă 
susțineam că nu trebue să se joace, mă contra- 
ziceam, ca unul ce susținusem pe „Manasse“, şi 
veneam în conflict şi cu guvernul ; iar, dacă sus- 
țineam că trebue să se joace, veneam în conilict 
cu studenţii şi scriitorii, care, în marea lor ma- 
ioritate, — cel puţin atunci — erau înfeodaţi an- 
tisemitissnului omului consecvent, care irece de a- 
postolul romînismului, N. /orga. Răspunsul to- 
tuşi eră uşor — pentru un om care, ţinînd la con-: 
secvența sa, trebuia să ţină în acelaş timp seamă 
de realitatea faptelor. Ca orice operă socială: — 
cum e orice operă dramatică — „Manasse“ nu pu- 
tea îi reprezentată decit prin conlucrarea a trei 
factori : autorul, direcţiunea (în care intră Şi ac- 
torii) şi publicul. Şi din momentul ce atmosfera 
naționalistă, din nou creată, devenise prea puter- 
nică, şi o mare parte din public ameninţa cu tur- 
burarea reprezentației, eră evident — din punct 
de vedere administiativ — că” reprezentaţia nu se 
putea ţine. Guvernul a înțeles, dar „minoritarii“ nu 

Şi atunci, o întreagă serie de atacuri pe tema că 

13
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eu mi-am schimbat părerea, cînd, în realitate, se 

schimbaseră împreiurările. 

Şi aci e de atins una din. cele mai tenace pri- 

cini de iritaţie între „minoritari“ şi „majoritari“. 

Dacă „Manasse“ ar fi fost judecată cu ochii ne- 

părtinirii ştiinţifice, şi nu i Sar îi negat nici me- 

ritele, dar nici nu i sar îi tăcut nici defectele — cît 

priveşte limba rominească — uşor Sar îi putut 

ajunge la înţelegere ; şi, din momentul ce sar îi 

stabilit, cu autorul însuşi, că opera sa, deşi admi- 

rabilă, n'are însuşirile de limbă romînească, ce se 

cere de la un teatru model rominesc, — nimeni 

n'ar mai îi instistat ca să se joace la Teatrul Na- 

țional, dar cu atit mai mult oricine ar îi avut drep- 

tul să ceară de la această instituţiune totdeauna 

o limbă romînă model. Minoritarii noştri însă au 

căutat să facă din „Manasse“ un instrument de 

luptă politică. Sau coborit adică tocmai în arena. 

unde, cu toată influența finanţei internaţionale, nu 

puteau să nu fie bătuţi. „Manasse“ este cea mai 

bună operă dramatică romînească. „Manasse“ este 

opera unui evreu. Deci evreul are mai mult taleni 

decît rominul“. Apoi: „Manasse“, fiind cea mai bu- 

nă operă dramatică romînească, are dreptul să îie 

-iucată la Teatrul Naţional. Dar Teatrul Naţional 

nu vrea să joace „Manasse“. Deci guvernul perse- 

cută pe evrei“. De aci fel de fel de presiuni ca să 

se joace „Manasse“ la Teatrul Naţional, pentru ca 

să nu mai trecem de antisemiţi. 

Fireşte, cînd o minoritate care mare dreptate vrea 

cu orice preţ să impună un lucru nedrept maiori- 

tăţii, ea devine un element iritant ; şi, dacă unda de 

- antisemitism s'a. mării şi se va mări. cu 0  pre-
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<iziune matematică, așa încît la un moment dat 

nu va mai putea fi stăvilită, pricina cea mai în- 

semnată este în deosebi că evreii (şi după ei cei- 

lalți minoritari, pe care îi încurajează) pretind să 

joace în stat şi în diferite domenii ale conştiinţei 

naţionale un rol mai însemnat decit puterea lor 

reală şi: să aibă mai multe drepturi decît maijo- 

ritarii. In special, anume organe care se pretind ro- 

“mineşti, dar care, fiind conduse de minoritari îşi 

iau libertatea să asvirle cu noroiu în crezul cel mai 

siînt al majoritarilor, sînt o pricină de perpetuă 

iritare a amorului propriu al majoritarilor şi con- 

tribue în ce mai mare grad la mărirea valului an- 

tisemit, care repede se poate desvolta pină la neîn- 

teligentul „huliganism'“. Minoritarul cîştigă pe ma- 
joritar cu modestia ; -dar cu îndrăsneala, îl aţită 

Pină la extrem. : 

Dar să încheiu acest parentes care conţine o i- 
„dee pe care voiu desvolta-o cu altă ocazie, — 
şi să revin. Atitudinea mea faţă de „Manasse“, a 
iost aceeaşi ca şi față de toți scriitorii „minoritari“ 
care au venit în atingere cu mine, ori s'au des- 
voltat sub influenţa mea. Acelaş obiectivism,  a- 
-ceeaşi dragoste pentru creaţiunea Sinceră, dar o 
severitate tot atît de mare pentru cei care, sub 

- cuvînt de literatură romînească, i-au turburat for- 
anele şi mai cu seamă fondul, 
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0 ȘEDINȚĂ DE „AGHERLINĂ: 

Termenul nu e al meu. Este al anarelui Hasdeu, 

care l-a aplicat minoritarilor say quasiminoritari- 

lor de pe vremuri. Se cuvine să-l înviein, deşi nu 

e destul de elegant.. În schimb e expresiv. : 

Critica în sine, ori de la cine ar veni, e un lucru 

hun. Fa ajută, subiectiv, să-ți corectezi propriile 

iluzii care te pot arunca pe drumuri neumblate şi 

primejdioase ; iar obiectiv, — ia înitemeerea ade-: 

vărului, singurul element solid de înţelegere și de 

înfrățire adevărată a oamenilor. Dar să fie critică, 

nu biîrfeală, şi mai cu seamă nu înţepătură subver- 

sivă. Dar critica adevărată e lucru greu. Ea cere 

mai, întîi, bună credinţă ; al doilea, competinţă în 

materie ; al treilea, obiectivitate — nu mai vor- 

besc de cea de-a patra, pe care o dă cu deosebire 

vîrsta, — autoritatea. Dar spiritul nostru critic — 

rareori se manifestă cu deosebire în artă şi lite- 

ratură, avînd la temelie aceste patru condițiuni. 

Criticii de artă sînt elevi întîrziaţi de liceu ; critici 

literari sint candidaţi rataţi la adevărata  gaze- 

tărie. De la o vreme, criticii literari sau artistici 

sint auxilicrii cutărui sau cutărui întreprinzător de: 
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gazete — Care urmăreşte succesul ziarului prin 

reclamă şi şantagiu, sau chiar, salariaţii unor îu- 

treprinderi politice oculte, care îți es înainte cu 

cultura, cînd, sub mască, rînjeşte politica... mino- 

ritară. E drept, mai fac critică la noi şi oameni de 

oarecare talent, care însă nâu nici în clin nici în 

mînecă cu spiritul critic, dar scriu critică, cum al- 

ţii, ca să se răsbune în viaţa de toate zilele, ti-a- 

runcă pe furiș gunoiu în curte. Bună credinţă ? O- 

biectivitate ? Competinţă ? Autoritate ? De unde 

s'o ia ? Dar gazeta le stă la dispoziţie, cu tiraiul 

de zeci de mmii- de exemplare. hirtia e răbdă- 

toare, — şi iată cum ceata criticilor, cu înţepă- 

turile lor, tind să compromită buna credinţă, com- 

petința, obiectivitatea şi autoritatea pe.care nu fi 

le-a. dat nimenea, dar pe catre le ai. Pentru aceştia,: 

din cînd în cînd, niţică „ţacherlină“ nu strică. 

Ay îi nedrept, dacă aş pune pe cutare critic... 

antropolog evreu printre aceştia. Dar procedeul 

său de a vorbi de „stilul meu bulgăresc“ 

şi de a mă arăta publicului, ca pe un om ce- 

_si schimbă părerile de la o zi la alta, ca un sim- | 

plu .pâtriarh cu. oarecare  pecetie, —  sea- 

mănă grozav cu al „puricilor“ celorlalţi. Imi închi- 

"puiu însă că, după ce şi-a asvirlit săgețile, prepară 

un studiu în care să dovedească, cu toată buna 

credință, cu toată competinţa, cu toată obiectivi- 

tatea şi autoritatea de critic antropolog ce este, 

judecăţile sale critice pînă-acum date, dar ne- 
cugetate. 

Cu atît mai- mult, trebue socotit printre aceste 

amabile insecte pe anonimii de la ziarele mi- 
noritare, care în cîteva antrefileuri. mă. com-
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pară cu unii slabi la minte şi, luîndu-mă sus de 

tot, îimi contestă autoritatea de a le determina lo- 

cul — lucriv necontestat şi incontestabil — pe ca- 

re aceste două ziare îl ocupă în conştiinţa noa- 

stră culturală. | | ” 

Cel mai caracteristic critic de acest fel, care 

însă îşi are-curaiul opiniei şi curajul propriei măr- 

geniri dincolo de orice mărgenire, este minorita- 

rul B. L., care, continuînd articolele. critice înce- 

pute de Ad. Stern, lamentabilul traducător al lui 

Shakespeare, — caută să-mi surpe competinţa li- 

terară,. arătînd nenumăratele greşeli de versificație 

i limbă ce sar găsi în „Romeo şi Julieta“. Tipul 

este vrednic de studiat. In literatura noastră nu se 

găseşte un reprezentant. mai izbutit a ceeace an: 

numit meschinăria minoritară. N'are cineva decit 

să urmărească nenumăratele sale articole cu pri- 

vire la istoria noastră literară, din „Adevărul |i- 

terar“ şi se va convinge repede de ce lature a vie- 

ţii literare se interesează. Tot ce este micime, 

toate nimicurile din această viaţă, își găseşte un 

raportor minuţios în acest cercetător, fără ca su- 

îletul lui să se poată ridica măcar o clipă la- con- 

siderarea îactorilor de creaţiune ale anarilor noas- 

tre opere literare. Şi e destul, să spunem că, din 

opera creatoare a lui Caragiale, na găsit mai 

vrednic de publicat decît tot ceeace — în genere 

— a constituit partea meschină a preocupărilor lui 

literare : 'parodii, imitațiuni searbăde lirice, glu- 

me uşoare, — tot ceeace într'o literatură nici nu 

trebue înregistrat, necum 'recomandat şi -studiat ! 

O editură de haine vechi !: | - 

Cu această autoritate și competenţă, acest critic



  

— 199 — 

minoritar caută, cu o lovitură să împusce doi e- 

puri de odată : să recomande publicului nepildui- 

tele traduceri din Shakespeare ale lui Stern — un- 

de limba rominească, în vocabularul ei, în sintaxa 

ei, în accentul 'ei sufletesc, este schingiuiță pînă 

la sînge, (vezi „Viaţa romînească“ şi „Cultura Po- 

porului“) — şi, în acelaș timp, să arunce cel puțin 

neîncrederea asupra traducerii „Romeo şi Julie- 

ta“. Procedeul ? „Romeo şi Julieta“ e din buna 

școală a lui Stern!“ Deci, întîi traducerile lui Stern, 

şi apoi „Romeo şi Julieta“. Ceeace e mai clasic.e 

că în alt articol scrisese că cu toate că traducerile 

lui Stern au „nenumărate greșeli“, traducerile lui 

Stern sînt bune. Fireşte că atunci şi „Romeo și 

Julieta“ putea îi din şcoala cea bună a lui Stern, 

avînd totuşi nenumărate greşeli de versificaţie şi 

limbă. .. 

Şi acum critica. Inchipuiţi-vă pe cineva care nu 

ştie regula elementară de versificaţie că din mo- 

mentul ce accentele principale dintr'o schemă rit- 

mică e satisfăcută, poetul poate neglija celelalte 

accente mai cu seamă cînd îi sînt impuse de rit- 

mul vorbirii, — şi care caută să judece versurile 

tuturor marilor noştri poeţi cu regula schemei 

stricte, şi veţi avea critica acestui minoritar. 

Inchipuiţi-vă iar pe cineva care habar mare că 

versiiicaţia Shakesperiană este de un primitivism, 

care merge uneori pînă la barbarie (pentru că mie- 

zul puternic al gîndirii lui Shaksepeare sdruncină 
îorma, dar cu atit mai mult îi dă farmecul forţei 

naturale), dar care cere unui traducător să fie de-o 

periecțiune tehnică ireproşabilă, sub ameninţarea
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de a socoti greşeli, orice îndrăzneală de a 

pune mai presus fondul decit forma, — şi veţi 

împodobi acea critică cu încă alte nenumărate 

zorzOane, care ar fi tot atîtea păcate în sarcina 

traducătorului. 

Inchipuiţi-vă, în fine, pe cineva care nare 

idee de accentul limbii -romîne, de sufletul 

ei firesc în întonări, reticențe și repaosuri, aşa în- 

cît orice întorsătură naturală, care dă sensul şi re- 

lieîul -unei replice, i se par lucruri streine, — şi 

veţi avea. un supliment de hidoase adoasuri la acea 

critică, | 

Un singur exemplu. 

Romeo strigă pe un servitor : „Băete“ iar ser- 

vitotu îi răspunde : „Sărut mîna, domnule“. A- 

miîndouă aceste replici, care pe un român l-ar încîn- 

ta, prin naturalul lor,—natural esenţial într'o operă 

dramatică — minoritarul nostru care nu-şi dă 

seama, nici de amintita regulă de versificaţie, nici 

de primitivismul versificaţiei Shakespeariane, nici 

mai cu seamă de accentul sufletesc al limbei ro- 

miîne, le pune în schema metrului iambic, care cere 

5 silabe întonate (a doua, a patra, a şeasea, a opta 

şi a zecea) şi face următoarele observaţii dar, 

zice el, „fără insistente“ reflecţii. 

„Dată nu consimţim ca în cuvântul sărut să facem o 

„intervenţie de aris şi ihesis (adică dacă nu consimţim 

„să: pronunțăm apăsat silaba să care e scurtă (?) și să 
„rostim din potrivă-slab netimbrat, stins silaba-rut care e 
„lungă (11) :), —iată ce ajunge pentametrul iambic al d-lui 

Dragomirescu ! * 

Şi continuă : 

1) Ca să se vază şi mai bine neştinţa criticului şi absurditatea aca- 

stor observaţii, n'avem decât să mai amintim faptul că poporul zi ce 

ăr't „mîna! în loc de „sărut mîna“
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„Intâiut picior e iambic. Bun! Al doilea picior se mai 

„ungeşte (?) c'o silabă şi ritmul devine anapestic; iar 

„de aci încolo, picioarele s'au încurcat deabinelea ; au 

„ajuns trohaice sau coreice, iar piciorul de la urmă s'a 

„trezit retezat în îavoarea piciorului al doilea. "Deci în 

loc de: 

v—lu—ls—lu—l 

„avem: 

v—lvv—l—vl—vl— 
„Ce se întimplă atunci ? Se întimplă ceea ce are loc în 

„tramvaele remorce, cînd pentru evitarea unui grav ac- 

"cident, se face oprire bruscă. Are loc atunci o smucitură: 

„bărbi se pocnesc (!) de cete: călcîe întîlnesc bătătur 

„cîte un cot înnemereşte în geamuri; bordurile unor pă- 

„ării de pae, dacă nu relează, sfredelesc (2) proeminţele 

„nazale, iar miinile picpockeţilor cad, în mod firesc, în 

„buzunarele de mai nainte ochite. Nu e moarte de om 

„dar e ceva: Nici Shakespeare nu e desfinţat prin rîadu- 

„rite (?) cu oscilaţiuni, saituri şi căderi din versiunea d-lui 

„Dragomirescu ; sgâlțielele acestea au cel mult drept, 

„consecinţă o bâlbilire a actorului“. 

Un actor care bilbie ca să pronunţe „Sărut mi- 

na, domnule !'* 

„Şi acum, ce să zic faţă de aceste „fără insisten- 

tă“ reflecţii ? Ce să zic faţă de-o asemenea anali- 

ză, în care lipsa de ştiinţă se întilneşte cu lipsa de 

ureche — şi de bun simţ ? Ce să mai vorbim de si- 

labele „lungi“ şi „scurte“ în romineşte? De  pi- 

cioarele care se încurcă devenind anapestice şi co- 

reice, fiindcă slăbiciunea unui accent l-a făcut să se 

absoarbă într altul mai puternic? Cu minoritarii 

lipsiți de bună credinţă, obiectivitate şi ştiinţă — e 

"pierdere de vreme.
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B. L. cu critica lui am ziscă e un tip. 

E tipul minoritarului, care cu îndrăzneală, îşi 

dă mai multă importanță decit trebue s'o aibă şi 
ajunge să îacă inevitabila imprudenţă să calce pe 

coada greblei. 

să î 

 



    

STATUL CULTURAL 

 
   



IN DUMBRĂVILE ELIZEE 
(în legătură cu „FEMINISMU... CULTURAL)“ 

  

DeravRaxcea, — Oricit de bine am trăi cu mai 

mărimile lumilor, în dumbrăvile de sus, — şi cut 

toate că în viaţa asta a spiritelor, unde toţi sîntem 

:unul ca altul, nu mai avem nici pasiuni nici a- 

petituri, — parcă tot e mai plăcut, cînd ne întil- 

nim aci, în dumbrava asta a neamului nostru. 

Vuauuză. — Vezi bine că — deşi sîntem numai 

spirite — tot am mai păstrat pulberea luminoasă 

de pe care cunoaştem unul de altul. N'avem pa- 

siuni şi apetituri, dar abureala lor tot o mai sim- 

tim. | 

Haspru. — V'o spuneam eu, dar. numai bietul 

Sperantia mă credea. Maiorescu par'că mar crede: 

nici acum: 

-MaroRescu — Acum cred, fiind că văd. Sau mai 

bine nu cred — am convingerea că e aşa, îiindeă 

mi-o spune şi abureala de simţuri ce ne-a rămas 

— şi raţiunea rece. “ i 

Deuavnaxcea. — Ce sîntem şi cum sîntem e in- 

- diferent. Ce ştiu” — zice-i-oiu credință ori convin- 

gere — e că orideciteori ne rătăcim "paşii ae- 

rieni prin dumbrava asta a neamului, — parcă, pe
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lîngă viaţa spiritului, mai trăesc şi-o fărimiţă din 

viaţa pămiîntească cea dulce şi aprigă. Parcă-mi 

clocote sufletul, cînd îi aud forfotind jos pe cei ce 
fac zidiri şi pun temeiuri acolo, în Romiînia Mare, 
pe care mam avut norocul s'a cuprind în văpaia 

sufletului meu pămîntesc..... 

MaroBescr, — E adevărat Că ceea ce îace farme- 
cul dumbrăvii acesteia e — cum zice Delavrancea 
cu imaginaţia lui înfierbîntată — tocmai  clocotul 
vieţii romîneşti ale cărei acorduri şi dezacorduri 
Humai de-aci le prindem în toată limpezimea lor. 

Sr. O. lose. —]- auziţi ce gălăgie mare la „Fun- 
daţie“ Pe - 

Anveri Binsganr  — Fundaţia lui Goidu ? 
CARAGIALE, — No, că nu-i vorba de-o fundaţie 

„ghe ghincolo“ ! 
D. A. Srunnza. — Am avut dreptate s să nu-ţi pre- 

miez operele la Academie. Şi-aici vrei să bagi ziî- 
zanie cu spiritul matale.! 

Srmu' Hanzr, — E vorba de „Fundaţia universi- 
tară Carol I“, unde /osif a fost custode 

Cnennr. — A chestia cu.-. Nataliţa. 
Mironescr.— la mai bine- s'ascultăm. -Mi se pare 

Că... da... da, saude, „Progresul Adevărului“... 
Lecţiunile asupra lui Sfuart Mill încep să dea roa- 
de. Femeile cer drepturi politice. 

Exazeu, Kavanret, Vuaneră, VA, Unecnra. — 
(deodată) ... Mai bine şi-ar face datoriile culturale. 

CARAGIALE. — No, că doar ăştia mi-s de la A- 
teneu. | 

D. A. Seanza — Iar... | 
L C. Bu ămanr, maci, că nu mai aude Ma- 

jorescu.
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CanacraLe — No, că doar noi auzim, şi fără să 

tăcem. 
|. C. Bnămanr. — De asta aşa e. Pe vremea lui, 

Maiorescu n'a auzit tot ce trebuia să audă. Şi na 

lăsat nici pe alţii să le audă. 

Dunau Zaurraeset. — ]şi rîdea de Exarcu. Si 

ma făcut să-i torn şi eu o strofă înaripată. De-alt- 

minteri e singura mea strofă satirică „reuşită“. 

IDeLAvRANCEA.  — „Isbutită“ vrei să zici. 

Dutu Zameieseu, — Tu tot cu slavonismele 
tale ! Ja ascultaţi-o : 

Sub ciuperca răsărită pe ruina unuui circ. - 
Bion şi cu logosratii si-mi desvolțe astiel gustul 
Şi să-mi dea irumoase pilde necioplitul de Tytirc, 

Inălfindu-şi singur bustul. 

Exanev. — Eu sînt Tytirc. 
Hasnev. Şi eu, probabil, Bion. Tu, Vrechiă cu 

Kalinderu şi cu Tocilescu sînteţi logografii.... „Şi 
ciuperca... Ateneul ! 

„C. Baăriast, — Vezi asta m'ai înțeles-o pe vre- 
mea ta, Maiorescule ! Făceai critică şi literatură, 
făceai şi politică, şi-ai făcut-o elegant și fără să 
cutreeri oraşele şi satele cu ciocul în vint. Dar 
una să-ţi spun : deşi te lăudai că eşti mai înainte 
de toate profesor, tot mai bun politic ai fost. Se 
vede că de aceea nu i-ai înţeles pe ăştia de la 
Ateneu, care, în afară 'de Urechia, wa ajuns nici 
unul ministru de stat. 

Exancv, Tocmeser, Vrantră, Hasner. — Dar nici 
n'am vrut noi onoruri de-acestea. 

CanAcraLe, - (încet lui Tocilescu) „Vaca“ de la A- 
dam-Clisi ţi-a pus piedică,
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|. C. Bnămianu.— Poate că era greu de înțeles 

atunci. Dar cinste ăstora că au înțeles-o înaintea 

cuturor şi cu tot disprețul pe care l-arunca asupra 

lor şcoala ta, Maiorescule / 
Deuavaancea, — Închipuiţi-vă că Maiorescu, de- 

şi locuia lingă Ateneu, ma vrut să viziteze nici 

odată expoziţiile lui Grigorescu. 

Maronescu. De asta, aşa €...... „Puterile omului 

sînt mărginite“ — şi dacă mă risipeam ca alţii în 

toate părţile, nu lăsăm după mine dunga de lumină 

a „Direcţiei nouă“. . 

Cannae. — „care grozav sar îi învechit, da- 

că nu eram noi, sireacii — adică eu, Eminescu, 

Creangă... 

Vuanupă, — Nenorociții de voi care aţi colabo- 

rat toată viața la „Convorbiri literare“ şi aţi 

murit ca nişte bătuţi de soartă. 

Emmescu. -— Vezi că domnul Maiorescu înţe- 

legea,— şi multă vreme şi noi toţi cu el—că li- 

teratura € o floare a sufletului. Şi-o floare răsare 

şi creşte şi mai bine, pe un pămînt — gunoei. 

Duiumo Zawrrescu. Depinde cum ştii să-l gu- 

noezi. Domnul Maiorescu, ne împingea spre cariere 

sigure, — iar literatura trebuia să ia îiinţă numai 

din prisosul suiletului, ce se puiea revărsa în cu- 

vînt, de-asupra griiilor vieţei. Fu n'am de ce să 

„mă pling. Puteau și Creangă şi Eminescu să facă 

tot ca mine. i 

CanaciaLe. — Creangă -- diplomat |! 

|. C. Bnăzranv. — Maiorescu avea dreptate, dar 

miumai dintr'un punct de vedere. Literatura, ca şi 

poiitica — şi ca orice activitate genială — trebue 

să fie îloarea sufletului. rebue să răsară ușor ca 

ea, şi ca ea să-şi dea fructul sănătos şi întreg. Dar
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dacă, Maiorescule, ai îi înţeles — ca om de cul- 

tură — ceea ce au înţeleş Exarcu, Urechia, Ka- 

linderu, Tocilescu, Hasdeu, ai îi făcut alte  sa- 

crificii, căci doar aveai cine să te aiute. Dacă ai 

îi ştiut că, la estetica pură, nu se ajunge decit trep- 

tat prin ridicarea culturală ; dacă ţi-ai fi dat sea- 

ma — cum mi-am dat eu seama în politica mea 

de stat — că orice reprezentant al culturii, fie ori- 

cît de neînsemnat, e un element preţios dacă-l pui 

la locul lui şi-l faci să joace rolişorul lui — ca în 

ro piesă de teatru ; dacă ai fi făcut, cum am Îă- 

cut eu în politică, — şi-ai fi căutat să ridici şi să 

impui admiraţiei tuturor pe toţi aceştia, care 

mi-erau adversari mie—şi nu-i puteam cunoaşte, ca 

om politic ce eram, decît numai ca adversari — 

şi pe Eminescu ăsta, şi pe Creangă ăstălalt, şi pe 

ghidușul ăsta de Caragiale, care se poate lua la 

colţ şi cu Molicre : — şi dacă, în loc să ţii nu- 

mai patru conferinţe în atiţia ani la Ateneu, ţi-ai fi 

pus în gînd să faci numai politică culturală, — fie 

şi cu ajutorul material al unui partid politic, — şi- 

să îi strîns laolaltă, lăsînd la o parte ranchiunile 

personale, şi pe cei mici, şi pe cei mari, şi pe cei 
ce credeau şi pe cei ce nu credeau în teoriile tale, 

şi pe cei de geniu, şi pe cei numai de talent, — ai 

“îi pus întradevăr bazele unui adevărat staz cultu- 

ral, în care ar fi putut intra — şi femeile, cu drep. | 

turile şi datoriile cerute de activitatea spirituală ce 

aveau să depună........ 

Manonescu, — Aud ? - 

I. C. Bimaxu. — Zic că în loc să împingi pe fe- 
mei, cu lecţiile tale de universitate, să ceară drep- 

14



turi politice, mai bine le-ai îi asociat la o activi- 
tate culturală împreună cu artiştii, scriitorii, pro- 

îesorii, preoții şi savanții, şi-ai fi făcut un partid 

cultural care, ridicat deasupra tuturor partidelor 

noastre politice, le-ai fi îndatorat pe toate să te 

ajute pentru a-l organiza pe al tău, pentru a 

face să propăşească suifleteşte neamul întreg. 

Ei, acum Rominia Mare, faţă de minorităţi, ar îi 

de sigur alta ! 

ANDREI BânsEANUL. — Minunat ! 

Canacrare, — (încet) Cum era s'o facă, dacă 
M-rme Maiorescu ţinea cheia salonului. ” 

Dunure Zamrinescv. — Atunci trebuia ca eu să es 
din diplomaţie. 
Exnescv şi Cabană, — Și plimbările noastre 

— la Copou ! 

Exanov.—Mă băgă şi pe mine în seamă atunci! 
Dar te pomeneşti că ajungea prezident la Ateneu, 
în locul lui Kalindera. 

DELAVRANCEA, = — Da nici prim- ministru n'ar mai 
îi ajuns! 
Vranvră. — Fireşte, dar sîngerînd, ar fi croit cu 

adevărat o lume nouă. 

Haspeu.  — Ar mai îi trebuit să şi creadă. 

D. A. Srunnza.— Dar cu Caragiale aista nu Ştiu 

cum ar fi scos-o la căpătiiu. Că de- -aşeia i-am 

dat şi eu în cap la Academie. 

|. C. Baămianv. — Tu ce zici, Maiorescule ? 
Maronescv. — „Puterile omului sînt mărginite“. 

'Și-apoi, cu toate că te-am ascultat bine, tot aş 
vrea să mai desvolţi ideia aceasta. Dacă ne-om lă- 
muri — ne-om furişa în visurile urmaşilor, — şi 
poate vor face ei ce n'am făcut eu



TOT IN DUMBRĂVILE ELIZEE 
(STATUL CULTURAL) 

  

Spmu Hangr. — Bine e să vezi că ce-ai lăsat în 

urma ta creşte. 

CARAGIALE. —- Numai să nu crească strimb, ca 

ăla... 

Sprau Haner. — Aşa zic şi eu, dar o strimbătură, 

pe ici pe colo, nu însemnează nimic, dacă direcţia 

forţelor se păstrează. Şi la noi acum — aşa-mi 

pare mie — „drumul cel drept“ îl păstrează, 

Ghiar şi cei dela Craiova. Ce zici Vlahuţă ? 

Vuanură, — Sămiînţa, ce-am semănat noi, a răsă- 

vit — şi creşte bogat. Activitatea dumitale extra- 

şcolară lasă că a dus la expropriere şi la votul 

universal — cele mai mari acte din viaţa: neamu- 

lui — “dar a dus şi la o mare activitate culturală 

necunoscută pînă acum la noi. 

Dona Zaurmeser. — Dar şi la internaţionala 

verde |! - - 

Spmu Hager. — Ar putea duce şi la cea roşie, 
dacă maş avea încredere în rezervoriul de bun. 

simţ cu care este înzestrat neamul. | 
I.C. Baăriant. — Si- acest bun simţ va trebui să
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ducă la crearea „Statului cultural“ despre carei 

tot cînt lui Maiorescu. 

Mamwnescu. — E foarte interesantă Concepţiunea 

dumitale, domnule Brătianu ; dar orideciteori ai 

pomenit de ea, numai ai- -anunţat-o, nu şi -explicat-o. 

Un lucru cu deosebire nu e clar: M; se "nfiripă 

ceva parcă înaintea minţii, dar nu văd şira spi- 

nării lucrului. Stat cultural ? Ce poate să însemne 

Stat cultural, cînd avem un Stat politic, care, gri- 

jind de toate nevoile neamului, implicit griieşte şi 

de cele culturale ? Vrei să creezi un stat în stat? 

'Şi cum ? Ce îel?. 

|. C. Baărranv, — Mai întîi, statul politic îngri- 

ieşte de toate nevoile „statului romîn“, dar statul 

romîn de azi nu mai coincide cu „neamul romi- 

nesc“, Ştiţi că statul politic trebue să ţină seamă 

de minorităţi, iar maiorităţile au glasul mai pu- 

ternic decît maioritatea. Romînilor, care deşi au 

vot, mau: încă lumină. 

Maronescv. =— De asta aşa e. 

Deravaanera. — Sireacii studenţi au început-o so 

simtă şi ei! | 

Spinu Haner. — Da, dar nu ştiu cum au s'o  sftr- 

şească ! Fenomenele  anarhice tocmai din partea 

.celor care sînt şi snulţi, şi au şi dreptate — sînt în 

afară de sfera bunului simţ. Trebue să se potoleas- 

că — şi să-se pună pe învățătură. Dreptatea o să 

le „vie. - | 

Daavnaneea. — Dacă li se învilvoră focul indig- 
ării în suflet! Cum poţi — să ştii că ai dreptate, 

să ştii că eşti cel maj tare, şi să-ţi păstrezi cal- 

mul ? - 

|. C. Bnămaxu.— Vezi că asta e chestiunea :
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cine este mai tare ! Cei mulţi care mau glas, sau 

cei puţini care-t au ? Şi toată chestiunea aci stă : 

să ajungă la glas şi cei mulţi, care acum își văd 

de trebile mărunte ale vieţii şi ajută neamul — şi 

nu e puţin lucru nici acesta — cu mulţimea co- 

piilor. Dar ce folos dacă această mulţime de co- 

pii, rămîn „streini în țara lor“, cum ai zis tu aşa 

de aprig, Eminescule. 

Eurmescu. — Nu-mi mai amintiţi, că încep să 

clocotesc şi eu ca Delavrancea. 

Maronescu,. — Să revenim la punctul în discu- 

iune. 

|. C. Baăriasv.— Apoi chiar acolo şi sîntem. O- 

dată ce interesele statului romîn nu coincid cu in- 

eresele neamului rominesc, e de la sine înţeles 

că neamul romînesc care e stăpînitorul de drept 

şi de fapt al ţărilor romîneşti, trebue să-şi asigure 

această stăpinire creind un: alt stat, = sta- 
tul cultural. EI e destinat să aducă cît mai repede 

la lumină majoritatea care acum, din pricina lip-. 

sei de viaţa culturală, este ameninţată să fie con- 

dusă — ca în ţara rusească — de minoritate.. 

Durnv Zaurmeser, — Fascismul lui Mussolini. 
I. C. Bnăranv.— Nu, Duiliu. Fascismul italian a 

aiuns la putere, adică are în mînă doar statul poli-: 
tic. Dar statul politic—orice oameni ar avea în ca- 
Pul lui — nu va putea să urmărească cu stăruință 
ŞI Succes interesul neamului, decît în măsura în 
care i-0 vor permite relaţiile internaţionale. Ai in- 
trat Stăpin în statul politic — ai intrat deadreptul 
slugă la cei mai tari decit tine. Şi atunci eşti ne- 
voit „S'0 laşi mai domol“ vorba. lui Maiorescu, 
cu „neamul“, fiindcă nu te lasă... „neamurile“.



214 — 

Maronescu. — Bine, să admitem că Statul cultu- 

ral ar îi mijlocul prin care am putea spriiini şi 

întări neamul, fără să mai fie stînienit în acţiunea 

iui cum e Statul politic. Chestiunea e : cum îți în- 

chipueşti d-ta legătura: dintre Statul cultural şi cel 

politic ? 

- Dunau Zamrmescu. — Mă ertaţi, domnule Ma- 

iorescu, dar pînă la această întrebare, tot par'că 

trebue lămurit din cine să îie- compus-acest Stat 

cultural ? Pe ce să se întemeeze şi cine să-l con- 

ducă ? 
Şemu Haner. — E dela sine înţeles: — de către 

toţi aceia care, în afară de activitatea cerută şi - 

plătită de Statul politic, mai pot să desfăşoare o 

activitate, ca să zic astfel, extra-administrativă. Şi 

mă gîndesc nu numai la învăţători şi preoţi — pe 

care am căutat să-i îndrumez în ministeriatul meu, 

către acest îel de activitate, dar şi la. funcționarii 

“publici, magistrați, militari,.... 

DuvRancea. —. Fi militarii au făcut şi fac mul- 

te lucruri bune în direcţiă asta... Un Peiaia.. un 

Mircescu.... un Găvănescu...... 

i. C. Baănaw. — E aşa, şi nu tocmai aşa, cunt 
zice Haret. Pentrucă, după buna dreptate — drep- 

tatea tratatului de la Versailles — învăţători, pro-. 

iesori, funcţionari, magistraţi,. militari vor avea 

dreptul să îie nu numai romînii eget-beget, — nu 

numai romînii care constitue neamul . romînesc, 

dar şi orice cetăţean romin, fie el ungur, rus, e- 

vreu sau sas. Avea dreptate Duiliu, cînd a ce- 

aut să lămuresc-pe ce să se întemeeze Statul cul- 

“tural şi cine să-l conducă, ă 

Dunuru. Zamerescu.  — De sigur.
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Exsesou, — Nu cred că-ani luaţi în nume de 

rău, dacă iau eu vorba să-l lămurese pe Duiliu. 

Statul cultural, de care vorbeşte domnul” Brătianu, 

se va întemeia numai de cei ce vorbesc şi simt 

romîneşte ; — deci numai de aceia care sînt soli- 

dari cu tot trecutul nostru istoric şi cu toate cla- 

-sele de romîni ce împănează azi țoate unghiurile 

țării şi care sînt creştini. In această privinţă sînt 

de părerea părintelui literaturii noastre, Heliade ; 

din neamul romînesc nu pot face parte decit cei ce 

sînt creştini şi vorbesc romineşte. Ba încă, a- 

daog : creştini ortodoxi, căci numai aceştia nu-şi 

au sufletul atras către niciun fel de internaţiona- 

lism. : “ 

[. C. Bnămianu. Eminescule, eşti extremist. Şi 

chestiunea nu trebue s*o complicăm. Dar  într'o 

privinţă cred că ai dreptate : Statul culturai tre- 

bue să se întemeeze numai pe românii care. mâr- 

turisesc o singură credinţă. 

_ Maronescu. Dar aci — şi abstracţie făcînd de 

chestiunea relaţiei dintre Statul cultural şi cel po- 

litic, la care va trebui să revenim — se iveşte o 

mare greutate, care, domnule Brătianu, nu ştiu 

cum s'ar putea rezolvi. Cultura, în formele ei su- 

perioare, este- universală, deci în afară de orice 

„consideraţii confesionale. Dacă Statul cultural se. 

întemeiază numai pe rominii de-aceeaşi credinţă, 

atunci este exident că ei vor căuta să evite orice 

manifestare culturală, ce va purta pecetea anti- 

sau a-creştinismului. Ştiinţa şi arta nouă, îilo- 

sofia şi cea mai mare parte din literatură — pre- 

cum şi reprezentanţii ei—un Goethe, un Voltaire, 

un Bergson, un Einstein — trebue excluşi din cul-
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tura neamului romînesc. Ceva mai mult: eu însumi 

al" cărui naționalism nu l-a pus nimeni la îndoia- 

lă (deşi n'a- avut forma mistică a naționaliștilor 

care au tăcut răsboiul) — eu însumi, cu bruma de 

critică, istorie şi oratorie, ce am lăsat după mine, 

waş mai putea face parte din: patrimoniul cultu- 

ral al neamului romînesc, fiind că n'am făcut pro- 

fesie de creştinism. E posibil ? 

Canagrag, — (încet lui Eminescu) A adus-o bine 

Titu! — Ei! Ei! Ce te faci, Eminescule ? 
Exurmeser.,  — Bine, — dar o să vezi mai pe 

urmă! 

Dunuac Zaurrmescu. — Elegant ! 

Vuanură. — Junimismul ! Dar, de-ar îi așa, de ce 

nu m'a prins şi pe mine în mrejele lui ? 

Deravaancea —  (Puţăe şi dă să ia cuvântul). 
Soinu Hanrr. — Chestiunea nu e insolubilă, 

|. C. Bnămrane. — Nu degeaba Maiorescu e  l- 

gician. Logica -are de aceste surprize. Dar logica 

pragmatică — aceea care duce viaţa unui neaim în 

creştere, — adnfiră logica-logică, şi trebue să-l 

admirăm şi pe Maiorescu care a rămas cu spiritul 

lui verde pînă lă adînci bătrîneţi; — dar, după ce 

o încununează, o pune de-o parie. 
Canare, — Dar s'a isprăvit îoiletonul lui Mi- 

haiache — şi o să trebuiască. să amînăm desba- 
terea pe altă dată. 

Il. C. Baămant. — Fie şi pe altă dată. Voi, ca 
foşti junimişti, nu se poate să nu-i daţi lui Maio- 
rescu — iluzia isbînzii măcar pentru cîteva zile. 

Eminescu, Dume ZAMFIRESCU. - Deocamdată, nici 
nu putem face mai mult... 
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IN MARGINILE DUMBRAVILOA ELIZEE 
(ELEMENTELE STATULUI CULTURAL) 

  

Dunuv Zamerescu. — Sintem mulţi azi. 

Deravaancea. — Mulţi şi nerăbdători. Dar mi-ar 
îi plăcut să fi rămas pe la miilocul dumbrăvii noas- 

tre. Aici la margine, e drept: zările sunt largi şi 

luminoase, dar par'că mă supără ceva. 

Caeaseă. — Pap'că vini-aşa un miros de aiu. 

Canacrare. — De usturoiu, vrei să zici. Dar şi de 
slană doară ! 

Hasoer. — Şi de iuft de... „kuti“, 

Vuanuță..— Par'că şi de unsoare de maşină ! 
Maronpser. — Se vede că pe aci e locul mino- 

ităților. Decît; dumneavoastră cu sensibilitatea, 
ca să zic aşa, prea naţională, nu simţiţi decît ceea- 
ce fac antipatici pe străinii, pe care fatalitatea is- 
torică i-a adus printre noi. Faceţi întocmai ca Un- 
gurii, de pildă, care, vorbind de noi, ne-aduc a- 
minte de... opincă. Uitaţi însă că multe din mîn- 

cările și băuturile noastre cele mai gustoase, îm- 
brăcămintea noastră civilizată, casele. şi  monu- 
mentele noastre orăşeneşti, arta noastră, cîtă o a- 
vem, o datorim neamurilor streine, din care mino- 
rităţile noastre nu sînt decit îragmente rătăcite, 

7 
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care îşi au şi ele dreptul la viaţă ca ş: noi: A- 

şezămintul cel nou de la Versailles are acest rma- 

re bun : aduce pacea între popoare, făcîndu-le să 
îraternizeze prin manifestările superioare  ome- 

neşti şi asigurîndu-le reciproc dreptul la viaţă 

proprie. _ 

C. A. Rossem. -— Umanitatea de miine „cu a 

turmă şi-un păstor“, cum o visai tu, Alexandres- 

icule, numai aşa se poate pregăti. 
Go. ALEXANDRESCU. — Am visat- -0, 0 visez şi-o 

s'o viseze lumea cît va trăi; — dar tot vis o să 

rămînă. De aceea e şi îrumoasă ! E 

Vasus Cosma — Dar parcă era vorba să asis- 

tăm la o discuţie. între d-nii Brătianu şi Maiorescu. 

Parcă de asta m'ai chemat şi pe mine, Emines- 

cule ? | 

1. C. Bnămiaxv. —.- De aceea vam şi adus pe ne- 

simţite în pajiştele de la marginile dumbrăvii noa- 

stre, pentru ca să fim auziţi şi de unii reprezentanţi 

ai monorităţilor, care numai prin părţile acestea 

îşi plimbă, în sborul lor luminos, spiritele. De- 

aceea l-am atins uşor, ca să ne. însoțească act şi 

pe Rosetti, care, într'o privinţă, a rămas mai cre- 

” dincios ideologiei tinereţii decît mine. 
Dunuv Zamrmescu. — Dacă nu mă înşel, domnule 

Brătianu, — datoraţi un răspuns domnului  Ma- 

iorescu, care ni se pare că e cheia întregii ches- 

tiuni. Ne-aţi vorbit de un Stat cultural deosebit 

de Statul politic şi aţi afirmat că Statul cultural, 
care ar avea să salveze interesele neamului ro- 

miînesc trebue să fiinţeze în afară de Statul poli- 

tic şi să se întemeeze numai 'pe romînii de-o sin- 

gură credinţă. Şi domnul Maiorescu v'a replicat că,
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în acest caz, toţi reprezentanții culturii care sînt 

anii-creştini sau a-creştini, — deci şi domnia sa, 

care a tăcut odată profesiune chiar de ateism,. 

— mar putea face parte din acel stat şi, odată cu 

dinsul, mare parte din îilosofii, literaţii şi mai cu 

seamă oamenii de ştiinţă care de pildă iură în po- 

zitivismul lui Auguste Comte. 
|. C. Bnămanv. — Așa e, Duiliu. Şi-acum, cum: 

sinteți toţi adunaţi aci, şi şovinisti, şi umanitarişti,. 

şi antisemiţi, şi filosemiţi.... 

MaroRescu. — Un moment, domnule Brătianu. 

Văd că stau prea departe de noi bătrînul popula- 

rizator, domnul Baraş, inteligenţii tilantropi, dom- 

nii Hillel şi Halfon, îndrăzneţul plin de talent, Ro- 

netti Roman, prietenul domnului... Caragiale... 

Canare. — (aparte) Nici- aicea nu mă iartă 
Titu : — şi-aici mă „domneşte“, 

Maronescu  — (continuând) ..... rectoral Apaty, 

marele om de ştiinţă maghiar, ba chiar şi hazliul 

isteţ, Cilibi Moisi. 

LC. Baămianu. — ţi inulțuriesc, Maiorescule. 

De dumnealor am: mare trebuinţă în desbaterea 

_de azi,. . 

Canacraus, — (aparte) Mihalache iar o să is- 
prăvească foiletonul fără să ajungem la nimic. 

|. C. Baărahv. — Să lăsăm deocamdată ches- 
tiunea „romînilor de: aceeaşi credinţă“, care l-a is- 
biţ pe Maiorescu şi l-a făcut să mă pun în cleștele 

logicei sale elegante. Şi să întrebăm pe reprezen-" 

tanţii minorităţilor: care e cea mai aftzătoare dorin- 

ță naţională, ce-ar voi să le îie- îndeplinită în gra- 

niţele Romîniei Mari ? 

Avaryv. — Autonomia culturală.
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Roxerri ROMAN. — Dreptul ca fiecare minorita- 

te, care şi-are particularităţile sale suileteşti deo- 

sebite de a romînului... 

Cagacrare. Frate Ronefti, ai uitat „grămaki- - 

ca“: — „ale“ romînului..... 

Roxermr Romas, — Je vous ai d6iă dit que ie 

ne pense pas en roumain şi nici în vreo altă limbă 

Giîndirea pură are ăst defect. Şi pot îace, cînd 

vorbesc, „greşale“... - 

CARAGIALE  — greşeli“ vrei să zici (aparte) 

mi-e îrate, dar nu-l ert. 

D. A. Smunoza — Dar isprăveşti odată, bre o- 

mule, cu gramatica şeia ! Ă 

Haşpeu. Caragiale, supărat că i-am spus gar- 

con“ de talent,.nu şi cine ştie ce dramaturg, s'a a- 

pucat la bătrîneţe” să-mi înveţe gramatica !.... 

Muoneser, —  S'auzim pe domnul Brătianu, — 

rogu-vă ! 

Canacrare. — Dar ma isprăvit, îratele Ronerli. 

Maronescr. — Pardon ! 

- Ronezrr Rouav. — Voiam să -zic : orice neam deo- 

sebit de romini şi care trăeşte o viaţă suiletească, 

deosebită de-a lor, în cuprinsul Romîniei Mari, 

trebue să aibă dreptul să-şi cultive sufletul așa 

cum crede el, şi nu numai fără să fie jicnit de Sta- 

tul romin, dar și ajutat din finanţele lui, câ oricare 

cetăţeni de baştină ai ţării... 

Dewavaancea. — Cînd îl doare sutletul de nea- 

mul său, găseşte şi “forma corectă, 

Caeancă. — Să-i dai iidanului bani, să se facă 

mai iidan ! 

Canacrare, — No, că şi lui lanoş, să 'se îacă şi 

mai „magyar ember“. -
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“Haswnu. — Şi lui Ivan Ivanovici Kutoff, ca să se 
facă mai „.„kuti“. 

Eminescu. — (rar, pe gânduri) Şi şvabului, și 
sasului, ŞI... i | 

DeLavRANCEA.  —- (luându-i - vorba din gură) şi 
grecului, şi tătarului, și bulgarului, şi găgăuțului !. 
Du ZAMFIRESCU. — (aparte) Rău crescuţi ! 

—Par'că ar îi parlamentul de acum doi ani! (Tare) 
Văd că aţi uitat, domnii mei, că nu sîntem nu- 
mai între noi — şi Că avem şi musafiri. 

Devavgancea. — Ba mam uitat de loc. Dumnea- 
lor nu sînt cetăţeni romiîni, ca şi noi rominii ? Ro- 
mîni la romîni să rabde ! 

D. A. Smunza. — Cu poeţii aeştia mo scoţi la 
capăt. Cum să vorbeşti cu ei afaşeri di stat? 

|. C. Baămianv. — Cu toată indignarea inoportu- 
nă a băeţilor ăstoră, — şi cu toate că eu nui 
aprob (deşi ei cred contrariul), totuşi să-i înţele- 
gem şi pe dînşii, mai cu seamă cînd ne dăm sea- 
ma că domnul Apaty şi Ronetti al nostru, tot așa 
ar Sări în sus, cînd ar auzi pe romînii din țările 
lor de baştină, că cer aceleaşi drepturi... Dar nici 
unii, nici alții mau dreptate. E un drept sîînt, drep- 
tul libertăţii culturii. “E un drept siînt, dreptul de 

“a îi fiecare el însuși, — fie individ, fie popor — de 
a se iubi pe el şi pe ai săi, de a-şi iubi trecutul, 
de a-şi slăvi strămoşii, de a se complace în obi- 
ceiurile şi moravurile lui, de a îi neclintit în cre- 
dinţa lui şi de a-şi apăra cu fanatism limba în 
care-şi poate spune cele mai adînci bucurii şi cele 
mai amarnice păsuri, limba moşilor şi strămoşilor 
lui. E un drept sfint acesta, şi nimeni nu are căde- 
rea să-l stînienească, mai cu seamă, cînd, pentru



exercitarea lui, nu cere de la altul, ci o face 

din propriile mijloace. 

EamrEscu.  — Apoi noi protestăm, tocmai per- 

trucă e vorba ca minoritarii să se întărească în 

propria-le individualitate prin banii noştri... N'aţi 

vorbit de finanţele statului ? Ci 

Capancă, DELAVRANCEA. — A VOrbit ! 

]. C. Bnămanr. — Fireşte că am vorbit. Dar voi 

uitaţi mereu că finanțele statului sînt finanţele 

Statului romîn, nu ale neamului romiînesc. Şi, la îi- | 

nanţele acestea contribue, nu numai rominii de 

baştină, dar şi minoritățile. Banii pe care au drep- 

tul să-i ceară sînt banii lor, şi de acești bani am 
vorbit. - 

Vase Coxra. — Va să zică — pentru cultura 

lor, banii lor. Dar asta mai însermnează că pen- 

tru cultura. noastră, banii noştri. 

DELAVRANCEA. — Şi nu numai banii noştri, dar şi 

averea noastră nemişcătoare — edificiile şcolare— 

liceele, universităţile, laboratoriile, clinicele... 

|. C. Baămiant. — Văd că vă apropiaţi de ideia 

Statului cultural, mai înainte de a isprăvi discu- 

ţia cu Maiorescu. Mă erţi, Maiorescule, că pentru 

ați răspunde a trebuit să iau o cale de ocol... Ei 

da : dacă minoritățile au dreptul la autonomia cul- 

turală — la cultivarea nestînienită a indiviudali- 

tăţii lor etnice — cu atit mai mult are dreptul la 

aceasta neamul în mijlocul căruia ele irăesc : — 

majoritatea. Dar eu nu cer pentru maioritate mai 

mult decît pentru minorităţi. Eu cer dreptatea. Şi 

e de ajuns. Statul cultural de care vorbesc nu e 

decît autonomia culturală a majorității. 

Smiar. Hanar.— Incep să pătrund adîncul ideii. 
rr =
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Canaan. — E un fel de ou-al lui Columb. 

Arany. (aparte) — Mi se pare că ne-am ars! 
Axnaer Binseanv. — Minunat! Dar par'că...: 

Eunmsescr.  — Lucrul trebue adincii. 

CREANGĂ. | E mai grea politica asta decii la 

întrunirile din Tataraşi. - 

Maronescr. — Permiteţi-mi, domnule Brătianu, 

să ne oprim. un moment. Ideia dumitale e foarte 

- interesantă ; dar trebue s!0 punem în legătură cu 

desbaterea noastră trecută. Cum a rezumat mai a- 

- dineauri Duiliz, noi ne-am preocupat de două ches= 
tiuni : cu chestiunea pe cine se reazămă Statul 

“cultural şi cu dreptul minorităţilor la auto- 
nomia culturală, — şi ce relaţiuni va fi în- 
tru el şi Statul politic. Pe de altă parte, ca şi a- 
ceste state culturale în Stai cultural,.—cerem îoar- 
te drept şi foarte simplu — acelaş lucru pentru 
majoritate, cu deosebire numai că acest stat cul- 
tural deosebit de statul politic romiîn, e numai al 
neamului romînesc' şi e chemat să apere numai 
ființa sutletească a acestui neam. In acest caz, îi- 
reşte „romînii de aceeași credință“ pe care ne 
spuneai că are să se întemeeze Statul cultural, iu 
sînt alții decît „romînii de baştină“, iar cuvintul 
de „credinţă“ nu l-aţi luat stricto sensu — cu  în- 
ţelesul de credinţă religioasă, de credinţă creşti- 
nă, ci în înţelesul de totalitatea acelor impondera- 
bilii ale conştientului şi inconştientului nostru, Care 
fac pe romîn să fie român, Chiar mai "nainte de 
a şti dacă în suiletul lui este sau nu creştin. E 
drept că expresia „romîn de aceeaşi credință“: de- 
vine sau tautologică sau impropiie, dar aceasta 

nu are nici o însemnătate, cînd ştim de ce e vor-



ba. Ideia dumitale e plină de consecvenţe incal- 

culabile, şi mi se pare singura care ar putea să re- 

zolve antimoniile, ce încep să se traducă în agi- 

taţii, antimonii în care se va încurca Statul poli- 

tic romîn cîtă vreme se va încăpățina să fie în 

acelaş timp şi Stat cultural. 

„Dar, înţelegîndu-ne asupra . importanţei ideii şi 

asupra temeiului ei, care derivă din chiar preten- 

ţiile neamurilor ce, apărîndu-se, parcă ne sînt pro- 

tivnice, — tot mai rămîn multe de pipăit. 

|. C. BRămanv. — Mulţumesc lui Maiorescu că 

ma înţeles aşa de bine şi mi-a rezumat ideia tot 

aşa de limpede şi cald, ca şi sistemele filosofilor, . 

pe -care le expunea în viaţă, în vestitele sale cur- 

suri. Recunosc iarăşi că, fără a stabili o legătură 

limpede de subordonare între Statul politic şi cel 

| cultural, — realizarea acestuia nu € cu putinţă... 

Dar toate acestea nu le putem rezolvi astăzi. Un 

'svon ceresc ne recheamă în dumbrava umanităţii : 

__ răsună parcă simfonia IX a divinului Beetho- 

VENoaese - 

Arari, Roxerri Roxay. — ar noi trebue să ne 

căutăm un avocat. 

aa



ASIMILAREA CULTURALĂ 
(Mai sus de Dumbrăvile Elizee) . _ 

  

Începutul scenei se petrece în mijlocul Dumbrăvii Neamului - 
/ 

Duaveaxcka. — Ce frumoasă e dumbrava noas- 

tră pe aici, pe la miiloc ! Şuvoae de albastru pă- 
trund „printre argintiul trunchiurilor, de zărim în 
depărtări pajiştele cereşti şi o parte din dumbră- 

"vile celorlalte neamuri, ca prin ocheane fermecate; 
iar, în sus, cerurile adinci de peruzea par'că au 
mii de scări de raze pe care te poţi ridica priu- 
tre uriaşele tulpine, pînă la frunzişul de aur ce 

„Scintee în afundul înălțimilor. 

_Hasbiu — Ac6lo sus e şi mai frumos ! Pe aici 
e gloată multă. Cei ca:e în viaţă au trăit mai muit 
din lucrarea spiritului, cum am fost noi, acolo de- 
asupra se simi mai la larg. De acolo vezi toată 
dumbrava noastră cu toată viața ei trecută, pre- 
zentă şi viitoare, — și gîndul neamului nostru, ce 
se desfăşoară, cu soarta lui pe pămînt, ne vine 
mai limpede si mai cuprinzător. . 

ISTRATI. — Dar par'că un nor luminos de spirite 
lunecă pe scările de raze, 

DerarRaxeea. _ E par-că Brătianu cu Maiorescu 
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si mulţi din ai noştri. lar vor îi discutind chestia 

Statului cultural ! Ă 

hrani, — Haide şi noi ! 

CanacraLe. — Dar uite mai încolo pe Roneiti şi 

Cilibică. Să-i luăm şi pe ei !... Hei, îrate Ronerți? 

Ronerri Roma, Curier Morse: — Am vrea, dar 

nu putem. a 
Diuavnaxcea,. — Ce spun ăia, Caragiale ? 
HasnEv. Ce să spună ? Nu pot — şi pace. Voi 

aţi văzut că nici un strein cu graiu rominesc nu 

S'a văzut nici pe la mijlocul dumbrăvii, necum să 

alunece pe scările de raze, în albăstrimile de 

deasupra îrunzarilor noştri de aur ? 

IsrRarI. — Ba de-ai mei îmi pare că am văzut ! 

Că eu îi botezam mai întii. 
Haşnev, — Să mi-i arăţi şi mie! i 
Canion. — Şi dece nu puteți să veniţi. mă ? 
Rovere Romax. — Pierdem din vedere dumbră- 

vile noastre. Şi ne vine rău! 
Canacraus (aparte) » — Şi eu care-i credeam mai 

îraţi decît fraţii mei. Mari sînt tainele „Estelui“ 7... 
Dar ce faceţi cu procesul vostru 2. 
Rase Romas.: — Am rugat pe Take şi pe co- 

conu Petrache să ne ia partea. 
DouavBaseea. — Atunci trebue să mă dau şi eu 

în vînt după Filipescu... Ce dulce plutire... Mai 
sus, — tot mai sus ! 

„Se schimbă scena , 
CanasraLe. — mi pare rău. Pe îratele Ronefţi de 

„urechi trebuia să-l aduc aci... Ce frumuseţe ! 
Maro scv. — Domnul Brătianu ne-a făcut să 

Plutim pînă “în locurile acestea în adevăr cereşti. 
E admirabilă excursia, dar n'am înţeles. pentru ce, 

|. C. Baăzianv. — Nici tu n'ai înțeles, Conta ?



  

Vasux Coxra. — Aplicînd principiile mele la lu- 

mea aceasta, în care mam crezut pe cînd eram în 
xiaţă, par'că-aş pricepe ceva, Aţi vrut să ne îaceţi 

să înţelegem în mod pipăit fatalismul naționalități. 
Mawonsscu. — Domnule Conta, — iartă-rmiă că nu 

ti-am prețuit în viaţă în destul așa numitul dumi- 

tale sistem filosofic. Ai putea cel puţin acum să. 

mi-l faci mai plauzibil decit îl credeam... Fatalis- 
mul iatioi:alităţii 7 Cam ce-ar putea îi? 

-Vasug Cosra. —- Neputința de a îi decit ceeace 

eşti. Ca individ — e fatal să îii individul care 
eşti. Nu poţi să eşi din tine însuţi decît atât cît poţi 
împrumuta dela alţii, ca să-ţi măreşti propria in- 
divilaalitate. Tot aşa ca popor. E fatal, ca neam 

rominesc ce eşti, să fii ceeace eşti şi să nu poţi 
primi în tine decît ceea ce-ţi poate întări îelul tău 

dle a fi. i 
Canaerare. — Atunci mâre suflet mai are rorni- 

nul, măi ! (aparte) Cu „măi“ ăsta o-făcui lată. (Tare) 

Ştiu că aici nu-i place „grămachika“, nici măcar 

d-lui Hasdeu, nu fiindcă-i „grămachikă“, dar pentru 

că o fac eu, „garsonul“ dumnealui „de talent“. Dar 
iilosoful: mă sileşte sto fac. Şi zic, de! — e mare 
rorînul ! Ascultaţi dacă mai e o limbă pe lume 
care să îi 'mprumutat mai multe cuvinte din- 
tralte limbi, și care totuşi să rămie ea însăşi. Uite 
cînd zic eu „Sacaua a căzut în şanțul grădinii o- 
îițerului, şi” el nici gînd să bage de seaină“, 
„sacaua“ turcesc, „şanțil — nemțesc, „gră- 
dina” — slavonesc, - „gîndul” unguresc, „0- . 
îiţer“ — franțuzesc, iar cele ce mai rămîn mai 

„_tgate — latinești, Ei, şi toate la un loc îac-o 
îrază romiînească.... nici. nu se poate mai romi- 
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mînească. Straşnică putere de a.... împrumuta de la. 

“altul ca să-ţi smăreşti, vorba filosofului... „indi- 

vidualitatea“ (eu aş zice „punga spirituală“). 

Vase Coxra. — Şi ceea ce s'a întîmplat cu lim- 

-ba s'a întimplat şi cu sîngele. Are dreptate Cara- 

giale, cînd a spus că e mare romînul. Cu cît un 

individ ori un popor poate să asimileze mai multe 

elemente streine fără să-şi schimbe fatalismul lui 

specific, cu atit e mai mare. 

Nicwrae Fiurmmox.— .Asta se potriveşte şi cînd e 

„vorba de mîncare. Bucătăria romînească — ne- 

mai pomenită combinaţie de la răsărit şi de la apus. 
Marouexer. — Fiecare în specialitatea sa. Dar 

să nu pierdem din vedere punctul de plecare. Fa- 

talismul, — adică „specificul“ individului — bine ! 
Fatalismul, sau, cu alțe cuvirite, „specificul“ unui 

vea — iar bine! E bună şi remarca... domnului 

Caragiale, care completează pe a domnului Vasile. 

Conta: un individ sai un neam, e cu atit mai mare, 

cu cit se poate mări din bunurile altora, fără să-şi 

piardă, „specificul“, — şi aş adăoga, fără să aibă ci- 

neva dreptul ia represalii. „Je prends mon bien 

oii je le trouve, aşa a zis Moliere, ridicînd: la ran- 

gul de creaţie genială, ceeace erau Simple schițe de 
talent. Shakespeare a făcut-o cu-mult mai slobod 
şi fără s'o mai spună. Şi unul şi altul au ridicat 
la rangul de molierism şi shakesperianism ceeace 
wavea de loc această pecetie. Geniul creator are 
acest privilegiu de a-și putea însuşi bunul altuia, 
fără ca acesta să aibă dreptul să protesteze. Aşa se. 
pare că stă lucrul şi cu limba romînă şi cu neamul 
romînesc, care, deşi în aparenţă biruit, îngenuchiat, 
schingiuit de atitea neamuri ale. pămîntului, a ră- 
mas triumfător şi s'a îmbogăţit cu multe din bunu-
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“Tor, căci el a rămas tot el, avînd „specificul“ tui, — 

cu toate vicisitudinile prin care a trecut. Decit, toate 

acestea nu duc decît la concluziunea că rominul 

cu marea lui capacitate de asimilare— de îmbogă- 

țire morală din avutul jetuitorilor materiali—nu tre- 

bue să se teamă de nimic. Şi atunci nu înţeleg 

cum domnul Brătianu, ducîndu-ne în frumuseţile 

acestea de sus, a vrut să ne facă să pipăim acel 

îatalism al naţionalităţii, cum îi zice „specificu- 

lui“ naţional, domnul Vasile Conta. - 

|. C. Bnărrasr. — Apoi, domnule Maiorescu, uită- 

te şi dumneata de jur împrejur, în j6s, spre poiană 

înflorită din mijlocul dumbrăvii noastre, şi-aici sus, 

de iur împrejurul îrumuseţilor care ne leagănă în 

pariumul florilor ce vin de acolo de ios şi pe care-l 

simţim că-i al nostru şi numai al nostru, — și spu- 

ue-mi zăreşti oare cumva vreo figură care „să -nu 
îie romînească de baştină ? Intîlneşti vreo figură 
pe-aici: în'care să_nu se simtă acele imponderabilii 

despre care ne vorbeai rîndul trecut şi care nu sunt 
„altceva decit „specificul“ de care pomenea  adi- 
neaori şi „fatalismul naţional“ al lui Conta ? 

Matroneser.  — Aveţi dreptate. Ceilalţi n'au pu 
tut să vină. - , | 
Ennseser, "— Dar „bulgăroii cu ceaîa groasă“ ce 

forfotesc pe jos şi „grecoteii cu nas subţire“ ce 
saltă spre noi pînă-aicea ? 

CanacraLe. — Ce grecotei, mă ? Păi eşti tu mai 
zoimiîn decît ine ? Tattu rutean şi mă-ta — cu 
strărhoş cazac ! 

|. C. Baăriaxv. — Dacă o luaţi aşa, n'o mai scoa- 
„tem la capăt, Se vede că aţi uitat vorba noastră de 
„acum o clipă. Vorba străină, sîngele străin, nu mai 

a 
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au înţeles din momentul ce şi-au pierdut. „speciii- 

cul“ naţional. Aşa se face că tu, Eminescule, ori şi 

din cine te-ai fi tras (Niculăiță Pătrascu a scris că 

ești turc) și cu toate că n'ai înțeles optimismul să- 

nătos al politicei mele care nu eră altceva decit 

unda de înălțare a neamului rominesc, întregit a- 

cum, — eşti totuşi cel mai mare poet al Romiînilor, 

fiindcă în sufletul tău a răsunat, mai mult ca în al 

ori. căruia altul, durerea milenară a acestui neam 

obiiduit, durere care face parte din „specificul“ lui. 

Şi tu, Caragiale, care, după un prost dela Iaşi, mi-ai 

îi fost cel mai mare adversar în comediile tale, —- 
fiindcă ai rîs de proştii din vremea mea, — eşti 

cel mai carcateristic poet dramatic al neamului ro- 
mînesc, pentrucă rîsul tău nu este decit risul bi- 

raitor al romînului îață de toate liitele care 

"I-au «bîntuit, lau jetuit şi: l-au stăpînit atîtea 

veacuri. Nemărginitul idealism care e unul din „ia- 

talităţile“ neamului romînesc, nici nu se poate ve- 

vea mai bine decit în risul tău curat, — mai curat 

„decît al tuturor comicilor care rău au crezut că. 

, 

biciuind, poţi rîde cu adevărat..... Va să zică, ches- 

tia nu e nici de originea spirituală (cînd e vorba de 

limbă), nici de originea materială (cînd e vorba de 

sînge), ci de răsunetul material şi spiritual al fiin- 

ței tale în mediul romînesc în care te naști, crești 

şi produci. Acel răsunet trebue să aibă un anunie 

„specific“, o anume „fatalitate“, un anume „impon- 

derabil“ — şi aş mai zice, — o anume coloratură. 

nişte anume dungi spectrale, după care, în moda 

- obiectiv, — vorba ta; Maiorescule, — să poţi dis- 

tinge pe omul-romin, de toţi ceilalţi oameni. O ase- 

imenea asimilare este un îel de combinaţie himico-
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biologică şi mistic-psihologică în acelaş timp, — 

şi această asimilare orice romîn cult trebue s'o 

nţeleagă, so preţuiască, s'0 umnărească şi s'o reg- 

lizeze... ” 

Dau AvRAserA.- — Dat par'că era vorba să mai aâ- 

tlăm ceva despre „Statul cultural“ cu care întun- 

daşi, rîndul trecut, pe-alde Apaty şi-ăilalţi... Uite 

vin Tăkiţă şi conu Petrache. L-adusei şi pe conu 

Nicu. 

1. C. Baamanu.— In chestia Statului cultural nici 

0 desbatere nu foloseşte la nimic, dacă cu toţii nu | 

pornim de la o părere. Şi, în urma discuţiei de as- 

tăzi, am ajuns la una. Primim în Statul cultural pe 

toţi rominii de baștină şi pe toți cetăţenii  romini 

care, voind să se asimileze, vor în acelaş timp să- 

şi piardă . „specificul“ lor—dungile lor spectrale,— 

şi să primească pe-ale noastre. 

"Tom. — Aşa cerg dreptatea. 

Pymae Cant Metafizică naţională. Dar drept e 

că nici nu ştiu ce-aţi vorbit: O să-mi spui tu, Ti- 

lule. 

Matogesev. — E ţoarte interesant... 

Taxe losescu. — Numai să nu mcurce ițele politica. 

Teoriile nu fac două parale: =.-. 

Canare. — Ba fac, şefule, cînd le vinzi la 

” librar. ” - 

Hasveu. — Ce zici, Istrati, botezaţii tăi, şi-or îi 

pierdut dungile spectrale ? - | 

Ismarr.— Se prea poate, dar aceştia din gloată 

cu care am avut aface eu, nu trag la cîntar. 

TARE loxescu. — Procesul rămîne deschis. -. 

Pnene Case. — După ce m'o pune la curent Titu 

an să-mi spun şi eu cuvîntul meu; dar, mi se 

pare, că o să-l spun degeaba — ca totdeauna.
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Vranuyi.— Astăzi 0 să avem 0 zi mare. la uită- 

te, cum din toate părţile dumbrăvii noastre se des- 

prind, Qin îumuriul: gloatelor, spiritele luminoase şi 

“saltă plutind încoace pe! scările: de rază. - 

Dunac Zaurmescu. Deşi ideile ce. vinturăm şi des- 

baterile, în care ne ciocnim, sint doar un joc îe- 

ricit — cum în viaţa pămîntească erau iscodirile 

noastre poetice, — totuşi acelaş principiu de atrac- 

ţie se exercitează şi aici asupra mișcărilor noastre. 

Cum s'a aflat că va îi proces mare — și că doni- 

nul Carp şi cu Take Ionescu vor pleda o a- 

numită cauză, — toţi intelectualii, ce se cunosc 

după scînteetea astralului lor, — se îndreaptă în- 

coace din toate părţile. . 

CaRscrară. = Mă, Duiliu, văz că şi tu scînteezi. 

Nu cumva ăi zice că şi .tu- eşti intelectual? 

Dunniv: ZAuFIREset. — (îi întoarce spatele). 

Vănură .- Prea-l ciocneşti şi tu, frate Caragiale ! 

Canagrare. — Imi mai sărez şi eu inima cîteodată! 
Eu mam putut să ajung deputat, — şi el — preşe- 
dinte de Cameră ! | | 

Vuanuă. — la să tăcem, şi să vedem cum vin şi - 
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s'așează.... Cine o fi acela ce scîntee grozav și vi- 

ne cu două scînteiuţe după el. 

Duiavnaxcra.  — E Take, nu-l vezi 2? Cu Botea 

care-i duce dosarele — şi cu — da! — Jon Tri- 
vale. , . 

“ Donau Zauemeser.  — Botea ? Trivale ? 
Deavaasera. — Botea e un secretar de-al lui, un 

tăiat oacheş, îrumos și inimos. Ar fi putut să stea 
ia partea sedentară în 1916, dar n'a vrut Şi, după ce 
a venit să raporteze lui Take cît de prost stăm la 
Predeal, s'a întors înapoi la front şi şi-a lăsat oa-: 
sele pe Clăbucetul Baiului. Iar Trivale e un o- 
vreiu, Werzler. | i 
Dn: Zamrreser. — Păi ăsta cani a putut răs- 

bate pînă aci ? | _ 
Cansera.— Şi mai. iată unul, cu căpăţina lumi- 

nOăsăĂ, pe care nu ne-am aşteptat să-l. vedem aci... 
Dobrogeanu... Ah! chefurile noastre de la Plo- 
eşti ! 

Denun: Zanrin inc, — Dobrogeanu ? 
Canacrae. —- Se face că nu-l cunoaşte domnul 

prezident de Cameră ! Gherea, mă, — ăl care ţi-a 
irecat de gîlci romanul tău „In faţa vieţii“. 

Denau ZauriReset. — Dar cum a putut şi ăsta să 
pătrundă pînă: în locurile -cele mai înalte și mai 
tainice ale neamului nostru ?. _ 

Deravgaxcea. — Se vede că şi el, „ca şi Trivale, 
“si-a pierdut dungile spectrale, cum le! zicea dom- 
nul Jon Brătianu, ale neamului lor, şi şi-a însuşit 
pe-acelea ale neamului nostri. “Sînt două nume şi 
două suflete curate ale culturii noastre. 
Drina Ziotemesev.- Mai înţeleg lucrul ăsta pen- 

îru Gherea. A vorbit — pot so spun acum — cu
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“pricepere şi dragoste, ca puţini alţii, de țăranul ro- 

min 3 a prețuit cum trebuia pe Coşbuc — deşi nu 

trebuiă să-l facă poetul „ţărăniniii“,. cînd capodo- 

perele lui numai ţărăneşti nu sînt — şi a priceput 

multe şi dintr'alţii, afară de mine, care, mai 'na- 

inte de toate, am căutat să fac artă pentru artă ! 

CanaciaLe. — Artă pentru artă — în „Tănase 

Scatiu“ ! | 
Dunuu Zamriescu; — Te rog, Caragiale, nu mai 

mă sicii ! Am dreptul să pricep pe Gherea, dar nu 
înțeleg ce e cu 'Trivale-Netzer ! 

Deuavaxera.  — Trivale a făcut critică rominea- 

scă, cu dragoste mare de cuvîntul romiînesc ; a 

“combătut răsboiul contra Germaniei, dar s'a înro-" 

lat în rîndurile oastei romine şi a murit pe cîmpul 

de onoare..... Se ede că înainte de răsboiu — o- 

ocupînlu-te de certurile cu Maiorescu şi cu „Comi- 

siunea Dunăreană“, — n'ai putut urmări. miş- 

carea literară. Dacă trăiă, Trivale putea să facă e- 

pocă, reprezentind în critică tocmai punctul de ve- 

dere contrar lui Gherea... 

Vuanură.— la te uită ce' frumuseţe de capete lu- 

minate ! Deoparte ântisemiţii Hasdeu, Conta, Fi- 

Jipescu, Alecsandri, Eminescu şi alţii mai mărunți; 

de cealaltă, îilosemiţii :- C. A. Rosetti, Odobescu, 

Petre Carp, Take lonescu, Nicu Xenopol şi ple- 
vuşca; la miiloc — rominiştii: /. C. Brătianu, 

Maiorescu şi noi, ăştia... 

„L C. Baămianv.— E vorba să desbatem astăzi un 

„mare proces : chestiunea culturală a minorităților. 

și în deosebi, chestia “asimilării acelor -minortăţi 

— cum sunt evreii din regat — care, pe deoparte. 
vor autonomia culturală, iar pe de alia, pretind că
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au dreptul, întrucît sunt cetăţeni romîni, să se bu- 

cure de aceleaşi avantagii în învățămîntul romi- 

uesc, ca şi romiînii de baştină. În desbaterea noas- 

tră trecută, ajunsesem să ne înţelegem în privinţa 

umui lucru. Pentru cultura romînească şi pentru în- 

tărirea statului romîn "prin elementele lui naţiona- 

le, am admis ca, pe lingă Statul politic şi inde- 

pendent de îndatoririle internaţionale ale acestuia, 

să întemeem Statul cultural, adică o organizare 

autonomă a culturii romîne, analoagă cu organi-. 

zările autonome ale minorităţilor. Acest Stat cul- 

tural — am mai admis noi — va primi, obligator, 

în sîntul său, pentru desăvirşirea lor culturală, iot 

ce e romîn băştinaş şi toate elementele, care, în 

decursul vremilor, s'au romînizat, adică s'au făcut 

'solidare cu viaţa şi cultura romînă trecută şi pre- 

zentă. Vom primi dar, în acest stat cultural, și pe 

„grecoteii. cu nas subțire“ şi pe spilgăroii cu ceata 

groasă“ ai lui Eminescu, care nu mai au legături 

cu cultura strămoşilor lor de sînge, cum şi pe în- 

divizii altor naţiuni — polonezi, ruteni, unguri, 

ruşi, evrei, etc. — care sînt în aceeaşi situaţie su- 

iletească ca şi aceia. Dar, în afară de aceste e- 

-lemente, Statul cultural romîn va căuta să pri- 

mească în sînul său dar numai în marginile bunei 

sale voinfe (deci îacultativ, şi potrivit cu intere- 

sele naţionale) — şi elementele minoritare care 

-vor- să renunţe, puțin cîte puţin, la prejudecățile lor 

etnice şi vor să-şi refacă suiletul în sens romiînesc, 

adăpîndu-se la isvoarele culturii romîne. Fără să 

fie exclusiv, Statul cultural romîn nu va mai . fi, 

cum e acum Statul poiltic, obligat să primească în 

sînul său ori ce îel de elemente minoritare, chiar
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în paguba rominilor noştri de baştină... Dar cum 
se pare că Take lonescu şi Carp — rugaţi de e- 

vrei romini, ca Ronetti Roman, Halton, Hillel şi 

- alţii cari au contribuit la cultura romînească,- unii - 

prin spiritul lor, alţii prin banii lor, —sânt de altă - 

părere, — şi de aceea ne-am adunat iarăși aici să 

desbatern, pînă în adîncimea ei, întreaga chestiu- 

ne, — lucru ce este posibil, cînd putem avea con- 

tradictori de talia lui Carp şi Take,—şi spirite înalt 

reflexive, ca acela al Maiorescului. 

Dunau Zaurrescu, -- Mă ertaţi, domnule Bră- 

fianu, dar desbaterea aceasta — cel puțin cît ştiu 

Jin puţina mea experienţă... 

Cagacrare.— Păi da, duranealui poet, a îost pre- 

şedinte de Cameră ! 

Maroaeaer, — Domnule Caragiale — în Dumbră- 
vile, Elizee, — mai cu seamă, aicea sus, accentele 

de invidie” mau loc! | . 

“CaRacraLe, — (incet) Al dracului Titu, pută să- 

mi închiză şi el gura o daiă. . 

Dune Zaurmescu. —. Mă ertaţi, urmez. “Zic câ 

după modesta mea experienţă, o desbatere ca a- 

ceasta, nu se poate termina cu ună, cu două. 

Take Ionescu, câre, cum se vede, din dosarele 

ce-a adus, este foarte documentat, va trebui să 

vorbească mult, cu atît mai mult, cu cît pînă a- 

Cuin wa luat parte la discuţiile noastre. 

Maronescr. -— Pe Carp l-am pus eu la curent, 
Eră de faţă şi domnul Take lonescu. | 

Dunru Zamrrescu.— Pe de altă parte, chiar da- 

că ajungem la un tezultat, el nu e uii.re- 

zultat definitiv. Noi în de noi putem să adoptăm o 

soluţiune sau alta în ce priveşte interesele noastre 
ÎS si 

     



năţionale. Dar cu toţii ştim că, pe lîngă dumbră- 
"ile naţionale ale neamurilor, mai este şi marea: 
dumbravă a umanităţii care străluceşte în zările: 
de sus. Acolo mai zilele trecute am ascultat cu toţii 
simionia IX-a lui Beethoven după îndemnul dom- - 
nului Brăfianu,— şi tot acolo va trebui să mergem 

cu soluţia noastră în privinţa apărării noastre na-. 

ționale. După un proces, alt proces. Toate acestea 
cer timp. Dar, în vremea asta, în Parlamentul Ro- 
miîniei, va veni votarea noii Constituţii, în care, 
dacă ajungem definitiv la soluţia aşa de ademeni- 
toare. a domnului Brătianu, va trebuj să se intro- 
ducă Statul cultural. Şi deci, noi sîntem puşi "în, - 
această alternativă : ori aşteptăm o soluțiune a 
chestiei Statului: cultural, obținută după toate for- 
mele, —— dar” atunci nu mai ne putem aştepta s'o 
introducem, acum, în noua Constituţiune ; ori voim 
ca ideile noastre să intre în noua Constituţiune, Și: 
atunci trebue să amînăm procesul asimilării mino= 
rităţilor, ca având o importanţă mai mult teoreti- 
Că, — şi să căutăm să ne lămurim, în toate amă- 
nuntele, Statul cultural în ce priveşte legătura din-: 
tre el şi Statul politic, aşa cum ne-a promis că o - 
va face domnul Brăfiana. Şi, dacă vom găsi că e 
un lucru bun, va trebu) să-l sugerăm, fără înttr- 
ziere, celor de ios prin fluidele tainice ale visurilor. 

Maronescu. — Mă bucură, Duiliu că, cu toate că 
poet, — văd că nu Bierzi din vedere laturea 
practică a lucrurilor. În privinţa aceasta, cred că 
domnul Brăfianu, care ţine mai mult la logica fap- 
tă, decit la logica-lbgică, vede cît de întemeiată a 
iost intervenţia lui Duiliu. Şi deci, domnilor, — în 
loc să desbatem azi procesul pentru care ne- am a-
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durat atit de mulţi, _- e mai bine să amînăm acea- 

stă discuţie care, cum s'a zis, are mai mmuli carac- . 

ter teoretic, şi să rugăm pe domnul Brătianu, să 

pe expună acum, cu deamănuntul, deocamdată 

mecanismul Statului cultural în mecanismul gene- 

ra) al Statului politic. _ 

Taxe loxes v. — Trebuia să ne îi prevenit. Nu 

mai puneam pe bietul Bofea să-mi aducă dosarele. 

Vianură.— l-ai dat şi lui ocazia, el care wa scris 

nimic şi-a murit ca un erou obscur, — să pătrunză 

pînă la frumuseţile de aici, 

Buămanu.  — Tăkiță, fără să mă auză şi pe mi- 

nc, a şi luat de bună soluţia lui Zamlirescu- Maio- 

rescu. Asta îmsemnează că, îiră o altă discuţie, 
le-a dat dreptate. Au, în adevăr, dreptate, şi, a- 

mînînd desbaterea, — sînt gata să vă expun ideile 

mele asupra Statului cultural. - 

8 să
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|. C. Bnâmaxu. Işi mai aduce cineva aminte, cu 
ce prilej am pomenit nfi în de noi de Statul cul 

turai ? E 

Sem Haner. — Cu ocazia sgomotului, pe ca- 

re-l făceau femeile cerînd drepturi politice. 

Exact, KauixpeRv, V. A. Unecnra. — Si pe care, 
mai acum două Juni, auzind sgomotul ce-l făceau 
la Fundaţia Carol, noi le-am trimis să:şi vadă mai 

degrabă de datoriile culturale. | 

1. C. Beămasr.— Aşa e. Cind mi-a venit ideia 
Statului cultural, întîi la femei m'am. gîndit. Siîni 

active, au spirit de iniţiativă, sînt pline de ambiţi. 

une şi de spirit de jeriiă. Pe cît de urîte ar apă- 

rea pe terenul politic, pe atît de minunate şi ele- 

gaânte lucrătoare şi conducătoare sar dovedi în 

anişcarea culturală. 
DeuavRanepa.  —Şi-a mâi fost, pe vremea aceea, 

chestia. cu studenţii, care au început să-şi 
dea seama că, deşi reprezintă majoritatea naţiona- 

lă, încep totuşi să rămînă în minoritate culturală... 
EmixEser. — Streini în ţara lor. _ 
Il. C. Bnămasr. — Da, ideia Statului cultural — 

stă în legătură și cu rezolvarea atestei chestiuni : 
Statul politic coincide cu interesele „cetăţenilor - 
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'omîni“* nu însă şi cu ale „romînilor de baştină“. 

Nuraai im Stat cuitural. din care ar face parte nu- 

mai „romînii de baştină“ ce constitue majoritatea 

dominantă, ar putea ocroti interesele acestei ma- 

jorităţi — care nu e altceva decit însuşi neamul 

românesc, | 

Marenrser — Va să zică Statul cultural ar consta 

pe de o parte din toţi romînii de baştină, iar pe de 

alta din femeile romine ahtiate după o fărîmă de 

putere — parcă aşa ar rezulta. din cele ce aţi 

spus. pînă acum. 

1. C. Baăraxu, — Aşa, şi nu prea aşa. Fiindcă în 

Statul cultural. trebue să mai facem parte mai în- 

tii şi altor elemente, iar rostul lor în general se va 

_dutea vedea numai după ce vom. stabili rolul îie- 

căruia în organizarea. lui. Am vorbit 'de romînii de 

baștină, la care putem . adăoga pe rominii asirni- 

ianți ; am vorbit şi de femei, despre care am ZIS 

că mai bine şi-ar găsi un rost în Statul cultural de- 

cît în cel politic. Mai putem vorbi acum şi de alte 

elemente, ca de ex. de profesori, de preoți, de ar- 

tşti, funcţionari, militari, magistrati, care în loc 

să-şi piardă vremea cu combinaţii politice, — mai 

sine şi-ar cheltui-o numai pe tărîmul culturii. 

Maronescu, — Va să zică : romînii de baştină şt 

inihtarii, magistraţii, profesorii, îemeile,— ăsta ar 

îi Statul cultural ronin. 

|. C. Baămranu — Am mai Spus-o: aşa şi nu 

prea aşa. Enumerarea dumitale fără explicaţiuni, 

are ceva baroc, fiindcă s'ar părea că profesorii sau 

feineile ar îi altceva decit romiînii de baştină. Dar 

în-mintea mea, romînii de baștină, ca şi cei asimi- 
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lanţi, sînt un factor comun, pasiv, pe lîngă cele- 

Jalte categorii de cetăţeni ai Statului cultural. Ei nu 

iac parte din Statul cultural decît întrucât sînt con- 

tribuabilii, de la care Satul politic are grija să 

perceapă taxa culturală simplă şi progresivă, pe 

__ care, după ce o va percepe, o va pune la dispoziţia 

Statului cultural. Vreau să zic : Statul politic are 

grijă de cultura tuturor cetăţenilor săi întrucît va 
percepe de la toţi anume taxe pentru cultură, şi= 
apoi le va distribui tuturor comunităţilor, fiecă- 
reia Danii percepuți de la cetăţenii romini ce fac 
parte din acea comunitate. Dar, precum Statul po-. 
litic va da diferitelor minorităţi, banii ce li se cu- 
tin, tot aşa va da Statului: cultural romîn, fondu- 
rile percepute de la toți rominii de baştină sau de 
la cei asimilanţi. Precum. se vede; rolul rominilor 
de baştină sau asimilanţi, — la atît şe reduce. 

Maonescu. — Atunci Statul cultural va cuprinde 
aşa dară : pe femei, pe profesori, pe preoţi, pe ar- 
dişti.... Enumeraţia tot nu mi se pare destul de 
logică. Femeile pot îi proie: soare, artiste... 
Duavnaxea — In orice caz, nu-mi pot închipui 

cum un cetăţean, care nu intră în niciuna din 'ca- 
iegoriile de mai sus, să nu poată îace parte cu nici 
un preţ din Statul cultural. 
„|. C. Baămianr. — Observaţia e justă. Fireşte că 

nimeni din romînii de baştină sau asimilânți nu pot 
„fi împiedicaţi de a face parte din Statul cultura] ;: 

dar, fireşte, îndeplinind anume condițiuni, ca d. ex, 

să suporte anume contribuţii culturale speciale, 
dar în orice caz una negativă : să pu aibă rol ac-. 

tiv în Statul politic. - 

15
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Ar. Vpanuţă.  — E un ideal această despărțire 

dintre sfera politicei şi-a culturii. 

Maronescu. — Dar Statul cultural nu poate îi un - 

stat în stat. EI trebue să aibă o legătură cu Sta- 

ui politic. 

1. C. Bnămanv. — Fireşte, Statul politic îşi va 

păstra supremaţia lui politică. El garantează exis- 

tenţa Statului, el are răspunderea tufuror mișcări- 

lor lui, şi deci şi a acelor mişcări din năuntrul di- 

feritelor autonomii culturale, şi deci şi din năuntrul 

Statului” cultural. Statul politic are suveranul drept 

de control şi, prin anume organe mixte, în care va 

îi reprezentat, și Statul cultural, si Statul politic,— 

"are dreptul şi de directivă în legătură cu îinterese- 

le supreme ale Statului. Dar, în afară de acesi 

drept de control şi de codirectivă, Statul cultural 

este autonom şi se administrează, în marginile fon- 

durilor: ce i se pun la dispoziţie, cum îi dictează 

interesele culturii romîne. 

Masonsscv. — In realitate, — aşa cum îmi apar 

mie lucrurile, — nu se face nici o desebire dintre 

politică şi cultură, deși, precum multă vreme ai 

dorit-o şi eu, — ar îi fost cu putinţă. In realitate, 

domnul Brătianu ne zice : fiecare cu politica lui. 

Flementele propriu zis politice să nu se amestece 

în cultură şi să-și facă politica numai în domeniul * 

activităţii politice, Flementele culturale, să nu se 

umestece în politică, şi să-şi facă politica, -— lup- 

ta pentru înteţirea activității publice, — numai pe 

tărimul culturii... 

Somr Haner. — Pe cît îmi dau seama, Statul po- 

litic îşi va avea şi de-aci înainte miniştri de ins- 

trucţiune şi de culte, dar rolul lor se va mărgiai 

I
I
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anai mult la control şi la sugestii direcţionale. Dar 

tot pe atît îmi dau seama că acest Stat cultural va 

trebui să aibă o organizare temeinică, analoagă cu 

aceea a Statului politic, — va fi o forță nouă în stat 

:ce va trebui să aibă p formă nouă şi necunoscută 

“în organizarea obişnuită a statelor. Va trebui să 

aibă miniştri, corpuri legiuitoare, organe adminis- 

trative, şi poate şi un cap iresponsatbil... 

|. C. Bnămixu. Dacă vrem să facem din Rominia 

“un adevărat stat cultural, nici nu se poate concepe 

lucru altiel. De altminteri şeîul iresponsabil al 

Statului cultural e şi găsit... E Principele Moşteni- 

or. Intreaga lui activitate culturală, şi sub ătitea 

jorme, — nu-l dezignează oare în mod fires pen- 

“ru un asemenea rol? 

E 8
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|. C: Baămaxv.— Vorbind de unăzi de constitu-- 

ţia Statului cultural, Haret a enumerat cîteva din 

organele de care va avea nevoe această instieiur 

ne, ba chiar a pomenit de „corpuri legiuitoare“, i 

eu ge un „şei responsabil“ — analog cu şeiul po- 

litic din persoana Regelui, — şi pe care eu îl văd. 

în mod firesc, în persoana Principelui Moştenitor.. 

Negreşit, vorbind de Statul cultural care nu.se poa-. 

te desvolta decît în dependenţa Statului politic, ti- 

tulaturile de „corpuri legiuitoare“, „şei irespousa-. 

bil“ — ca şi acelea de „miniştri“ culturali, care: 

vor trebui să conducă afacerile acestei întinse or-. 

ganizațiuini, — au ceva pompos şi par'că sînt me- 

nite mai mult să satisfacă 'vanităţile formale de 

pildă, ale profesorilor, care, fiind scoşi din poli-- 

tică, vor trebui să fie satisfăcuţi cu perspectiva că 

vor putea totuşi deveni deputaţi, senatori, miniş- 

tri ai Statului “cultural. Dar dacă profesorii noş- 
iri — împreună cu toate elementele de desvoltare- 

culturală, — îşi vor da seama de înălțimea, cu- 
răţia şi frumuseţea idealului cultural, — şi mai: 
cu seamă de sfintele emoţiuni ale înfăptuirii lui 
pas cu pas, în toate domeniile spiritului omenesc, 

— repede va ajunge la convingerea că nimic nu e   

a 
ad
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“mai folositor şi mai înălțător în acelaş timp de- 

cît să joci un cît de mic rol în întemeerea arul- 
tectonică a acestui ideal. 

Dar, pînă atunci, greu le va îi profesorilor care 
-au situaţiuni politice să renunţe la ele, mai cu sea- 
mă, dacă mai au şi pretenţiunea: să-şi păstreze în 
-acelaş timp şi rolul de conducători culturali. 

Dina Zaurieseu, — Rominul nu e născut poet, 
cum a zis domnul Alexandri, ci romînul e mai 
înainte de toate om politic, şi iată de ce ambi- 

- ţia ne roade, — şi.de ce va fi greu să scoţi pe pro- 
îesori din politică pentru ca să-i dai numai culturii, 

|. C. Brâmaxe.— Şi eu văd că e greu. Dar cînd 
se va vedea că orice pierdere în sbucium politic, 
este o pierdere şi mai mare din punct de vedere 
cultural ; cînd se va vedea că profesorul, ca şi o- 

“ricărui reprezentant al culturii, Statul politic îi va 
asigura nu numai traiul de toate zilele, dar şi o 
situație materială la înălțimea rolului lui; cînd se . 
va ajunge la convingerea .că profesorul, — care u- 
meori e un adevărat prinț al ştiinţei — nu trebue să: 
iie stropit de automobilul celui mai netrebnic îmbo- 
gățit de răsboi, şi că valoarea culturii—într'un stat 
echilibrat — nu trebue cîntărită după cererea şi 
oferta unui public setos de plăceri care face ca un 

„ cabotin să cîştige o jumătate de milion pe an, pe 
cînd un mare scriitor îşi ţine viaţa de azi pe rhii- 
ne, aproape cu talerul ; atunci nu va mai îi năvala | 
„aceasta către politică — unde se cîştigă uşor, 
dar unde se cheltueşte şi mai uşor—şi oricine se vă 
întîmpla să aibă o cît de mică scîntee ideală. în 
mintea lui, va fugi de Statul politic şi va căuta
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să-şi cîştige bastonul de mareşal, lucrînd înnăun-- 

tru Statului cultural. 

G.  Caxsracuzino — Dar pentru asta trebue: 

bani, — şi încă bani mulţi ! : 

L. C. BRĂTIANU. — Nu mai mulţi ca pentru Căile 

ferate, care, în lumea materială, joacă acelaş rol 

de circulaţiune şi de înteţire a vieţii, ca şi cultura. 

în lumea ideală. 

Statul politic trebue să-şi pună, cum se zice po- 

pular, pielea în saramură, şi să dea miiloace Sta- 

tului cultural ca să se închege în toate organele: 

lui. O cotă parte de 30 la sută din totalitatea im-. - 

pozitelor cred că ar fi suficientă. 

Somu Haner. — 30 ja sută ar veni aproape patru, 

miliarde pentru Statul Cultural. 35 la sută ar îi şi: - 

mai bine. E vorba de a organiza întrun tot or- 

ganic tot ceeace poate: asigura tăria şi supre-, 

maţia neamului romînesc în Statul romîn. 

E vorba prin urmare de întărirea Bisericei, de- 

întărirea Şcoalei şi de perfecționarea şi produce-. 

rea manifestărilor de artă. în toate direcţiile, — 

cum am zice, de feafrul...... - | - 

|. C. Bnaămanu. — Teatru e un cuvînt cu 

înțelesul prea restins. Dar am putea întrebuința: 

pe lingă Biserică şi Universitate — cuvîntul Athe-- 
naeum, în care pot intra toate manifestările libere 

ale spiritului omenesc, după ce a îost încălzit de 

credinţa Bisericei şi disciplinat de ştiinţa Univer-- 

sităţii..... | 
Gionra, — Nu înțeleg de ce atita preţ pe Bise-: 

rică, — o instituţie care, după socialism, nu poate: 
fi decît o superstiție organizată... 

|.. C. Baăziaxv. — Nu este indiferent într'o socie-- 

tate să ştim unde te-ai botezat, în ce biserică te— 
bă 
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ai cununat, dar mai cu seamă, în ce cimitir te-ai 

îngropat sau ci să te însropi. Oricît de puţini prac- 

ticauţi religioşi am îi, — sînt momente în viaţa 

“statului şi-a omului, în care îndatorirea religioasă 

pune pecetea ei şi consiinţesc neamul cuiva. Dar, 

în afară de asta, biserica noastră, care are de te- 

meiu mila şi dragostea, a trăit în sufletul dumi- 

tale, domnule Gherea, mai mult decît în al multor 

creştini, — şi d-ta, care ai ținut totdeauna la îond, 

iar nu la îormă, — nu poţi nega că Biserica creş- 

tină are un fond umanitar, pe care nici o doctrină 

civilă sau filosofică nu l-a putut întrece... 

Si din momentul ce neamul romînesc, cu genero- 

zitatea şi idealismul lui înnăscute, și-a găsit şi-şi 

găseşte în această biserică simbolul său sufletesc 

— Biserica creştină trebue să îie unul din elemen- 

tele cardinale ale Statului cultural romîn. 

Gurnea— Va îi imposibil să împreuni într”o în- 

-stituțiune unitară liberul examen al Universităţii cu . 

credo quia absurdum al Bisericii. Nu mai vorbesc 

de austerismul îormal! al Bisericii şi de libertina- 

giul pe care-l cere — să zic şi eu ca d-v., înțele- 

gînd sub acest cuvînt toate manifestările libere ale 

artei, —. Afhenaeurn.... - 

|. C. Bnămraxu. — Cînd te gîndeşti la ford şi nu 

la îormă — şi cînd deosibeşti în sufletul ome- 

nesc părţile. luminoase de părțile tainice, cunoscu- 

tul de necunoscut, cognoscibilul de  incognoscibil, 

-- se poate găsi uşor împreunarea într'o singură 

concepție culturală a Bisricii şi Universităţii cu 

ceea ce am zis, Athenaeum. Nu e vorba să discu- 

tăm chestiunea teoretic. Dar, practic vorbind, azi 

avem un Minsiter at Culfelor şi Artelor care eri
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eră al Instrucțiunii, al Universităţii. Poţi să fii în 

acelaş timp religios, om de ştiinţă şi mare iubitor 

de artă. 

„Dar să revenim. Ziceam dar că Statul cultu- 

val romin, menit să păstreze, să întărească şi să 

periecționeze. pînă la ideal, neamul romînesc, tre- 

bue să fie constituit din trei instituţiuni : Biserica - 

pentru întărirea generozităţii şi idealului ce-l ca- 

racteriză ; Universitatea, pentru păstrarea ființel 

lui istorice şi etnografice şi: pentru îmbogățirea 
conştiinţei romîne, cu tezaurul cunoştinţelor  u- 

niversale, pentru a plămădi existeriţa ei universa- 

lă de miine; şi Athenaeum pentru a afirma acea- 

stă existența în mod ideal, şi cit mai ideal, 

prin produsele concrete ale artei - şi litera- 

turii. “ Aceste trei instituţiuni, Biserica, Univer- 

sitatea şi Athenaeum, se'vor administra fiecare 

după “scopul şi menirea lor, dar se vor men- 

ţine într'o singură acțiune culturală printrun con- 

siliu superior — echivalentul consiliului de min!ş- 

tri ai Statului politic: Acest consiliu superior, în 
„Câre vor fi reprezentate toate directivele cultu- 
râle, cu preponderența — cum e şi firesc, — a ce- 
lor tradiționale, va căuta să scoată Biserica 
din amorţirea de astăzi, silindu-se s'o facă să devi- 
mă vie; — va căuta să scoată Universitatea din 
sărăcia de astăzi, care o face rutinară, şi:i va da 
mijloacele, pentru ca orice profesor să-şi poată 
exercita - şi desfăşura forțele creatoare ; va 

căuta, în fine, să sistematizeze în vederea  răs- 

pîndirii şi creării, întreagă activitate artistică, [i- 
terară şi ştiinţifică, ce se poate grupa sub nurmete 
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de Athenaeum, ca depozitar al oricărei activităţi 
libere şi creatoare. 

Samu Haner. — Dar cu minoritățile ce facem ? 
|. C. Baărraxu. — Dacă nu vor să se alăture pe 

lingă Statul cultural, în măsura pe care o von 
crede noi îolositoare neamului nostru, — vor, fi 
lăsate libere să-şi întrebuințeze fondurile  cultu- 
rale ce le revin după legi şi tractate, cum vor cre- 
de de cuviinţă. , _ | 

Deravuancia. — Să lăsăm să se înființeze pe 
teritoriul nostru universităţi maghiare, jruseşti, 
săsești ? 

IL. C. Buănranr, — De ce nu? Numai să aibă cu. 
ce, — să aibă profesori cetăţeni romini, fonduri 
provenite numai de la cetăţeni romini, — și să în- 
deplinească condiţiile speciale. în legătură cu ce- 
tăţenia "romînă, avînd cursuri de limba şi litera- 
tura 'romînă, geografia, istoria romiînilor..: 

Capassi. — Şi dacă ne-o lua înainte, cu învă- 
țătura ? 

|. C. Bnănraxr. — Tocmai tu, Creangă, te temi 
că o să ne ia înainte! Dar tu ni'ai făcut nici-o u-. 
niversitate, potcapul de diacon ţi I-ai asvârlit în bă- 
lării,—si cu toate acestea care dintre scriitorii stră- 
ini din vremea ta,—şi de smai înainte, şi de mai a- 
poi te întrece ? Niciunul Creangă.*Şi nimeni nu ne 
va putea întrece pe nici un teren, căci neamul 
nostru are un suflet cum e minunata sa limbă. Cu 
credința. asta — am învins pînă acum. Cu ea vom 
învinge de-acum înainte ! 

5 4%



Fapte, opere, momente și personalităţi culturale:



TAKE LONESCU 

Pe Take lonescu l-am urât şi l-am iubit; l-aur 
detestat şi l-am adorat. L-am avut în suflet în toate 
ipostasele,—şi acum, cînd de mult nu mai eram al 
lui şi cind îl ştiu mort,—îl simt totuşi întreg în a- 
dincul fiinţei mele sufleteşti, —ca o ființă Superioară, 
ce nu va muri, acolo, decît o dată cu stingerea 
minţii. i 

L-am urît cînd nu-l cunoscuse decât prin patima 
politică a altora. L-am prețuii, cînd, cu un ochiu de- 
literat, i-am citit unele discursuri ; l-am iubit cînd 
l-am auzit vorbind ; l-am adorat, "cînd, lingă dînsul 
şi în consonanţă: sufletească cu dînsul, m'a făcut să 
Simt fiorul adincii lui ideologii politice, căreia i-a 
dat formula străfulgerată: în conştiinţa romînească,. 
politica instinctului neamului, A fost culminaţia lui, 
virful. de munte, care, peste paragina atitor alte 
suflete, ne-a făcut să vedem şi să pipăim, cît de 
sus se poate înălța ființa noastră pe drumul sacri-. 
ficiului glorios. Marile şi neuitatele: clipe ale entu- 
siasmului curat ! 

Dar a fost o .culme peste care nu se poate trece... . 
Și, cu toate serviciile ce le-a mai putut aduce țării 
fie în răsboiu, fie după. pace, 7ake lonescu a în- 
ceput să coboare. Marele lui geniu politic a făcut 
din ce în ce mai mult loc omului, — iar moartea | 
lui prematură e dovada că faptele ce mai ar fi 
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putut săvîrşi nu mai ar fi putut purta pecetia ne- 

muririi, 

Geniul politic este un geniu bărbătesc. El respiră 

dominaţia, şi inspiră în mod firesc seriozitate, respect, 

veneraţiune. Acţiunea politică e un fragment din ac- 

țiunea creatoare şi cîrmuitoare a lui lehovah,—e de 

natură religioasă - şi are ca temelie, teama — teroarea 

biblică. Geniul politic a lui Țake Ionescu avea însă o 

nuanţă pronunţat feminină. A fost, ca. să zic astfel, 

un geniu, care în politică avea nuanţa lui A/ecsandri | 

în poezie, a lui Grigorescu în pictură. Take Jone- 

scu nu era temut, ci iubit. El-nu îngenuchia suile- 

tele, ci le seducea și le robea fermecîndu-le. El nu 

domina prin energia masivă a voinței, ci prin voioşia 

sufletului, prin graţia firească, prin prietenia primirii, 

prin ușurința cu care-şi desvăluia intimităţile. II cre- 

„deai mare, fiindcă îl puteai atinge. Era un fetiş pe 

“care-l adorai, dar cu care te puteai şi juca. 

De aci toate marile lumini și uşoarele umbre ale 

personalităţii sale extraordinare. Un geniu politic cu 

o asemenea nuanță nu se putea menţine şi nu putea 

isbuti în sfera acţiunii de stat, fără însuşiri artistice . 

de prima ordine. Personalitatea lui în întregul ei 

fizic şi sufetesc, eră în felul ei o capodoperă de stră- 

lucire și graţia. Nici "nalt, nici scund ; cu membrele 

şi trăsăturile proporționate, expresive și mobile, dar 

fără un gest de prisos; cu o ținută familiară, fără 

eleganță căutată, dar totdeauna de o distincțiune sub- 

tilă şi cuceritoare,— Take Ionescu îţi intra în suilet, 

prin Simpla lui înfățișare firească, ce-ţi da impresia 

unei: perfecţiuni, pe care nu i-o invidiai, fiindcă par'că 

o simţiea ca ata proprie; O simpatie intimă și ine- 

-fabilă ce nu putea isvorî decît dintr'un adînc fo nd 
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de bunătate, te cuprindea în apropierea lui, ca întrun 
cerc vrăjit.. 

Un asemenea geniu, în care bunătatea nu putea 

îi decit o slăbiciune, mar fi putut stăpini oamenii, 

fără o inteligență şi fără un tact de o esenţă. abso- 
lut superioare. 

Inteligența lui era de o strălucire, de o fineţe, de 

0 mobilitate cercetătoare ce-ţi amuţea propria ta 

cunoştinţă. O inteligență sensitivă ce-ţi pipăia sufletul, 

de par'că nu mai puteai păstra nicio taină; o inteligență 

vioae care lumină tot aşa de ușor detaliul ca şi cele 
mai înalte concepţiuni politice ; o inteligență care pă- 

trudea totul şi era în veșnică mișcare de a iscodi noi 
drumuri în.labirintul vieţii, o inteligenţă căreia îi repu- 

gna filosofia abstractă și sterilă, dar cu atît mai mult 

eră atrasă de adincurile realităilor “sociale, pe care, 

înţelegîndu-le, căuta, la fiece clipă, să le cîrmuiască. 
-Take Ionescu avea un tact de o bogăţie de nuanţe 

de o finețe neîntrecută. O adaptabilitate socială 
perfectă. 

Dela zi la zi, sute de oameni i se perindau pe din- 

ainte, din toate clasele sociale, din toate breslele. 

Pe fiecare par'că-l cunoștea, cu fiecare par'că relua 

conversaţia de unde o lăsase la ultima întîlnire şi 

fiecăruia îi da un răspuns care se armoniza aşa de 

mult cu necesităţile situației, că, de cele mai multe 

ori, cînd se întîmpla să nu îţi poată îndeplini do- 

rința, eşeai dela dinsul mulţumit că ai stat cîteva 
clipe în cercul de ascinaţiune al cuvîntului lui. 

Un asemenea geniu politic, fără esenţa teroarei 
dominatoare, nu. S'ar fi putut impune fără un extra- 
ordinar geniu oratoric. Oratoria lui Take Ionescu 
eră tot aşa de desăvărşită în felul ei, ca şi gestul,



— 256 — 

-ca şi ţinuta, ca şi conversaţia lui. Era un n atribui ne- 

cesar al fiinţei lui. 
Mulţi oratori vor fi avind un accent mai energic, 

un glas mai armonios, un gest mai elegant, o inde- 

ațiune ma: concentrată, o ţinută mai impunătoare, o 

formă mai lapidară şi mai colorată, o limbă mai bo- 

gată şi mai proaspătă ; dar puţini, pe această lume, 

vor avea ce-a avut el: extraordinara îmbinare în- 

tun tot artistic al tuturor însuşirilor sale, o poten- 

țare mai caracteristică a fiecăreia din ele prin armo- 

niosul adaos al cetorlalte. „Gura de aur“ cu care l-a 

caracterizat faima populară nu înseaiună altceva. Şi 

tot dintr'aceasta venea şi impresia ce aveai, ascultin- 

du-l, că-nu vorbeşte el, ci tu însuţi prin gura lui. 

Un asemenea geniu politic . trebuia să fie esenţi- 

almente dinamic. Marii oameni politici cîştigă și se 

impun în deobşte prin așteptare calculată, prin reți- 
nere,——sau cum se zice în limbaj psihologic,—prin 

inhibiţie. Take Ionescu era în veşnică mişcare, în 

veşnic contact cu conştiinţă mobilă a ţării, a uma- 

nităţii. De aci enorma lui activitate ziaristică şi marea 

şi neastimpărata grijă de fiecare zi de a pune lumea 

în curent cu faptele, vorbele și cugetul lui. Cm po- 

litic —, om politic operă de artă, — cm public: 

Prin însuşirea feminină a geniului său politic se 

explică multe lucruri : respectăl său pentru tradiţia 

conservatoare; pe care a vrut să şi-o însușească iar 

nu s'0 dărime; cochetăria cu adversarii, de care l-au 

acuzat de multe ori amicii săi politici; rafineria fi- 

rească a gusturilor sale care, de n'ar fi fost el cu 

tactul lui, ar fi cadrat aşa de nepotrivit cu demo- 

cratismul, care iubeşte arta, dar desprețueşte .rafi- 

namentul. | 

Aşa se explică, mai cu seamă, nebiruita sa în- 
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clinare pentru viaţa diplomatică, —viaţă de pompă 
şi ostentațiune,—din care însă, ca mare om politic 
ce eră, a știut să tragă atitea foloase pentru. neam 

și pentru ţară. Și tot din această însuşire se explică 

enormul preţ pe care-l punea în politică pe senti- 

ment, şi care l-a dus la admirabilele lui gesturi în 

politica naţională, de acum 25 de ani. 

Take lonescu a murit relativ tînăr, la 64 de ani. 

Alţi oameni politici la această vîrstă nici n'ajung să 

intre în acțiunea de stat. Dovadă strălucită : Clemen- 

ceau. Bărbaţii noștri de stat au cîrmuit peste 70 de ani; 

ÎI. C. Brătianu la 64 de ani era în toată puterea sa. 

Lascăr Catargi a murit după 70 de ani. Numai vorbesc 
de Maiorescu şi Carp, unul la 77, celălalt la 80! Nu 

ştiu cine scria că 7ake /onescu ură.bătrînețea. Nici 

nu se putea altfel. O pătrundere prealabilă a carâc- 

teristicei geniului său nu ne putea duce la altă 

concluzie. .Nici eu nu mi-am închipuit. cum Take 

Ionescu ar fi putut deveni o „venerabilă“ figură.. 

Geniul lui politic, amestec de feminitate, graţie, far- 

mec, avea într'însul veșnica tinereţe a operelor mari de 

artă. Lutul a trebuit să se spargă de timpurit, ne-a Sgu- 

duit în adînc spargerea lui, dar a fost o necesitate 

a naturii. Lutul cu toate micimile lui a putut să se 

nimicească—dar statuia de aur a personalităţii lui 

se va înălța cu atit mai strălucitoare în conștiința 
viitorimii. 

ae



  

DUILIU ZAMFIRESCU 
CA POET LIRIC 

  

Născut în preajma Unirii şi în ținuturile Milco- 
vului, rîuşorul Unirii, — Duiliu Zamfirescu este, ca 
Scriitor, în proza și versurile lui, unul din cei mai 
puri reprezentanți ai scrisului clasic românesc, sin- 

„teză luminoasă, din ceeace a putut culege mai fru- 
mos din graiul moldovenesc şi muntenesc. 

Crescut prin meleagurile poetice ale Odobeştilor, 
el îşi face studiile în ţară, îşi hrănește sufletul cu 
impresiile vieţei boereşti patriarhale de la sat şi de 
la oraș. Intră cîtăva vreme în magistratură, dar 
firea lui distinsă îl îndeamnă spre diplomaţie. De o 
eleganță bărbătească remarcabilă, frumos și dîrz, 
pornit și stăpânit, violent și manierat; Duiliu Zam- 
firescu a putut să facă o interesantă: figură diplo- 
matică. Ca secretar de legaţie şi apoi ca ministru 
plenipotenţiar, el trăeşte mai mult în streinătate, cu 
deosebire la Atena şi Roma, unde se şi căsătoreşte 
întrînd în societatea nobilă italiană. Cu firea-i stu- 
dioasă, rigidă, dar plecată firesc spre tot ce-l ridică 
deasupra vulgului, Duiliu Zamfirescu îşi îmbogă- . 
țeşte sufletul cu cunoștințe şi impresii de artă cla- 
sică, dar și de viaţă aristocrată, aşa încît nu e de 

17
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mirare că uneori, în scrisul său, nota clasică se 

subliniază pînă la un estetism, în care nu se mai 

deosibesc limitele artei de-ale rafineriei. 

Duiliu Zamfirescu a scris în toate genurile de 

poezie, în proză şi în versuri, dar adevărata lui 

originalitate se străvede cu deosebire în lirismul său 

din pasteluri şi idile, din ode şi meditații. 

In deosebire de Alecsandri, bogat în impresii 

proaspete scăldate întrun suflet vesel, dar cu o 

formă nu destul de înstrunată,—şi în deosebire de 

Coșbuc, cu vigoarea imaginilor lui pline de suc ce 

ni se adincesc în suflet printr'un misticism adesea 

alegoric, dar într'o formă ce accentuiază prea mult 

o anume armonie schematică — Duiliu Zamfirescu 

în pastelurile sale se mărginește la un cît mai res- 

irîns număr de imagini, în care vedem cum se îm- 

pletesc cu graţie subtilă un suflet senin cu. viața 

naturii, într'o formă lapidară, cu o armonie normală 

şi-un avânt calm care ajunge la culminaţii impre- 

sionante. aa 
„lată de ex. strofa finală din „lanuarie“ : 

lar afară numai fumul 
Subţiratic îşi ia sborul ; 
Eu îmi leg de dînsul dorul 
Şin văzduhuri îi dau drumul, 

Această graţie se nuanțează uneori cu o lumină 

de umor şăgalnic care e numai al lui. De ex., în 

pastelul „Barza“ : 

lar prin lanul răsărit 
Merge vestea 'a sosit 
Craiul diminețelor, 
Paznicul fîneţelor, 
Şi-ar fi tras pe-un vîrf de leasă, 
Jos la doamna preoteasă— 

| Ci-ne-i ? 
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Imaginea culminantă uneori este ațît de tipic și 
armonic exprimată şi atît de adînc legată de sutletul 
nostru, că devine o icoană clasică şi definitivă a 
impresionabilităţii noastre. Așa e, de ex., imaginea 
graurilor ce sboară în zări din pastelul „Vara“: 

Pînă ce'n zarea depărtată 
Spre lacul trist se pun pe drum, 
ŞI cum se duc,—acum și-acum 
Se mai zăresc cite o dată 
Ca rămăşița unui fum, 

Aceaşi perfecţi, o întîlnim în unele din idilele 
sale, care mai au meritul de a fi unice în literatura 
noastră prin aceeaşi graţie şi umor Șăgalnic, ce po- 
leeşte atit de frumos imaginaţia sa erotică. 

Ca de pildă, în minunata „Culcate-s româniţe“: 

Copilă, vina ta să fie 
De te-o'ntiini Polibus, bunioară: 
Cum miinile-ți sînt prinse de ulcioară, 
O să-ți sărute benghiul din bărbie, 

Sau în admirabilul dialog dintre Sfinta Vinere” 
şi Cupido din „Jos, la Tivoli“. 

„Mai băete, iar te-am prins 
„Jatinzînd curse la fete! 
Ţi-ai spart amfora'ntr'adins | 
Am să te tund de plete“, 

Insă el, prinzind din tuga 
Haina mă-sei de un fald, 
Drăgălaş îi zise : Sluga |! 
Tunde-mă, că tot mi-e cald“, 

Cînd pune accentul, nu pe natură, ci pe stările 
sale sufleteşti — pe admiraţie -sau pe dispreţ — 
Duiliu Zamfirescu de la pastel şi idilă, trece la 
cîntec : . 
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Eşti naltă şi subţire ca un crin 
Cu glasul mişeător ca un suspin, 
Cu ochii de mireasă, visători, 
Şi gura ca portirul unei îlori. 

Ă („Malvina“) 

Sau se înalță la odă, ca în avîntul de admiraţie 

faţă de Partenon din „Pe Acropole“: 

Tu, ca toate ești pe lume din substanţă peri- 
toare 

Dar în forma la de astăzi peritor nu e nimic: 

Tu ești toată poezia omenirii ginditore 

Scrisă într'un bloc de.albă marmură de Pentelic 

Şi cînd razele de lună limpezi curg pea ta 
frunte 

In imensa, Înfiniţa liniste de orient, 

Din trecut şi pin'la tine se întinde ca o punte, 

Peste care to! treculul se coboară în prezent. 

Sau se coboară la satiră, rămînînd totuşi în avîntul 

larg al odei, ca în „Către Cleobul“: 

Visuri, visuri, Cleobule ! Scvalida realitate 
In desfăşurarea vremii au voit ca eu să vin 

Intr'un timp ca cel de astăzi, şi Ja Nord, într'o - 
cetate 

De pe Pontrul Euxin... 

Şi să cresc în capitala Izauriei antice, 
Unde'n loc de sanctuarul Artemizei Munichie, 
Si-mi aprindă admirarea de splendorile creştine 

Sfinţii din Mitropolie ! 

In această admiraţie şi dispreţ, în care Duiliu 
Zamfirescu. se arată de-un aristocratism păgân oare- 

cum mai mult dobîndit,. decît congenital,—se simte 

totuşi adevărata poezie. Din cadrul elementelor des- 

criptive ale trecutului faţă de prezent, se țese în 

sufletul nostru o melancolie senină şi plină de gra- 

ție a gîndului care vede depărtarea dintre îrumu- 

seţea antică şi urîțenia prezentă. E slăvirea ce-o 

găsim în Eminescu, dar cu alt conţinut, cu alt ac- 
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cent, cu altă formă. Eminescu slăveşte trecutul pen- 
tru frumuseţea lui morală; Duiliu Zamfirescu, 
pentru frumuseţea lui estetică ;— Eminescu rămâne la 
poezia lui 1400; Duiliu Zamfirescu se ridică până 
la clasicitatea greacă ;— Eminescu simte discordanța 
dintre trecut și prezent cu un patetism care merge 
pînă la nebunie;— Duiliu Zamfirescu, o simte cu 
sufletul contemplativ şi olimpic care vede în lume 
tablouri, iar nu prăbușiri şi revolte ;— Eminescu e un 
romantic cu accente de un realism sguduitor ; Duiliu 
Zamfirescu e un clasic cu avînturi de'un romantism 
Cumpănit, în care vedem mai înainte de toate su- 
perioritatea — cam încrezută — a omului sănătos. 
Dacă mai punem că Duiliu Zamfirescu, cu acest 
fond original, are, în aceste bucăţi, un accent mu- 
zical propriu și o limbă sculpturală ce poate servi 
de model, — nu se poate să nu regretăm că, în 
această direcţiune, a produs «atît de puţin. 

Dar de la împresionismul din pasteluri și idile, 
— şi dela ideologia cultistă din odă şi satiră, Dui- 
liu Zaimfirescu a căutat să se ridice la o ideologie 
şi mai adîncă. In opera lui găsim cîteva poezii care, 
deşi au titlul de pasteluri (ca de ex. „August“, „Cri- 
nul“) sau de cîntece (,„Palinodie“) sînt în realitate 
ode mistic-filosofice. Astfel, privind cerul de August 
pe de-asupra apelor mării,- poetul exclamă: 

O lege, cît imi pari de mare: 
Ce farmec pui în toate cele! 
De te-ai numi în timp, uitare, 

„Sau în distanţă, depărtare, 
„Tu schimbi pămînturilen stele, 
Care-i privirea omenească 
Pătrunzătoare de mister, 
Ce-ar îndrăsni să bănuiască 
Că lumea noastră pămintească 
Trăeşte însăşi ea—în cer? 
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Sau în „Palinodie“ : 

Atingeţi degetul de gură 
Şi suflă'n vint o sărutare 
Atita e. Or'ce făptură.— 
O năzuinţă spre urmare. 

Negreşit, fundamentul ideologic al lirismului lui 

Duiliu Zamfirescu, este, ca şi allui Coșbuc, fără 

vigoare şi departe de adîncimea bogată care face 

temeiul nesdruncinat al poeziei unui Grigore Ale- 

xandrescu sau Cerna, necum a unui Eminescu. 

Duiliu Zamfirscu, ca şi Coșbuc, sînt mai mult 

scriitori şi poeţi, decît ideologi. Dar ori cum ar îi 

— şi lăsînd Ja o parte atitea bucăți neînchegate 

şi rău înstrunate, care au  turburat judecata contempo- 

ranilor în privinţa valorii sale poetice, Duiliu Zam- 

firescu, pe lingă meritele lui epice, de care nu ne 

ocupăm aci,— ne-a îmbogăţit, pentru fotdeauna, 

poezia noastră lirică cu cîteva capodopere care, 

în cultura romînească, vor rămîne, un ideal de 

graţie idilică şi de seninătate olimpiană — de limbă 

aleasă şi solidă turnată într'o formă lapidară pe care 

mo va veşteji vremea. 

8



  

Două mari pierderi în învătămîntul secundar 
(Hildebrand Frollo şi Vintilă Pop) 

  

Invăţămîntul secundar a încercat acum în urmă 
două mari pierderi — a lui Vintilă Pop, directorul 
liceului din Rîmnicu-Sărat, și a lui Hildebrand Frollo, 
profesor la liceul Lazăr. _ 

Pe Vintilă Pop ştiu că l-au dus la locaşul din 
urmă, prin zăpada mare neatinsă, un oraş întreg. 

Și Vintilă Pop nu era nici bogătaş, nici bătrin, 
nici nu fusese prefect sau ministru, nici se bucură 

de ceeace faima politică adaogă la prestigiul per- 

“sonalității cuiva. Toată viaţa lui, el şi-a petrecut-o 

în școală şi pentru şcoală, dar se vede că şcoala 
ce făcea el se simțea în toată viața socială a ţinu- 
tului. Nu era numai un dascăl, era un apostol, un 

conducător şi un întemeietor de aşezăminte — adică 

tot ceace trebue culturii noastre în provincie.. Şi fap- 

tul că întreg oraşul s'a ridicat să-l conducă la mor- 

mînf, e cel mai frumos omagiu pe care cei mari 
şi cei mici îl pot da unui intelectual. 

E un îndemn și o speranță pentru atitea frumoase 
forţe personale, pe care le ştiu risipite pe întinsul 

țării. In ţara tomînească, unde sufletele se cuceresc 
de obiceiu prin politică — cazul lui Vintilă Pop
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ne arată că se pot totuşi cuceri şi riumai prin ac- 

țiune culturală... 

Soarta lui Hildebrand Frollo a fost tragică. Fiu 

al neuitatului profesor de limbi romanice /Frollo, 
care, cu: regularitatea-i conștincioasă, era singurul 

care se putea compara cu Maiorescu — Hilde- 

brand, de și italian de origine, deși a învăţat semi- 
narul catolic de la laşi şi şi-a desăvirşit studiile 

teologice ia Roma, ca să se facă preot — a deve- 

nit totuşi, printr'o acţiune de completă asimilare — 

tipul cel mai autentic al profesorului secundar ro- 

“mîn. Accentuez “cuvîntul romîn, fiindcă Hildebrand 
cu toată originea lui străină şi cu toată confesiu- 

nea lui, — în foate preocupările lui, fie literare, 

fie dictatice sau ştiinţifice, se' arată mai înainte de 
toate, şi în fond şi în formă, — romin. | 

Sincer şi pasionat, el era totuş de o mare timi- 
ditate. EI asculta, vedea multe, dar tăcea şi răbda 

- pînă ce izbucnea puternic, şi uneori, fireşte, peste 
marginile măsurii. Spirit opoziţionist prin esență, 

eră totuş ascultător şi disciplinat, ca nimeni altul. 

Puteai să nu “te înţelegi cu el în teorii, dar, cum 
începeai să lucrezi ceva împreună cu el, maveai un 

colaborator mai exact, mai harnic şi mai înţele- 

gător ca el. 
Pasionat pînă la nedreptate, de îndată ce 2 întîm- 

pina piedici nu mai stăruia totuşi în acţiunea lui 

şi se închidea repede în sine. Intransigent în cre- 
dința politică, el nu înțelegea totuşi să-i dea tot ce 

e mai frumos în sufletul lui. 

Aceste însuşiri care caracterizează în genere pe 

profesorul secundar romîn, se complicau la Hilde- 

brand Frollo cu altele, care nu puteau să nu-l mis- 
“tuiască înainte de vreme.



  

O îndirjită muncă în mijlocul elevilor săi ; o con- 
ştiinţă a datoriei îndeplinite cu meticulozitate, pînă 
la durere; un iubitor al mentalități copilărești pe 
Care vrea cu orice preţ s'o îmbogăţească şi s'o 
înalțe ; o adîncă şi bogată înţelegere a frumuseți- 
lor textelor ce preda — sînt însuşiri care pot do- 
bori uşor pe un profesor secundar cu complexitatea 
debilă, cum era aceea a lui Hildebrand Frollo. 

Dar în exercitarea acestor însușiri îşi găsea mul- 
țumirea deplină. In aceste lecţii, în mijlocul elevilor 
săi, el putea fi sincer şi întransigent, putea fi pa- 
sionat şi liber în părerile sale, putea avea tot cu- 
rajul, cumpănit care în viaţa de toate zilele nu-l 
putea avea. 

Independenţa de caracter a lui Hildebrand Fro- 
llo se vede admirabil dintr'o împrejurare. Eră acum 
15 ani, în preajma apariţiei „Convobirilor critice“. 
EI tipărise o colecţie de poezii „Inimă de student 
și făcea politică naționalistă înfocată. Care nu mi-a 
fost mirarea, cînd, după o simplă conversaţie lite- 

râră, mi se oferă ca colaborator la revistă, care 

avea să combată între altele și curentul naţionalist. 
— „Apoi, îi zic eu, văd că scrii la „Neamul ro- 
mînesc““- | | 

— Da, fac politică la „Neamul romînesc“, findcă 
îmi place această directivă intransigentă. (guantum 
mutatus...) şi curată ; dar nu înţeleg să fac litera- 
tură cu domnul Iorga... ah nu!“ Şi-astiel „Convor- 
biri critice“ s'au bucurat de colaborarea prețioasă 
a acestui scriitor, care nu era lipsit de accente po- 
etice semniticative. Ca de exemplu:
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O cine ești, copil tăcut şi palid? 
Pe cine cauţi ? Cine te aşteaptă ? 
Şi cine îţi va da odihna nopții 
Sub cerul rece-al toamnei nemiloase ? 

întreabă el în poezia „Necunoscutul“, înduioşindu-se 

asupra lui însuși, căci copilul făcut şi palid e 
însuşi el. 

Nu însă în “poezia -originală — deşi îmi închipui 

că totdeauna i-a ridicat un altar în sufletul său 

ales şi timid — cît în traducerile sale din literatu- 

rile clasice şi moderne se vede frumoasa persona- 
litate artistică şi romînească în acelaş timp al lui 

Hildebrand Frollo. A pătrunde originalul şi al 

reda într'o limbă curată şi într'o formă nouă şi îi- 

rească — în așa fel că traducerea parcă e un pro- 

dus. poetic original — acesta a fost marele talent 

al lui Hildebrand Frollo, şi aşa îl „găsim cu de- 

osebire în traducerile sale din Catul şi din Car- 
ducci. Dintre aceste, rămîne cîştigată pentru litera- 
tura romînă „Cîntecul de nuntă al lui Manliu“, o 

capodoperă de transpunere a capodoperei lui 

Catul : | | 

Ce plăceri, ce hohote, 
In vegherea nopților! 
Şi cînd arde soarele 
La mijlocul cerului ! 
Sboară însă clipele 
Şi-i tirziu, grăbeşte-te, 

- Tinără mireasă ! 

Sus, acum, copiilor! 
Ridicaţi făciiile, 
lată că s'apropie 
Vălul roș ca flacăra. 
Să răsune cintecul 
Himen, himeneule, 
Himen himenee ! 

Cine crede că aceste șăgalnice accente, atita de
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romineşti în ritmul versului şi armonia frazei, sînt - 
traduse din latineşte ? E marele merit al lui Hilde- 

brand Frollo care a fost un mare tilmăcitor literar, 
și literatura romînă nu are decit regrete că acest 

temperament atît de bogat și un muncitor atit de 

neobosit, n'a avut curajul să se dedea cu deosebi- 

re acestei vocaţiuni ! 

Temperament puternic, dar contradictoriu, Hi/de- 

brand Frollo, cu ştinţa şi silința lui, ar fi putut să 
fie una din faclele clasicismului nostru în Univer- 

sitatea romînă, dacă era mai puţin timid si mai pu- 

țin intransigent. Ar fi putut fi un representant de 

frunte al literaturii romîne, dacă, sclav datoriei lui, 

nu S'ar fi dedicat cu trup și suflet învăţămîntului 
secundar. lată dece, pe lîngă.regretele acelora care 

văd într'însul o personalitate interesantă şin alte 
direc țiuni, învățămîntul nostru secundar are dato- 
ria să deplingă într'însul, pe unul "din adevărații 

lui reprezentanți. 
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“LITERATURA NOASTRĂ ISTORICĂ 

In legătură cu „Istoria răsboiului pentru întregirea 

României“ de C. Kirițescu 

  

In sfirşit, — după zeci şi zeci de ani, — avem 
încă o carte de istorie, în literatura noastră! 

E „Istoria răsboiului pentru întregirea Romîniei“ 
de C. Kirițescu, cunoscut pînă acum, nu ca 
istoric, ci numai ca oin de administraţie şcolară şi 
ca pedagog în ştiinţele naturale! E o carte admi- 
rabilă, care nu trebue să lipsească din casa ni- 
mănuia. E o carte de-o nepreţuită valoare pentru 
cultura istorică, indispensabilă oricărui bun romîn 
şi Chiar oricărui cetăţean ce vrea să pătrundă, fără 
să se rătăcească, în tainele marelui eveniment ce-a 
sguduit pînă în adincuri viața neamului nostru. E 
o carte fundamentală pentru educaţia noastră sufle- 
tească, întru cît întrunește toate însuşirile unei opere 
ce se poate încorpora deadreptul şi întreagă în 
sufletul nostru, îmbogăţindu-l cu o puternică emo- 
ţiune, care înălțind în sine însuşi pe orice iubitor 
de neam, îl înalță şi ca om. 

Nu exagerez nimic. Deși literatura noastră isto- 
rică Sa îmbogăţit în ultimii douăzeci de ani cu un! 
noian. de cărţi cu conținut istoric ; deşi, pentru mintea 
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noastră, s'au lămurit multe taine ale trecutului mai 

multe decît ne-am fi așteptat ; deşi bibliotecile noastre 
sînt împănate cu sute de volume istorice, iar nu- 
mele unora din istoricii noştri au trecut de mult ho- . 
tarele țării, — totuşi — şi acesta e adevărul, — în 
opere istorice sîntem foarte săraci. Am putea zice 
că, de douăzeci de ani încoace, singura lucrare ce-o 
putem socoti ca atare, -este scrierea tot a unui ne- 
istoric: „Priviri asupra politicei Romîniei sub domnia 
lui Carol 1“ de Titu Maiorescu ! 

Şi n'ar fi de prisos să ne dăm seama de prici- 
nile acestei sărăcii, care ar trebui, în fine, să în- 
ceteze. Cea dintii vină o are școala istorică în 
care au fost şi sînt crescuţi istoricii noștrii. E aşa 
numita școală științifică a istoriei. E şcoala docu- 
mentului pentru document, şcoala petecului de hirtie 
găsit în podul unei case vechi, şcoala însemnărilor 
de pe vreo carte aruncată la gunoiu, şcoala fişelor 
şi muncii migălite care caută aurul, nu săpînd adînc 
în sinul muntelui, ci înnumărînd pietrele şi firicelele - 

„de iarbă ce-l acoperă. E şcoala intelectualistă a ade- 
vărului mărunt care atît de mult entusiasmează — 
în mod egoist — pe cercetător, încît îi ia cu desă- 
virşire puterea de-a deosebi ce e interesant de ce e 
neinteresant, ce e esenţial de ce e neesențial, ce lucru 

„e de preţ în nimicurile în care se află rătăcit. Inte- 
lectualistă, întrucît caută numai adevărul sec, ori se 
lasă personalismului mistic, această școală e în genere 
lipsită ori de suflet, ori de rațiune — rațiunea 
umană, care-şi propune mai nainte de toate să aleagă, 
să aşeze, să ordoneze și să unifice nu numai fap- 
tele, ci și sufletul ce le animă. E o şcoală în care 
spiritul de analiză prisoseşte, iar adevăratul spirit 

de sinteză — lipseşte Din această pricină, sintezele



— 210 = 

pe care încearcă să le facă scriitorii din această 
şcoală, sînt lipsite ori de una ori de alta din ma- 

rile însuşiri, fără de care o operă istorică e cu ne- 

putință de realizat. Aceste sinteze sînt sau pur in- 
telectuale, din care idsia morală ce trebue să străbată 

opera şi emoțiunea omenească sînt absente ; — 

sau sînt sinteze, în care această idee şi chiar această 
emoțiune se străvede din cînd în cînd, dar sînt — 
cum se zice romîneşte, — aruncate cu îurca' într'o 

învălmăşală de fapte, care din capul locului zăpă- 

cește pe cel mai binevoitor cititor, şi-l face să vadă 
și să simță nu atît obiectul istoric, cît personalis- 
mul autorului. Cele dintii fac impresia unui echi- 

libru intelectual, din care bogăţia sufletească este 

exclusă ; cele de-al doilea, din contră, ne impresio- 

-mează ca ceva dezichilibrat, nevertebrat, difuz, în 

care întîlnim irizări de suflet, de imaginaţie, de gin- 

dire şi chiar de emoţiune, dar fără ordonanța do- 
minatoare şi limpede și, mai cu seamă, fără orga- 
nizarea unui întreg care să se sălășluiască cu ușurință 
în conştiinţa ta şi să ţi-o îmbogăţească cu o ființă 
nouă ce se face cu sufletul tău. De primultip sînt 
lucrările, atît de solide ale lui Bogdan şi Onciul ; 
de-al doilea tip sînt şi din păcate, fără excepție, — 
toate lucrările istorice ale lui N. Jorga. 

Lucrarea lui C. Kirifescu întruneşte ordonanța și 
stăpînirea intelectuală și raţională a primului tip, 
cu bogăţia sufletească a celui de-al doilea, însă ma- 
nifestîndu-se continuu, gradat şi armonizindu-se cu 
faptele povestite, de parcă izvorăşte din ele. 

C. Kirițescu, ca om de ştiinţă exactă ce este, a 
căutat să se asigure de adevărul brut al faptelor ce 

avea de povestit ; dar, în loc să se mărginească la 

povestirea lor învălmăşită, cu gesturi de vaticinație,
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Sau în loc să le lase în nuditatea lor anorganică,— 

a căutat mai întîi să le selecționeze, să le ierarhi- 
zeze după importanța lor şi să le ordoneze întrun 
edificiu arhitectonic, pe care îl putem îmbrăţişa din- 

tr'o privire atit în întregimea cît și în părțile lui. 
Din acest punct de vedere, numai „Istoria Romanilor“ 

a lui A. D. Xenopol i se poate compara. In al doilea 
rînd, dîndu-şi seama că faptele istorice nu sunt fe- 

nomene fizice, ci obiecte însuflețite de mintea, inima 

şi voinţa celor care le-a făcut, —a căutat să pă- 

trundă în acest element tainic al ființei lor, şi şi l-a 

însușit, dominîndu-le, cu o înaltă concepţiune lim- 
pede despre viața popoarelor în genere și a nea- 
mului Său propriu în deosebi. 

Așa se face că C. Kirițescu îşi poate păstra în 

povestirea sa o tonalitate vioae, caldă şi vibrantă, 
care-i permite să întrebuințeze chiar expresii vio- 

lente în caracterizarea oamenilor şi faptelor, dar în 

acelaş timp să pară totuși de-o obiectivitate ab- 

solută. E că nu autorul vorbeşte în lucrarea sa, ci 

faptele vorbesc. Cea mai prețioasă însușire a unui 
istoric. 

Dar aceasta e numai o caracterizare generală şi 
fugitivă a lucrării d-lui C. Kirițescu. Ea merită un 
Studiu mult mai amănunțit — şi acest studiu va trebui 

făcut, 
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IMPERIALISM CULTURAL 
(In legătură cu operă „Peste Mări şi Țări“, Vol. |: 

Grecia şi Egiptul, de N. M. Condiescu) 
  

De când conştiinţa de stat a lumii, în urma tri- 
umfului Marii Inţelegeri asupra Germaniei, s'a îm- 

bogăţit cu un nou principiu de dreptate—principiul 

autodeterminării popoarelor,— principiu care în viaţa 

popoarelor, este echivalentul principiului libertății 

individuale în viaţa cetăţenilor, — cuvîntul de imperia- 

lism a_început să se asocieze în mintea noastră cu un 
sentiment de repulsiune morală. Una din cele mai mari 

griji a celor mai mari state, în relațiunile interna- 

ționale, este şi aceea de a nu putea fi acuzate de 

imperialism. Fireşte, e vorba de imperialismul po- 

litic prin care un stat îşi impune legile sale deci 

voința sa—unor populațiuni - care prin conştiinţa 

lor naţională și prin poziţia lor geografică n'au des- 
-tulă putere să constitue ele înşile state noi, libere 

pe destinele lor. 
Dar, pe lîngă acest imperialism de care, cel puţin 

pe faţă, se leapădă și cel mic şi cel mare,—și mai 
mult cel mare, fiindcă poate fi bănuit,. decît cel 
mic, care poate deveni ridicol—mai e locul pentru 

un alt imperialism care s'a exercitat totdeauna şi 

care în vremile noi,—și în nevoia de a renunța la 
celălalt,—tinde să ia o extraordinară extensiune, 

 



tocimai pentru că implică cea mai mare doză de i- 

dealism şi nobleţe. Este imperialismul cultural. lar 
„propaganda“—care de cîţiva ani e la ordinea zilei 

la toate popoarele, fie solid organizate, fie de abia 

pe calea unei noi organizări—,,propaganda“, de care 

a început să se vorbească şi la noi din ce în ce 
mai stăruitor,—nu e altceva decît unul din instru- 
mentele acestui fel de imperialism. Dacă noua con- 

ştiinţă internaţională ne interzice să cucerim ţări şi 

neamuri, — ea ne îndeamnă însă cu atît mai mult 

să cucerim suflete ori să ne ferim de a fi cuceriţi 

de alţii... Rezultatul este o emulaţiune între popoa- 

rele cu veche cultură de a se cuceri unul pe altul 

“sau, în orice caz, de a se întrece în acţiunea de 
cucerire a. altor popoare cu o cultură prea fra- 
gedă. 

In specie însă, un adevărat imperialism cultural 
trebue să facă statele care, cum este Romînia Mare, 
au în organismul lor populaţiuni cu interese cultu- 
rale eterogene și care pot fi tot atitea forțe centri- 
fuge, forţe de destrămare, a însăşi organizaţiei de 

stat. Aşa fiind, intensificarea culturii naționale, prin 

organizarea ei solidă, atît în perioada de pregătire, 

care e instrucţiunea, cît şi în cea de perfecţionare 
şi de creaţiune, care e neglijată — este un impera- 
tiv categoric al acţinnii tuturor oamenilor noştri 
politici, nu atît prin acţiunea lor directă, cît prin 
încurajarea acelora care pun activitatea culturală 
mai presus decit activitatea propriu zis politică, 

O primă datorie a acestei activități este de a 
pune —-sine ira et Studio — în cel mai puternic 
relief operele de ştiinţă, de artă, de filosofie, care 

[18



— 251 — 

pot prezenta un interes durabil și uman. Avînd 

organe care, ştiind să se pună deasupra pasiunilor 

mărunte ce turbură atît de mult mișcarea culturală, 

— pot să facă selecțiunea acestui fel de opere, — 

- statul e dator să ajute în mod intensiv publicarea 

şi răspîndirea lor. Din acest punct de vedere „Fun- 

dațiunea Principele Carol“ — care e una din insti- 

tuţiile ce a înţeles problema ce ne preocupă, — 

face o bună politică culturală, cînd, pe lîngă cărți 

de popularizare, care numai pregătesc atmostera 

culturală, publică şi opere care pot pune: într'un re- 

lief deosebit puterea de creațiune a neamului nos- 

tru. Consider ca una din aceste opere lucrarea d-lui 

N. M. Condiescu — „Peste mări şi ţări“ din care 

a apărut volumul 1 („Grecia şi Egiptul“). ! 

„Peste mări şi țări* este prima carte, care, îm- 

pteună cu „Pseudokinegheticos“ a lui Odobescu, 

dată azi prea mult uitării — ba din punctul de ve- 

dere al obiectului, chiar mai presus decit ea — 

poate prezenta un interes literar superior pentru 

orice iubitor de literatură. Nu e o simplă „carte 

bună“, ca atitea altele — cum s'a zis de un învăţat 

al nostru. „Peste mări şi țări“ este o eminenţă li- 

terară, pe lîngă: care mai toate lucrările de acelaș 

fel, în afară de „Romînia pitorească“ a lui Vla- 

huţă, trebue să rămînă în umbră. 

„Peste mări şi țări“, cu toate influențele pe care 

unii şi alţii, ar putea să le releve, —şi desigur cei 

mai mulți se vor gîndi, pe nedrept la Loti, — este 

un model de proză poetică, care în literatura pro- 

priu zisă, se coordonează cu proza literară și cu 

oratoria clasică. Realizînd condiţiile de. puritate 

ale prozei poetice, care, sub forma impură a noilor 
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versificaţii lirice, bîntue, cu navala locustelor, a- 
proape întreg ogorul poeziei, — această operă cons- 
titue o sinteză literară caracteristică pentru întreaga 
noastră proză din ultima decadă. Condiescu are 
puterea de a pune lîngă cel mai convenţional de- 
taliu, — cum € acela al reportajului cu privire la o 
recepţiune oficială, —cea mai adîncă dispoziţie su- 
fletească lirică,—cele mai uscate date istorice şi 
cronologice, lingă cele mai tipice descrieri de na- 
tură, — cele mai prozaice amănunte ale vieţii zilnice, 
lingă cele mai sguduitoare accente, prin care omul 
nemuritor în sufletul lui, mărturiseşte totuşi veş - 
nica moarte a clipelor ce-i dă viaţa. 

A avea o asemenea putere de sinteză şi ao 
reda într'o caldă armonie calmă, într'o formă con- 
cisă şi într'o limbă, care nu se teme de neologisme 
tocmai pentru că e vehiculul unei energii sufletești 
reale — este meritul unui adevărat geniu literar. 
De aceea, în această lucrare, vom întilni la tot pa- 
sul admirabile și definitive contemplațiuni poetice, 
care-şi au efectul, tocmai pentru că nu trec mar- 
ginile lirismului — şi rămîn pure reprezentante ale 
prozei poetice, care e cu totul altceva decît poezia 
propriu zisă. - 

Dar o asemenea carte merită un adevărat studiu. - 
Şi acest studiu va trebui făcut, pentru că „Peste 
mări şi țări“ nu e o carte trecătoare, ci o adevă- 
rată operă clasică a literaturii noastre. 

Nu pot sfirşi acest foileton fără a cita o parte! 
din ultimul capitol, unul din culminaţiile caracteris- 
tice ale cărţii: | 

..-Cu ochii jumătate închişi caut să retrăesc tot
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ce-a îngrămădit sufletul în aceste zile de pribegie. 

Mă văd pe pămîntul Eladei, sub coloanele rănite 

ale Partenonului şi le aud vibrînd ca o hartă uriaşă 

sub atingerile vîntului care-şi cîntă la nesfirşit 

simfonia, mă urmăreşte încă grația cariatidelor 

scăldate în beteala de raze a amurgului și văd jos 

la poalele Acropolei, cochet în strălucirea-i lumi- 
noasă, teatrul alb al lui Dionisos... 

„Apoi, Nilul cu apa lui sfinţită, nisipul pustiului 

fără sfîrşit, pămîntul iubit de soare al. Egiptului, 

pădurea de. coloane maiestoase ale templelor pur- 

tînd pe capitelurile lor veacurile care le-au. lustruit 

şi mai revăd, înnecat pe trei sferturi de apă, pilonul 

templului din insula File: 

„O Isis, tu cea adorată odinioară, murit-ai pen- 

tru totdeauna ? 

„Avem nevoe de tine şi de flacăra ta pentru ca 
să ne arăţi toate formele, toate lăcaşurile sufletului, 

căruia să-i deslegi ochii şi să-i desfaci aripele! 

Căci tu eşti straja sufletelor, iar fruclul tău este 

iubirea care se naşte în durere reînviază în bu- 

Curie“: 

„Toate au rămas departe. Nu le voiu mai reve- 

dea poate nici odată. Dar nu-i de-ajuns că le-am 

“văzut? Comoara lor de sensaţitini am luat-o cu 
mine. | 

„Gingăşia „,Zetirului“ scuturîndu+și tunica plină 

de flori mă urmăreşte încă.. 

„Și surîsul acelui Silener bărbos, care Sprijină 

pe. umerii lui viguroşi scena teatrului lui Dionisos, 

l-am săpat în sufletul meu şi-i cunosc înțelesul: 

„E, he! dacă ai şti tu, băete!“ 

   



  

„Apa doarme. _ | 

„Sub focul soarelui, vasul îşi despică dum înainte 
spre ţara lui Rama. 

O asemenea carte clasică se răspîndeşte nu nu- 
mai în limba naţională. O asemenea carte chiar în 
țările mari cu veche cultură, e foarte rară, şi tre- 
bue să ne mândrim cu ea! - 

E 8



INTERMEZZO 
  

(In legătură cu operele ]. P. $. Mitropolitul Primat, 

Miron Cristea, și ale d-lor General Mărdărescu 
și 1. Nistor) 

Un mic popas în povestirea lucrurilor de eri, pentru 

ca să ne ocupăm, o clipă şi de cele de azi. 

De vreo cîteva luni încoace mi-au venit trei cărţi 
voluminoase, al căror conţinut are o valoare naţio- 
nală — și chiar -ceva mai mult decît atîta — netă- 
găduită. Ss | | 

E mai întîi lucrarea Generalului G. D. Mărdă- 
rescu: „Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocu- * 

parea Budapestei“. E o carte despre care am.putea zice 

că e de matematică militară. Excluzînd orice tenden- 
ționism, orice sentimentalism, ea este oglinda lim- 

pede, în care se resfrînge cu o preciziune minuțioasă 

şi cu o exactitate matematică toate mişcările tactice 

şi strategice ce constitue marele eveniment al 'ocu- 
pării Ardealului şi-a distrugerii bolșevismului ungu- 

resc,— eveniment care ne-au făcut mai multe luni stă- 
pînii Budapestei, iar ostaşul romîn şi-a dus fala 

puterii lui disciplinate dincolo de lacul Balaton. Un 

asemenea fapt istoric — unic în analele neamului 

nostru şi avînd legătură cu istoria omenirii într'unul 

din momentele 'ei de criză, — trebuia consemnat, pen-
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tru ca să se scoată în relief, fără retorică şi fără 
poezie, realitatea lui nudă, severă, veridică, împreună 
cu măestria militară a acelora care le-au înfăptuit. 

Cu această structură, cartea Generalului Mărdă- 

rescu, este un model de istorie științifică şi ea va 
trebui să se găsească la temelia tuturor lucrărilor 

care vor căuta să popularizeze acest eveniment sau 

să-l înglobeze în istoria noastră naţională. Cartea e 

înzestrată cu multe ilustraţiuni, cu deosebire din viaţa 
Budapestanilor în timpul -ocupaţiunii romine, pre- 

cum şi cu multe hărţi, limpezi, pe care se poate ur- 

mări pas cu-pas expediţiunea oştilor noastre. Ea e 

cu atit mai meritoasă, cu cît, deși -scrisă întrun 

spirit atît de strict, se poate'citi uşor şi cu interes. 

A doua carte este „Istoria Basarabiei“ de J/. Nistor, 

— „scriere de popularizare“ tipărită ca No. 1 al Bi- 

bliotecei „Așezămîntului 1. C. Brătianu“, în tipo- 

grafia „Glasului Bucovinei“ din Cernăuţi. E un vo- 

lum de peste 450 de pagini format mare, dar care, 
la lectură îţi face impresia că e prea redus. Autorul» 

scriind o adevărată operă de proză istorică, atit 
prin punerea la contribuţie tacită sau explicită a tu-" 

turor isvoarelor, cît şi prin ordonanța compoziţiei şi 

claritatea cursivă şi sfătoasă a stilului, —i-a fost 
teamă totuși s'o dea ca atare şi i-a pus subtitlul 
„scriere de popularizare“. Este un efect al aşa nu- 

mitului „spirit ştiinţific“ care condamnă pe cititorii 
iubitori de istorie să intre neapărat în bucătăria eru- 
ditismului mai mult sau mai puţin nemistuit şi care 
se caracterizează printr'o lipsă de formă, printr'un 
dezechilibru de compoziţie şi printr'un amestec dez- 
ordonat de mărunțişuri şi de fapte importante, aşa 
cum îl întîlnim în operele jui N. /orga, I. Nistor,
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deşi în modestia sa se dă drept discipol al acestui 

Leviathan istoric, a rupt-o -totuşi cu metoda maes- 

trului şi ne-a dat o lucrare de istorie literară, — 

literară nu prin rătăcite avînturi stilistice, în care 

găsim cîte odată şi țăndări de foc, — cît prin uni- 

tatea armonică a tonului, claritatea stilului, luminoasa. 

orânduire a materialului şi expunerea interesantă — 

păstrîndu-se ierarhia importanţei faptelor, — a deo- 

sebitelor epoce istorice, începînd cu zămislirea „nea- 

mului rominesc“ şi pînă la revoluţia rusă. Această 

povestire captivantă care cuprinde multe pagini ma- 

gistrale asupra. istoriei noastre, este urmată de cîteva 

capitole, în care autorul studiază populaţia Basara- 

biei, împroprietărirea ţăranilor basarabeni, viața bi- 
sericească sub ruși, așezămintele școlare şi activitatea 

literară din acest timp. Cartea se sfîrşește printr”un 

ultim capitol în care ne face istoricul Unirii Basa- 

rabiei cu Patria-mamă. Numeroase ilustraţii (peste 

80), o tablă de materii analitică, un registru de is- 

voare şi două hărţi afară din text contribuesc pe 
„deoparte s'o facă mai atrăgătoare, iar pe de alta să-i 

dea şi înfăţişarea, care s'o facă simpatică erudiților. 

Cu acest conţinut şi cu aceste mari merite formale 

(care ar fi şi mai mari, dacă limba n'ar îi uneori 

prea franţuzită), această lucrare nu trebue să lip- 

sească din nici o bibliotecă romînească. Ea e acce- 

sibilă tuturor cititorilor cu oare-care cultură, — şi 

poate fi o hrană sufletească aleasă pentru. toţi iu- 
bitorii de lecturi istorice. J. Nistor e un scriitor 

istoric în toată puterea cuvîntului şi ar face un mare 

serviciu culturii noastre, dacă şi-ar exercita realul 

său talent şi în celelalte domenii — atît de îmbicsite 

de eruditismul ultimelor două decenii — ale istoriei 
noastre naţionale. | 
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In fine, a treia carte este „Trei ani de propovăduire 
pastorală, Cuvîntări“ ale Mitropolitului Dr. Miron 
Cristea, apărută de curînd la „Cartea Românească“. 

Ea cuprinde cuvîntările, rugăciunile, scrisorile pas- 

torale, pe care acest tipic reprezentant al ideii ro- 

mâînismului încorporată în biserica creştină ortodoxă— 

atit prin falnica-i şi seducătoarea-i înfățișare fizică, 

cit şi prin spiritu-i de-o frumuseţe firească fără pe- 

reche — le-a ţiuut dela proclamarea unirii Ardealului 
cu vechiul Regat, (1 Decembrie 1918), pînă la începu- 

tul acestui an (1923). Aceste cuvântări, rugăciuni, scri- 

sori sînt un model de expresiune firească, luminoasă, 

largă şi caldă, a celui mai curat entusiasm naţional 

isvorît dintr'un suflet creştinesc de romîn care are 
deplină conştiinţă de mărimea vremurilor ce le tră- 

ește și pe care le reprezintă cu o graţie, aş putea 

zice imperială. Nu e împrejurare oricît de neînsem-= 

“nată şi de specială, sau oricît de măreaţă, şi de. 
semnificativă, în care spiritul acestui în adevăr mare 

Prelat să nu se simtă la largul său, să nu găsească 
cuvîntul cel mai potrivit și cel mai pătrunzător pentru 
sufletele ascultătoriior şi să nu planeze cu măreția 
vulturului şi cu farmecul graiului privighetoarei de- 
asupra tuturor. Fară să facă comparații mai mult 
sau mai puţin neaşteptate, fără să întrebuinţeze ima- 
gini strălucite, fără să calculeze avînturj oraturice, — 

mijloace pentru a impresiona în mod exterior mintea 

publicului, — marele nostru Mitropolit ne dă nişte 
adevărate „cuvîntări“ (iar nu „discursuri“) care prin 

citatul bine venit, prin accentul familiar şi totuşi 
profund. al frazei, prin firescul care se scoboară, se- 
înalță şi planează, ne învălue sufletul şi pătrunde cu 
ouşurință uimitoare în tainele lui pentru a răscoli acolo 

în adincuri, măreţia suferințelor trecutului şi mîndria
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naţională a prezentului — germenii de iniţiativă pentru 

activitatea naţională viitoare — cum şi toate posibi- 

lităţile de mai bine în legătură cu idealul naţional 
de totdeauna al romînismului. 

Originalitatea concepției ce străbate toate aceste 

cuvântări este graţia firească cu care cuvîntătorul 

subordonează înaltele cerinţe ale bisericii creștine or- 

todoxe, către şi: mai înaltele cerinţe ale romînismului 

Patriei. E o religiozitate patriotică, pentru a cărei 

_expresiune puţine modele am putea găsi în alte li- 

teraturi, pentru bunul cuvînt că în nici o altă parte 

a lumii, ea mar fi putut răsări mai firesc decît pe 

acest pămînt obijduit de veacuri, în care cea mai 

înaltă şi mai tare instituţiune de conservare a nea- 

mului-— a fost biserica. 

Această religiozitate patriotică este noua credință 

ce trebue să însuflețească orice inimă romînească — 

„Cuvîntările“ ceo cuprind este o adevărată nouă 

Evanghelie pentru neamul nostru, cu atît mai pre- 

țioasă, cu cît cuvîntul ei e însuşi temeiul ființei . 

noastre de oameni şi de români. 

lar cei care, având alte credinţe, vor totuşi să se 

împămiîntenească cu adevărat şi să prindă rădăcini 

adînci în cetăţenia romînă, n'au altă cale de urmat: 

decît să ia de model această religiozitate patriotică: 

ce însutlețeşte aceste cuvîntări şi să orienteze, în 

sfera lor, sufletele adepților lor către acest credo, 

în care patriotismul romînesc ocupă locul de onoare. 

E primul şi marele pas al asimitării sufletești — și-al 

înfrăţirii viitoare. - 

ss îs 

   



„TINERIMEA ARTISTICĂ“ (1923) 
Intrerup seria de articole asupra „Triumfului unei 

școale literare“,—pentru a ţine, măcar o clipă, pas 

cu chestiunile la ordinea zilei. Nu e vorba că, voind 

să scriu ceva despre expoziţia „Tinerimii artistice“, 

care a făcut, în. ultimii treizeci de ani, epocă în des- 

voltarea artelor noastre plastice, nu mă prea de- 

părtez de subiect — pentrucă şi această manifestare 

îşi are isvorul în acelaş avint de misticism naţional 
pe care-l regăsim în toate celelalte manifestări ale 

noastre sufleteşti. Şi acest lucru se vede mai cu 
seamă acum, după ce vremea ne-a ascuţit judecata. 

Cei mai mulţi din artişti grupați pe vremuri în 
societatea „Tinerimea artistică“ puneau accentul ca 

şi acum noile şi excentricele manifestări literare şi 

artistice, nu pe „plastică“, ci pe „persorialism“ şi 

„procedeu“. Fiecare năzuia, mai înainte de toate, să 

fie mai întîi nou, împrumutînd însă noutatea din 

streinătate şi al doilea, cu aceste noi procedeuri 
imitate, să-şi dobiîndească o personalităte uşor de 
recunoscut. Şi e ciudat că, cu toate că acest scop 
era în sine contradictoriu, pictorii noştrii şi l-au ajuns- 
Astăzi — cînd pictorii de acum 115—20 de ani sînt 
maturi, — toată lumea deosibește un peisagiu de 

- Pătraşcu, de. unul de Ștefan Popescu, un tablou de 

 



genre de Vermont şi unul de Strîmbu, un peisaj 

idealizat. de Verona Sau unul de Kimon Loghi. Nu 

trebue să ai prea multă experienţă artistică pentru 

ca să deosebeşti pe un Artachino de Satmary sau 

pe Cecilia Cutzescu-Storck de E. Stoenescu sau 

Ary Murnu, -C. Aricescu sau Neylies. Pot. să 
mergi mai departe şi să zici: nu numai se deose- 

besc unul de altul, dar pecetea individualităţii fie-. 

căruia este aşa de precisă şi personală, că ei ră- 

mîn originali şi în desen şi mai cu seamă în 
colorit, căruia totdeauna i-au dat mai multă atenţie, 

"chiar dacă îi comparăm cu maeştri streini dela care 
au împrumutat primele procedeuri. Orice s'ar zice 

Kimon 'Loghi e altceva decît Schwind sau Băcklin 

şi altceva idilicul romînesc ce descoperim în pic- 

turile de valoare ale lui Verona decît impresia idilică 

din cele germane sau franceze... 
Dar dacă, artiştii—azi ajunşi la maturitate ai „Tine- 

rimii artistice“ —şi-au ajuns atunci scopul, ei nu ajun- 

seseră, în acelaş timp, scopul artei lor. Căci ceeace 
face valoarea unui tablou nu este atita nici noutatea 

procedeelor, nici pecetea personalităţii pictorului, ori 

cît de prețioasă şi rară ar fi ea. Ca şi în poezie, 
ceeace trebue să cerem pictorului, înainte de toate, 

— şi ceeace ne-au dat totdeauna marii pictori — 
sint două elemente care asigură durabilitatea ope- 

rei: e mai întii, plastica, reprezentarea obiectivă, 

lucrul; şi al doilea, adîncimea lui, ideologia lui, cît 
suflet întreg a pus într'însul. Procedeele şi perso- 

nalitatea într'o pictură, trebue să le găsim subor- 

donate lucrului și sufletului pus într însul. 
Lucrul e simbolul sufletului şi starea sufletească 

e simbolul lucrului. Ceeace face valoarea picturilor 

ui Rembrandt sînt, mai nainte de toate, profundele 
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reprezentări ale aspectelor vieţii. Intii pătrundem şi 
ne mișcăm de aceste aspecte Și apoi ne scoborîm 
la mijloace: la realismul desenului” şi la arta elar= 
obscurului... | 

Ei bine, am avut plăcerea, — şi, probabil, din 
această pricină, artişiii mai tineri oropsesc astăzi 
„Tinerimea artistică“, — să constat că pictorii noștri 
maturi au început să înţeleagă că una e decorativul 
şi alta este plastica şi, în loc să ne dea strii de 
pînze în care să vedem, de exemplu, numai perso- 
nalitatea lui Verona, Pătrașcu, Vermont, Artachino, 
Satmary etc. (marele defect ale unui maestru de- 
săvirşit în unele privințe ca Ștefan Popescu 7) ne 
dau tablouri, adică picturi în care accentul e pus, 
nu pe maniera personală și noutatea mijloacelor teh- 
nice, ci pe obiectul reprezentat. E drept, ideologia 
— adîncimea intenţiunii artistice — este încă redusă, - 
dar drumul ce l-au apucat astăzi e cel mare şi cel 
bun... Astfel — între altele — sînt de relevat de 
Strîmbu : „Portretul M. S. Regina“ prin strălucirea 

“și bogăţia fireasca a coloritului; „Capul de expresie“ 
ce revelă, prin concordanța dintre gest Şi privirea 
„ochilor, o caracteristică' adîncire a graţiei din figura 
omenească ; „Plinul aer“, care ne încîntă prin seni- 
nătatea şi firescul atmosferii- învăluitoare și a miş: 
cărilor. E de admirat iarăşi larga tratare Şi originala 
studiere a atitudinei din „Escolier« de E. Stoe- 
nescu. Tot așa, minunatul tablou al lui Kimon Loghi, 
„Legendă“, în care întîlnim, pe lingă o tehnică ire- 

| proșabilă, o adincime puţin comună, în impresionanta 
înfăţişare a unei ape ce se furişează întunecoasă 
într'un afund de munţi cu zidiri tainice. Etnografic 
adevărate și esteticește frumoase sînt admirabilele 
„ Țigânci“ ale lui Vermont, unele vetre ale lui Ar-
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tachino, dar cu deosebire „Fetiţa cu pepenele“ (în 

catalog, „Fetiţa de Agapia“) ai cărei ochi senini şi 

plini de nevinovăție înfinită sînt o mărturie a su- 
fletului atît de curat al poporului romîn. Este de 
admirat şi indrăsnețul şi totuşi clasicul în felul lui, 
tablou al d-nei Cufzescu-Storck „Țiganii în gră- 

dină“, în care decorativul nu împiedică plasticul să 

se manifeste în toată puterea lui. Sfiiciunea în ochii 

izbiţi în plin de razele soarelui e de uu efect evi- 

dent. Și sînt demne de atenţie: cel puţin un peisaj 

al lui C. Aricescu, unde 'găsim o remarcabilă vi- 
brare -a aerului de dimineață, între sălciile înverzile 
pe marginea unei ape; apoi „Portretul Sculptorului 

H. B.“ care parcă e încărcat de suflet, de tinarul 
Petre Aurel Constantinescu, precum și unele pei- 

sagii de munţi ale lui Ary Murnu, peisagiile lui 

Brăescu cum e „Fabrica de la Floreasca“, în care 

întîlnim siguranța unui Steriade şi minuţia semni- 
ficativă în care începuse să-şi facă o specialitate ră- 
posatul Mihăilescu,— şi ale lui Marin Georgescu, 
al cărui colorit bogat şi armonios ameninţă dese- 

nul fără să-l distrugă. 

Cu toate pretenţiile de noutate ale tinerilor pictori 

care își afirmă, într'altă gamă, greșeala pictorilor de 

la „Tinerimea artistică“ de acum 20 de ani,—ade- 

vărata şi solida - pictură în. maturitate acestora se 

găseşte. 

Ba între tinerii artişti care cyed că înnoesc astăzi 
pictura noastră, şi între artiştii care credeau că o 

înnoiau acum douăzeci de ani, e o deosibire în favoa- 

“rea acestora. 

Despreţuind mai mult sau mai puţin - forma (la 
care nu ţineau cu dinadinsul decît un Mirea şi un Cos- 
tin Petrescu), artiştii „Tinerimei artistice“ care aveau  
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între ei pe minunatul Lukian, nu făceau decit să 
dea un temeiu curentului mistic ce pe nesimţite 
cuprinsese cele mai multe suflete. Desenul, forma 
credincioasă a obiectelor, realismul ce se găsea la 

„un Cosfin Petrescu era un element mai mult raţi- 
onal şi rece: culoarea strălucitore mai mult sau 
mai puţin lipsită de contur e impusă de dispoziţia 
mistică. Cu toate acestea, acest misticism a avut mai 
totdeauna coloratura națională, — pe care n'o are 
misticismul decadent al tinerilor de azi, —şi cei mai 
mulţi din artiştii „Tinerimii artistice“ au rămas cre- 
dincioşi căii croite de Grigorescu şi Lukian sau inspi- 
rate de la pămîntul țării'noastre, de la figurile şi obi- 
ceiurile lui caracteristice, de la înfăţişarea atmos- 
ferei și climei noastre. Privind înapoi,—un colecţio- 
nar priceput ar putea să facă cea mai interesantă 
expoziţie naţională de tablouri, în care, pe lîngă 
caracteristicele țării şi poporului nostru, am întîlni, 
cînd și cînd, şi însuşiri estetice de prima mînă. Ne- 
am obişnuit cu Costin Petrescu, cu Verona, cu Ver- 
mont, cu Satmary, cu Artachino, cu Pătraşcu, cu 
Strîmbu, cu Ștefan Popescu, — şi mulţi din snobii 
noştri pot zice: „tot ăia şi tot ăia“; dar, o cerce- 
tare serioasă ne arată, tocmai acum, după ce ne-am 
obişnuit cu ei, că adevărul ce găsim în cele mai 
însemnhte tablouri ale lor este așă de evident, că 
preţueşte mult mai mult decît însuşirile de strălucire 
şi manieră,—Sau de ideologie occidentală. Noi avern 
o pictură, dar trebue s'o căutăm în urmă, încoro- 
nînd pe cei ce au reprezentat-o. Va fi una din: 
misiunile secţiei artistice a Ateneului romîn şi nu 
ne îndoim că după ce se va constitui conform noi- 
lor statute, această secțiune nu va întîrzia so adu- 
că la îndeplinire. 

Se
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MOMENTE. CULTURALE DIN CERNAUTI 
Adunarea generală a Asociaţiei profesorilor Univer- 

sitari ce anul acesta (1923) s'a ţinut la Universitatea 
din Cernăuţi, îmi dă prilejul să subliniez cîteva lu- 
cruri folositoare culturii noastre. 

Mai întîi, însăși această instituțiune ce datează 
din vremea Iaşilor. Profesoriii universitari dela toate 

Universitățile (firește, afară de unii profesionişti care 
găsesc că în acest timp ar fi păcat să-şi neglijeze 

clientela sau turneurile mai mult sau mai puțin 
politice) întruniţi la.un loc creiază o atmosieră de 
emulaţiune și o purificare a conştiinţei de grijile mai 

mărunte, care merge uneori pînă la o stabilire de să- 

"nătoase directive în chestia înaltă culturală — care 

e şi cea mai mare problemă de politică națională a 
viitorului: de a ne ridica la nivelul cultural al po- 
poarelor occidentale şi de a cuceri sufleteşte, prin 
artă şi ştiinţă, minoritățile etnice. O îmmulţire firească 
a acestor prilejuri de întrunire nu poate îi decât 

spre binele culturii. lar, de data aceasta, prezența 
oficialităţii, în persoana d-lui C. Angelescu, mini- 
strul Instrucțiunii, în mijlocul colegilor săi și cu inima 

deschisă pentru a sprijini marile iniţiative culturale, 

  

a adus un plus neaşteptat de viaţă din care această - 

înaltă instituţiune se va folosi spre înălţarea neamului. 

ln al doilea rând, am avut prilejul să pipăim 

cîteva lucruri dureroase-—iar altele care ne-au um- 

piut de-o mîndră bucurie. In acest oraş, în care 
de-abia auzi vorba romînească, şin împrejurimile 

lui, în care vorba romînească a fost stinsă de vi- 

iregia vremurilor, — se dă o luptă de recucerire a 
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sufletelor romîneşti, o luptă care ar duce și mai 
uşor la victoria legitimă, dacă ar fi mai unitară şi 

mai consecventă. Lupta o dă școala şi biserica ; dar 
biserica şi şcoala ar putea propăși mult mai mult, 
dacă ar fi la mijloc mai multă energie sau dacă: 

energia care este m'ar fi paralizată de meschinăriile 

politice. Afară! Şi cu politica din chestiile culturale, 

de-şi mîna toţi care vor să ajungă cît mai de grabă 

adevăraţi stăpîni, în ţara lor. Acest lucru l-a înțeles, 

admirabil armata, şi generalul Mircescu, — ca şi 

generaiul Pefala la Cluj,—face o operă admirabilă 

de reromînizare a elementelor pe carele pierdusem. 

In al treilea rînd, am văzut cîteva lucruri care 

pot servi de model şi care sînt isvor de învățătură 
şi de emulaţiune. 

Cine wa văzut „Şcoala reală ortodoxă“ — cum 

e condusă şi cum e înzestrată, — nu-și face nici 

pe departe o idee cum trebue să fie înzestrată ca 

material didactic — o şcoală secundară. Şcoala are 

cîteva adevărate muzee-laboratorii: de: fizică, de 

chimie, de şt. naturăle, de desen și, cu deosebire, de 
geometria descriptivă. Sala de gimnastică e o mi- 

nune. Negreşit școala, aşa cum e organizată, cu pro- 

gramul ei şi cu stăruința personalului didactic, este 

cel mai nemerit tip de școală secundară pentru 

prepararea candidaţilor la școală politehnică, fără 

să iai fie nevoe, ca acum, da faimoșii ani prepa- - 

ratori ai „Şcoalei de poduri și șosele“. 

„in noua reformă a învățămîntului, şcoala reală 

dela Cernăuţi e un factor care trebue ţinut în seamă. 
O impresie deosebită mi-a făcut grădina botanică. 

Cine ştie halul grădinii botanice dela București!) — 

“1) In anii din urmă, grădina . botanică din Bucureşti a făcut 
îmtucurătoare progrese. 

19
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“Şi chiar după ce a' vizitat pe cea dela Cluj, — nu 
se poate să nu dorească mult ca toţi domnii profe- 

sori, directori de grădini botanice, care se răsfaţă 

în palate şi aduc toată grădina ce le este incre- 
dințată, în halul unui parc particular rău întreți- 

nut,—să viziteze grădina botanică, pe care numai în 

timp doi ani, un om pasionat și muncitor ca Gu- 
șuleac 2 putut s'o organizeze pentru știința adevărată 

a plantelor, la Cernăuţi. Nu se.poate, cu acest pri- 
lej, să nu li se strîngă inima de nemulţumire că, 

folosindu-se de toate înlesnirele legate de admini- 

Strarea unui bun al! Statului şi al Universităţii, se 
arată atît de ingraţi față de misiunea lor culturală. 

In sfîrșit, în Cernăuţi am mai avut fericirea unci 
înalte şi adevărate emoțiuni de artă. O emoţiune 

meaşteptată, şi cu atît mai violentă. In Cernăuţi avem 
clădit, din banul nostru romînesc, prin stăruința fe- 

țelor noastre bisericești, şi întrun timp cînd gîndul 

artei arhitectonice de abia se simţea în conştiinţa 

noastră culturală, cel mai frumos şi mai măreț mo- 
nument arhitectonic care ar face onoare oricărei 

țări. din lume şi pentru care un iubitor de artă ar 
trebui să vină de peste țări și.mări, ca să-l vadă. 
Este. Rezidenfa milropolitană. Un monument cu trei 
corpuri de construcţie, care par'că formează unul; 

cu trei turnuri aşezate două în laturi protivnice şi 

altul, de un gen deosebit şi totuşi armonizîndu-se 

cu celelalte, — într'unul din colțuri— şi pe deasupra 

unor coperișuri de o minunată originalitate de stil, 

un monument, în care unitatea de impresie se men- 
ține pînă la cele mai mici amănante, de sculptură, 

pictură, mobilier—și ale cărui detalii impresionante 
(bolta capelei : seminariştilor, bolta sălii de primire



201 — 

de şedinţe, de sărbători, precum şi minunea lucrată 
în stejar a capelei mitropolitane deasupra căreia 
se ridică turla-minaretă) te emoţionează cu atit mai 
mult cu cît le împreuni într'o gîndire cu întregul 
edificiu— o capod'operă, rezultată din împreunarea 
măiastră a stilului arab, bizantin şi gotic, pentru a 
creia par'că un stil superior,— un astfel de monu- 
ment e o minune de care trebue să se mîndrească 
întreaga țară şi ale cărui frumuseți trebuesc populari- 
zate pretutindeni. Un pelerinaj la Cernăuţi numai 
pentru vizitarea acestui monument ar fi pentru ori 
cine o adevărată sărbătoare, 

Și ca închiere, m'am întrebat de ce acest admira- 
bil element de cultură n'a fost pus în adevăratul 
relief pînă acum. Ca să mă luminez, am căutat în 
cartea „Neamul nostru în Bucovina“ de N, Iorga 
ceva indicaţii şi iată ce găsesc: 

„In sfirşit, la margine (marginea Cernăuţului) se 
ridică o lungă clădire roşietică-gălbue cu fațadă 
străbătută de multe ferești, cu zimţi şi crestături sus. 
Nimărui nu i-ar trece prin minte la: ce slujeşte anu- 
me aceste greoaie îngrămădire fără gust: stilul 
gotic a unor amănunte se împărechează ciudat cu 
cel palestinean al altora, așa încît e de fapt un stil 
sinagotic şi nu te-ai mira dacă aici s'ar aduce în- 
chinăciune Dumnezeului singuratic şi întunecat. Dum- 
nezeului unui singur neam... 

“Ce putem zice de această îndrumare culturală în 
care Superficialitatea şi ușurința se împreună cu cea 
mai elementară lipsă de simţ artistic? Idolatrii să 
zăspundă. | 

. O: 35 -



SCLIPIRI ȘI REALIZĂRI 
  

— In Serbările Incoronării — 

Modest privitor at marilor serbări ale Incoronăiii, 

— simplu cetăţean care n'a avut nici direct nici in- 

direct un rol în acest măreț şi unic act politic: în 

istoria poporului romîn, — nu pot să nu relev, din 
firimiturile ce am putut sapuc, — laturea de învă- 

țătură, înălțare şi directivă, a acestei, în acelaş timp, 
mari opere de artă socială. 

Sîmburile luminos, simbolul ideii întrupate, al tu- 

turor serbărilor a fost, —şi aşa a trebuit să fie, — 

Regele şi Regina. De la Rege şi Regină, — în stră- 
lucirea lor măreaţă şi intiină, caldă şi mîndră, fas- 
tuoasă și patriarhală, — dela Regele, cel mai afabil 

dintre ostaşi, și cel mai om dintre demnitari, — de 
la Regina, cea mai frumoasă şi mai fericită mamă, 

între două fiice regine, —a pornit șuvoiul de raze 
care au pătruns, în adincul lor, toate inimile, şi-au: 
aprins în toate sufletele gindul, vădit sau tăinuit, că: 

în credinţa tare şi caldă în aceste supreme simbo- 

luri ale țării stă mîntuirea, dăinuirea, mărirea nea - 

mului nostru. Și, precum în operele de artă, ideia 

ce cuprind ni se impune cu afît mai mult, ne cu- 

cereşte şi ne stirneşte cu atît mai mult entusiasmul,, 
cu cît forma, în care. se îmbracă, e mai luminoasă. 
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şi mai Simpatică, —- tot aşa, în serbările Incoronării, 

— şi oricît de vitrege ar fi fost împrejurările şi 
oricît de sterpe unele suflete, — marea şi puternica 

idee a Unirii romînilor într'o singură şi veşnică 
ființă, a putut să prindă cu atît mai mult, în mreaja-i 
de aur vrăjit, toate inimile, cu cît înfățișarea, ţinuta 

<de mişcările Suveranilor, chemați s'o simbolizeze, au 
avut o întreagă şi seducătoare frumuseţe. 

Am putut preţui acest adevăr din puţinul ce-am 
putut vedea Ja reprezentaţia de la Teatrul Naţional, 

dar mai cu seamă din șoapta populară şi, întîm- 

plător, dintr'o Surprinzător de sinceră şi vibrantă 

«descriere a încoronării de la Alba lulia, cu atît mai 

veridică cu cît ca s'a publicat întrun ziar cu ten- 

dinţe centrifuge. 

Dar la acest cardinal element de artă al marii 

_ amanifestări se mai adaogă şi altele. Proclama- 
ţia, ca şi răspunsul Regelui dat Președinţilor 

<orpurilor legiuitoare — cuvîntul lui, dus cu acest 

prilej să însuflețească toate unghiurile ţării, — sînt 

capodopere oratorice, în care îrumusețea limbii ro- 

minești şi măreția muzicală a formei se armonizează 
admirabil cu: sincera şi calda energie a fondului lor 

politic solemn și profetic : | 

„„Punând pe Capul Meu, într'această străveche cetate a 

Daciei Romane, coroana de oțel dela Plevna, pe care noi 

si glorioase lupte au făcut-o pe veci coroana Rominiei Mari, 

Mă închin cu evlavie memoriei celor cari, în toate vremu- 

rile și pretutindeni, prin credinţa lor, prin munca şi jertia lors 

au asigurat unitatea naţională, şi salut cu dragoste, pe ce 

cari au proclamat-o întrun gînd şi o simţire de ia Tisa 

pînă la Nistru și pînă la Mare... 

Cu adincă emoţiune primesc în chip solemn această co- 
soană moştenită de la neuitatul şi înțeleptul meu unchiu, ca 

an simbol al vitejiei romîneşti și al unirii intre Domn și Ţară
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Sus inimile ! Şi să glăsuim după chipul strămoşilor= 

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucu- 

Tăm şi să ne înveselim într'însa, și unii pre alții să îmbră- 

țişăm ; să zicem : „fraţilor !* și celor ce ne urăsc pe noi. Să 
ertăm toate pentru sfinta Unire“. 

Aşa să fie! 

O sclipire în care fantezia şi entusiasmul se în- 

-îrățesc se găsește în discursul Preşedintelui Ca- 
merei, adresat Reginei : 

«Se va spune atunci în basmele poporului nostru că a. 
îost odată ca niciodată... o ţară frumoasă cu cimpii şi pă- 
duri, munți și ape, cum numai ea avea în lume, și în acea 
țără o împărăteasă şi bună și frumoasă şi înțeleaptă a îm- 
părăţit alături de viteazul ei soț... şi aveau ei băcți și fete, 
adevărate Consinziene.,. 

Nu știu ce vor fi maşterit artiștii noştri la Alba 
lulia. E posibil ca apucăturile prea tradiționaliste 

ale vreunui membru din Comisiunea Incoronării să 

nu îi împiedicat avîntul artistic al ţării de astăzi 
cu stingăcia săracă a vremii de eri, dar după ma- 

nifestarea de artă a Cortfegiului istoric, opera pic- 

torului Costin Petrescu, ca şi după mărturisirea fără 

flacără dar cu atît mai nepărtinitoare din darea de 

seamă, subscrisă N. /orga, — picturile din Ca- 

tedrală, de acelaş pictor, trebue să fie o lucrare, cu 

care trebue să se mindrească geniul nostru artistic. 

Cortegiul istoric în orice caz, pe care l-am văzut, 

e o creaţiune unică, în care pictorul — de astădată 

creator de artă socială, —a realizat o sinteză a 

istoriei noastre în formele cele mai caracteristice. 

Las la o parte disciplina. desfășurării: Cortegiului, 

care a avut să lupte cu o vreme vrăşmașă şi totuşi 
Sa menţinut, şi Stărui cu deosebire asupra insăși 
elementelor întregului şi care, de pe -acum şi fără 

nici o altă executare a lui, constitue un adevărat  
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muzeu istoric al Romîniei, ce n'ar fi putut îi 

realizat în zeci şi zeci de ani, şi care acum îl avem 

numai după doi ani de muncă. Costin Petrescu a. 

dovedit, în realizarea lui, o voință uriaşă, unită. 

pe deoparte cu o ştiinţă a trecutului nostru istoric 
înviată de-o rară putere de intuiţiune a detaliului 

pitoresc și caracteristic, iar pe de alta, cu un simț 

genial al grupării şi evoluţiunii ascendente a unei. 

mase de oameni menite, prin mişcarea lor, să ne 

intereseze necontenit şi să ne emoţioneze cu acel iz 

al trecutului mort, care totuşi trăeşte puternic în 
sufletele noastre. Realismul lui istoric, simţul for-- 

melor şi culorilor, gustul Și vigoarea ritmului, ce în- 

suflețeşte orice ființă vie, au fost însuşiri, ce au 

făcut din Cortegiul istoric nu numai simbolul viu 

al trecutului nostru istoric, dar simbolul marilor 

puteri de voinţă şi de creaţiune ce zace în poporul 

român. 

488 8



ARTA SUPREMĂ 

Cu prilejul Serbărilor Incoronării 

  

Estetica clasică enumără de obiceiu cinci arte: 

arhitectura, sculptura, pictura, muzica şi poezia. 

Rareori e vorba de-o a şeasea: danţul. Cu toate : 
astea, — şi, pe măsură ce manifestările sociale, me-- 

nite să solidarizeze pe oameni în unități din ce în 

ce mai mari și mai puternice — s'au înmulţit şi-au 

început chiar să devină o necesitate a vieţii. umane, 

— avem curajul să vorbim de o serie întreagă de 

arte: ce ar putea să facă o categorie nouă, pe lingă 

celelalte recunoscute: artele sociale. Aceste arte au 

caracteristica mai întîi, de a nu putea lua fiinţă 

fără un material omenesc, fără o masă de oameni 

care să facă pe executanții, figuranţii, spectatorii 

Sau ascultătorii operei de artă — şi al doilea, de 

a avea o existență istorică, adică trecătoare. Pe 

cînd un arhitect, un pictor, un poet, cu. toată fra- 

gilitatea relativă a materialului în care plăsmuesc 

pot aspira ca operele lor să devină nemuritoare, a- 
dică să intre în patrimoniul conștiinței umane şi 

să devină element constitutiv al ei, — un dirijor, 

un executant muzical, un artist dramatic, un regisor 
(şi cînd zic regisor înțeleg pe toţi aceia sub a că- 
ror direcţiune se orînduesc pompele sociale, sărbă-  
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torile naţionale) fac o artă care moare împreună 

cu ei. Un concert, oricît entusiasm ar stirni în su- 

fletul publicului, care prin focul lui întețeşte forța 

de expresiune a executanților, — rămîne o minune 

unică, dar absolut trecătoare : cronicile o pot con= 

semna, o pot introduce ca un fapt în istoria cul- 

turală a unui popor, — dar ea nu mai poate fi 

simțită în afară de cei ce au luat parte, activ sau 

pasiv, la producerea ei. Poezia lui Omer este veş- 

nic vie, veșnic pipăibilă pentru oricine se apropie 

de textul „Iliadei“ : dar corurile religioase, în a că- 

ror organizare a. strălucit, ca un Wagner al anti- 

chității, un Aleman, au pierit odată cu producerea 

lor. Dar natura care e una și-a cărei rădăcină, din- 
colo de infinitul timpului şi spaţiului, una este, — 

are nebănuite şi paradoxale compensaţiuni. Gloria 

poetului e eternă, dar viitoare ; gloria artistului so- 
cial este trecătoare, dar prezentă. A unuia e tăcută 

umilă, săracă; a celuilalt e sgomotoasă, fierbinte, 

mîndră și mănoasă. Unul are veşnicia nemărgini- 

tului miine ; altul nemărginirea clipei de astăzi. 

Dar nu e vorba să analizăm şi să adincim ciu- 
„data antiteză între artele individuale şi cele sociale, 

cît să atragem atențiunea asupra însemnătăţii ar- 

“telor sociale pentru desvoltarea vieții unui popor. 

„Căci, vorbind de artele sociale nu trebue să ne gîn- 

“dim numai la audițiunile în care muzica joacă rolul 
„de căpetenie, nici la spectacolele, în care poezia și 

-danţul au acest rol. Pe lingă aceste manifestări 

care îşi au specialiştii lor bine determinaţi, mai 
există o serie bogată de producțiuni de artă socială 
“tot așa de importante, — și din punct. de vedere 

“naţional mult mai importante, care însă sînt lăsate 

da voia întîmplări şi-al obiceiurilor bâștinaşe sau
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împrumutate. Aceste producțiuni de artă socială de 
cele mai multe ori se reduc la reproducerea mai 
mult sau mai puţin ştearsă (fiindcă unde nu e re- 
gisură specială nu e ordine şi deci nu e „unitate) 
a unor tipicuri, pe care nici un artist adevărat n'a 
căutat să le înnoiască, să le îmbogăţească scoţindu-le 
în evidență caracterul și frumuseţea lor specială. 

Aceste manifestări sociale pot fi cuprinse întrun 
singur cuvînt: pompele. In viaţa de familie, în viața 
de societate, în viaţa. naţională şi diplomatică avem 
nenumărate şi continue prilejuri de manifestări de 
artă socială : pompele religioase (liturghia, botezul 
nunta, înmormîntarea, tedeumul, sfinţirile, etc.), pri- 
mirile, balurile, procesiunile naţionale, aniversările, 
recepțiunile solemne, șerbările şcolare şi de tot felul: 
toate manifestările care în tradițiuni şi obiceiuri au 
lăsat forme și urme, care acum ori sînt deforniate 
ori cu totul părăsite. 

Aceste manifestări fie că au rădăcini în prescrie- 
rile religioase, în obiceiurile poporane sau în tra- 
dițiunile boerești sau domneşti, nu pot fi lăsate pen- 
tru totdeauna la voia întîmplării. Ele trebue să-și 
aibă organul lor regulator în artiști speciali, care 
să posedă îndoitul simţ, al elementelor tradiționale şi 
al celor cerute de evoluţiunea vieței. Un asemenea 
organ — dacă împrejurările politice şi mai cu seamă 
cele financiare ne-ar fi dat răgaz, — ar fi putut 
face din serbarea Incoronării o adevărată operă de: 
artă supremă: 

"Nu e vorba să critic ce s a făcut şi cum S'a făcut. 
Ceeace s'a făcut şi se face,e bine făcut, și nici 
nu se putea face mai bine. Omul e sub împrejurări 
și peste ele nu poți trece. E vorba de viitor, nu de 
prezent. In acest caz, firește, că dacă am fi avut  
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un organ special artistic pentru solemnităţile naţio-- | 

nale şi dacă am fi avut răgaz şi bani, — serbările 

Incoronării ar fi cîştigat în amploare, în slavă şi 

în frumuseţe. . | 
Actul Incoronării este, prin esență, un act politic | 

naţional, în care orice suflet. romînesc trebue adus 

să simță viu, puternic și neuitat, — mărirea și pute- 

rea, frumuseţea şi slava, iscusința și priceperea în- 

mănuchiate întrun singur gînd: acela al unităţii 

statului romiîn, ca reprezentant al neamului romi-- 

nesc. O asemenea manifestare politică trebue să fie 

şi-o manifestare de mare artă căreia să-i fie sub- 

ordonate, sub o formă sau alta, toate celelalte arte. 

Dar această manifestare artistică trebue să pună în 

acelaş timp în valoare toată ființa noastră de popor: 

care nu 'numai ştim să ne apărăm, dar în acelaş 

timp putem să simţim şi să gîndim în felul nostru şi 

deopotrivă cu alte neamuri ale lumii. Serbările In- 

coronării trebue înconjurate de întreaga atmosferă 

culturălă a ţării. Arhitectura monumentelor, cu scul-- 

pturile şi picturile lor, împodobirea pitorească a 

vestmintelor, ordonarea originală a mişcării maselor, 

organizarea manifestărilor oratorice, poetice şi mu-: 

zicale, expoziţia artistică a bogățiilor materiale şi 

morale ale țării, simbolurile vieţii istorice şi actuale: 

ale întregului popor rominesc, sînt tot atitea ele- 

mente ce trebue executate, rînduite şi integrate: 

- întro singură şi măreață manifestare a unei na- 
țiuni. Incoronarea Regelui e încoronarea Țării. Inco- 

ronarea trebue să fie o manifestare de supremă 
politică, dar şi de artă supremă. In spre un ase- 
menea. act suprem trebue să tindă întreaga noastră: 

organizaţie culturală, 

E î



FAPTE CULTURALE 

Activitatea publică de toamnă (1923), a început 
prin citeva fapte culturale — toate fiind însufleţite 

„dle un gînd: acela al unificării sufleteşti a neamului. 
Rege, Principe moştenitor, guvern și-au făcut o ad- 
"mirabilă datorie, mai întîi, comemorind pe Mitro- 
politul Andrei Șaguna, întemeetorul, prin biserică 
al forţei de rezistență a rominilor din Ardeal, Și pe 
“Gheorghe Lazăr, apostolul, fără calcul politic, în- 
flăcărat și aprig, al învățământului romînesc ; apoi, 
punind piatra fundamentală a Catedralei din Ciu], 

„“semnul dumnezeesc de cucerire definitivă a Ardea- 
lului. La cîte trele aceste mari sărbători ale romi- 
nismului, S'au adunat, înfrăţiți în puternicul cuget 
al unităţii neamului, romîni din toate unghiurile țării 
-Şi din toate straturile societății — în toată puterea 

„uvîntului — „de la opincă pînă la Vlădică“. 
Asemenea sărbători nu-şi. ajung adevăratul .scop, 

“dacă, din sufletele cîtorva, nu se ridică, de-asupra 
tuturor capetelor celor adunaţi, flacăra ideii, care 
<a un nimb să cuprindă în arcu-i luminos şi cald 
sufletele tuturor, silindu-le să se înalțe deasupra lor 

"însele, chiar cînd preocupările momentului le leagă 
prea mult de pămînt. Această flacără a ideii n'o 
poate da decît cuvîntul vorbitorilor adînc pătrunşi  
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de însemnătatea actului. Numai curatul entusiasm, 

fără calcul şi fără necaz, poate însufleţi pe purtătorii 

de cuvînt îr. aceste prilejuri — ba putem zice că 

această însutleţire curată a sufletului găseşte cuvîntul 
adevărat, pe care nici cel mai mare talent nu-l poate 

găsi, fără ea. Să 

E o mare mingiere pentru o inimă ce bate la 

soarta neamului, cînd în asemenea prilejuri, primește, 

chiar cînd nu e la faţa locului, vibraţiunile pătrun- 

zătoare și curate ale cuvîntului adevărat spus în 

asemenea ozaziuni. Şi e și mai mîngietor — şi mai 

dătător de 'curaj pentru viitorul neamului — cînd 

constați că acel cuvînt ese din mai multe suflete 
deodată, cu lumini deossbite, dar cu acelaş accan 

al verității adinci. Aceasta însemnaază că azest 

sărbători sînt adevărate fapte mari culturale, pentrucă 

se dovedeşte că ele nu sint simple. forme goale, 

ceremonii de pompă exterioară, pe care le impune 

protocolul, ci sînt adevărate acte naționale, . prin 

care se afirmă cu energie vitalitatea neînfrîntă a 

neamului. Şi vai. de aceia, care, în aceste vremi de 
" înălțare sufletească, își bălăbănesc talentul în bise- 
ricuţe fără ecou și caută să şi-l lustruiască cu po- 

- leiala necazului şi vanităţii. 
Fapt e că cuvintele simple şi adevărate, care au 

aprins flacăra ideii unificatoare, nu s'au auzit de pe: 

scena Teatrului Popular, unde Gheorghe Lazăr,—să- 
racul şi sdrențuitul ardelean Gheorghe Lazăr,-—a fost 
umilit cu hlamida de purpură a unui Voevod, care 
totuşi trebuia să rămînă numai scriitor — ci la 
Sibiu, la Răşinari, la Statuia lui Lazăr din Bucu- 
rești, la Avrig și la Cluj. 

Cuvîntul simplu, şi adevărat — răscolitor de a-—
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„dincuri sufleteşti, — cuvântul Regelui la mormîntul 

lui Şaguna, marele mitropolit: 

„La capătul zilelor, a lăsat testament să se o- 

dihnească în cetină de brazi, la poalele Carpaţilor, 

între romiîni neaoși. Cetatea nu l-a primit, dar 

l-a primit frumosul sat Reșinari, căci Șaguna 

ştia că satele păstrează adevărata viață romi- 

nească de unde nasc toate energiile“. 

Cuvînt simplu și adevărat — simbol al tuturor 
sufletelor ce se jertfesc pe sine, pentru binele tu- 

turor, — cuvîntul Președintelui Consiliului de imi- 
„niștri, — întru slăvirea aceluiaș mare mitropolit. 

„Șaguna eră din acei ce clădesc chiar în vremile 

cele mai neprielnice ; — și viaţa lui invederează că, 

dacă întradevăr stă bietul om sub cîrma vremurilor 

precum rostește bătrînul cronicar, totuşi sub aceasta 

cîrmă fiecare om, după cum I-a înzestrat Dumnezeu, 
aşa își rodeşte viaţa şi își lasă urma pe pămînt!“ 

Şi cîte cuvinte simple şi adevărate, — ca nişte 
suflete luminoase eşite în sbor din inima evenimen- 

tului însuşi — n'au sburat, cu ocazia sărbătoririi 
lui Gheorghe Lazăr şi a Catedralei de la Cluj,—de 
pe buzele şi-ale celor mari, dar şi ale altora mai 
mici, de care faima vorbei patriotice nu ştiuse ni- 

mic până atunci. 

Ce minunat formulează — fără retorica nebu- 
loasă cunoscută din atitea întruniri, — starea de 
suferință şi umilință a neamului nostru şi a lui 
Gheorghe Lazăr, a reprezentantului lui în momentul 
renașterii la lumină, — ce minunat formulează d-l 
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]. Bianu această stare și cu cîtă iscusință simplă 
arată mărimea sufletului omului carea fost Gheorghe 
Lazăr în micimea lui aparentă, de care alţii caută 
să-şi bată joc, sub «masca slăvirii alambicate ! 

„Cel înfățișat aci (în statua lui Lazăr) nu a fost 
niciun mare domnitor, niciun neînvins și biruitor 
erou; el nu a fost niciun bărbat conducător de 

- stat... nu a fost niciun mare învăţat, niciun scriitor 
genial din a cărui minte să -fi scăpărat scîntei... 
care să lumineze paşii omenirii spre înţelegerea 
adevărurilor adinci ale firii, cum a fost un Aristotel 
un Galileu, un Dante, un Goethe, un Pasteur. 

„Lazăr al nostru dela Avrig a fost: numai un 
dascăl—în înțelesul cel mai umilit al cuvîntului, și a 
fost un dascăl fără noroc, 'care de-abia a putut dăs- 
căli trei-patru ani într'o biată chilie, şi evenimen- 
tele i-au închis şcoala, apoi i-au închis ochii Şi gura. 

- „Neamul nostru nu mai avea puterea de a-şi apăra 
“fiinţa. li căzuse din mîna arcurile dela Podu-Nalt, 

îi căzuse în cîmpia Turdei sabia dela Călugăreni. 
Pămintul strămoșesc cădea pe rînd sub stăpîniri 
streine : Oltenia, Bucovina, Basarabia, fusese smulse 
pe rind de pasări de pradă cu două ciocuri și cu 
multe ghiare,.. 

7 

„Sub apăsarea acestor dureri s'a oţelit voința de 
viaţă...“ 

Şi față în față de cuvîntul simplu prin care se 
arată desnădejdea de altă dată, iată un altul care 
zugrăvește admirabil viitorul ce şi are obirşia în 
acea „apăsare a durerii“. E cuvîntul d-lui Dr. C. 
Angelescu, ministrul Instrucțiunii : 

»AStăzi copacul secular al culturii naţionale îşi 
sesfiră braţele robuste ale celor patru universități, 
mlădiţele viguroase ale celor 500 de şcoale secun- 
dare și frunzișul bogat al celor douăzeci de mii de 
şcoale primare pe tot cuprinsul pămîntului romi- 
nesc, Şi acest pămînt e liber şi întregit prin pu- 

îs
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erea pe care ideia naţională, cultivată prin şcoală, 

„au sădit-o în sufletele românilor... 
„Trecerea lui Lazăr dincolo de munţi simbolizează 

descălicatul cultural al Ardelenilor, care a dat im- 

pulsul întemeerii unei culturi naţionale, aşa după cum, 

cu cinci veacuri mai înainte, descălicatul voevozilor 

a dat impulsul întemeerii unei vieţi -politice de stat... 

„Şi acum, domnilor, ce răsplată mai desăvirşită 

pentru apostolii marilor idei ? Ce apoteoză mai stră- 

lucită pentru pionierul şcoalei naţionale romînești, 

pentru dascălul sărac şi necunoscut care a trecut 

Carpaţii cu desagii în spinare, spre a duce cel 

dintii cuvînt romînesc în şcoala înstreinată dela 

Bucureşti, decît aceea de a avea, la un veac după 

moartea lui, strînşi în jurul mormîntului modest, pe 

reprezentanții Romîniei Mari... în care Carpaţii nu 

mai sunt hotar de legătură ? Ingenunchiat pe piatra 

umilului mormâînt, noi putem să-i strigăm : „Lazăre, 

minunea s'a săvirșit; neamul romînesc â reînviat; 

el e astăzi aşa cum l-ai dorit tu, adunat tot la un loc 

şi poate să-și cinstească eroii fără nicio stinjenire... 

Avrigul a intrat în istorie, ca Turda, și ca Putna, 

şi ca toate locurile.unde glia fecundă învelește ose- 

minte de eroii“. 

Ce mîndre în simplitatea lor concisă şi adincă 

sunt cuvintele Prințului Carol, la mormîntul ace- 

luiaș învăţător al neamului, sub crestele Carpaţilor 

„O dascăl prea mărit, putem privi munţii noştri cu 

sufletul înălţat de minunăţia priveliştei, fără groaza de 

-a şti că sînt ziduri tainice despărţitoare de fraţi“. 

Şi aceeași simplitate măreaţă, izvorită ca suflet 

al marelui fapt săvirşit, ne înfioară şi în cuvântul 

concis şi adînc, spus rar şi limpede, cu accentul 

profetic al unui erou înzăuat, în fața miilor de ro- 

mini, strînşi în jurul pietrei fundamentale a cate- 

dralei din Cluj: 

„Mare eşti Doamne, minunate sînt faptele tale... 

Ei 
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căci azi vedem, un vis strămoşesc împlinit, un vis 

de mai bine de 400 de ani. 

„Ca şi în vremile strămoşeşti cînd voivozii însemnau 

prin pietrile bisericii isbinzile mari asupra duşma- 

nilor, aşa noi, romînii de azi, însemnăm punctul 

final al „victoriei“, “ 

Şi cu ce accente simple şi adevărate nu dă sbor 

Episcopul Niculae al Clujului, bucuriei în fața 

visului înfiripat : 

„Munţi şi văi tresar de bucurie ; moşnegii înalţă 
rugăciuni de mulțumită la tronul ceresc, pruncii ne- 
vinovaţi împletesc miinile lor spre a mări pe Dum- 
nezeu că ne-a ajutat să vedem ziua cînd în inima 
Ardealului ni-e dată putinţa să înălţăm un monument 
de religiozitate, cultură şi morală creștină. 

Azi Clujul a încetat de a fi Golgota suferințelor - 
noastre. Clujul a devenit centru de cultură romi- 

_mească, centru de lumină şi soare strălucitor. - 

Şi acelaș cuvînt simplu şi cald în vorbirea d-lui 
V. Goldiș care zugrăveşte meritele preoţimii pentru 

păstrarea neamului, unul şi de o ființă: 

„In Ardealul iîncătuşat aceşti preoți au fost în 
toate vreimile adevărații conducători ai turmei cre- 
dincioase; mîngilietori și sfătuitori în pace, viteji 
conducători în vijelii în acelaş timp vestitori ai crucii, 
şi purtători de sabie..*. - - 

„lar tăria sufletească a rasei ispitite de puteri 
vrăjmaşe şi simțindu-se una acum, cum s'a simţit 

totdeauna, ne-o dă în cuvinte măestrite de o sim- 

plicitate clasică, ministrul Cultelor, C.. Banu: 

„Prigoana brutală ori îmbierea periidă a unor 

20
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cîrmuiri vitrege, ca şi asalturile repetate ale altor 

confesiuni s'au sfărimat de zidurile acestei sacre 

cetăți în lăuntrul căreia cei vii luptau pentru cei 

morţi, iar duhul morţilor plutea triumiător peste 

viaţa pururi reînnoită. Clerici şi mireni, Vlădici şi 

smeriţi preoţi, bătrîni înţelepţi la sfat şi tineri iuți. 

la faptă, bărbaţi şi femei, — în fiecare şi în toți, 

pornită din nebănuitele adîncuri ale instinctului de 

rasă, o singură. hotărîre dar aceea dîrje, neîndu- 

plecată : hotărîrea de a trăi ca romîni şi ca drept - 

credincioşi în ciuda vremurilor, -a oamenilor şi a 

stăpînirilor“, - 

In avîntul de viaţă nouă ce paipită în atitea 

suflete ce vor să se jertfească intrînd ca fire bătute 

şi ţesute în viața noii Romînii, — Simțim o ener- 

gie, care mare nevoe nici de fraseologii nestîrşite, 

nici de întortocheri de cunoştinţe nenumărate şi 

nemistuite, nici de beţia de vorbă ce caracterizează 

o anume acţiune naţională. E că această viață 

creşte liberă şi obiectivă, deslipită de interesele de 

o zi, — semnul că a venit vremea dărîmării ico- 

lilor şi înălţării instituțiunilor. 

Gîndul adevărat, gîndul obiectiv, gîndul imper- 

sonal răsare fără sforțare din sufletul adevăraţilor 

lui preoți. lar adevărații preoţi sînt cei a căror 

fiinţă tace una cu actul. _ | 

Şi de aceea, atitea accente mari şi adevărate 

în faptele culturale despre care vorbii. 

5



MISTICISM, PRAGMATISM, RAŢIONALISM
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“DOUĂ EPOCE, DOUĂ PROCEDERI 
(răspuns unui tânăr învățăcel în ale filosofiei) 

  

Răposatul Maiorescu îşi făcuse o regulă de con- 

duită, să nu răspundă la nenumăratele atacuri 

prin presă la care eră, mai cu seamă în anuntite 

epoce ale activităţii sale critice, expus. lar, cînd 

răspundea, ca d. ex. în îaimosul răspuns lui Do- 

brogeanui-Gherea, „Contraziceri“, o făcea cu un 

tact politic şi cu o siguranţă de atac, care-i mărea 

prestigiul şi-i aducea cît mai multe foloase mora- 

le. Maiorescu eră, mai înainte de toate, un mare 

orator, chiar în literatură şi ştiinţă, şi un luptăvor 

de-o rafinerie şi-o eleganţă fără pereche. 

De aceea operele sale polemice, mai cu seamă 

din punctul de vedere al formei, sînt clasice, a- 

devărate capodopere ale genului. 

Dar timpul a trecut. Maiorescu a fost cel mat 

mare reprezentant al epocei de asimilare a ? “ 

„ Culturii europene. De aceea el punea cel mai 

mare preţ, nu pe gîndirea şi nici chiar pe creaţiu- 

nea originală, Se pare că chiar ideia de geniali- 

tate — care este nedespărţită de creaţiunea ori- 

ginală nu-i eră destul de familiară. Ideia de ta- 

lent — de îndeminare în imitaţia producţiilor
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artistice mari streine — îi era suficientă ca 

Să măsoare valoarea literară a scriitorilor 

noştri, şi de aceea, cînd a fost să scoată 

în relie? geniul liric al lui Eminescu faţă 

_de Alecsandri, sau genialitatea comică, fără pere- 

che în comedia universală, a lui Caragiale, i s'a 

părut destul să spună de unul că e poet „în 

toată puterea cuvîntului“, iar de celălalt că per- 

sonagiile lui sunt „adevărate“ şi nu numai de „tini- 

chea vopsită“. Era o chestie de tact critic, dar nouă 

ni se pare acuim că era numai o insuficientă pre- 

țuire a creaţiunilor în adevăr originale. Maiorescu 

eră omul epocei sale de asimilare: culturală, şi 

nu' putea — tocmai pentru a fi adevăratul ei re- 

prezentant — să aibă însuşirile ce caracterizează 

epoca următoare. 

Este netăgăduit că epoca de creațiune, începută 

prin operele lui Eminescu, Caragiale şi Creangă, ia 

o fiinţă covirşitoare după dînşii şi după ce Maiores- 

cu îşi îndeplinise misiunea sa critică. Epoca noas- 

tră contemporană — exceptind literatura de imi- 

taţie a aşa numitei poezii noi — se caracterizează 

prin năzuinţa de a da producţiilor culturale, pe- 

cetia creaţiunii originale. Misticismul naţional, re- 

luat de N. Iorga, după ce îusese iniţiat de Barnuf 

şi defitiv formulat de Eminescu, a îost unul din 

propulsorii cei mai activi în această  direcţiune. 

De douăzeci de ani încoace, în această epocă de 

adevărat eminescianism, nci — aplicînd metodele 

generale cunoscute — "sau chiar creind altele 

nouă — năzuim să întemeem o ştiinţă romi- 

nească, o filosofie romînească, o literatură ştiin- 

lifică romiînească, o istorie, o filosofie, o artă 
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romînească. Şi deci factorii culturali nu ţin- 

tesc atît la perfecțiunea unui fond perfect asimilat, 

cît la însăşi creaţiunea unui asemenea fond. E 

poate o scădere inerentă oricărei creaţiuni, care, 

în orice câz, este mult mai prețioasă decît o per” 

iectă asimilare. 

- Mi-aduc aminte, —. tocmai din pricina acestei 

deosebiri dintre asimilare şi creaţiune — ce extra- 

ordinar preţ punea, de pildă, Maiorescu pe asimi- 

larea perfectă—cînd era vorba de scrierea nunle- 

lor proprii sau de însuşirea unor anume cunoştinţe. 

Ştiu cîte observaţii tăioase nu aveau de suferit 

” studenţii, care uitau pe Ph din numele lui Goethe şi 

pe II din numele lui John Stuart Mill. Ştiu ia- 

răşi cu cît dispreţ vorbea de Generalul G. Manu, 

pentru că încă nu ştia ce este majolica. lar 

în opusculele lui, în care era vorba de mărunţi- 

şurile în legătură cu nwmele proprii şi cu cita- 

țiile, punea o grijă extraordinară. | 

- Si este totuși unul din marile merite ale lui 

Maiorescu, că — adevărat percursor al epocei 

de creaţiune — nenumăratele greşeli mărunte de 

formă din operele lui Eminescu, sintaxa  fantas- 

tică a lui Creangă, scrierea uneori  preă neo- 

logistă a lui Carasiale, nu l-au oprit să preţuiască 

producția lor literară aşa cum a făcut-o, chiar. da- 

că n'a făcut-o cu toată amploarea cuvenită; 

Ori cum ar îi, fapt e că epoca noastră — eo e- 

pocă de creațiune, iar nu de asimilare. 

E drept că un ideal creator cultural ar tre- 

bui să fie un periect creator, dar şi un periect asi- 

milator. Fapt e însă că acest ideal n'a fost de ni- 
meni atins, şi că adeseori valoarea operelor de
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creaţiune este invers proporțională cu valoarea de 

erudiție ; iar valoarea de formă invers proporţio- 

nală cu cea de îond. 

Stau mărturie pentru aceasta limba lui Homer, 

obscurităţile lui Dante, incorectitudinile- incomen- 

surabile ale lui Shakespeare, limba lui Corneille 

(vezi comentariul lui Voltaire), sintaxa lui Molie- 

re, galimatiile lui Kant, ignoranţa istoriei  îiloso- 

- fiei a lui Spencer, etc. etc. Tocmai! din pricină că 

sîntem în această perioadă de creaţiune, slăvim 

d. ex., pe un Iorga, cu toate că întreaga sa operă 

istorică trebue recercetată şi refăcută, pentrucă, 

pe cît de migălos e în citaţii, pe atît de neglizent 

este în analize ; preţuim atit de mult pe un 

Gosa, cu toate manierismele şi  incongruen- 

ele de imagini ce găsim Chiar în cele mai 

bune opere poetice ale lui; admirăm pe un Sa- 

doveanu, cu tot adiectivismul din unele din marele 

lui lucrări; prea mărim pe Rebreanu cu toată nudi- 
tatea stilului lui; aplaudăm (și-acum îl aplaudă şi 

Parisul) pe Sorbul, cu toată apucătura cam în- 

-vechită a stilului lui în proză şi cu toată lipsa 

de îluenţă a versurilor lui ; apreciem pe Grego- 
rian, cu toate că ma ajuns să aibă limpezimea cris- 

talină a expresiei ; ne încîntăm de proza lui Lovi- 

nescu, cu toate ghiduşiile lui stilistice, cu toate I.- 

-crobaţiile de caracterizare (vezi studiul asupra li- 

teraturii d-nei Papadat Bengescu) şi cu toată lip- 

sa sa de simţ critic, şi iubim pe V. Eitimiu, deş. 
ușurința scrisului lui atinge de atitea ori uşură- 

fatea. | 

Acesta e punctul de vedere din care trebue — 

c minte sănătoasă, sinceră şi iubitoare de adevăr
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— să se aşeze, pentru ca să stabilească valorile u- 

nei culturi. A înnumăra greşelile de tipar şi ne- 

„glizențele unui manuscris nerevăzut din pri- 

cina cerințelor vremii; a face un cap de 

acuzare capitală din exploatarea unor nimi- 

curi pe care tu şții bine că sînt simple scă- 

pări editoriale ; şi, în acelaș timp, a trece peste 

meritele fondului, peste întreaga importanţă di- 

dactică, ştiinţifică, filosofică şi culturală pe care 

cineva o are într'o ţară, şi a trata de îngimiare şi 

superficialitate bogata manifestare a unei munci 

de 30 de ani care însufleţeşte şi face să vibreze 

de viaţă nouă întregi instituţii, — tu un tinăr care 

mai putut să înveţi nici măcar arta inferioară a ci- 

taţiilor şi de-abia te orientezi în noţiunile de logică 

elementară, — este a face o faptă rea, de care bol- 

şevismul dominant, care ridică pe copii de-asupra 

părinţilor, nu este strein,—o faptă,-cu atît mai rea 

Şi cu atit mai de disprețuit cu cît şi tu, fără să 

vrei, te-ai adăptat, fie şi a contrario, din fondul 

solid pe care nu ai îndrăsneala nici bunăvoința 

să-l adinceşti. * | 
Si cum spuneai, Maiorescu calcula, cînd şi Cum 

să răspundă adversarilor. In epoca lui de asimni- 
lare, eră o necesitate de dominaţiune, care, deşi 
personală, putea avea o semnificaţie impersonală 
şi generală. Eră semnul unei şcoale bune, care în- 
trebuinţa cele mai potrivite mijloace, pentru ca să 

atragă adepţii și să-i pună pe calea cea dreaptă, 
prin influenţă directă. Astăzi sîntem în altă epo- 
că. Azi, în cultura noastră, nu persoana trebue să 

„intereseze, ci lucrul, nu idolul, ri capodopera. De 

aceea, lăsînd la o parte ori şi ce morgă culturală, 

1
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— şi pentru că văd că tînărul învățăcel de la 

„Revista vremii“ critică fără să priceapă anume 

concepţiuni — care tocmai din pricina acestei po- 

lemici — pot să intereseze cercul intelectualilor 

noştri şi chiar marele public: — voiu relua întrea- 

ga chestiune a „misticismului“* „ Sper că, în urmia 

acestei noi expuneri, tînărul nostru va înțelege ce 

wa înţeles pînă acum, şi se va ruşina că, vorbind 

de activitatea mea de profesor şi om de cultură, a 

vorbit, cum—poate— şi e singura circumstanţă a- 

tenuantă — a fost pus de alţii să vorbească, cum 

a vorbit pînă acum. | 

lar eu moartea păcătosului n'o voesc. 

& | 

     



MISTICISMUL, RAȚIONALISMUL, PRAGMATIS- 
MUL IN PSIHOLOGIE 

(sau ce trebue să știe învăţăcelul în filosofie dela 
„Revista vremii“) : 
  

Misticism, raționalism, pregmatism sint trei ter- 

ameni ce designează trei apucături ale sufletu- 

lui, după care — în lumea psihică — am putea/cla- 

sifica pe oameni în mistici, raționalişti şi pragma- 

fici, şi după care — în lumea socială — am pu- 

tea clasifica clase de oameni, popoare sau epoce 

sociale, în mistice, raționaliste sau prasmatice. In 

acest sens, putem zice că, prin esenţă, oamenii de 

stat (în care intră, şi militarii, şi preoții) sînt prag- 

matici ; filosofii şi oamenii de ştiinţă sînt raţiona- 

liştii ; iar poeţii şi artiştii sînt mistici. Tot aşa, 

putem zice că englezii sînt prin excelență prag- 

matici; francezii, raţionalişti, și ruşii, mistici; şi. 

la fel putem vorbi de epoca creştinismului primitiv, 

ca de o epocă mistică, de epoca renaşterii, ca de o 

epocă raţionalistă, iar de epoca noastră cu indus- 

trialismul, socialismul şi naționalismul său, ca de 

o epocă pragmatică. Ce înseamnă în acest sens 

misticismul ? EI însemnează, mai întîi, dispoziţia 

„ sufletească a omului de a se orienta în lume mai
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mult după simțire, mai mult după intuiţia imediată, 

decit după judecata rece sau după interes. Un ase- 

menea om e fundamental superstițios, ca inteli- 

genţă, impulsiv ca voinţă, dar mai presus de toate, 

şi, cu toate superstiţiile şi impulsivitățile lui, este 

un confemplativ, un om care lasă lucrurile, din a- 
îară sau dinăuntru, să-i copleşească suiletul, şi 

care, spre a le înţelege, nu se ridică. de-asupra lor, 

ca să le cumpănească cum face raţionalistul, nici 
nu le stăpîneşte, pentru ca să le întrebuinţeze în 

vederea scopurilor, cum face pragmaticul, — ci 

se cufundă adinc în ele, le contemplă şi caută 

să le înțeleagă cu simţirea, ajungînd, în cazurile 

extreme, la ceeace se numeşte extaz mistic. Cu alte 

cuvinte, oamenii mistici, judecaţi în constituţia lor 
suiletească, nu sînt mistici puri (în care caz n'ar 
mai avea nici pic de judecată, nici pic de activi. 
tate- practică) adică nu sînt reduşi numai la sim- 
țire, ei, în felul lor de-a îi, sînt înclinați mai mult 
sau mai puţin să subordoneze mintea şi voinţa lor 
=— Simțurilor şi simţirii. Dar tot de aci rezultă că 
oamenii mistici prezintă o ierarhie infinită de ti- 
puri, începînd de la cei care au numai veleități de 

misticism pină la acei adepți ai Nirvanei, ce pot 

muri contemplînd, stare care nu e altceva decit 

reducerea a aproape întregei lor vieţi sufleteşti ia 

o singură sensație-simțire a existenței lumii... A- 

ceasta însemnează că oamenii mistici sau cu dis- 

poziţiuni mistice se deosibesc între dinşii după ra- 

portul ce există în sniletul lor între simţirea şi- în- 

tre inteligenţa lor pe deoparte, şi între simţirea şi 

voinţa lor pe de alta. lar acest raport poate îi 

conceput în două feluri: sau dinamic, în destăşu- “ 
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rarea vieţii lor sufleteşti, în timpul actelor ce cons- 

titue viaţa lor ca indivizi ce trăesc într'o socie- 

tate ;“sau static, în formula generală care, cu pri- 

:vire la starea permanentă a sufletului lor, dă ex- 

presiunea raportului dintre sensibilitate, pe deo- 

parte, și între inteligență şi voință pe de alta. 

Aşa d. ex., în mod dinamic, înţelegem cum cu- 

tărui poet, care prin esență trebue să aibă dispo- 

ziţiuni mistice, îi căşunează, la un. moment dat, 
să facă filosofie, — bâ chiar — şi, la noi, mai 
degrabă — politică. Să ne-amintim de pildă de Ca- 
ragiale. Tocmai cînd misticismul său, disimulat pi- 
nă atunci în creaţiunile lui geniale („O scrisoare 
pierdută”, „Făclia de Paşte“, „La hanul lui Mîn- 
joală“), începuse să easă le suprafaţă aproape su- 
părător în „Kir Ianulea“, „Calul Dracului“, etc. 
tocinai atunci îi năzare să scrie o broşură politi- 
că în favoarea votului universal şi începe să facă 
politică militantă, sub şefia lui Take Ionescu. Tot 
aşa Eminescu, cel mai mistic dintre poeții noştri, 

face ani de zile politică ziaristică şi scrie chiar un 

studiu de politică socială. Creangă, care spre bă- 

trineţe se potolise, eră în tinereţe, înainte de a-şi 

scrie incomparabilele sale „Amintiri“, renumit 

prin neastimpărul lui la întrunirile electorale din 
laşi. Şi n'a făcut Coşbuc patriotism după cerere, 
— şi din punct de vedere cultural a îost o acti- 
Vitate prețioasă — fără însă să se poată ridica nici 
odată la îrumuseţea artistică din „El Zorab“, „O 
noapte de vară“ şi „Nunta Zamiirei“? Exemplele 
sînt nenumărate, şi sar putea face o foarte inte- 
resantă carte (ar îi poate o ocupaţiune de pocăin- 
[ă a învăţăcelului nostru), în care star studia, sub
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acest punct de vedere, această activitate pragina- 

tică şi raţionalistă a poeţilor noştri, producţie îără 

valoare sau de-o valoare foarte relativă, îață de 

producţiile lor proprii artistice, care prin esenţă 

au fondul contemplativ mistic. 

Mai preţios (din punctul de vedere al lipsei de 

înţelegere a învăţăcelului) este aspectul static al 

chestiunii. Un mistic, oricît ar fi de mistic, mai 

înainte de a avea o sensibilitate dominantă, isvo- 

rul  misticismului său, are un suilet. Oriciţ 

de ipertofiată ar îi această sensibilitate, ea nu 

poate exista. singură. Ea ţine de un su- 
jlet care, în esenţa lui; nu e numai sensibilitate, că 

şi inteligenţă, şi voinţă. Si deci un mistic oricît de 

mistic ar îi, trebue să aibă în misticismul lui, pen- 

tru a-l nuanță şi a-l deosebi de celelalte tipuri de 

misticism, o doză de raționalitate şi-o doză de! prag- 

matism. Un mistic trăeşte şi el ca toți oamenii 

măcar printr'o lature â vieţii lor. Un Wagner, un 

Nietzsche, un Carlyle un Paul Verlaine, un Maet- 

terlink, oricite curiozităţi ar prezenta viaţa lor, 

au totuşi un corp de hrănit, o casă de locuit, vest- 

minte de îmbrăcat, o familie care-i îngrijeş- 

te sau pe care o îngriiesc,“o naţiune ale că- 

rei interese le înțeleg şi ale cărei nevoi nu-i 

pot lăsa absolut indiferenți. lar pentru toate 

aceste nevoi, misticul trebue să aibă mai multă 

ori nai puţină voinţă şi rațiune Care se poate îor- 

mulă în raport cu sensibilitatea dominantă. Aşa d. 

ex., misticismul unui Goethe — vorbesc de el ca 

om — va avea mai multe elemente raţionale, de- 

cît, d. ex., misticismul lui Dante ; în schimb, mis- 

ticismul unui Danfe va avea mai multe elemente  
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pragmatice decît al unui Goethe. Lucrul acesta se 

vede limpede din viaţa lor. Dacă, d. ex., însemnînd 

cu S, sensibilitatea, cu /, inteligenţa, şi cu V, voin- 

ţa, vom da formula sutletului unuia prin S*XIXV?, 

formula celuilalt poate fi S*XI2XV,. In îelul acesta, 

este evident că, nevroind să întrebuinţezi formule 

matematice pedante în caracterizarea deosebite- 

lor tipuri de mistici, ci formule îilosofice, va tre-: 

bui să vorbeşti de un misticism raţional sau de un 

misticism pragmatic (cu diferitele lui grade care . 

pot merge pînă la fanatism). In aceste îormule (ca- 

re desigur nu se găsesc în Logica elementară pe 

care învăţăcelul o cunoaşte) primul termen arată 

caracteristica fundamentală, iar cel de-al doilea, 

nuanța. Şi, astfel a învinovăţi pe cineva de contra- 

dicţie in adiecto, cînd vorbeşte de misticism _ra- 

țional sau misticism pragmatic, sau de raționalism 

mistic (Bergson) ori de pragmatism mistic (Wil- 

liam James), este a nu-ţi da seama că, în cla- 

sificările psihologice (care stau la baza 'clasifică- 

rilor sociale) această procedare constitute un 

adevărat principiu metodologic, tocmai din pricină 

că în orice manifestare reală sufletească găsim că 

cele trei manifestări iundamentale ale sufletului — 

sensibilițate, inteligenţă, voință, — deşi sînt aD- 

solut deosebite una de alta, sint totusi legare 

indisolubil una de alta, nuanțîndu-se una prin- “ 
tralta. Şi iarăşi a crede că, din momentul ce poți 
vorbi de un misticism. raţional sau de un rațio- 
nalism mistic, hu nai poţi spune că „misticismul 

este opus raționalismului“ fără să te contrazici, — 

şi a vorbi de coniuziune şi de lipsă de disciplină



— 320 — 

logică la adresa celui care le întrebuinţează, — în- 

seninează că eşti încă la A-B-C-eul gîndirii îilo- 

sofice şi că n'ai trecut peste pragul logicei elemen- 

tare. Invăţăcelul nostru crede că, dacă în lumea 

fizică aurul este deosebit de argint şi că, din mo- 

mentul ce un lucru e aur, nu mai poate îi argint.— 

apoi şi în lumea sufletească, întemeiată pe contra- 

dicția fundamentelă: sensibilitate, inteligenţă, voin- 

ță, lucrurile sar petrece tot astfel. Invăţăcelul nu- 

şi dă seama că misticismul, raționalismul şi prag- 

matismul sînt dispoziţiunile extreme ale  sensibi- 

lităţii, inteligenţei şi voinţei, dar că ele niciodată 

nu pot dăinui fără a se nuanţa cu contrariile lor. 

Şi deci raționalismul poate fi foarte bine opus 

misticismului, ca şi pragmatismului, şi totuşi să a- 

vem, fără contradicţie (fără contradicție jiindcă 

sint realităţi înlăptuite de unitatea suiletească) — 

stările suileteşti de misticism raţional, pragmalism 

raţional, raționalism mistic, rațonalism  pragma- 

țic, prasmatism mistic, pragmatism raţional... 

Dacă ar fi vorba numai să arăt superiicialitatea 

naivă a învăţăcelului ce mare din facultatea cri- 

tică decît curajul, — m'aş îi putut opri aci. Dar 

chestiunea e mult prea importantă prin ea însăşi, 

căci mam vorbit pînă acum decît de misticism ca 

stare psihologică. Cum însă din cîte încurcă învă- 

ţăcelul, se vede că dinsul nu e de loc domirit asu- 

pra misticismului în artă şi literatură — de unde 

învinovăţirea gratuită că eu aş coniunda psiholo- 

gia cu literatura, ca unul ce, fireşte, habar n'am 

de lucrurile acestea, — voiu îi nevoit să desvolt 

chestiunea în alt articol.



MISTICISMUL, RAȚIONALISMUL ŞI 
PRAGMATISMUL ÎN LITERATURĂ. 

E parcă de tot nepotrivit lucru să vorbeşti de 

teorii filosofice întrun foileton de ziar. Faptul că 

am putut- o îace şi altă dată, — şi faptul că o mai 

fac şi alţii, şi cu destul.succes, la alte ziare, — do- 

vedeşte un lucru îmbucurător : atmosfera noastră 

culturală s'a ridicat foarte mult, şi cei ce au ce- 

va nou de spus — fie şi de pe înălțimile „ţepeşe“ 

ale filosofiei — trebue să profite de această stare 

de lucruri. a 

Şi de astădată nu mă dau nici eu în lături. 

Misticismul, ca fenomen pur suiletesc — indivi- 

dual sau social — stă în legătură cu ipertroiia sen- 

sibilităţii în paguba inteligenței şi voinţei. Această 

împrejurare face ca toate stările sufletești ale in- 

dividului sau societăţii să se resimtă de prezenţa 

exagerată a simţirii, şi prin aceasta să aibă o 

tendință pentru intuiţie şi sinteză în mult mai ma- 

re grad decit în starea de raţionalism, care se 

căracterizează prin analiză şi discursivitate, sau de 

cît starea de pragmatism, unde sinteza scopului 

este condiţionată de analiza miiloacelor. Sensibili- 

tatea dă, îni acest caz, naştere la stări suileteşti, 

care, fără să aibă conturul şi preciziunea stărilor 

21
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sufleteşti raţionale - şi pragmatice, au cu mult 

mai mare înclinaţie spre plasticitate si spre 

reprezentarea integrală a sufletului, decît stările 

sufleteşti în care prodomină dispoziţia raţiona- 

listă sau pragmatică. Aşa se face că omul dotat 

de intuiție — omul care are bun simț, tact şi care 

în acelaş timp, se simte, — se poate orienta în - 

viaţă muult mai uşor decit un filosot îmbuibat de 

iormule analitice, sau decît un simplu om practic 

care e nevoit la fiecare moment să-și cumpănească 

cu îrică socotelile sale interesate. Această parti- 

cularitate a stărilor sufleteşti mistice joacă un ma- 

re_rol, cînd este vorba ca ele să prindă consisten- 

ță şi să devină concrete sulleteşti, dar, mai cu sea- 

mă, cînd aceste concrete sufleteşti sînt însufleţite 

de energia, care sileşte pe individ să le materia- 

lieze, să le întrupeze în material extern (dînd 

naştere, d. ex., la o operă de artă), pentru ca să 

cadă sub simţuri şi să ajungă a îi pricepute si de 

ceilalţi oameni. 

In adevăr, stările sufleteşti mistice sînt de o- 

bicei vagi şi difuze. La anume oameni reprezenfa- 

tivi însă, ele tind să se contureze, să se precizeze 

şi să aibă linie energică limpede. Cînd această e- 

voluţiune spre conturare s'a sfîrşit, ele se izolea- 

ză de restul conştiinţei, dvenind concrete sufleteşti, 

ființe suiletesti de sine stătătoare, adică psihoze, 

în caz cînd cuprind elemente bolnăvicioase, şi 

psiheze, în caz cînd eimentele ce le compun sînt 

„sănătoase. Acesţe concrete sufleteşti sînt, în lu- 

mea sufletească, ceeace sunt indivizii sau con- 

cretele fizice din lumea fizică, indivizi ce se chia- 

mă v bucată de fier, o tulpină de trandafir, un om,
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o stridie, ete. Cu alte cuvinte, aceste concrete sau 

indivizi sufleteşti reprezintă tendința de a „deveni, 

în lumea sufletească, nişte adevărate specii. Ace- 

ste concrete,—în marginile formale ale unei even- 

tuale specii,—variază de la conştiinţă la conștiință, 

după cum indivizii fizici, trandafir, om, stridie, va- 

riază ca indivizi, în marginile formale ale speciei 

lor şi potrivit împrejurărilor de timp, spaţiu şi cau- 

zalitate în care se găsesc. Existenţa acestor concre- 

te sau indivizi sufleteşti este însă mai mult teoreti- 

că. pentra că noi nu ajungem la cunoştinţa lor decis 
dacă se produc în propria noastră conştiinţă (ca- 

racter, pe care îi au, îirește, în comun cu orice fel 

-de stare sufletească neexteriorizată). Ele însă, pot 

îi constatate şi oare cum pipăite, cînd devin fondul 

d. ex. al unei opere de artă. In acest caz, noi pu- 

tem lua cunoştinţă prin simţuri de elementele ma- 

teriale ale acestui obiect de sine stătător şi, cerce- 

tîndu-l cu stăruinţă, ajungem să reproducem, în 

propriul nostru suflet, concretul sufletesc străin 

care i-a dat naştere. Cu alte cuvinte noi putem 

constata existenţa acestor concrete sufleteşti la 

obiectele care şi-au rădăcina în ascunsul. sufletu-- 

lui omenesc — în lumea psihică — iar trunchiul, 

îrunzele, îlorile în lumea fizică, ele însele reprezen- 

tînd fiinţe din lumea psihofizică (ideală), o lume 

precum se vede nouă, — deosebită de cele- 

lalte două lumi şi avînd, prin chiar aceasta, lo- 

-gica, şi legile ei proprii. 

Incorporarea concretului sufletesc în material 

“fizic, pentru ca să dea naştere la un obiect psiho- 

îizic — se numeşte în deobşte creaţiune. Un spi- 

zit creator este un spirit care-şi poate exterioriza
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sau realiza concretele sale sufleteşti. Lupta lite- 

rară şi artistică nu are altă semnilicaţie decit lup- 

ta literatului sau artistului pentru a face să jie re- 

cunoscute şi acceptate şi de ceilalți oameni con- 

cretele lui suileteşti, obiectivate ca fiinţe de sine 

stătătoare în lumea psihoiizică. lar cr itica adevă- 

rată mare altă misiune decît să cerceteze acesle 

obiecte, ce pretind că sînt adevărate fiinţe 

psihofizice, să înlăture pe acelea — ali? de 

multe — care au numai aparența unor asemenea 

ființe, şi să aleagă şi să înregistreze, ca trebuind 

să îacă parte din patrimoniul adevăratelor cred- 

țiuni, mumai pe acelea care au în adevăr această 

însuşire. - 

Ori cum ar îi, ceea ce ne interesează în ches- 

tiunea noastră, — şi care dă misticismului altă în- 

făţişare decît cea de natură pșihologică, de care 

am vorbit pînă acum, este însuşi acest act al crea- 

fiunii. Psihezele şi psihozele ce stau la temelia a- 

cestui act pot fi de diferite grade, după cum se 

formează în stratele mai superficiale sau mai a- 

dînci ale conştiinţei noastre. Din acest punct de 

vedere, le putem împărți în două specii deosebi- 

te : 1. psihezele şi psihozele în a căror constitu- 

țiune intră în doze mai mult sau mai puţin deose- 

bite, numai elementele dilerențiate în stări de in- 

teligență, voință şi sensibilitate ; 2. psihezele şi 

psihozele în a căror constituţiune, pe lîngă 

aceste elemente diferenţiate în stări îintelec- 

tuale, energetice şi afective, întră încă un 

siement adînc şi puternic, conștient dar in- 

isezisabil, viu, „dar nediferenţiat. Acest ele- 

sent care mt-i nici intelectual, nici afectiv, nici
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energetic, este elmentul ce le cuprinde pe toate nt- 

diferenţiate. Operele care au la temelia lor psihe- 

zele şi psihozele din prima categorie sînt operele 

de talent. Operele, care au la temelia lor psihezele 

şi psihozele din a doua categorie, sînt operele de 

geniu. Cele dintii interesează conştiinţa unui 

neam sau a unei epoce. Neavind legături cu unita- 

tea originară a sufletului, ele sînt analizabile fără 

rest, în zoate elementele ce le compun. Din pri- 

cina aceasta, ele apar ca nişte produse  arfiliciale 

ale inteligenţei omeneşti şi nimic altceva. Ele pot 

„mulţumi clipa, nu: însă și veşnicia. Pot distra, dar 

nu pot încînta. Pot da gloria, dar nu şi nemurirea, 

Cele de a doilea sînt inanalizabile tocmai în ele- 

mentul care ace valoarea lor. Avînd legătură cu 

unitatea originară a sufletului, ele apar ca nişte 
producte naturale, cărora nici o inteligenţă ome- 

nească nu le poate da fiinţă. Ele sunt adevărate- 

fiinte noi, adevărate noi specii de existență din 

lumea psihofizică (ideală), avînd aceeaşi impor- 

tanţă şi acelaş fel general de existență ca şi spe- 
ciile animale, vegetale, minerale, din lumea  fi- 
zică. . - 

Creaţiunile de talent nu sînt dar adevărate crea- 

țiuni, Ele Sunt numai aparenţe de creaţiuni, — imi- 

taţiuni, ârtificialităţi. Numai operele de geniu stit 
creaţiuni adevărate. lar aceste opere se disting 

tocmai prin acel element nou şi adînc care ne face 

să pătrundem unitatea originară a suiletului nos- 

tru. - 
Ei bine, acest element care nu e nici inconştient 

—nici inconştientul— (căci atunci nu l-am mai putea
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contempla), ci constient, dar inanalizabil ; acest 

element care, mai adînc decît ananifestările inte- 

ligenţei, simţirii şi voinţei, ne deşteaptă în suflet: 

unitatea originară a sufletului nostru, pe care ne-o: 

arată sub o anume culoare ce se schimbă de la o- 

peră mare la operă mare; acest element unic în 

felul său, în care raţionalul se confundă cu sensi- 

bilul şi pragmaticul; acest element, de care” ne 

isbim la tot pasul în eontemplarea marilor opere 

artistice şi literare şi care ne ţintueşte şi ne cu- 

cereşte sufletul, dîndu-ne îiorii nemărginitului şi 

irsondibiiului, oridecite ori căutăm să pătrundem 

aceste opere ; acest element care dă unor 

anume opere artistice și literare proprietatea de a 

nu se învechi, de a vorbi fofdeauna sufletului o- 

menesc, de a rezista la orice analiză şi, din pri- 

cina această, de a fi un veşnic ceniru de atracţie 

pentru cercetătorii din toate timpurile ; acest ele- 

ment care va îi psihologic, ca tot ce constitue con- 

crefele sufleteşti, dar care nu se manifestă con- 

cret şi pipăibil decit cind este obiectivat în 0pe- 

rele geniale, — şi care, deci, are mai înainte de 

toate, o existenți psihofizică ideală, — acest e- 

lement, semnul genialităţii, este misticul, care, sub 

diferite forme, face farmecul neîntrecut al tutu- 

lor capodoperelor spiritului uman, 

Acest element mistic se aseamănă cu cel pur 

psihologic — despre care am vorbit în articolui 

trecut — prin faptul că se mânifestă ca Și el, ca 

o existenţă sintetică, ca ceva ce unifică elementele: 

separate cu care se împletește, dar se deosebe- 

şte de el prin faptul că concretul sufletesc ce-l 

COiiine este de ratură energetică, isvorăşte dirt
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însăşi forța activă, pe care natura a pus-o în in- 

dividul genial, pentru ca printrînsul, cum zice 

Kant, această natură să poată creşte dincolo şi de- 

asupra conştiinţei umane. Cu alte cuvinte, acest 

element mistic este ca o forță cosmică — şi deci 

de natură universală, — care „îşi are rădăcina În 

inconştient, în acea mare a necunoscutului şi a 

misterului“, şi izbucnește dintrinsul şi „ese în lu- 

mina conştiinţei“ (și deci din inconştient, dar nu ca 

element inconştient) sub îorma ideii-iorțe, care, u- 

nificînd în fundament cele trei manifestări funda- 

mentale ale sufletului, şi apoi încorporindu-se în 

desfăsurarea ei necesară, în însăşi elementele cele 

mai Conştiente ale acestor manifestări, tinde, cu 

un dinamism tiranic, pe care toate firile geniale îl 

cunosc, să se obiectiveze în material fizic, sub 

formă de operă. * 2 | 

Acest eleinert mistiz, mai cu seamă îni marile pe- 

rioade. de creaţiune, — cum cred că este aceea în 

care se desvoltă omenirea de 30 de ani încoace, — 

este aşa de puternic că debordează şi dă o colo- 

ratură puternic mistică mai cu seamă operelor de 

talent. In aceste opere, elementul mistic, nefiind o- 

riginal, ci de imitație, nu e lăsat să filtreze numai 

prin stările sufleteşti şi prin materialele de încor- 

porare precis colorate şi precis conturate ale o- 

perei,. ci e revărsat asupra tuturor elementelor ei 

interne şi externe, ca şi cînd el nar fi numai is- 
vorul ascuns al fenomenelor noastre psihice şi psi- 

hofizice, ci chiar realitatea lor. 

O admirabilă aplicaţie a -acestui adevăr se poate 

face comparind poezia simbolistă — care pînă 

acum n'a produs decît opere de talent, cu poezia 

? 

7
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genială cu caracter mistic a lui Wagner, Ibsen, 

Tolstoi, pe care o imită fără s'o ajungă. Aceşti 

trei mari genii literare ne-au deschis, fiecare în 

“elul său, trei mari porți asupra adîncului nostru 

sufletesc. De aci, trei noi înfățișări ale unităţii 'ori- 

ginare â sufletului nostru, trei perspective (una 

sentimentală, Wagner, — alta energetică, Ibsen, şi 

alta intelectuală, Tolstoi) asupra adîncurilor lui. 

nebănuite pînă la dînşii. Dar aceste intuiţii noi 

ale fiinţei noastre sufleteşti, ei ni le-au redat, fă- 

cîndu-le să filtreze prin formele limpezi ale inte- 

“lectualităţii şi voinţii lor. Toţi vorbesc simplu, lim- 

pede, precis ; toţi ne înfățișează conturat, colorat 

şi plastic, personagiile lor imagnare şi deosebi- 

tele lor stări sufletești (vorbesc despre ei, aşa cum 

se străvăd în capodoperele lor) ; toţi ne dau lumi 

pe care nu le-am. cunoscut, dar pe care le 

pipăim, pe Care parcă le-am văzut şi în care 

fără să vrem, credem. Psihezele şi -psihozele lor 

(căci nu toate concretele lor sufleteşti sînt sănă- 
toase), s'au .realizat în capodopere ce vor conta 

în patrimoniul literar al omenirii. 

“ Comparaţi acum cu acești adevăraţi crea- 

tori; talentele simboliste care se numesc  Mae- 

terlinck, D'anunzio, cum şi ceata infinită a asa 

numiților poeti noi. Toţi îţi “redau dispoziții suile- 

teşti mistice, fără consistenţă, fără contur, fără cu-' 

“toare. Psihozele lor (căci psiheze sînt prea pu- 

- ţine), “sunt formaţiuni superficiale, au misticismul 

de „Supralată, e aproape pur psihologism, în niciun 

caz nu e adevărata poezie..... 

Ce se întîmplă în literatură, se 'întîmplă şi pe 

celelalte terenuri ale activităţii omeneşti. Cînd e
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vorba de un fapt istoric — ca d. ex. participarea 

noastră la războiul “mondial — concretele sufleteşti 

ale celor ce au comandat, condus şi executat îap- 

tul, dau pe faţă acelaş element mistic — credinţa 

nestrămutată în viitorul neamului ; — dar acest e: E 

lement ma constituit chiar forma exterioară a mă- 

surilor luate sau direcţiunea faptelor ce s'au inte- 

„grat în faptul general. Această formă şi aceas- 

- tă” direcţiune a îost dictată de inteligenţă şi de e- 

nergia specifică a scopului. A fost un concret su- 

îletesc pragmatic care avea la .bază elementul mis- 
tic al credinţei, mai presus de rațiune şi de cum- 

pănirea scopurilor imediate ale voinţei, — credin- 

ţa în destinele neamului, — şi care în acelaș timp 

_a fost totuşi conturat, colorat, cîrmuit, mai înainte 

de toate, de rațiune. Fanatic în fundamentul lui 

mistic, apare raţional în desfăşurarea lui evo- 

lutivă see. i 

Şi totuși va mai trebui un articol,



GENERAȚIA DELA 1900 

ŞI MISTICISMUL NAȚIONAL 
  

In deosebire de aceia care, umblînd încălțaţi me- 

reu şi fără rost în coturne, au dat în gropile nem- 

ţofilismului, din care acum 'nu Ştiu cum să iasă, 

—noi credem că generaţiunea romînească actua- 

14, generaţiune. care a înfăptuit Rominia în grani- 

țele de azi şi care prezidează la consolidarea noas- 

tră naţională, este cea mai viguroasă şi mai strălu- 

cită din generaţiile care au alcătuit, în decursul 

vremii, viața neamului nostru. Niciuna din genera- 

ţiile trecute—nici chiar acele ale unui Ştefan-cel- 

Mare sau Mihaiu Bravui--ma mărit patrimoniul 

naţional mai mult decii această generaţiune. Jar 

dacă ne raportăm la cele două generaţii preceden- 

te dela Tudor Viadimirescu încoace, şi ne punem 

din punctul de vedere al producțiunii intelectuale,—- 

uşor vedem că generaţia pragmatică a lui Heliade 

reprezintă faţă de civilizaţia occidentală, 0 pe- 

rioadă de imitație ; generaţia raționalistă a lui 

Maiorescu, sub forma junimismului de la laşi, re- 

prezintă o perioadă de asirnilare ; şi numai gene- 

rația le la 1900, generaţia lui Eszinescu, (ale cărui 

idei şi directive N. orga numai le-a adoptat şi
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le-a însufețit în viaţa socială), numai această ge-. 

neraţie mistică reprezintă perioada de creațiune, 

prima perioadă de adevarată creaţiune a neamt 

lui nostru în perioada lui culturală. 

Dar superioritatea acestei generaţii faţă de cele 

două precedente se mai poate vedea şi dintr'altă 

împrejurare. Nici în perioada Heliade, nici în pe- 

rioada Maiorescu, nu întîlnim o sinteză mare şi in- 

iegrală a sufletului neamului nostru. In perioada lui 

Heliade, intelectualitatea era pragmatică, ea  îm- 

pingea la acţiunea de regenerare politică ; dar 

factorii politici erau uitraconservatori şi numai cu 

greu s'a putut ajunge, după zeci de ani de luptă 

la sinteza parţială din 1859 — actul Unirii. In pe- 

rioada următoare, rolurile se schimbă. Intelectua- 

litatea este reprezentată prin raţionalisînul juni- 

mist şi, printr'însul, ea rămîne streină de entusias- 

mul celor care au cîştigat independenţa ţării, au 

întemeiat regalitatea şi-au consolidat Romiînia cea 

mică, prin constituția de la 1870 şi 1883 ;—-şi mar 

îi de amintit decît „zeflemeaua“ junimistă la a- 

dresa patriotismului liberal — din care, din îeri- 

cire, a putut eşi comicul pur al lui Carasiale,—pen- 

tru ca să se vază că, în această perioadă, între 

manifestările intelectuale de elită şi între ceie' 

pragmatice eră o vrăjmăşie, în care mersul înain- 

te nu-l mai reprezenta pătura intelectuală, ci pă- 

“tura politică, — noul îlux al oamenilor noi, din 

care a eşit partidul liberal, întemeiat de mintea 

cirmuitoare spre acţiuni folositoare ţării a lui 
I. C. Brătianu. Acest divorţ între intelectualitate 

şi pragmatism încetează numai în generaţiunea de 
la 1900. Inceputul activităţii ei trebue căutat în 

,
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fondarea, de către cîţiva studeiii entusiaşti în 

cu a „Ligii pentru unitatea culturală a Romini- 

„ Ideia naţională din care izvorise această ins- 

suuție îşi găseşte un ecou din ce în ce mai pu- 

ternic, pe deoparte în activitatea literară şi artis- 

tică, pe de alta, în activitatea oamenilor  po- 

litici. De la 1895, cel mai însemnat argument în 

întrunirile publice în contra guvernelor, — şi chiar 

în parlament, — este argumentul național. Şi e 

destul să amintim îulgerătoarele discursuri ale u- 

nui Delavrancea, tribulaţiile de culise ale lui Take 

Ionescu şi Nicu Filipescu şi, mai eu seamă — Simp- 

tomatic lucru ! declaraţia din 1899 a raţionalistu- 

lui Titu Maiorescu că, fiind vorba de chestia na- 

ţională, el nur se siiieşte să se coboare în stradă, 

cu toaţe că toată viaţa combătuse acest îel de po- 

litică. Cînd W. orga începe activitatea lui naționa- 

listă, toți oamenii politici, rînd pe rînd şi în felu- 

rite - chipuri, îl îmbrăţişsează. Atmosfera misticis- 

mului naţional se înteţeşte şi creşte prin activita- 

tea lui Vlahuţă şi Coşbuc, mînaţi de Spiru Haret ; 

iar cînd apare Goga — el, fiul unui simplu preot 

dintr'un sat al Ardealului, toată societatea n0as- 

tră înaltă caută să-l atragă şi să-l admire pînă la 

răsfăţ. Creaţiunile romîneşti încep să intereseze 

“toate cercurile, — chiar şi pe cele de sus, care” 

totuși îşi crease o superioritate, în care ar îi pu- 

tut 'să se cantoneze, prin adoptarea din ce în ce 

mai cu desăvirşire a unei limbi şi a unei literaturi 

Superioare, dar care nu eră a noastră, Astfel se 

naşte atmosiera sufletească generală, al cărei prim 

caracter se desluşeşte, în entusiasmul de nedescris, 

de la Vlădică până la opincă, cu care se îace cam-
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Ipania din 1913 şi cea plină de emoţiune şi cutre- 

mur, din 1916. Aşa se face că proprietarii de pă- 

mînt primesc doar cu o molatecă împotrivire 

ideia exproprierii, iar burghezia de la oraşe, votul 

universal. Din activitatea reciprocă şi convergentă 

a tuturor factorilor sociali ese acea dispoziţie su- 

fletească de sacrificiu pentru neam, — de sfințire 

a ţăranului romîn, care reprezintă temeiul neamu- 

lui, — de slăvire pentru Dinastie care, cuprinsă şi . 

ea de aceeaşi atmosferă sufletească, ştie să se i- 

dentiiice în momentele cele mai tragice şi mai ho- 

tăritoare ale vieții poporului nostru, cu instinctul 

lui profund şi cu aspiraţiile lui neînduplecate. Pe- 

rioada mistică trebuia — în transiţia spre o nouă 

perioadă pragmatică — să culmineze în faptul cel 

mai însemnat, reprezentînd sinteza integrală a tu- 

turor păturilor caracteristice ale neamului — a 

poporului sentimental, a intelectualilor (oameni de 
ştiinţă, literați sau artişti) — şi a oamenilor de 

voință — oamenii politici din mai toate partidele. 
rr 

Pornind de la aceste idei şi convingeri,— şi, ne- 

mulţumit de felul cum se obişnueşte a se face as- 

tăzi istoria literară, (iar nu literatura, care cere cu 

desăvirşire alță metodă) — am încercat să gru- 

pez şi să explic producţiile scriitorilor noştri de 

20—30 de ani încoace, întrebuinţind o altă me- 

todă a cărei schiță se poate vedea întru cîtva 

"din, articolele „Triumful unei şcoale literare“. 

Constatind că cei_mai mulţi din factorii de cul- 

tură şi progres — fie productivi, fie receptivi — 
din aceşti din urmă 30 de ani, au stări sufleteşti 
mistice în legătură cu soarta neamului ; consta-
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tind iarăşi că aceste stări suileteşti, tind să devină 

concrete sufleteşti, lucru ce se vede - din atâtea 

şi atitea producţiuni literare, artistice, politice din 

acest timp, fără altă valoare decît aceea că măr- 

turisesc un asemenea misticisa naţional; — cons- 

tatînd, apoi, că cei mai reprezentativi scriitori şi 

artişti de 20—30 de ani încoace pun în reliei în 

operele lor, şi sub diierite iorme, tocmai u- 

ceastă stare sufletească, în care sentimentalitatea 

națională, fie pe faţă, fie discretă, se afirmă, pre- 

cumpănitoare ; constatind, în fine, că atit directi- 

vele diferitâlor școli literare (şi chiar artistice) cît 

şi capodoperele produse în acest timp, cu voe fără 

vee, pun în relief fundamente, în care putem întui 

anume înfățișări ale suiletului omenesc şi, prin 

ir aceasta, chiar misticismul ce  caracterizea- 

ză adevăratele creaţiuni ; — a fost natural, ca 

să îmbrățişeze produsele literare şi artistice din 

acesată epocă, într'o categorie generală — aceea 

a misticismului naţionul. Şi iarăşi, dîndu-mi seama 

că logica ce regisează ideile despre lumea psihică 

şi psihofizică, este deosebită de cea care aduce . 

ordine şi adevăr în ideile despre lumea îizică, — 

_şi.e deosebită, întrucit stările suileteşti pure sau 

încorporate în material fizic sînt realităţi ce cu- 

prind fiecare în parte manifestări contrarii, — am 

căutat să caracterizez diferitele directive şi pro- 

ducţiuni ce au caracterul misticismului naţional, 

precizînd că unele din ele au o doză mai mare de 

raţionalism sau de pragmatism ; ba că — cum am 

făcut mai cu deamănuntul în cursul de la Univer- 

sitatea liberă de acum doi ani — raționalismul 

sau pragmatismul unora sau altora au o colora-
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jtură sau“alta, după cum sînt împreunate cu u- 

nele apucături sufleteşti particulare. Aşa, de ex. 

am putut vorbi (rămînînd necontenit, ca notă do- 
minantă, misticismul naţional) de eticismul senti- 

mental (sau pragmatismul moralizator) al unui 

Viahu(ă ; de pragmatismul social-ardelenesc al u- 

nui Goga ; de eticismul prea formal (pragmatismul 

moralizator manierat) al celui cu... corturnele fără 

de rost; de pragmatismul anarhic al lui Brăfescu- 

„Voineşti ; de estetismul latin al iui. Densusianu ; 
de raționalismul meu mistic, şi aşa. mai departe. 

Cine-şi dă niţel osteneala să sreţină caracteris- 

tica principală şi în acelaș timp să-i adauge nuan- 

ţa sau nuanțele reprezentate prin termeni ce par” 

(după logica elementară) contrarii ; și cine apro- 

pie această caracterizare de impresia ce i-a ră- 

mas de la cele mai însemnate opere ale scriitoru- 

lui caracterizat, își dă numai decit seama de lu- 

mina ce această metodă răspîndeşte în haosul ne- 

număratelor opere literare ce trebue supuse stu- 

diului. Atunci se-va mira cum s'au putut găsi oa- 

meni care să trateze aceste caracterizări de „su- 

preme aberaţii; cum s'a putut vorbi de „compe- 

tința intelectuală a simpaticului domn Pristanda“, 

care singură ar fi în stare să comită aşa „abera- 
ţii“ ; apoi de „utilitatea confuziei“, de „ingeniou- 
sa confuzie“ „între misiticism şi viaţa sufletea- 
scă“ ; de „incomparabilul novator“; care aş îi eu, 
ce renunţ „integral printr'un exemplu de admira- 
bil curai, la adevărul psihologic“... 

Se va mira şi mai mult, cînd va afla că aceste 
calificări — neîngăduite nici unui egal cu compe- 
dinţă recunoscută = sînt îndrăsnite faţă de un
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profesor universitar, de un simplu student, — ce 

acum se educă la disciplina estetică şi sociologică, 

a colegului D, Gusti. Şi se va mira şi mai mult, că 

asemenea ațacuri incalificabile îşi pot găsi” un loc 

iarg într'o revistă serioasă ca „Revista vremii“, 

unde însă a trebuit cineva mai cu vază să-i des- 

-chidă zişile.



      

TRIUMFUL UNEI ŞCOALE LITERARE 

 



GRITICI ŞI SCRIITORI ÎNTRE 1890 — 1900. 
  

Caracteristica literaturii noastre de 20 ani în- 

«coace este de a îi început să se diferenţieze, nu 

atit după persoane, — nu atît după cenacluri, cum 

se întimpla lucrul cu 30—40 de ani îi urmă, — 

zît după ideologia filosofică, socială sau estetică 

„a conducătorilor. Astiel pînă la 1890 deosebirea 

se făcea între literatura scriitorilor care ţineau 

de curentul junimist — grupaţi împreiurul lui Ma- 

“iorescu, sutletul din culise al revistei „Convorbiri- 
tor literare“ ; între literaţii cu tinctura socialistă, 
grupați împrejurul lui Dobrogeanu-Gherea,—şi în- 
tre literaţii dimprejurul „Revistei Nouă“— -recte, * 

dimprejurul lui Hasdeu. Acesta făcea mai mult spi- 

-zitism decit literatură şi, avînd spirit, îşi făcea 
c deosebită plăcere să se războiască, pe deoparte. 

cu Titu Maiorescu, care la rîndul său se delecta 

în tăcere să nu-i răspundă, iar pe de alta, cu scrii» 

torii spirituali cu sau fără nuanţă socialistă, cum 

erau Anton Bacalbaşa şi Caragiale, care, în „Moi- 

“tul Român”, căutau să-l ia la vale, fireşte mai 
mult pe cliestia spiritismului decît a literaturii. Li- 

teraţii puteau îi „maiorescani“, „gherişti“ sau (de- 
-şi acest nume, na fost întrebuințat niciodată)! 
shiideişti“. :
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Cu toate acestea, literatura mare, adevărată, — 

literatura care ne-a lăsat capodoperele caracte- 

ristice vremii, dintre 1890 pînă după 1900, în- 

cepe să nu mai poată fi legată cu niciunul din 

aceste centre. In adevăr, ea mai întîi nu e la „Con- 

vorbirile literare“ ale lui Maiorescu, căci acea- 

stă veche revistă, după ce publicase „Năpasta“ 

şi „Făclia de Paşte“ ale lui Caragiale şi . „Nunta 

Zamfirei“ a lui „Coşbuc, îi pierde pe anîndoi, cui 

pierduse şi pe Viahu(ă, şi rămîne doar ci 

romanele lui Duiliu Zamiirescu şi cu rarele schi- 

e ale lui Brătescu-Voineşti, — opere care însă 

peatunci nu sînt nici citite, nici pe dreptul pre- : 

uite, nici chiar de conducătorul curentului. Ea nt 

se aiîlă nici la revista „Literatură şi Ştiinţă“ a 

iui Gherea, căci, dintre forţele socialiste, el nu pu- 

iuse pune în reliet decit coarda nouă, dar fără 

destul nerv, a lui O. Carp, şi novelistica, mai 

prea jos de orice critică, a lui Bujor, — şi ni 

putuse reţine în iurul său pe Caragiale, Delavran- 

cea şi Vlahuță, necumn să atragă pe Coşbuc, cu 

tot elogiosul Său articol, destul de unilateral, 

— asupra. „poetului ţărănimii“. Si ea nu se 

găsea, fireşte, nici în rarele. numere ce a-- 

păreau : după 1890 ale „Revistei nouă“, nici: 

la „Viaţa“ lui Vidhuţă,  coborită curînd la po- 

lemici mărunte, nici la „Vatra“ lui Coşbuc, care nu: 
era decît un „magazin“ literar, necum la „Arhi-- 

va“ lui A. D. Xenopol, unde “domnea o lipsă de- 

gust caracteristică, ori la „Familia“ din Oradea 

Mare, unde începuse să-şi exercite totuşi condeiuf 

fin, Ilarie Chendi. 

ŞI, cu toate acestea, în tot acest timp şi tocmai cină 

N
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s'a pretins că trecem printr'o' cumplită secetă li- 

terară, — producția noastră literară era în îloare. 

Dar din pricină că operele nu apăreau înnăuntru u- 

mor cenacluri, parcă nu mai eră nimeni cine să le 

-soarbă parfumul. Astiel din acest timp avem: capo- 

doperele lui Coşbuc: „Nunta Zamfirii“, „Elzorab“, 

„Noapte de vară“, „Moartea lui Fulger“, etc. ; — 

capodoperele lui Caragiale : „Făclia de Paşti“. şi 

„La hanul lui Minioală“, precum și unele „Mo- 

mente“, fără să mai vorbim de „Păcat“ şi „Nă- 

pasta“ care, cu .toate deiectele lor, au totuşi îru- 

museţi din prima ordine : — unele din capodo- 

perele lui Vlahuţă, ca d. ex. „Unde ne sunt vi- 

sătorii“ ; — capodoperele lui Brătescu-Voineşti : 

„Două surori“, „Pană Trăsnea”, „Simbăta“, Moar- 

dea lui Castor“; — romanele lui Duiliu Zamiirescu 

— cele mai bune pînă atunci în literatura roimi- 

nă : „Vara la ţară“, „Tănase Scatiu“ şi „In răz- 
Voiu“, precum şi capodoperele .lui lirice şi 
«pice în versuri, ca „Pe Acropole“, „Culcate-s 

romiînițe“, „Domnița mezină“, „Vara“, etc. Dar, 

în afară de producţiile acestor doi, pe care nu pu- 

seai să nu-i legi de „Convorbirile literare“ şi de nu- 

mele cercului lui Tifz Maiorescu, — dar, cum am 

„zis, fără să fie preţuite cum trebue — toate cele- 

țlalte opere literare, nu le mai puteai lega de nici 

an. cenaclu. | 

„Nunta Zamfirii“, „Năpasta“, Făclia de Paşti” 

sse publicase în „Convorbiri literare“, dar nu se 
mai putea zice că Coşbuc şi Caragiale făceau -par- 

te“ din cenaclul „Convorbirilor literare“ ! „Unde 

ne sînt visătorii“ a fost, de nu mă“ înșel, publicată 

în „Literatură şi ştiinţă“ a lui Gherea, dar puteai
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să zici că Vlahuţă era soldatul curentului gherist, 

cînd în „Viaţa“ sa şi în conierinţele de la Ate- 

neu, protesta în contra artei cu tendinţă a lui Ghe-. 

-rea ? Delavrancea scria pe „Irinel“, pe cînd făcea. 

politică liberală şi antidinastică la „Democraţia”,. 

dar mai tirziu ţinea discursuri de-o frumuseţe uimi- 

toare pe tema naţională în contra. lui Dimitrie 

Sturza, şeful partidului liberal.. Mai putea Dela- 

vrancea să fie legat de junimismul, prin care: 

trecuse, de socialismul-gherist, care un ânomeni: 

parcă-l ademenise, sau de Hasdeu, cînd acestă 

căuta prin toate mijloacele să inicşoreze pe Emi- 

jiescu, idolul literar al tinerilor, şi se ridice -în sla- 

“vă muza dulceagă a unui Gheorghe din Moldova? 

Astiel înainte de 1900, literatura romînă, în ce: 

avea mai consistent şi mai preţios, nu se găsea 

— ca mai înainte — în unul sau altul dintre cele: 

trei centre. Nu se găseau — cu atît mai puţin —: 

în subcentrele de lâ revistele săptămînale, remor- 

cate mai mult sau mai puţin de ziaristică. Des- 

prinsă de personalităţile critice dominante, ea e-- 

xista puternică şi bogată, dar parcă dispărută din 

conştiinţa publică, întocmai ca unele ape de mun- 

te, ce se ascund îh pămînt, pentru ca să apară. 

cu atît mai vii şi strălucitoare, mai departe. 

Vezi că în acest timp s'a petrecut ceva. Forţele: 

literare erau într'o neliniște şi o fierbere, întrun: 
neastimpăr .ce caracterizează perioadele de tran- 

siție — crizele Ye anunţă creşterea unui organ: 

nou în organismul social... Erau în adevăr simpto- 

mele misticismului national — eminescianismul cel 

adevărat — care avea să isbucnească, tu toată 

puterea, după 1900, — şi care acum se manifesta
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prin această independenţă ce şi-o luau scriitorii 

faţă de şefii de şcoală. Scriitorii simțeau acum în 

ei o forţă nouă de creaţiune, care nu mai putea 

lintra în calapoadele făurite de critică, şi iacă de 

ce un Delcvrancea nu vrea să înţeleagă pe Ma- 
iorescu, pentru ca 'apoi să se apropie politiceşte de 
dinsul ; de ce Vlahuță se depărtează de Gherea, 

pentru ca după 10 ani, să devină credinciosul „Vie- 
fii romîneşti“ şi-a artei prin excelenţă tendenţioa- 
se ; — de ce Coşbuc fuge de toţi scriitorii şi de- 
vine şcolarul unui neliterat — Haret ; —de ce Ca- 
rasiale rămîne un răzleţ ce_ Cade în misticism și 
într'un ciudat, acces de activitaie politică, 
- Toţi aceştia — pornind de la Eminescu, — în 
îrunte cu Delavrancea, dar adăugîndu-li-se Bră- 
tescu-Voineşti şi cu deosebire Duiliu Zamiirescu — 
sînt continuatorii, fără pecetie, dar adevărații crea- 

tori artistici — ai adevăratului eminescianism pe 

care avea să-l pună în valoare /orga, — ai misti- 

cismului național. Acest misticism e creatorul între- 

gei noastre literaturi (şi pot adăoga întregii evo- 

luții- istorice) de 20 ani încoace. De el se leagă 
întâi de toate, ca suprafaţă analitică şi critică, N. 

lorga; dar el se ramifică, în mai multe curente, 

a căror precizare ne face să pătrundem şi să 
înțelegem cu uşurinţă bogata producţie literara a 
acestei epoci. 

In timp ce capodoperele literare dintre anii 
1890—1900, se răsleţeau de centrele lor fireşti: — 
aşa încît nu mai era legătură între personall- 
tăţile critice şi cele creatoare, — la „Arhiva“ la 
„Revista Nouă“, în foiletoanele „Luptei“ , în edi- 
țiile „Șaraga“, „Steinberg“, „Haimann” se afirmă
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din ce în ce mai mult, scrisoarea multiplă, bogată, 

îndrăsneaţă, desordonată, fără judecată critică, dar 

plină *de erudiție, a lui Nicolge Iorga. Activi- 

totea lui publicistică continuă şi după 1900, fără 

să caute nici la direcţiuni, nici la persoane. Scrie 

unde găseşte ceva prietenie, şi mai cu seamă unde 

i se dă spațiu. Cu vremea însă, curentul ideilor 

sale se canalizează şi ia o anume direcţiune. Ele 

cruţă „Convorbirile literare“, face casă bună 

cu curentul gherist, e în prieteşugz cu VId- 
huță, Delavrancea, Coşbuc, şi chiar cu Caq- 

iragiale, dar îşi îndreptează toate fulgerele a- 

acului său, cuo nepotolită vervă şi eru- 

diție, — în contra curentului naţionalist repre- 

zentat la Bucureşti, prin. trinitatea Hasdeu, V. A. 

Urrechia şi Gr. Tocilescu, iar la Iaşi, prin 1. Găvă- 

nescu şi A: D. Xenopol. Are apucături patriarha- 

le — stînd în legături din ce în ce mai intime cu 

casele noastre boereşti, care au nevoe de un is- 

"toric sirguitor, care, la rîndul lui, are o nestinsă 

sete de documente — şi, urînd naționalismul ce- 

lor trei coriiei bucureşteni, nu poate suferi — cum 
nu-l suferă nici acum decît în culise — liberalis- 

mul. De altminteri, pe acea vreme, mai toţi tinerii 

erau antiliberali. şi una din marile mîndrii 
ale conservatorilor, mai cu seamă după ce 

atrăseseră pe Delavrancea, eta că aveau în si- 
nul lor multe personalităţi idealiste —, pe cînd par- 
tidul liberal înţelegea să puhă accentul pe  dis- 

ciplina de partid şi să vadă, mai întîi de toate, de 
afacerile ţării, care, deşi în adevăr ale ării, pen- 

tru noi, intelectualii tineri, erau mai înainte de 
toate numai aiaceri, necum teorii.
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Antinaţionalist şi antiliberal, N. lorgâ se relevă 

totuşi din ce în ce mai mult, ca un arzător na- 

ționalist de un democratism sui-generis inspirat 

deadreptul din Eminescu, dar pe care-l desvol- 

tă cu o stăruinţă fără seamăn. Punctul central al 

iubirii sale, ca şi al lui Eminescu, e neamul ro- 

minesc din Ardeal, neamul de ţărani, care şi-au 

păstrat viaţa lor tare şi curată, cu toată apăsa- 

tea stăpînirilor străine. Această dragoste se ex- | 

tinse asupra intelectualilor ardeleni, care, în ma 

rea lor majoritate, sînt tot țărani ajunşi de cu- 

rînd la învăţătură ; apoi asupra boerilor munteni 

şi moldoveni, la care descoperă o viată romi- 

nească veche, tradițională, mărturisită prin vest- 

minte, prin obiecte de artă, prin cărți, prin Ccon- 

dici şi documente ; în îine, asupra întregei vieţi 

poporane, întrucît dă mărturia unei culturi romi- 

neşti. Şi astiel, în 1906, cînd, rugat de Chendi şi 

Iosif, ia, împreună cu O. Densusianu, direcția „Să- 

mănătorului“ tondat de Vlahuţă şi Coşbuc, — N. 

Iorga, prin: articolele lui săptămiînale, în care pul- 

sează această dragoste de neam, de ramurile lui 

“ văzleţe, de rădăcina lui, de trecutul lui, şi pe ca- 

e o împleteşte cu trebuinţa unei noi şi sincere, dar 

arhaizante culturi romîneşti, devine curînd-curînd 

idolul întregului tineret. „Sămănătorul“ devine cen- 

trul unei întregi mişcări literare şi culturale, sin- 

gurul centru viu în care viăţa tinerească a nea- 

mului se concentrează bogată şi plină de înţeles, 

Rominismul lui Hasdeu - Urechia susținut pe a- 

tunci prin „Revista Idealistă* a lui Mihail 

Holban, — şi prin „Literatura şi arta romt- 
ss 

nă revista Ollănescu-Ascanio şi Pătraşcu,— la
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un nou sens, viu și pipăit. Societatea înaltă ro- - 

mînească începe să se intereseze altiel de noua 

“mişcare a suiletelor. Cusăturile, vechiturile, icoa- 

nele. şi iconiţele zugrăvite ori îmbrăcate în aur 

și argint, casele vechi, culele,. sculpturile de pe 

-la porţi, casele ţărăneşti de la munte, graiul do- 

cumentelor, limba scriitorilor încep -să devină alf- 

ceva decit obiecte de curiozitate ocazională. Lu- 

mea mare începe atunci să simtă — şi acesta e 

marele merit ai lui N. Jorga — că viața romi- 

nească, în manifestările ei istorice sau actuale, îşi 

are estetica ei, deşi această estetică cuprinde mai 

numai elemente de interes local sau naţional, iar 

“nu de intâres universal. Mîndria de sine — de fe- 

lul nostru — începe să se îurişeze şi să domnea- 

scă din ce în ce imai puternic în noi, şi manifes- 

tările de artă, ştiinţă şi literatură romînească ce 

se multiplică, par'că au altă strălucire şi altă 
semnificaţie decit pînă. acum, deşi ea nu e pre- 

țuită la înălțimea manifestărilor istorice. De atunci 
“începe să se cultive din ce în ce mai intensiv cîn- 
tecul romiînesc („Carmen“ şi mai 'apoi „„Cîntarea 

Romîniei“), costumul şi jocul rominesc („Furnica“, 

„Chindia“ şi ale societăţii), cartea romînească (,„Mi- | 
nerva“),. arhitectura romînească (Mincu, Antohes- 
cu, etc.), decorația romînească (Cosfin Petrescu). 
Negreşit, aş îi nedrept, dacă i-aş atribui lui W. Jor- 
ga „meritele acestei întregi niişcări, la care-inde- 
pendent au lucrat atitea individualităţi culturale, 
Chiar fără să se cunoască. Dar nu se poate nega 
că scrisul lui W, lorga prinsese gîndirea emineş- 

tiană -şi răscolea suiletele şi le silea să găsească. 

în adîncul lor: forul roşu care leagă laolaltă toate 
4
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aceste manifestări de neorominism, de naţionalisni 

şi de ţărănism istoric, care avea o înfăţişare mult 

mai apropiată de sufletul nostru, decit acela cali- 

ficat de romantic al lui Hasdeu-Xenopol-Tocilescu. 

Scrisul lui W. lorga nu era altceva decit teoreti- 

zarea stării sufleteşti a unei mari epoce de crea- 

țiune în viaţa unui popor — a acelui rnisticism 

naţional, care trebuia să ne dea Romînia Mare şi 
al cărui rezervoriu de putere vitală era — precum 

sa dovedit mai tîrziu — tocmai acel partid [i- 
beral pe care W. lorga nu-l putea suferi. 

In adevăr, misticismul naţional, ca putere crea- 
-toare, în conștiința unui popor a trebuit să aibă 
trei laturi : una voliţional-activă ; a doua, senti- 
mentală- sensilivă, şi a „treia  intelectual-teoretică. 
Năzuinţa lui N. Iorga, încă din 1908, cînd a în- 
ceput a scrie „Neamul romînesc“ a fost să fie, nu 
numai un trîmbițaş sentimental al naţionalismu- 
lui, nu numai un lucrător teoretic al lui, ci cîr- 
muitorul politic al Statului romiîn, pentru a-i în- 
drepta paşii în direcţia exclusivă a românismului, 
aşa Ctum îl înţelegea el. Și ar îi izbutit s'o facă 
dacă, paralel cu acțiunea lui lipsită de substrat 
material şi de consecvență teoretică, nu sar 

fi destăşurat, cu o straşnică putere,  activi- 
„tatea factorului social numit partidul liberal, care 
avea periect aceeaşi direcțiune, dar :mai erâ în- 
zestrat cu un organism, pe care nici un alt fac- 
tor social din viaţa poporului romiîn nu l-a putut 
avea. Aşa. fiind, 1nanifestările creatoare active 
ale +nisticismului naţional n'au putut îi niciodață 
sub stăpînirea lui N. Iorga, care a rămas un ma-
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re reprezentant al misticismului naţional mai cu 

seamă în direcțiunea moralist-oratorică. Manifes- 

tările active ale misticismului naţional s'au încar- 

nat de 15 ani încoace, în cea mai sugestivă, cea 

mai tainică şi mai plină de tact personalitate poli- 

tică a multor vremi-—în persoana lui ]. ]. C. Bră- 

fiânu, şetul partidului liberal, care a ştiut, la direc- 

tiva activităţii neamului, în momentele cele mai 

grele ale lui, să asocieze şi teoretismul sentimental 

al lui Iorga şi mai cu seamă— lucru şi mai greu — 

forțele active, şi atit de puternice în unele privin- 

je, ale unui Nicolae Filipescu şi Take Ionescu. 

Ori cum ar fi, misticismul naţional, creator în 

toate direcţiile, a contribuit să se arate cu deo- 

sebire creator în manifestările “sufleteşti cele ma: 

firesc mistice — în artă şi literatură, —- şi în 

aceste diferite manifestări este interesant să ur- 

mărim diferentierea lui. 

8 8
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LITERATURA ȘI MISTICISMUL 

Trimbiţaş neobosit al naţionalismului său emi- 

rescian iluminat, N. /orga prin „Sămănătorul“ a 

avut marele noroc prin 1903, întii de a atrage ti- 

nerimea universitară care aplaudase pînă atunci 

raționalismul cam fără miez al lui Tocilescu, şi 

al doilea, de a face pe mai mulţi din cei ce e- 

rau frămintaţi de noul proces de creaţiune să li 

se pară că mar îi produs nimic fără glasul pro- 

fetic al noului apostol. Avîntul în această privință 

e aşa de mare, că foi din Ardeal îl pro- 

clamă „împărat al gîndirii romiîneşti“ (deşi toată 
gîndirea se reduce la acel misticism naţional, da- 
torit lui Eminescu, unit cu o erudiție imensă, dar 
nedisciplinată) — iar Titu Maiorescu cu cercul lui 

- (sau cel puţin anajoritatea lui), mai întîi devine 
un îurnisor poetic al „Sămănătorului“, iar, mai pe 
urmă, trece deadreptul în lagărul noului romînism, 
făcîndu-şi iluzia că lorga a trecut în lagărul său, 
prin faptul că-l făcuse să scrie la „Convorbiri li- 
terare“ ! Ceva mai mult, — şi acesta -era -cel 
mai mare merit al dnişcării : cercurile înalte so- 

- 7 . a
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ciale încep să simt trebuința culturii romiîneşti Și 

mai cu seamă caută sto promoveze. Adina Gr. 0- 

lănescu îşi scrie într'o frumoasă rominească cu- 

getările sale, iar un roman al Bucurei Dumbravă 

scris în nemţeşte, cu un suflet romînesc mistic şi 

cu -un real simţ artistic, este tradus într'o romi- 

mească proaspătă şi bogată 'în nuanţe ce înnoesc 

limba, de d-na Eliza Brătianu. O şcoală înaltă, la 

care umnează cu deosebire domnişoare din so- 

cietatea noastră aleasă, se deschide la Ateneu, şi 

cugetul romînesc, prin calda expunere a cîtorva 

profesori universitari, încep să intereseze  tine- 

rele odrasle, a căror cultură, pînă acum, fusese 

numai străină. Eră momentul ca, pe cale paşnică, 

să se înfiltreze în clasele noastre. înstrăinate 

dragostea pentru literatura, pentru arta, pentru 

viaţa noastră rominească. Dar misticismul | este, 
ptin natura lui, izbucnitor, fără cumpăt şi fără 

formă. Şi a îost natural ca reprezentantul lui de 

căpetenie, într'o clipă de îurie naţională, să strice 

tot prin mişcarea studenţească de la 13 Martie 

1906, în contra doamnelor care, în cerc închis 

şi în scop. de binefacere, voiau să re- 

prezinie o -piesă, de altminteri foarte morală şi 

bine închegată, a marelui nostru ainic de mai tîr- 
“ziu, Robert de Flers. Apostolul devine om politic— 

şi nu e .nici o mirare că părăseşte activitatea de 

la „Sămănătorul“ pentru cea de la „Neamul ro- 

mînesc“ (Mai 1906), unde munca cea grea o face 

scriitorul — încă necunoscut pe atunci — Gir- 

leanu. - 

De la critica socială, „apostolul“ trece la cea 

politică, şi atmosfera de simpatie care încălzea su-



— 351 — 

ietele şi le însenina spre problema culturii romî- 
nești începe să se turbure. Steagul ridicat se 
strîmbează şi-i aproape să cadă. Ambiţia politică 
întunecă ambiția culturală, şi şcoala literară e- . 
minesciană a anisticismului naţional, se destramă 
repede-repede, iar reprezentanţiii ei se grupează, 
Duanţindu-se în mod deosebit, fie împrejurul. al- 
“tor steaguri care-şi precizează [din nicu 'lozincele, 
îie împreiurul altor steaguri noi. Astfel, -la un - 
moment dat, se găseau grupaţi împrejurul „Să- 
năriitorului“ : Mihail Sadoveanu, Em. Girleanu, * 
P. Cerna, G. Vâlsan, Iosif, Anghel, Corneliu Mol- 
dovanu, Octavian Goza, Mândru, Nanu, Dra- 
goslav, W. Dunăreanu, A. de Herz, Zaharia Bir- 
San, Agirbiceanu, G. Bogdan-Duică, Sextil Puş- 
cariu, Rotică, Sandu Aldea, Chendi, G. Popovici, 
1. Scurtu, şi chiar Ovid Densusianu. In acelaş timp 
— Şi aceasta s'a văzut cu deosebire în chestia 
»Manasse“, — mare parte din colaboratorii „Con- 
vorbirilor literare“, dar fireşte, sub condiţia, pre- 
erminenţei îormale a lui Maiorescu, puteau îi con- 
sideraţi că ţin de şcoala mistico-naţională  isto- 
rică a „Sămănătorului“, 

Dar curând, această şcoală rămine cea mai 
săracă. Cel dintii care se desparte de lorgu este 
Ovidiu Densuşianu, care, continuînd a îi unul din 
cei mai consecvenţi şi intransigenţi roministi pînă 
astăzi, în literatură preferă misticismul estetic la- 
fin şi devine stegarul simbolismului francez, par- 

-tizanul poeziei intelectualiste şi subtile, pe care 
Iorga a tăcut totdeauna profesie de credință că n'o 

_Pricepe, dar pe care, de cîtăva vreme (1922) totuşi 
o tolerează, dacă i se oferă condimentată cu oare-
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care avantagii politice (1922). Ovidiu Densuşianu 

întemeiază revista „Viaţa nouă“, care, cu 0 stă- 

ruință vrednică de admirat, bravează realtiva in- 

diferenţă â publicului pînă în ziua de astăzi. 

Dintro pronunţată lipsă de gusi literar, lorga, 

în criticele lui, preferă pe Vasile Pop, pe care-l 

compară cu Edgar Po&, marelui nostru povestitor 

Mihail Sadoveanu.  Injosirea este peste marginile 

„permise, şi Sa/loveanu îşi ia penaţii de la „Sămă- 

nătorul“, şi devine unul din cele mai puternice spri- 

iine ale Vieţii romineşti“, îundată de curînd la 

laşi, cu atît mai mult cu cît, în luciările sale teri- 

- dențioase, cultivă, ca şi conducătorii acestei revis- 

tete, misticismul cu nuanţa poporanistă (azi am zice: 

țărănistă). Chendi care chemase pe. lorga la, „Să- 

mănătorul“ nu mai poate face nici el casă cu din- - 

sul, fiindcă vede preferindu-i-se: 1, Startu, literat 

muncitor, dar lipsit de originalitatea şi talentul său 

literar. EI întemeiază „Viafa literară“ unde atrage 

pe Minulescu, Cazabon, Victor Eftimiu şi alţii, cău- 

tînd să reprezinte nuanţa sceptică a misticismului 

național. | 

Octavian Goga care reprezenta în poezie un mMis-. 

ticism naţional, cu nuanța social-ardelenească îşi 

păstrează din ce în ce mai mult independența faţă 

de „Sămănătorul”, şi acelaș lucru încep să-l îacă 

“şi „Convorbirile ilterare“, care îşi caută sprijinul în 

literați din societatea aleasă, ca Alexandru Flo- 

rescu şi 1. Miclescu şi care. începe să cultive un 

“misticism naţional etic şi manierat — guinde, cum 

ar zice francezii, — mai cu. seamă de cînd vine 

la direcţia lor Simion Mehedinţi. Cei mai mulţi 

din scriitorii „Sămănătorului“ — .P. Cerna, Er.



Girleanu, Corneliu Moldovanu, D. Nanu, A. Min- 

dru, |. Dragoslav, A. de Herz, H. Frollo, la care se 

adaogă Alexandru Stamatiad şi alţii, îl părăsesc 

şi se grupează împrejurul „Convorbirilor“, măi pe 

urmă „Convorbirile critice“ (Ianuarie 1907), unde 

se inaugura „Scoala nouă“, care proclama. liber- 

tatea artei, autonomia scriitorilor în ce priveşte 

conținutul operei literare şi punea accentul pe 
adîncimea fondulii și desăvirsirea formei. Era o 

manifestare nouă a misticismului național, dar a- 

vînd o puternică nuanţă rațională. 

Crezînd ferm şi nesdruncinat în puterile de via- 

ță şi mai cu seamă de creațiune ale poporului ro- 

min ; despărtindu-se de Maiorescu cu care lu- 

crase 16 ani la „Convorbiri literare“ tocmai pe 

chestiunea creaţiunii, în care Maiorescu nu  a- 

vea încredere, (căci el susținea că misiunea ti- 

nerilor generaţiuni trebuia: să se reducă numai la 

asimilarea culturii europene şi a metoadelor ace- 

lor culturi) : şi avînd o nemărginită credință în 

existența adevărului, căruia îi recunoştea trei for- 

me — adevărul ştiinţific, adevărul practic şi ade- 

vărul artistic — deopotrivă de importante întru- 

cît din însumarea lor rezultă temeiul civilizaţiunii 

umane, scriitorul acestor rînduri îfondă „Convor- 

Diri critice“ cu un scop hotărît în mişcarea li- 

terară. Acest scop era de a cerne valoarea scrii- 

torilor care erau văzuţi ori fără pricepere 

sau pe planuri false (ce vreti mai mult : Vasile Pop 
de asupra lui Sadoveanu în proză, şi Vislan de 

asupră lui Cerna în” poezie!), de a-i ierarhiza şi 

de a-i îndemna să nu se lase tiriţi pe terenul prac- 

fic, pe care-l cultivau diferite reviste, ci să caute 

>
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a urmări numai adevărul artistic care e în suile- 

tul” lor, avînd grija ca să-l scoată la lumină cît 

mai liinpede şi cît mai întreg. Cu alte cuvinte nu 

eră vorba de a creia un curent de idei, cum era 

d. ex. „Sămănătorul“ sau „Viața rominească“, ci 

de o şcoală literară care se ridica de-asupra tutu- 

“ror curentelor, în regiunea senină a artei, unde, 

Brin sufletul unui sau altui artist, puteau să ajungă 

toate ideile suscitate de diferite curente, dar cu 

laturea tendențioasă aşa de tocită, încît să poată 

îi capabile să intre ca elemente de concepţie în 

orişice operă de artă, fără să putem învinui _ pe. 

autor, că face dintr'însa o armă de luptă. 
Aceste idei care par atît de îireşti astăzi, pe a- 

tunci păreau erezii. Dar faptul că astăzi par atit 
de fireşti (pentru că ele au îost adoptate în mod 

tacit de mai toate organele de publicitate) nu în- 

semnează altceva decit că „Școala nouă“—şcoala 

„Convorbirilor critice“, însuileţită de misticismul 

rațional care a adus ordine în dezordinea creată 

de misticismul cu nuanţa istorică a lui lorga — a 

triumfat, iar noua etlorescenţă literară, în care pu- 

terea -de creaţiune se aliază cu libertatea inspira- 

țiunii, fără să se depărteze de trunchiul fiinţei nea- 

smului romînesc, — aşa cum'o întîlnim în nuvelele 

şi romanele lui. Girlecnu -şi - Liviu Rebreanu, în 

dramele Iyi Sorbul, în poeziile lui Corneliu Molde- 

Vanu, Cincinaţ Pavelescu, Gregorian, Pillat şi Ta- 

laz — este. o dovadă mai mult că regimul literar 

le astăzi este al Şcoalei nouă de la „Convorbiri 

critice“, 2 

“O analiză a noilor lucrări de valoare ce voua 
îace va stabili în mod definitiv acest adevăr.



CONVORBIRILE CRITICE 
xee 

„Şcoala nouă“ venea cu un. crez. Ideia dominantă 

-Sră aceea ce pare tuturor astăzi foarte naturală, — 

autoncmia scriitorului, libertatea inspiraţiei, inde- 

pendenţa literaturii şi desrobirea ei completă de 

cătuşele oricăror alte preocupări de natură prac- 

“tică sau ştiințific-filosofică. Era concepţia clasică, 

uwmai că era nuanţată şi cu cerinţe ceva 

mai grele ca de obiceiu, îiind: că presupunea mai în- 

tii o experienţă şi o competinţă ce nu se găseşte 

— cum zice —. pe toate drumurile, şi al doi- 

lea, o ţinută, ca să zic aşa, olimpiană. Iată 
cîteva citate din articolul progani al „Convorbi- 

vilor critice“ din care se poate vedea aceste ce- 

rinţe, începînd cu cea fundamentală : 

„Această revistă va căuta să lupte pentru desă- 
virşita aufonomie a artiştilor şi poeţilor, „căutiad 
să-i libereze de tirania individualităţilor strimte, a 
“curentelor de modă, fie streine, fie naţionale, şi, 
in genere, a oricărei influenţe care nu sar potrivi 
„cu propriul lof îel de a îi.. 

Și mai departe:
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„Dispreţ pentru iniluenţe exterioare, concentrare 

în sine însuşi și sincesitate faţă cu sine însuşi, — - 

iată condiţia primordială a artei sterne.....“ 

Dar cea dinții cerinţă pentru 'a scoate pe scrii- 

tori din tirania idolilor personali şi teoretici, eră 

ca critica ce va avea să-i conducă pe drumul auto- 

nomiiei, să se ridice ea însăşi, cu uşurinţă şi con- 

secvenţă, de-asupra acestor idoli — o condiţie po- 

sibilă, dar aproape supraumană. Ori cum ar îi 

„Şcoala nouă“ prin „Convorbirile critice“, cerea 

de la conducătorii literari“ 

„Critica obiectivă, rece, aşezată, care se ridică 

senină, dar fără slăbiciune, de-asupra patimilor de 

o zi şi care; văzind şi cercetind numai lucrul în 

sine, ru vrea să ştie, dacă este făcut de un prie- 

ten sau de un duşman şi luminează pe cititori a- 
supra valorii lui, fără ură şi părtinire, cu temeiuri 

totdecuna îățişe şi clare“. 

Trebue să observăm că, în mare parte, şi această 

cerință de cbiectivitate, (în contra căreia avea să 

se ridice înaintea tuturor, revistele cu relaţii de 

ipartid şi critica impresionistă) — astăzi nu este 

atit de neglijată, 'ca pe vremuri, — şi nici nu se: 

putea altfel, din momentul Te toţi au început să 

priceapă din ce în ce mai mult dreptul literaturii. 

de a îi, mai "nainte de toate, autonomă. 

Numaig cu o astfel de stare sufletească se pu- 

tea ajunge la idealul înţelegerii literare : 

nise „Numai astiel sufletul său (al cititorului) va 

putea gusta cu adevărat accentele sublime ale 

unui poet antireligios şi anarhic ca Shelley, şi în 
>
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acelaş timp pătrunzătoarele şi caldele armonii re- 

ligioase ale unui David sau al unei Sfinte Tereze ; 

numai astfel, cu sufletul liberat de preocupările 

clipei, va pătrunde adevărul întrupat în fabule în 

care azi nu mai credem, cum este aceea a lui 

Edip sau aceea a lui Hamlet, şi cum sînt atitea 

în comediile şi istoriile lui Calderon şi Sha- 

kespeare. Numai astiel, fiind liberal în politică, va 

putea gusta totuşi, în toată frumuseţea lor, come- 

diile lui Caragiale, şi, fiind antisemit, va putea to- 

duşi pricepe adincul adevăr sufletesc întrupat în 

figura lui Leiba Zibal.* 

“Dar cea mai grea cerinţă pe care mai nimeni as- 

tăzi n'o practică, — nu o poate practică — şi care 

presupiune o dispoziţie şi o experienţă specială, —- 

este aceea a acţiunii criticului asupra scriitorului. 

Absolut autonom în ce priveşte inspiraţia — conţi- 

nutul operei — scriitorul, mai cu seamă cel înce- 

pător, are datoria de a da operei sale, cea mai 

limpede şi cea mai potrivită formă. In a- 

ceastă operație, de foarte multeori, se întîmplă însă - 

că scriitorul nu are energia necesară pentru a-şi 

lămuri fondul, şi deci nici putinţa le a-i da ade- 

vărata formă. Aci era: noutatea intervenţiei criti- 

cului, aşa cum îl concepea „Şcoala nouă“. Criticul, 

îără să influenţeze fondul, putea îi de aiutor scrii- 

torului, ca să şi-l găsească întreg şi să şi-l ro- 

tunjească în mod artistic. 

In această lucrare, nu eră vorba de a atinge indi- 

vidualitatea scriitorului şi de a-i prescrie idei pre- 

concepute, tendinţe, imagini, sentimente streine de 

atmosfera lui sufletească, ci, din contră, de a o 

scoate la iveală cît mai complet şi cît mai veridic,
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făcînd ca stările sufleteşti ce o constitue să ajungă 

la o expresie cît mai limpede şi mai firească. - 

Numai în acest îel „Scoala nouă“ putea să-și e- 

xercite iniluenţa sa ; numai în acest fel se putea 

pune o ordine în haosul ce domnea atunci, cun 

domnește şi azi în literatura noastră ; numai în 

acest îel s'a putut stabili contactul între scriitorii 

tradiționali şi reprezentanţii poeziei nouă, şi sera- 

tele literare ale „Convorbirilor critice“ să devină 
locul unde se putea admira cu aceeaşi sinceritate 

şi poezia nouă, dacă îndeplinea condiţiunea acelei 

integralităţi a fondului şi a acelei perfecțiuni a 

formei, pe care o cerea critica. , 

Din acest punct de vedere este interesant de 

“cercetat, cum, în timp de şase ani (1906-—1912) au 

dăinuit: aceste serate care au alimentat . revistele 

„Convorbiri critice“, „Falanga“ şi „Ţara nouă”. 

<t La început, sîmburele „Şcoalei nouă“ îl formară 

întemeetorii revistei bîrlădene „Făt-Frumos“: Giîr- 

leanu, D. Nanu, Corneliu Moldovanu, A. Mindru. 

„Dragoslav ;  semănătorişti,. ca P. Cerna, Radu 

D. Rosetti, H. Frollo; începători răsleţi de talent 

ca Eugen Lovinescu, Victor Eftimiu, Gr. Tătă- 

răscu, Mihail |. Vlădescu (Ana) ; maiorescani ca 

0. Vislan, Mircea Djuvara, D. loanițescu, M. 

Paleologlu ; ieşeni, ca Mihail Codreanu, — pre- 

cum şi artişti cu simţ literat, cum era Cos- 

fin Petrescu, admirabil, „causeur'“ şi, clasic în fîe- 

lul lui : pictor plin de vigoare şi maestru în desen. 

Curind, la acest miez, sa adăogat cunoscuţii dis- 

cipoli ai lui Al. Macedonski — Cincinat Pavele: 

"sScu, Alexandru Stamatiad şi  Donar  Munfeanu,
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dintre care Cincinat Pavelescu e ajuns la maturi- 

tate şi-şi publică în „Convorbirile critice”, în fÎor- 

mă definitivă, admirabilele sale ode, cîntece Şi so- 

nete, în care. forma cristalină dă un farmec mai 

mult armoniei versului şi distincțiunii fondului. 

Peste 6 luni de la apariţia lor, „Scoala nouă“ pri- 

meşte colaborarea lui /. Minulescu, reprezentan- 

tul de căpetenie al simbolismului, care cu nota 

lui bizar-sensuală, se înalță pînă la valoarea 

estetică prin  simţimîntul limpede al  nostal- 

giei spaţiurilor şi vremurilor, şi, cu toată ciu- 

dăţenia transcrierii versurilor, atinge îrymuse- 

tea, prin clasicismul simplu al formei. In-acelaş 

timp, din depărtările exilului, de la Berlin, 

Caragiale, începînd să preţuiască noua direcţie 

critică, îi trimite, ca să fie publicate sub anonimat, 

fabule cu aluzii politice înalte şi poezii lirice, iar 

cînd vine în Bucureşti, îşi face o plăcere de pa- 

triarh venerat să viziteze - seratele noii  „Şcoale” 

şi. să-şi facă criticele sale neindurate cu privire. la 

- forma producţiilor citite. Tot atunci se alătură cer- 

cului Gh. Orleanu, un mare cunoscător al litera- 

turii îranceze contemporane și un percursor al 

poeziei molcoine și patriarhale a lui /osii şi în 

genere a noului misticism poporanist ; apoi poetul 

evreu, dar cu sufletul romînizat, Barbu Nermţeanu, 

care face o şcoală aprigă în cercul „Convorbirilor 

critice“, mai cu seamă în privinţa limbii. Acelaş lu- 

„ceru Sar îi putut spune de Eneric Furtună, dacă 

nvar fi ascultat, şi de Leon Feraru, care însă, mai 

tirziu, în preâima lui 1913, pleacă la Amierica, un- 

de ar îi putut să facă mult pentru romînism, dacă 

pr
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şi-ar îi pierdut, cum zice nu ştiu care personagiu 

din Dumbravele Flizee, dungile spectrale ale popo- 

rului biblic, şi şi-ar fi însușit, ca alţii, pe-acelea 

ale poporului în limba căruia voia să devină mae- 

stru. Şi tot acelaş lucru îl pot spune de Radu Bal- 

tag (azi, în literatura îranceză, Adrien le Corbeau), 

o straşnică imaginaţie, dar nedesciplinată ce se 

manifestase Ja „Literaiură şi arta romînă“, re- 

vista lui Ollănescu- Ascanio, : care rprezenta di- 

recţia naţională Urechia-Focilescu împreună cu 

„Revista idealistă“ a lui Mihail Holban. Tot atunci 

se apropie de „Scoala nouă“, macedonskiştii 0O- 

„reste, George Dumu, FI. Becescu, Bascovici, Va- 

sile Militaru ; semănătoriştii Îon Ciocirlan, Lazăr 

Iliescu ; maiorescanul 1. A. Bassarabescu ;' solita- 

rul Demetrius, tinerii foarte tineri,  Hasnaş, 

V. Rath şi C. Noti, precum şi alţi doi: A. Popo- 
vici- Bănățeanu, care, anurind curînd după aceea, 

mau putut să dea măsura talentului său real, dar 

nesusținut prin cultură, — şi A. Cosfopol, scriitor 

mai mult grec, care cu stilu-i bogat şi cu limba-i 

_incorectă şi îndreptată cu mare trudă, ne-a făcut 

să cunoaştem admirabila nuvelistică a lui Karka- 

vitza. 

: dFireşte nu toţi din cei citați aci aveau sufletul 

făcut sau pregătit să se lege cu nădejde de a- 

cest cerc. Mulţi din ei veneau, ascultau, se mai 

întorceau din cînd în cînd, dar în definitiv dispă- 

reau. Alte forțe însă le luau locul curînd. Aşa, în 

a] doilea an al „Convorbirilor critice”, se ivesc se- 

mănătoriştii Cazaben, A. de Herz, Dunăreanu, ar- 

detenii Birseanul (Delabirsa), P. Dultu şi Cotrus, 

şi macdonskiştii ]. Pavelescu, Vifianu, cum şi crl-
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ticul N. Em. Teohar si începătorii Ionescu-Morel 

şi Irena Mohor, dar mai presus de toţi dramatur” 

cul Mihail Sorbul, care acum începe să să for- 

meze. - 

In anul III, se apropie de „Şcoala nouă“ poetul 

şi istoricul Ion Peretz ; poeta — acum scriitoare 

de literatură bună pentru copii — Ana Codreanu, 

care s'ar îi putut ridica în poezia lirică-descriptivă, 

dacă ar îi fost mai stăruitoare ; impetuosul îndă- 

rătuic şi simbolistulintelectualist — mai mult gîn- 

ditor decît poet, N. Davidescu; molatecul armonios 

Fisenţa ; povestitorii Mihail Lunsianu, Gh. Cair, 

Chiru-Nanov, mort în 1918 la Iaşi, Sumedrea şi 

Fulga, poporanistul A. Gorovei, criticii îndrăzuetţi, 

unul evreu (a cărui urmă s'a pierdut repede de a- 

tunci) A. Spiru-Bacău, şi altul, un copilandru ge- 

nial, dar instabil, Mihail Eliescu, — dar, mai pre- 

sus de toţi, poetul George Gregorian şi nuvelis- 

tul, astăzi mare romancier, Liviu Rebreanu. 

In sfîrşit, chiar în anul IV, cînd pretenţiile ce- 

lor mai vechi se lovesc cu aspiraţiile celor mai 

noi, — iar direcţia nu mai âre nici vreme, nici 

nai cu seamă mijloace să-i împace, aşa încît des- 

trămarea formaţiunii strînse se prevede, — chiar 

în anul IV, zic, tot se mai arată forțe, fără să pu- 

tm spune că cu adevărăt cele vechi s'au pierdut. 

Aşa, în lirică, ar îi putut să însemneze ceva /. Puş- 

curiu, dacă mar îi murit curînd după aceea; V. 

Zaberowski, care, cu instabilitatea-i ciudată, n'a 

izbutit să devină decît acum în urmă istoric; Vasile 

Lascăr, care a murit pe tărimuri streine, lăsînd să 

lucească după dinsul.o speranță; /. C. Aslan, cu 

dicţiunea-i uşoară, ]. Foti cu sîndirea filosofică care:
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se sdruncină de forma cu care continuă şi acum 

-să lupte ; elegantul traducător Mihail Iorgulescu ; 

neîericitul Artur Enăşescu cu versurile lui melo- 
dioase ; dar mai cu seamă cunoscutul poet pa- 

triot,, Mircea Rădulescu şi cei doi eroi, căzuți în 

1916, pe cîmpiile de luptă : poetul mistic şi pro- 

îund Mihail Săulescu şi criticul evreu, minunatul 

lon Trivale (Netzler), al cărui nume împreună cu 

al lui Eugen Lovinescu, trebuia curînd să răsune 

şi Singur, şi cu mare succes, pe tărimul criticei. 

Cît au cîştigat şi ce au cîştigat unii din aceşti 

“scriitori în „Școala nouă“, rămîne s'o vedem altă- 

dată. | 

8%



CERNA 
  

Din ziua de 28 Noemvrie 1906 rupsesem. defini- 

tiv orice legături literare cu Maiorescu. Ruptura 

se făcuse civilizat, acasă Ia el, în urma unei lung. - 

„şi amarnice explicaţiuni, care însă nu aducea cu 

ea şi ruptura legăturior personale. In curind, însă 

relațiunile. aveau să se înăsprească. Prima ocazie 

de înăsprire a fost cazul poetului Cerna, primul 

“suport literar al „Şcoalei nouă“. 

Cenna îşi luase licenţa. Prin lunie 1906—pe tim- 

pul Expoziţei ijubiliare — mă pomenesc cu el la 

mine acasă, plîngindu-se că n'are nici un rost. A- 

vea unde să şadă — la prietenul său, azi profeso- 

rul Garabet — dar mavea unde să mănînce. Deși 

îi cunoşteam- prea puţin, l-am poftit la mine. Şi o 
jumătate de an a fost oaspetele meu zilnic. Rela: 
iile noastre însă erau ciudate. Deşi ştiam că scrie 

versuri, căci cu doi-trei ani mai înainte îmi ce- 

ruse „sfaturi cu privire la poezia, pe atunci foarte 

lungă şi prolixă, „Şoapte“, — totuşi niciodată nu 
reilectasem asupra valorii lui ca poet. De patru 

cinci ani de zile, mă cufundasem în studiul lite-



064 — 

raturilor streine, şi nu urmăream mai de loc pro- 

<ucţia noastră literară romînească pe care la „Să- 

mănătorul” o administra Jorga. 

Maiorescu mă întreba uneori : „Ce zici de poe- 

ziile lui Vilsan ? Ce zici de Cerna ?“ dar eu, în ne- 

deplină cunoştinţă de cauză, răspundeam evaziv, 

spunîndu-i că deocamdată sondez tainele lui Sha- 

hespeare şi ale lui Goethe, Nu e de mirare că, pen- 

tru mine, Cerna nu era Cerna, marele poet, des- 

coperit peste o jumătate de an, ci Cerna, admi- 

rabilul prozator pe care-l ştiam dintr'o lucrare ce- 

ni făcuse asupra lui „Piesire et Jean“ de Maupas- 

si făcuse asupra lui „Pierre et Jean“ de Maupas- 

cu care puteam discuta temeinic — mai temeinic 

decît mi-aş fi închipuit, — multe probleme îilo- 
sofice. De îndată ce însă, pe la sfirşitul lui Oc- 
tombrie 1906, Girleanu şi Nanu începură să mă 

îndemne ca să' întemeem împreună un organ lite- 

rar, şi mai cu seamă, după ce, rupînd legăturile 

cu Maiorescu, hotărisem apariţia  „Convorbirilor 

critice” pentru 1 lanuarie 1907, era o datorie e- 

lementară să mă pun la cutent cu ceeace se 

scrisese în literatura noastră în ultimii cinci 

ani. Si aşa am luat să cercetez mai întîi co- 

Tecţia „Sămănătorului“, şi, pentru că Cerna mi-eră 

mai aproape, am căutat să urmăresc mai 

întii bucăţile lui, deşi nici una dintre ele 

nu era tipărită în fruntea revistei, unde strălucea 

mereu numele lui Gh. Vilsan, îoarte mult apreciat 

de Maiorescu. De la bucată la bucată, faţă de o- 

riginalitatea concepției şi de energia  expresiunii, 

mă simţeam din ce în ce mai emoţionat. Cînd am 

ajuns la bucata „Noapte“, emoţiunea mi se trans- 

“e
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formase în entusiasm : am avut simţimiîntui precis: 

că Cerna e un mare poet, cel nai mare poet al 

generaţiunii—si; citind şi bucăţile lui Visan, mă 

minunam că /orsa şi Maiorescu îi dau lui Vilsan 

atita importanță. Intr'un seminar universitar, am 

arătat studenţilor — colegii de eri al iui Cerna — . 

marile merite ale poetului, şi am şi început să 

scriu studiul: „Trei scriitori“ în care, pen- 

tru a face primul pas spre lămurirea haosului 

literar creat de Jorga, stabileam o primă erarhie a 

seriitorilor, și, fiindcă Cerna fusese cel mai nedrep- 

tăţit de' critică. cu el începeam. Primele două ar- 

iicole din acest studiu se ocupau numai de Cerna, 

fiindcă era vorba, nu numai de a afirma o întiie- 

tate poetică, der şi de a o dovedi. Atunci am sta- 

bilit paralela dintre el, Eminescu şi Gr. Alexan- 

„dresce u ca poeţi gînditori, şi cu deosebire între el 

"si Eminescu. 

Ftectul acestei atitudinii Si acestor articole a fost 

multiplu. Dar nu vom vorbi decît de efectul în 

legătură cu Maiorescu. Deşi din salonul literar al 

lui Maiorescu, bucăţile poetice îuseseră trimise la 

„Sămănătorul“ cu indicaţia : 1) Vilsăn şi 2) Cerna, 

— aşa cum au şi apărut în această revistă; şi, 

deşi Maiorescu, ori de cîteori venea vorba de pro- 

ducţia poetică curentă, întîi de Vilsan întreba, şi 

apoi de Cerna — totuşi acum, cînd se găsise ci- 
neva care să afirme cu îndrăsneala unei prejudecăţi 

motivate, incomparabila valoare a lui Cerna, pe 
„lingă care Vilsan apărea, cum a: şi rămas, un 
Simplu prozator — salonul maestrului, turburat un 
moment, şi-a găsit îndată aplombul : „Apoi şi dom- 
nul „Maiorescu, tot aşa îl judeca pe Cerna, dar nu.
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vrea să-i dea nas”. S'au: S'a grăbit Dragomirescu;2 

trebuia să mai aştepte, căci domnul Maiorescu a- 
vea să-şi spună curînd cuvîntul !* Pe Goga îl 
încununase cum apăruse ; — pentru Cerna se pre- 

găteau alte rituri ! lar amicul şi colegul meu 7. 

Petrovici, care publică în „Adevărul literar“ un 

interesant articol de amintiri despre Cerna, se pare 

"că şi astăzi se ajlă tot sub puterea sugestiunii 

acelor vremuri de maiorescianisin, dacă şi astăzi 

susţine că Cerna era apreciat, înainte de „Convor- 

Virile critice“, tot aşa de mult în cercul lui Maio- 
rescu, cum a fost după aceea! 

Cum că lucrurile nu erau aşa cum le răspîndeau 

familiarii maestrului, se dovedește din starea su- 

îletească a poetului. Oropsit de şase luni de Ma- 

iorescu şi de toţi ai cercului, în contra cărora se 

Dlingea cu amar — şi considerat de mine mai 

mult ca un tînăr filosof decît ca poet — de în- 

dată ce îi arăt în public marile lui merite poetice, 

devine de-o exuberanţă fără seamăn. Zi cu zi, şi 

de cîte două ori pe zi, începe să-ani facă cele mai 

intime confidențe—coniidenţe poetice, şi coniiden- 

te biografice — şi este într'o- veşnică beţie tritun- 
fală. Singura influenţă ce-am putut să am asupra 

producţiei lui poetice, aproape numai la această 

epocă se estinde. Epocă scurtă, fiindcă deodată 

_Văd că răreşte vizitele. Prin a doua jumătate a lui 

Januarie, ajungem. la explicaţii. Cercul „Convorbi- 

rilor literare“ — îmi stiumea €' — îmi face mari 

avansuri, se face o colectă de bani, ca să îiu tri- 

mis în streinătate. Mi se promite de la anul o bur- 

să şi o catedră universitară. Ce mă fac? Aşa am 

iost eu ursit : să plătesc cu o groasnică nerecu- 
, 

>
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moştinţă tot binele ce mi s'a făcui. Lui naşu-meu 

de la Brăila care mia ţinut 12 ani în şcoală şi m'a 

făcut să învăţ dulcea limbă în care scriu i-am 

spart casa, iar d-tale,. tocinai cînd ai mai multă 

nevoe de. mine — sînt nevoit să-ţi îug din casă... 

Veşnic am fost cu sufletul îndoit şi sfişiat! Dar 

nu mă las—am să colaborez la „Convorbirile“ du- 

mitale anonim“. Eu m'am făcut nici o sforțare să-l 

rețin. L-am îndemnat să se ducă unde interesele 

intelectuale îl cheamă. Numai cînd am âuzit că se 

va duce în Germania, i-am spus că rău face. Era 

chestia de influenţa nefastă pe care limba germană 

o are asupra unui scriitor tînăr, şi aduceam exem- 

plul sneu şi al altora care suferise ani de zile a- 

ceastă influență. De acolo, din Germania, mi-a tri- 

mis el o bucată de publicat anonim. Dar orică a- 

veam dreptate ori că mi se părea că o am,—buca- 

ta mi-a părut defectuoasă, mai cu seamă ca limbă, 

şi i-am trimis-o înapoi cu observaţii. Era şi un mij- 

loc de a pune capăt unei situaţii echivoce. li dam 

orgoliului lui literar, un argument să nu-mi mai 

trimeată alte bucăţi. - | 

La vreme, se va stabili cu preciziune influenţa 

ce-am avut asupra lui. Dar eră format cînd îl des- 

coperisem, şi influenţa nu putea îi decit de amă- 

nunte. Dacă mar îi ascultat şi m'ar fi plecat în 

Germania, aş îi putut zice că i-am schimbat rostul 

producţiei lui poetice, cel puţin în ce priveşte îor- 

ma. ]n loc să Şi-o îmlădie şi să cîştige în armonie, 

a stat pe loc. Altiel sar îi desfășurat lucrurile, da- 
că ar fi rămas în țară: Aşa că aproape singurul iite- 

rit ce l-a avut „Scoala nouă“ îaţă de Cerna este 
de a-l îi impus, cu rangul ce şi l-a păstrat pînă as-



tăzi. în atmosfera literară a ţării. Acest fapt a 

folosit însă mai întîi „Şcoalei nouă“ a „Convorbi- 

rilor critice“. Era o lovitură „prin care „Convorz 

birile literare“ erau înlăturate din rolul pe care 

îl iucaseră pînă acum. Aşa se face că, deşi „Con- 

virbirile criiiee“ au încetat de a apare de peste 12 

ani, ele totuşi trăesc şi astăzi în sufletul scriito- 

rilor. - 

NS se 

sue sti/e



BM. GÎRLEANU 
Em. Girleanu a venit la „Convorbiri critice“, 

după ce întii se_înfiripase la „Arhiva“ de la 

- laşi, şi anume, sub direcţia lui A. D. Xenopol, şi 

nai cu seamă a lui A. C. Cuza, al „cărui fervent 

partizan eră, după ce apoi, căutase să umble pe 

propriile lui picioare fondînd revista „Făt-Frumos“ 

la Birlad, şi după ce, în îine, trecînd pe la „Să- 
imănătorul“, muncise din greu aproape o jumătate 

de an pentru întemeerea „Neamului românesc”; 

unde însă lorga vrea să-l ţină mai mult ca admi- 
nistrator, decît ca redactor. In tot acest timp nu 

publicase decît un îel de studiu îrumos, şi mai cil 

seamă cu multă simţire scris, despre Creangă, și 

un volura- „Bătrinii”, în care se distinge printr'o ma- 

re putere de a poetiza vremile boerilor moldoveiri 

"de acum 40-50 de ani, pretur şi o concepţie cu- 

rată ca cristalul, despre viaţaa oâmenilor, reda:e 

într'o limbă cursivă, limpede, în. care pare că 
ride mereu o rază de soare. Dar volumul. îusese 

primit mai mult cu răceală (probabil din pricina 

influenţei celorlalţi scriitori din iurul „Sdmănă?o- 
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rului“), şi cu toate că ideile sale îl ţineau strîns ie- 

gat de antisemitismul de pe atunci al directorului 

acelei reviste, Girleanu nu era de loc mulţumit. 
îu care, arătindu-i defectele. de nuvelist, îi puneam 

mare impresie articolul meu despre „Bătrinii“- lui, 

publicat într'un număr din „Epoca“ (Martie 1906), 
„ în care, arătîndu-i defectele de nuvelist, îi puneam 

totuşi în relief, prin comnaraţia cu alţi scriitori, 

distinsa lui originalitate . literară. 

Acest articol trebue să fi fost pricina” pentru ca- 

re a căutat să se apropie în toamna aceluiaş an 

de mine, stăruind din răsputeri, ca să întemeem 6 . 
N - O o T 

10uă revistă în mare parte cu ajutorul răstețfior 

„scriitori din jurul „Sămănătorului“. . 

Prin Decembrie, întrunirile literare pentru strin- 

iserea. materialului necesar noilor „Convorbiri“, 

ce avea să apară la 1 Januarie 1907, erau în toiu. 

Gârleanu era — şi-a rămas — un admirabil scri 
tor, în care graţia idilică şi realismul senin şi cu- 

xat, nu se putea să nu te subiuge. Dar minunatele. 

lui descrieri, dialogări şi caracterizări, din. care e- 

şeau în lumină simpatică, atitea figuri de boeri şi 
de „cucoane“, erau prea statice. Intriga din schiţele 

lui, „ri lipsea aproape cu desăvirşire, ori se des- 

lîna în momente fără culminaţie şi. fără desnodă- 

mînt. Asupra acestui deiect a fost făcut atent de 

multe ori, chiar dacă eu ştiam că, în faţa ati- 

tor auditori foarte, tineri, nu-i venea bine de loc. 

A trebuit; de la un timp, să avem două feluri de 

sedințe : unele pentru toată lumea, în care se fă- 
cea mai mult şcoală cu cei tineri de tot, care tre- | 

buiau să plătească oalele sparte, — şi altele nu- 

mai pentru scriitorii ce formau centrul de rezis-: 
y 

= 

V
a
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tenţă al revistei : Costin Petrescu, artistul revis- 
tei, Gârleanu, Moldovanu, Nanu, Mindru,  Dra- 

goslav ; mai tîrziu , Cincinat Pavelescu şi 1. 

Minulescu. .La aceste _şedinţe, care începeau 
înaintea , mesei. .de seară şi durau pînă la 

miezul nopţii, eră mutţă animaţie — şi podoava | 

lor era cu deosebire verva lui Costin Petrescu, 
Cincinat şi Minulescu. Pe la unele din aceste şe- 

dinţe, Gârleanu a cules subiectele unora din schl- 
jele sale. Mi-amintesc, cum, d. ex., schiţa „Licitaţie“ 
a fost prinsă dintr'o povestire la masă a Colone- 
tutui Căplescu, care, deşi om ded aproape 60” de 
ani, in acel mediu tineresc, a şi fost îndemnat mai. 
apoi să pună mina pe condeiu şi să scrie intere- 
santele sale „Amintiri“/—interesante prin simplici- 
tate şi sinceritate — din răsboiul independenţei. 
Lot aşa „Locul tainic“, dintr o. povestireta mea ; ; 

T »Flămînd“, unde Gârleanu ne spune: că cel 
mă rstos purcel fript este tocmai acela din care 
nai mâncat, — a răsărit din împrejurarea că el, 
venind odată prea târziu la masă, declarase, - din- 
tr'un exces de modestie şi delicateţe, că a miîn- 
cat şi fusese nevoit să se abţină cam mult pînă 
să guste din purcelul fript de pe masă. 
„Girleanu pot să zic că s'a format ca nuvelist 
pc dea'intregul îi cercul! ' „Convorbirilor critice”. 
In afară de minunatele lui schiţe, care sînt ade- 
vărate modăle de. compoziţie echilibrată şi de stil. 
Vioiu, în care lucrurile se străvăd, ca într'o undă 
limpede şi huminoasă, : — şi-a scris toate: nu- 
velele sale mai însemnate : Punga“, „Furnica”, 
„Hambarul“ şi de deosebire „Nucul lii Odobac”, 
în ce priveşte condiţiile formale şi de execuţie, sub -
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“influenţa observaţiilor şă sfaturilor cer&nlui „Scoa- - 

lei. nouă“. Uneori căuta să se sustragă de la a- 

ceastă censură, şi-şi da la tipar “huvela, fără să 

treacă prin purgatoriul Cercului. Dar atunci inter-: 

veneau observaţii ulterioare, de care ţinea seara, 

de îndată ce se convingă de temeinicia lor; 

Aşa, de ex., ește o deosebire între „Nucul lui 

Odobac'“ aşa cum e publicată în „Convorbiri cn- 

lice“ şi între aceeaşi nuvelă, aşa cum a apărut ?n 

volum. Acţiunea Ruiei în a doua versiune este 

mult mai motivată decît în prima, — şi printr'a- 

ceasta faptele bătrînului Odobac apar şi ele mult 

mai întemeiate și mai fireşti. 

Dar Gârleanu era o' personalitate de-o gingăşte 

bare-l făcea să nu suporte "prea mult aceleaşi îm- 

preiurări. Era de-o extremă mobilitate şi suscep- 

tbilitate, “dar în acelaş timp de-o mare discreţiune. 

Nu odată l-am surprins suferind în tăcere nemi- 

lostivele mele. observaţii critice. Pe mine niă sir 

năra faptul că, grăbit cum eră, nu-şi da oste- 

neala să ajungă perfecțiunea ce mi se părea că 

poată să atingă, — şi i-o spuneam astiel că, 

îără _să vr&a; se convingea de unele observaţii, — 

dar, pus între dorința de a mă satisiace şi între 

necesitatea timpului pentru o nouă prelucrare, nu 

ştia cum să. se împartă. ' 

De nimic n'a suferit Gârleanu mai mult pe lume, 

mai cu seamă în ultimii ani ai scurtei sale vieţi, de 

cît de lipsa de timp. Era veşnic grăbit, şi mă mir 

totuși că, cu gingăşia lui şi cu această veşnică gra- 

bă în suflet, a putut sta lingă mine aproape trei 

ani, dacă nu mai mult. 

„Avea multe nevoi, şi „Convorbirile critice“ nu



  

_— 313 — 
„." A 

le puteau satisiace. Verva nuvelistică îi mai scă- 

zuse, mai cu seamă că, acum, cînd era căutat de 

reviste şi ziare, trebuia să producă din ce în ce 

mai niult, şi mai fără control, — şi deci mai slav. 

L-am înţeles, şi, fără să mi-o propună el, l-am 

trimis să colaboreze la „Convorbiri literare“, un- 

de, cu venirea Junimiştilor la putere, putea să-şi 

iată un rost (pe care şi l-a şi făcut, fiind numit di- 

rector al Teatrului din Craiova). Şi e ciudat cum în- 

cetarea contactului cu „Şcoala“ ce-l înălțase, l-a 

readus la un gen asemănător cu vechii lui „Bă- 

trîni“. E vorba de perlele, „Din lumea celor care 

nu cuvîntă“, în care descrie cu o-rară putere scene 

din viaţa animalelor, cum altă dată descrisese pe 

acelea din-viaţa boerilor scăpătaţi, dar în cate a- 

duce două noutăţi : un minunat simţ de observa- 

-ţie al finţelor măriinte şi un sens simbolic ce se 

ridică fără siorţare pînă la fabula poetică. Cu, 

toate lipsurile multora: din ele, în citeva se vede” 

acelaş simţ al compoziţiunii, ce descoperim LL 

cele mai bune schiţe şi nuvele din vremea „Şcoa- | 

lei nouă“. Dar trebue să recunosc că toate .aceste 

miniaturi literare 'sînt rezultatul numai al inspi- 

raţiei şi îndemiînării sale artistice : „Scoala nouă” 

ma avut nicio influenţă directă în compunerea 

lor. . . . 

Făcînd ucenicie literară pînă în toamna anu- 

lui 1906, Gârleanu ajunge la desăvirşirea nuvelis- 

tică spre. siirşitul lui 1907, în 1908 şi” începutul lui 

1909, recade apoi în genul descriptiv în 1910, dar 

nu se mai poate ridica la nuvelă. La aceasta. tre- 

„ bue să îi contribuit şi suferinţa fizică ce-l rodea. 

! Surmenarea produsă de supraproducţie şi de
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graba de a trăi cît mai intens — trebuia să-l do- 

boare. De mar îi fost gingăşia constituţiei lui ru . 

peşti şi sufletești, Gârleanu, cu arta ce dobîndise şt 

cu sobrietatea cursivă, limpede şi caldă a stilului 

său, ar fi putut deveni poate cel mai mare po- 

vestitor- epic al vremilor noastre. 

BB.



  

G. ORLEANU, H, FROLLO, CINCINAT PÂVELESCU 
Nu pot trece la amintirea celor ce-au rămas în 

viaţă din Cercul „Şcoalei nouă“ dela „Convorbiri 

critice“, fără să nu spun o vorbă de încă “doi 

scriitori, care,. mai puţin însemnați decit Cerna 

şi Giîrleanu, au jucat totuşi un rol precis în viaţa 

  

acestui cerc. E vorba de George Orleqnu şi Hil- 

debrând Frollo. 

Despre Frollo am mai vorbit. Cunoscător al 

clasicismul greco-latin — eră în Cercul „Con- 

vorbirilor critice“ o rara avis. De aceea nici nu 

“prea avea plăcere să vină în miilocul „turbei“. — 

La început foarte asiduu, mai pe unmă venea 
din ce! în ce mai rar, pînă ce a rămas în legătură 

mai mult cu mine. Eră modest. şi îndrăsneț în a- 
celaş timp, timid şi violent. Ceea ce l-a răcit mai 
mult de viaţa Cercului a fost faptul că, pe cît ne 
entusiasmau minunatele lui traduceri, pe atit ne 

lăsau de reci poeziile originale. In aceste poezii, 

Frollo nu avea accentul, armonia, energia ex- 

presiunii sentimentului, nici fitescul concepției. Bro- 

pr 

“
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şura sa de versuri „Inimă de student“ apărută a- 

“tunci, ma îost, din pricina aceasta, nici măcar re- 

levată în noile „Convorbiri critice“. lar reputa- 

ţia de om nu prea îrtimos, pusă în relief printr'o 

minunată caricatură a lui Iser, la începutul anu- 

lui II al „Convorbirilor critice“, wa contribuit pu- 

ţin-la înstreinarea: lui de nişte contraţi, care nu-şi 

economiseau glumele, cînd era vorba de pceziile 

lui de dragoste. Devenit profesor la un liceu - din 

capitală, “pasiunea lui didactică a copleşit veleită- 

țile lui de poet original, şi activitatea lui literară 

putem” zice că încetează. odată cu retragerea lui 

discretă de la revista care căutase să-i pună în 

relief numai marile lui merite de traducător. 

Georges Qrleanu era un adorabil diletant. 1 

cunoscusem prin D. Nanu, cu care era de multă 

vreme pri&ten. 

Bogat şi elegant, cu o figură distinsă de meda- 
lie, Orleanu, eră un isvor nesecat de erudiție poe- 

tică modernă. Cunoştea, cu o precizie uimitoare . 

întreaga mişcare literară a Franţei, pe toţi re- — 

prezentanțţii simbolismului. _cu toate şcoalele şi 

şcoliţele lui, putind să recitg& cu o acuratețe. şi 

pteciziune ce nu se poate uita, întregi bucăţi din 

aceşti poeţi francezi. Moartea lui timpurie ne-a 

isbit ca o năruire. Cu cunoştinţele şi entusiasmul 

lui literar luminat, — şi cu toate că avea rmmarofi 

“ pâlitică pentru care însă nu eră născut — Orleanu 

ar fi adus la „Convorbiri critice“ un plus de viată 

puternic care sar îi adăogat la acela adus de mo- 

dernismul lui Cincinat Pavelescu, 1. Minulescu şi 

A. Stamatiad,
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Marele merit — şi 'totuşi pricina marii lui re- 

mulțuiniri pe cîmpul literelor, — a fost ingrata lui 

situaţie  %e percursor. Orleanu, prin poeziile pe 

care le publicase prin anii 1890—93 în foile ui- 

delene, aducea pentru înțiia oară nota patriarhală 

țărănească, perfecționată, mai pe urnă de /osif şi 

de Goga. In conţinut; — căci forma stingace şi 

nearmonică, nu prea i-a dat pas Să se rflice vre- 

odată la perfecțiunea succesorilor săi. Cu toate 

“acestea, versurile lui ar putea face o plachetă care 
poate n'ar interesa numaâi istoria literară. De. la 
el ne-a rămăs, pe lîngă „Piinea Păcatului“ o pre- 
luceare armonioasă, dar după o operă dramatică . 
îranceză slabă, — 0 traducere publicată, îm- 
preună cu alte poezii, în „Convorbiri critice“, a 
„Cid-ului lui Corneille“, în care asprimea formei € 
răsplătită prin redarea cu ijusteţe a. fondului... 

„ Cel mai mare aport pe care l-a primit „Con- 
vorbirile critice“, îndată după apariţia lor, a fost 
însă, pe lingă Cerna şi Girleanu— Cincinat Pave- 
lescu, care lincezeşte astăzi ') la Paris. 

Pe Cincinat Pavelescu îl cunoşteam mai de mult, 
dar nu putnsem lega cu elo adevărată prietenie li- 
terară. Adept al lui Macedonski, care avea o idee 
prea intelectuală şi prea voită despre poezie, — 
dar mai cu seamă, extraordinar improvizator, ca- 
re, îmbătat de plăcerea uşurinţei, uița pe aceea a 
desăvirşirii artistice. — Cincinat, cum îi “zicem _şi- 
acum cu toţii, — îşi purta verva-i lirică şi epi- 
gramatică prin ceie mai distinse saloane, fără să 
se gindească la întemeierea unei glorii poetice mai 

) 1923 | a ; 

 



— 318 — - 

puţin vaporoase. Apariţia. „Convorbirilor: critice“ 

l-a făcut parcă să se giîndească şi la această ne- 

cesitatea suiletească, pe care eu însumi i-o doream. 

Și astfel, întemeiat şi pe mirajul unei prosperităţi 

materiale de care avea nevoe revista, mi l-am luat 

cuproprietar chiar de al 4-lea număr al  noilui 

„Convorbiri“, dat, în acelâş timp,. i-ani pus 

condiţia să-şi prelucreze poeziile care pînă acum, 

în cea mai mare parte, erau nepublicate, şi să le 

dea pecetia definitivului, chiar acelora pe care ao: 

pucase să le publice sub altă formă. Şi astfel 

revista „Şcoalei“ a început să publice odele şi 

sonetele lui, baladele şi fabulele lui, romanţele 

şi elegiile, în care descoperiri o melancolie de-un 

misticism senin, o armonie distinsă, şi un accent 

pur, care fac onoare literaturii moastre poetice ră- 

sărită în viaţa oraşelor, sub influenţa franceză. 

Ştiu că, după publicarea primului grup de poezii, 

Duiliu Zamiirescu, încîntat de „Veneţia“ lui Cin 

cinat mi-a scris o scrisoare entusiastă, care eră 

şi o întindere de mină, pe care — spre regretul 

meu tardiv — m'am ştiut s'o preţuesc. Nota iui 

= Cincinat era clasică, — şi Duiliu Zamiirescu nu 

putea să nu recunoască într'însa, sufletul său pro- 

priu, cu distincția lui recunoscută. 

Dar Cincinat a fost nn umai poetul oarecum 

nou (deşi numai înnoit), cu care „Convoribirile 

critice“ se puteau făli cel puţin faţă de un anume 

public, — el a fost o adevărată podoabă a întru- 

nirilor noastre intime. Plin de vervă epigramatică 

— nu scăpa niciodată ocazia să ne înveselească 

pe seama unuia sau “altuia dintre noi. Citeodată 

cniar trecea măsura, şi nu o. dață am îost nevoit
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să interviu pentru ca să restabilesc pacea  tur- 

'burată de glumele lui. uneori nemiloase. Aşa s'a 

„tăcut că, eu toate că Cincinat devenise indispen- 

sabil Cercului nostru, şi cu toate că, în definitiv 

toți ţineam la el, — totuşi cei mai colțoşi — 

Sau cei mai: muşcaţi y— de verva lui, nu s'au 

lăsat pînă nu s-au răsbunat, fireşte, în acelaş fel, 

cum îi lovise şi dinsul. Marea putere a lui Cin- 

cinat eră, cum am spus, împrovizarea. O putere 

formidabilă, pe care mam mai întilnit-o decît ia 

(G. Ranetti. Ceilalţi poeţi ai Cercului erau poeți 
“de biurou. Aveau vervă în condeiu, nu. pe 

limbă. Trebuiau prin urmare să-şi pregătească 
răsbunarea, de îndelete, şin. afară de orice 

gînd de aprovizionare. Şi-aşa se vorbesc — 

fără ştirea mea — şi, între caricaturile celor şapte- 

sprezece. scriitori ai, Cercului, ce s'au publicat în- 

tir'o foae volantă la începutul: anului al II-lea al 

„Convorbirilor critice“, pun pe Iser să-i facă, lul 

Cincinat o caricatură în adevăr dureroasă. Cinci- 

nat era poetul nostru de salon. 'Mai totdeauna eră- 

iîn ghete de lac, pălărie înaltă şi cămaşă de îrac. 

Smokingul era par'că haina lui naturală. Făcea 

caz de succesele lui din lume şi vroia să treacă 

drept tinerel și sgelobiu, cu toate că 6râ magistrat 

— iudecător de pace la Buftea, lîngă Bucureşti. 
Ei bine, Iser face pe Cincinat în cap cu o pălărie 
înaltă cu bordurile răsfrînte, cu fața îmbătrinită . 
de două crețuri deadreaita Şi  deastinga na- 
sului 'şi cu citeva puncte pe amindoi obrajii, iar 
în trăsăturile gurii îi pune atîta „jalnică tristeţe, 
că te minunează de unde a scos-o artistul. lar. 

.
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dedesupt — vorbesc de caricatura originală, 

pun şi-o crudă reflecţie epigramică, pe care u-las . 

istoriei literare s'o citeze. ÎN 

„Făt-Frumos“, revista bîrlădeană, avusese cinci 

nervii mai tari ar îi trecut-o cu vederea. Cincinat 

wa putut-o uita niciodată cu toate că încercase 

să se răsbune publicînd — mi se pare în foileto- 

nul unei gazete — vreo 20 de epigrame-răspuns. * 

N'a putut-o uita, şi mereu nra tot învinovâţit câ 

am lăsat să se publice o caricatură aşa de cout 

promițătoare. Ce vreţi era „poet! Şi deci irrita- 

bile genus, — cînd nu era vorba de-altul ! 

Oricum ar fi, Cincinat. în. Cercul dela „Şcoala 

nonă“ n'a avut decît de cîştigat, —rşi republicarea 

într'o ediţie redusă a celor mai Îrumoase poezii 

ale lui. pe cale de-a se face, va îi cea mai Vie 

mărturisire a acestui adevăr. 

»



  

D. NANU ŞI GONELIU MOLDOVANU 
„Făt-Frumos“ revista birlădeană, avusese cinci 

scriitori: mai întii pe Gărleanu şi pe D. Nanu; apoi 

pe Corneliu Moldoveanu, Mindru şi  Dragoslav. 

„Cite cinci au venit din capul locului la „Convorbiri 

critice“ —ca adevăraţi membrii fondatori şi au sus- 

tinut-o cu toată .vigoarea, iar unul dintr'înşii Chiar 

cu 0 anume autoritate. E vorba de Dumitru Nanu. 

  

In toamna lui.1906; cînd se îrăminta apariţia noilor | 

„Convorbiri“, Nanu era scriitor „vechiu. Prima 

lui bucată poetică făcuse sensaţie. la o serată a 
„Convorbirilor literare“, ţinută la d. lacob Ne- 

gruzzi, prin 1894 sau 1895. Acum intra deci în 
al 12-lea an de scriitorie. Pogt eminescian 1a în- 
ceput — şi cel mai bun — Waârnu în urma unei. fe- 
bre _tifoide, devine mistic. şi, prin chiar aceasta, 
accentua o notă originală, care, ca să se va- 
lorifice. pe deplin, ar fi “avut nevoe jour de aită 
armonie în vers decit a lui Eminescu. Oricum ar 
îi, Nânu introduce în poezia noastră misticismul re- 
ligios. Poezia sa. „Indoială“ publicată în „Convor- 

biri critice“ este, am putea zice, o capod'operă a 

liricei mistice. Frămîntările suiletului care, age-: 

menit de încîntările lumii, preferă mina de îier a



— 382 — « 

datoriei, este cu putere şi sinceritate redată, deşi 

nu Cu toată claritatea verbului. Puternică e şi'„A- 

tolii”, care cuprind o comparaţie originală - între 

seninătatea sufletească a poetului, în “mijlocul îră- | 

întări celorlalte: patimi şi între lacurile din 

mijlocul ostroavelor de mărgean, numite atoli, la- 

curi care strălucesc limpezi şi  limiştite, în vreme. 

_ce în iurul lor freamătă oceanul. Cele mai puter- 

nice poeme lirice ale lui Nanu în „Convorbiri cri-_ 

lice“ sau publicât, ca şi îrumoasa traducere a 

tragediei „Andromaque“ a ui Racine. De nu Sar * 

fi ivit Cerna cu verbul lui energic, precis şi mai 

presus de toate original prin optimismul său săl- 

batec, Nanu ar îi îost cu adevărat, cel puţin rii 

primul an, poetul îilosoi al noilor „Convorbiri“ 

Şi cu atît mai mult i Sar” “i cuvenit această ti- 

tulâtură, cu cît.el stabilise legătură „între Gâr- 

leanu şi mine, şi el stăruise încă de mult pentru 

întemeerea unei reviste ca „Convorbirile cr ițice“. 

Emineştianismul ammoniei versului său, cum. și 

impreciziunea dicţiunii sale poetice i-a făcut să 

cadă pe planul al doilea faţă: de Cerna, — şi mal 

apoi, chiar față de Corneliu Moldovanu, căruia tos- 

mai în acest an începuse să-i. crească cu ade- 

vărat “aripile. Şi astfer răceala dia. cei în ce 1nă 

mare faţă de „Convorbirile critice“ îşi găseşte o 

firească explicare, deşi după unele protestaţii ale 

autorălui, au putut i la miiloc alte cauze. 

Deşi tânăr de tot (de-abia împlinise 21—22 de 
ani), Corneliu Moldovanu era totuşi de vre-o 7-8. 

iani în publicistică. Din clasa IV gimnazială, re- 

vistele literare începuse să-i tipărească versurile
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pe care le trimetea_ anonim, iar la „Sămănătorul“ 

„în ultimul timp, devenise, cu verbu-i extrasonor 
cîntărețul eroismului naţionalist, după reţeta iui 
Iorga. Corneliu Moldovanu a rămas pînă astăzi un 
virtuos al cuvîntului, rominesc, iar această calitare 

lipsită de îructul gîndirii mature, putea să apară ca 
retorică izoală. Dar se vede că, odată cu simţimîn- 
tul viu al bogățiilor şi armoniilor limbii, Corneliu 
Moldovanu mai avea şi un mare simţ artistic în- 
născut. Altfel n'ar îi îost posibilă radicala lui trans- 
formare, de îndată ce intră în sfera „Convorbiri- 
lor crifce“. 

Prima noastră convorbire literară trebuia să du- 
că la o iremediabilă ruptură. „Corneliu“ venise cn 
mai multe bucăţi de versuri în. care fanfara naţio- 
nalistă fi asurzea urechile. lar eu, analizîndu-le şi 
punind în reliei lipsa de conţinut din sonorităţile 
lui verbale, i-am spus-o fără cruţare: „Cu acest -. 
stil şi cu această mentalitate nu se poate face ni- 
mic în poezie“. Şi ne-am despărțit opăriţi — el 
pentru cite. îşi auzise, şi care nu însemna decît 

. îngropăciunea poeziei lui de -pînă acum ; eu, pen. 
trucă vedeam că: cu acest fel de..... a strînge forţe 
noi împrejurul noii reviste, — riscam să rămîn 
singur ! 

Şi 'n adevăr, mi-ar. fi îost imposibil să cred că 
poetul, jumulit astiel de meritele ce şi le "nchiptna, 
ar mai îi avut vreo plăcere să intre în contact cu... 
„Scoala nouă“ | 

Fi bine, — spre marea mea surprindere, — -a 
avut-o ! Şi pot zice — de-atunci şi pînă în ziua de 
astăzi (1923) — m'am avut uin- prieten literar mai 
credincios şi mai înțelegător.
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Compare cineva poezia lui Moldovanu din „Să- 

mănătorul“ — cu cea din _„Convorbiri critice“ 

care a culminat cu minunatul său poem „Cetatea 

Soarelui“. Deosebirea e radicală. In cele dintii 

predomină îorma asupra fondului, care e de-o 

sărăcie incontestabilă ; în cele” de-al doilea, găsini 

ui echilibru clasic între fond 'şi formă. „Corneliu“ 

nu mai suflă în trimbiţă numai “cu buzele, ci şi Cu 

inima şi gindirea sa originală şi interesantă. 

Corneliu Moldovanu în poezia lui este”un miste 

în forme clare, precise şi sonore. Nimeni ma cînţai 

iubirea serafică — iubirea ce nu se consideră iu- 

bire decit dacă rămîne absolut pură,— nimeni ma 

cîntat-o la noi cu mai mult avint şi, pot zice, cil- 

raj — decît acest poef. Şi nu știu dacă în lite- 

ratura universală, se găseşte un poem în care cre- 

dința şi puterea credinţei să fie pusă întrun. re- 
lieî mai puternic şi mai îndrăsneţ decît în „Ce- 
tatea Soarelui“. De  extraordinaga putere: des” 
criptivă, pe care o pune în câdrul acestei poe= 
me — diferitele grade ale teribilei secete, ce mină 

pe oameni spre credinţă — nu mai vorbesc.. 
“Dar verva lirică a lui Corneliu Moldovanu * — 

din păcate — începe să slăbească. Primum vivere 
ii turbură inspiraţia. Şi astfel candidatura lao ca- 
tedră de istoria literaturii dramatice îl împinge, pe 
deoparte, să facă cu o.rară finețe de stil, dar cu 
mai puţin spirit critic, cronice dramatice ; iar, pe 
de altă, oarecare lecţii introductive privitoare îa 
clasificarea artelor, unde şi spiritul „Scoalei nouă“ 
îşi avea meritele lui. Dar verva lui artistică na 

„seacă. Fa se transforniă. Micile sale esturi, în 
care gîndirea originală, verbul cald şi neașteptat, 

N
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şi mai cu seamă delicatețea simţirii, formează un 
tot caracteristic, de par'că ar. îi un nou Sen, lite- 

- raB sînt o podoabă ale literaturii noastre propriu 
zise. lar prin aceste esturi, din care elementul epic 
nu lipsește, uşor alunecă Ja epica din schiţele şi 
nivelele sale, de fină ironie. şi intelectualism ra- 
îinat, în care găsim calităţile lui cunoscute, la ca- 
re însă adăugăm pe aceea a ştiinţei: povestirii, si 
numai un defect — că prea aduc aminte imanie- 
ra lui Anatole France. 

Acelaş primum vivere, l-a împins şi în dome- 
niul ziaristicei, înnoind genul printr”o fecundă ima- 
-ginație şi-o vervă plină de pişcături neaşteptate 
sau ' de-un sentimentalism naţional- atît de îndis- 
peusabil Romîniei dela laşi, 

* 

Dar toate aceste genuri deosebite l-au apropiat: 
din ce în ce mai mult de viaţă. | s'a născut pe! 
nesimţite trebuința de a-şi revărsa prisoSul său 
de concepție în anarele: gen al romanului, — şi 
astiel a aiuns să ne dea în toamna trecută „Pur= 
gatoriul“ despre care voiu vorbi. 

— 

LO:



  

„PURGATORIUL' de CORNELIU MOLDOVANU 

Cu toate defectele — ce oricine le poate găsi, 

  

cu satisfacţie superficială, în opera originală —a 

unui începățor — „Purgatoriu!”, romanul. lui 

Corneliu Moldovanu, este un adevărat roman, 

ba încă un roman nou. E un roman, “pentrucă, prin 

cîteva tipuri reprezentative, ne zugrăveşte viaţa 

unei societăţi — viața societăţii. „bune“ bucu- 

zeşte, -—- chiar dacă i-am putea aduce  învi- 

nuirea Vă, zugrăvind-o mai mult prin viţiile-el, 

nu ne. arată şi legătura _dintre această. Qua-- 

“i-cangrenă şi între viața seiioasă şi sănă- 

toasă a întregului societăţii :romiîneşti, pe care ar 

îi 4rebuit să ne-o sugereze puternică şi tumui- 

toasă în adîncuri — aşa cum este. Este un ro- 

man nou, pentru că, cu tot libertinagiul unor scene 
şi cu tot erotismul, cu care ne-a familiarizat re 

_imaânul francez, nici atmosfera, nici intriga, nici 

persortgiile nu amintesc factura obişnuită a aces- 

tui, roman. Este un roman nou, pentru că, cu 

toate digresiunile, cu toaţe exagerările stilistice şi 

dezechilibrul în compoziţie şi cu tot sentimenia- 

lismul personagiului principal, m are nimic din. To-



  

imanul german. Este un roman nou, pentrucă, cu 

tot abuzul de descrieri, cu toată familiaritatea de- 

taliilor, cu toată lungimea lui nemăsurată și cu tot 

-misficismul unor personagii, diferă, şi de romanul 

englez, prin disprețul moralismului, şi de cel ru- 

sesc, prin vibrațiunea aprigă a sufletelor persona- 

giilor. Nu e un model — dar e un roman al nos 

tru. Libertinagiuil lui Corneliu Moldovanu e cast, 
sentimentalismul său e arzător, erotismul său e în 

acelaş timp platonic şi sefisual, atmostera sa e 

idilică, misticismul său ori e. reţinut şi ardent tea 

„în descrirea morţii bătrînei), ori e sincer şi ro- 

mantic pînă la ridicul (ca în moartea. Corei -şi mai 

cu seamă ă lui Vogalski). Exagerările sale stilistice 
Și desechilibrul în compoziţie e mai mult efectul 

unui lirisin ce. şi-a deplasat obiectul sau al unui 

primitivism robust şi planturos, nici de cum al. 

unui manierism secătuit sau al unei virtuozităţi 

pur formale. Corneliu Moldovanu, în această pri- 

vință, e ca un răzeş chiabur, care-şi “satură oaspeții 

veniţi pe neașteptate cu tot beişugul casei sale, de 

„la „eclerurile“ domnişoarei sale venite de curînd de 

la. pension şi pînă la- Cointreau-ul ştrengaruliii său 

fiu, „capşist“ întors de la Bucureşti, — dar tare nu 
uită nici laptele bătut, nici mai cu seamă chisăliţa 

de vişine din ograda de-alături, , 

„Ion“ al lui Rebreanu ne-a dat intuiţia adîncă a 

bărbaţilor din pătura ţărăneastă şi miilocie ; Cor- 
neliu Moldovanu în „Purgatoriul” ne dă pe aceea a 

jemeilor din societatea bună şi miilocie. Ceea ce, 

constitue adevărata originalitate a acestui scriitor 

este zulgrăvirea adîncă a femeilor care se numesc 
“Sanda Rareş, Cora Vogalski, Lelia Balin, Doamna zi 

 



Ey 

  

Pa — 388 — 

General Aspasia Dorin, Maria şi chiar Țaţa Tinca. 

mahalagioaică cu înstincte dominatoare şi admi- 

nistrative. Cora Vogalski corespunde cu Ion, San- 

da Rareş cu Herdelea, Aspasia Dorin corespunde: 

în rău cu preotul Belciug și-aşa mai departe. Par-: 

tea de creațiune în zugrăvirea acestor personagii 

este mai întii atmosfera de belşug artificial şi na- 

tural în care-se învîrtesc, sensualismul şi senti- 

mentele de care sînt însuiletite, dă? mai Cu sea - 

“mă expresivitatea lor în limba rominească. Cor-. 
neliu Moldovanu a: creat limba romanului de sa- 
lon, „pe care Duiliu Zamiirescu, prea partitularist, 
în €stetismul său “manierat, nu a putut-o fixa. Cine 

se îndoieşte de acesta n'are decit 'să citească. 
primul capitol din volumul. II, care'ni se pare ti- 
pic în realizare. a 

“Sanda Rareş, cu viaţa ei ticnită de familie, Cu 
“tribulaţiunile sufleteşti, -cu castitatea ei profană, 
cu dubla ei conştiinţă, cu nesiguranța linigi sale de: 
conduită, cu dorința de a fi o mamă bună de îa- 
milie, dar cu aspiraţia de a avea în acelaş timp un 
amant idealist şi unul. sensual — dar deopotrivă. 
de platonici, deopotriva supuşi capriciilor şi co- 
chetăriei ei ; — Sanda Rareş, cu sufletul ei com- 

-plex şi neaşezat, cu aripile sale: largi, dar fără 
penele ce i-ar îi dat putinţa Sborului, cu frumuse- : 
țile ei seducătoare, şi totuşi pură, cu linia ei pro- 
vocătoare, dar în acelaş timp estetică, cu aspira- 

dia către o viață” nouă, unde şi trupul şi su- 
iletul şi-ar găsi mulţumirea, însă fără cu- 
raiul de a se smulge din obişnuinţă şi here-—. 
ditate ; -— Sanda Rareş, fructul unei încrucișări 
„de rase şi de caractere protivnice, şi a unei edu: 

Ra 
N et
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caţii false şi superficiale, care desrădăcinează în 
loc să sădească viaţa proprie a sufletului—ea este 
punctul central nou de perspectivă în sufletul o- 
menesc — ea, şi nu Trestian, care e un personagiu 
ce reprezintă mai mult lirismul sarcastic al auto- 
rului. | A | , 

Pe o treaptă socială mai înaltă, dar suileteşte 
mult mai pre jos, este Lelia Balin, tipul cucoane- 
lor, care, avînd, bogăţie, nu ştiu cum să-şi între- 
buinţeze timpul decît rafinînd asupra simţurilor 
şi asupra sentimentelor, cel mai antipatic tip, 
tipul conSnmatorului fără nici un ideal, Cam pe 
:aceeaşi treaptă, dar avind un caracter precis, 'şi - 
din pătate, lesne de întilnit în mleagurile lumii | 
noastre „bune”, este „Doamna General”, Aspasia 
Dorin, în care îuria de a mai trăi dincolo de cei 
:50—60 de ani ai săi 0 pune în cele mai umilitoare 
situâții, fără ca totuşi să-şi piărză linia de su- 
flet dominator şi viţiat de bogăţie şi rafinerie fără 
Scop. = 

Pe o treaptă mult mai jos, ca perversitate, — 
dar cu o evoluţie completă, de la aviditate de 
lux şi sensualitate pînă la apriga mustrare de cu- 
set, înnobilată prin sinceritate şi printr'un misti- 
sism psihopatic, Cora Vogalski este o: altă va- 
riantă, mai apropiată de primitivismul sănătos, lip- 

sit de 'rafinerie, al aceluiaşi snsualism desfrînat, 
care, fără nici un scop care să-l înnobileze, bîn- 
“tue lumea îmbogățiților. - 

În siârşit, pe-o treaptă Supericară tuturor este 
Maria, tipul sănătăţii, curăției şi discreţiei  sufle- 
teşti, tipul sufletului cumpănit, ce se ridică în lumea 
“senină a gîndului; neîntinată de rafinăria sen-
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sualității şi  perversității. Este romînca. Este 

suflul curat ce adiază răcoritor de pe vir- 

urile munţilor şi coamele codrilof, în atmos-- 

era — ierte-mi-se expresia — borşită a uliţelor 

noastre. E o creaţiune viguroasă, care, dacă mar 

îi fost pusă :să scrie o scrisoare chilometrică plină. 

de filosofie livrescă, — ar îi tronat fără rivală în; 

sufletele . noastre. i 

Pe lîngă aceste fisuri de femei, acelea ale băr- 

vaţilor — chiar cînd par tăiaţi în bronz,z Sînt ti-- 

N puri rigide şi-tără destul caracter. Sint mai mult 

creaţiuni cerekyale, în care se amestecă satira cu 

. lirismul, — adică tocmai ceea ce nu convine poe- 

ziei epice. 

Republicat cu retușe Lilistice şi cu ample tăe- 

turi „Purgatoriul“ ar cîştiga mult ; dar şi aşa cutu 

e, — el reprezintă o etapă în desvoltarea roima- 

nului romînesc : romanul de societate, scris de un 

Ss mare moralist, care, într'un salon, nu dansează. 

ci observă şi-şi ascute ureche —, şi 'scrie mai mult. 

decit trebue.
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AL. STAMATIAD, A. MÎNDRU, |. DRAGOSLAV = 
  

Mişcarea literară împrejurul „Convorbirilor cri- 

"ice“ a avut. două stadii. In primul stadiu, găsim 

pe toţi Scriitorii ge care am vorbit pînă acum, şi 

în care stelele de prima mărime erau Cerna şi 

Gârleanu, Nanu şi Corneliu Moldovanu, Minulescu. 

şi Cincinat Pavelescu, iar, învăluit de nourii sub-. 

țiri ai anonimatului, — şi mai presus de toţi, — 

„ Caragiale. În al doilea stadiu, găsim pe scriitorii. 

ce nu şe bucurau pe atunci de nici o notoritate pu-. 

blică, şi pe care totuşi eu îl preţuiăm îoarte mult, 

Mihail Sorbul şi” Liviu Rebreanu, la Care pot a- 

dăuga pe cicplitorul ce se iupta încă cu marmura, 

chinuit 'de concepţii puternice, dar nelimpezit,, Gre- 

gorian. - o 
Şi asupra lor aş îi vrut să scriu, ultimile îoile- 

toane ce se ocupă cu „Lriumiul unei şcoile li- 

terare“. Nu o e pot face însă, fără să amintesc 

de trei scriitori, care s'au format la „Convorbirile 

critice“, care au ajuns să fie azi preţuiţi de o 

parte din public și care veniseră la „Convorbiri 

critice“ din cenaclul lui Al. Macedonski. E vorba. 

de A/. Stamatiad, A. Mindru şi 1. Drasoslav.
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Stamatiad, deşi nelipsit de la „şedinţele“ şcoa- 

lei nouă a „Convorbirilor critice“ era un fervent 

admirator al Jui Macedonski şi O. Densuşianu 

(din ale căror versuri ne declama pasagii întregi). 

EI căută cu deosebire să impue cercului admira- 

jiunea pentru „maestrul Macedonski“, nu numai di- 

rect lăudîndu-i periecţiunea îormei şi varietatea 

concepțiilor, dar şi indirect, criticînd pe Eml- 

nescu. Ştiu că a fost nevoe într'o seară să iau 

în serios atacurile lui Stamatiad şi Minulescu în 

contra lui Eminescu şi să-l supun la ui studiu 

comparativ cu Macedonski. Rezultatul îireşte, a : 
fost dezastruos pentru cei doi advezsari ai lui , 

Eminescu, deşi —-pot zice — întrun sens nobil. 

A îost destul să pun în reliei printr'o critică a- 

mănunţită însuşirile pri căreia din poeziile lui E- 

minescu, a fost destul să subliniez farmecul cu- 

„ceritor al dulcii lui melancolii, armonia  consis- 

„tentă şi totuşi atît de nuanţată a versurilor lul, 

și bogăţia, vraja şi moutatea — veşnic nouă —- 

a tablourilor lui de natură, pentru ca. tinerii poeţi 

să se simtă -clătinaţi încetul cu încetul, în credin- 

tele lor literâre unilaterale şi să fie, fără să vrea, 

biruiţi de frumuseţile care, dintr'o cauză sau alta, 

le fuseseră pînă atunci, ascunse. Şi spre cinstea 

lor, — a sufletului lor primitor de poezie, — de 

atunci îneelo nimeni na mâij vorbit la seratele 

noastre de inferioritatea îormei lui Eminescu, ar- 

_gurientul favorit al lui "Macedonski, care prindea 

în faţa tinerilor — iar înălțarea lui  Macedonskl 

în ochii. „Școalei-nouă“ -ma putut îi obținută, de 

cît numai după ce acești ai lui admiratori, mi-au 

adus să citesc în Sere „Noaptea de Dechembrie”,
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pe care, mai pe urmă am făcut-o cunoscut pu- 
blicului în anul IV: a] „Convorbirilor. critice“, iar 
tineretului şcolar, introducînd-o în cartea de cl. 
VIII. A fost prima reabilitare oarecum oficială a 
lui Macedonski, şi meritul principal al înlăturării 
acestui nedrept ostracism se cuvine „Cu deosebire 
înjlăcărării sincere a lui Stamaliad. 
La acest act, n'au luat parte nici Dragoslav, nic. 

Mindru. Ceva mai mult. De Dragoslev n'am aflat 
că a făcut parte din cenaclul lui Macedonski, de- 
cît dintro notiţă autobiografică, în care el ne 
vorbeşte de primele sale tribulaţiuni scriitoreşti ; 
iar de Mingru, de-abia acum, dintr:o notiţă bio- 
grafică a lui Macedonski ce sa pus în fruntea 
„Paginilor de proză aleasă“ publicate de „Casa 
Şcoalelor“. Cauza acestei curiozităţi nu trebue 
căutată decit în asemănările şi deosebirile conge- 
vitale dintre. talentul acestor scriitori şi artistis- 
ul sau estetismul formal al lui Macedonsfi. 
Stamatiad se simţea strîns legat, mai cu sea: 

mă prin primele sale maniiestări poetice, de Ma- 
cedonski. Corectitudinea cîntată a versurilor, re- 
dondanța lor verbală, îrazarea pură, poza senti- 
mentală, rafinamentul sensual care-i cerea com: 
plicațiuni stilistice inutile, — toate aceste calităţi | 
— sau deiecte — îl apropiau de talentul „maes- - 
irului“, și, din cauza lui Macedonski,  Stamatiad 
îşi apăra; fără să-şi dea seama, propriă lui cau- 
ză. E drept însă că Stamatiad şi-a păstrat admi- 
rația caldă pentru” Macedonski (ca şi pentru niște 
poetae minores. din aceeași şcoală, ca Ștelan Pe- 
fică şi luliă Săvescu) pînă acum, chiar după ce 
şi-a schimbat felul vechiu de a scrie. Inspirația lui
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lit, precuni şi forma lui de_o simplitate aproape 

nudă, — calități dobîndite -în parte şi din con- 

tactul cu „Şcoala nouă“ — îl scot din curentul 

macedonskist care a fost totdeauna învinuit de 

nesinceritate şi manieră. Cu atît mai mare e me- 

„ritul său de om şi poet, care nu uită pe părinții 

şi foştii săi amici intelectuali... 

Dar ce putea! îi de comun între Macedonski şi 

.Dragoslav ? Nu zic că Macedonski mu putea pre- 

ui limba poporanistă a lui Dragoslav : : anume bu- 

căţi în proză pură romînească, scrise “cu vigoare 

şi nuanţă de Macedonski ni-l arată înamorat de 

comorile de cuvinte şi expresiuni romineşti . de 

baştină. E păcat însă că le simţea numai formal, 

si ma putut, în acest vestmînt, să îmbrace nici 

o concepție de seamă. Dar îmi, vine grea să cred 

că Macedonski, un idolatru al corectitudinii for- 

male, să. fi prețuit frazeologia lăbărtată şi ne- 

Dunctuată, tărăgănelile stilistice şi digresiunile fără 

rost ale lui Dragoslav din primele lui încercări. 

„ca şi din scrierile lui nesupraveghite de mai tr- 

ziu. Nici fondul lui Dragoslav, nici forma 'lui, nu 

puteau îi prețuite în cercul Macedonski, — şi de 

aceea îl vedem devenind cel mai fervent adept al 

„Scoalei nouă“, carei făcea totuşi zile îripte, pu- 

nîndu-l să-şi refacă de cîte trei şi patru ori a- 

ceeaşi bucată. Duioşia mistică şi de un haz naiv. 

ce filtrează din cele mai bune scrieri ale lui Dra- 

goslav („Noaptea Sfîntului Andrei“, + „Amintiriie 

“ din copilărie”, „Sulfeţelul”, „Firimiturile lui Dalib” - 

„Florile”) wa putut îi pusă în relief fără să nu 

ție nevoe de multă bătae de cap. Meritul lui Dra-
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goslav e de a se îi supus la acest martiragiu - de: 
care mărturisesc vrafurile de manuscrise: făcute, 
reiăcute, prefăcute şi răsfăcute din arhivele -„Con- 
vorbiri critice“. EL nu mai putea “fi al lui Mace=: 
donski, ci al „Şcoalei nouă“, 

Acelaş lucru și cu A. Mindru, care dacă ar îi 
avut condițiuni de traiu mai de Doainne-aiută, şi 

" dacă n'ar îi fost prea mult biciuit de „gloria prie- 

tenilor. săi” — ar îi putut eşi mi repede la lu- 

mină. Prin manierisenul rumânist” al expresiunii. 

sale lirice, el putea fi macedonskist, dar în acelaş 

timp el era- legaț şi de „Sămuiinătorul“. De acest 

curent îl mai Jega şi îrazeologia si concepţia ero: 

_tică eminesciană şi maniera eroică primitivă a lui 

Corneliu Moldovanu. Fireşte, că cu aceste apucă- 

turi, Mindru nu putea, să rămînă nici la Macedon- 

ski nici să dobindească o preţuire deosebită « la 

„Convorbiri critice“. 

A fost chinul sufletului său de ani de zile, mai 
cu seamă după ce a făcut “imprudența să-şi pu- 
blice înainte de vreme, versurile sale din volumul 

„Zări senine“. Avea băiatul nevpe reală de bani, 

şi d. Filip, stăpînul „Minervei“, sta la colţul du- 

ghenei şi toţi îivindeau manuscrise ; cum ar îi 

putut să nu vândă şi el ? Mindru în realitate, şi 

cu toate că se crede şi acum, — nu e poet liric.. - 

Are avîntul liric, dar originalitatea lui e -de na- 

tură epică. Alipirea lui statornică deşi nerăsplă- 

tită, în cercul „Scoalei “nouă, 

numai prin acel presentiment că, la urma urmelor, 

îşi pa găsi calea şi va putea avea satisfacția să, 

„fie sărbătorit ca şi ceilalţi tovrăşi- mai precoci. 

par'că se explică. 

+2
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„Şi cu adevărat -şi-a găsit-o —-deşi mai tirziu 

„de tot, cînd „Convorbirile critice“ se pregăteau să 
renască prin moarte. Cele două „Scrisori antice“, 

“publicate — şi relevate — în ultimul număr al 

"„Convorbirilor critice'S urmate de altele publicate 

“în „Convorbiri literare“,— şi care fuseseră citite, 

criticate şi frămîntate în fel şi chipuri în cercul 

-„Şcoalei nouă”, sînt, orice sar zice, o noa- 

1afe în literatura noastră, şi persist -a crede că 
poetul rău a făcut că n'a mai vrut să meargă pe 

drumul odată găsit. Amplitudinea retorică a îra- 

-zei sale, — iarăși o noutate — acopere uneori 

prea mult accentul sincer al pasiunii ; totuși ace- 

ste accente“există, şi nu sunt ale nimănui, Ci nu= 

“nai ale lui Mindru. 
Si precum, în aceste „Scrisori“ a scăpat de 

„maniera“ din. lirica lui personală, tot așa ar îl 

“putut să-şi mai simplifice dicţiunea periodică . şi 

-să aună preț pe conciziunea ce redă tensiunile su 

îleteşti cu mai multă vigoare şi înţeles... Dar a 

părăsit drumul — parte din aceleaşi nevoi ma- 
teriale şi sufleteşti, de care am vorbit mai sus — 

şi-a trecut nu fără succes, la nuvelă, care se vinde 

“şi se citeşte mai mult decât poemele în versuri. 

Şi totuşi cel ce caută o glorie pură şi durabilă 

— nu-şi părăseşte drumul. Şi e posibil ca Mîndra 

“să se întoarcă înapoi, afară numai dacă drumul 

din urmă, n'o îi şi cel adevărat. 

8 8%



  

MIHAIL L SORBUL 
„Convorbirile critice“ pei pusese un. ideal, pe 

căre deabia acum, prin „Institutul de Literatură“ îl - 
va putea ajunge: acela de a analiza, din punct de 

„vedere critic, întreaga producție literară curentă, —— 
Şi de a-şi spune cuvîntul cinstit, după o serioasă şi 
nepărtinitoare cercetare, astipra tuturor cărţilor apă-- 
rute, indiferent dacă autorii sînt prieteni sau adver-. 
sari, cunoscuţi sau necunoscuţi. Aşa se face că: 
între lucrările analizate în primul an al noilor „Con- 
vorbiri“, a fost şi una intitulată „Eroii noştri“ de 
Mihail Smolski, nume, şi strein, şi absolut nou, Mai, 
pe urmă, am aflat că Mihail Smolski îşi luase de- 
curind cu chin cu vai, -absolvența liceului, că 
moştenise de la mama sa, romincă neaoșă din Bo-— 
toșani, vreo cîteva mii de lei, că din acești bani 
cheltuise o .parte cu tipărirea primului manuscris, 
şi că tatăl său, nobil veritabil polori, se cam dezin- 
teresa de afacerile... literare ale fiului.său. | 

Cu meticulozitatea mea pe care pontifii de la . 
„Viaţa romînească“ au tratat-o—din Tnălțimea am- 
vonului lor — drept naivă, am, citit * voluminoasa 
dramă, grozav de deslinată, a necunoscutului Smoi- 
Ski, şi-am constatat cu surprindere două mari cali-- 
tăți, pe care insă numai după citirea cinstită a în- 
tregii lucrări.se puteau vedea. Prima era că „eroul“, 
piesei al cărui nume l-am uitat, deşi după faptele lui» 
- ai
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eră un ticălos și deşi autorul nu-și dăduse nicio silință 

să-l părtinească, Re sfârşit, nu apărea totuşi re- 

pulsiv —era ținut necontenit în sfera“ contemplati- 

vităţii noastre ; şi al doilea, prin actul al 4-lea, 

mi se pare, autorul, ştiuse să pună în picioare un 

tip “de reporter evreu, cu o putere comică nem:- 

1oasă, pe care m'am mai găsit-o pînă acum decit în Al- 

“Deanu lui Rebreanu din „Plicul“. Fireşte, în analiza 

mea, am relevat și defecţele şi meritele lucrării, iar 

Smolski al nostru, care-și -trimisese spre apreriere 

volumul lă toate revistele cunoscuie din ţară și 

care zadarnic căuta o mențiune cît de mică despre 

ea, a avut măcar relativa plăcere de a-și vedea lu- 

„<rarea analizată într'o revistă nouă şi fără faimă. 

Şi băiatul s'a pus în legătură cu mine, trimițindu- 

mi spre publicare şi alte încercări dramatice. Unele 

„din ele s'au publicat, dar altele— între care una în- 

titulată „Lanţul iubirii““ — şi tocmai aceea la care 

ținea mai mult autorul—au rămas—vorba unui ju- 

nimist,—pentru a fi întrebuințate. la alte opere. Ceea 

ce mă jicnea cu deosebire în--aceste drame în proză 

“era tocmai proza or: o proză diluată, o proză fără 

caracter, o proză par'că învechită. Se întîmplă însă 

„că, odată cu aceste producțiuni în proză, să-ini tri- 

meată un fel de poemă satirică în versuri dialogate, 

în care, dacă:nu-mă înşel, ca şi Gregorian la în- 

ceputurile lui, căuta să ridiculizeze pe adversarii 

"mei literari. > 
Satira _nu era isbutită, şi fireşte, nu i-am publi- 

cat-o. Dar am observat că versurile lui, deşi nu 
destul de fluente, au accentul vorbirii şi conciziu- 

_nea înțelesului, și atunci i-am dat, sfatul să lase 

deocamdată proza şi să încerce versul. Care nu 

mi-a fost mirarea, primind curînd după aceea, de la



  

el, două acte istorice în versuri „Praznicul Calicilor“ 
şi „Sărmanul Popa“ în care se 'vădeau calități. e- 

" minente de dșamaturg. De atunci părerea mea asu- 
„pra lui Mihail Smolski s'a fixat. Cînd am publicat 
„Sărmanul Popa“, i-am schimbat numele din Smolski, 
în Sorbul, și el a primit cu plăcere această schim- 
bare. 
„In „Praznicul Calicilor — o capodoperă în fetul 
ei — Sorbul ne înfățișează, cu o caracteristică li- 
terară ce-i este proprie—aceea a comicului tragic 
—arderea de către Vlad Țepeș a tuturor cerşeto- 

„rilor şi înfienilor, fapt de Care, în mod firesc, 
noi legăm sentimentul milei şi repulsiei. Ei bine, 
Soșbul vădeşte o adevărată putere genială drama- 
tică, făcîndu-ne să contemplăm o grozăvie atît de 
cumplită, cu ochii omului care nu e mişcat de loc 
de repulsivitatea faptei ce ne înfăţişează, ci numai 
de adincimea și adevărul caracterizării mizerabililor 
eroi. EI .are minunata putere de a scoate la iveală 
cu ocazia. acestui praznic,—şi fără să păcătuiască 
prin retorism sau satiră—cîtă josnicie, cîtă răutate, L 
ce cuiburi de: viții - lăcomie, gelozie, vanitate, sgîr- 
cenie, ură, rapacitate, etc., se găsesc în sufletele 
acestor nemerniciţi ai soartei, Aşa că, văzîndu-i cum, 
la masa domnească, se poartă unii faţă de alţii, dînd 
drumul, în toată libertatea, tuturor instinctelor rele 
şi meschine, ce clocotesc în ei, doBindim convin- 
gerea că umanitatea nu numai cîştigă, dar şi pierde, 
conservînd în sînul ei pe aceşti indivizi, mutilați şi 
la. suflet, și la corp; şi, cînd se apropie din tavan 
cazanul. pe care se bat, crezîndu-l plin de bună- 
tăţi, dar care aduce focul ce-i va mistui, — 
nu Simţim de loc în sufletul nostru -nici pic de 
milă pentru, ei, sau pic, de —îndignare . în contra 

Pai
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„actului înfricoşatului voivod. Vezi că Sorbul nu - 
pune nimic dela „el. Zămislită în conştiinţa lui, 

“ca cristal” suțletesc de sine stătător, ca'o nouă 
ființă sutletească ce-şi cere corpul expresiunii' ma- 
teriale, opera lui se prezintă cu toate caracterele 

genialităţii. Ea nu e rezultatul inteligenței: şi inten- 

țiunii lui artistice: în âcest caz ar fi doar o lu- 
crare de talent. Ea e rezultatul unei adevărate crea- 

țiuni, în care întîlnim unificate, fară ştirea autoru- 

lui, toate stările stifleteşti, — afect, iimpulsiune, în- 
/  telegere cu toate nuanțele lor proprii, —ea e un: 

microcosm al întregului suflet omenesc, şi de aceea 

_ni se integrează cu uşurinţă și pentru totdeauiră în 

suflet, pentru a fi totdeauna contemplabilă. Semnul 

„. genialităţii creatoare. — - | 

Aceleaşi însuşiri le găsim și în „Sărmanul Popa“ 

în care ni se pune în picioare — trup şi suflet — 

„marea figură de om şi de romîn'a lui Mihaiu 
-Viteazul. Intrebuințind prea mult monologul, (deşi 
cel mai frumos monolog din literatura . noastră. în 

„Sărmanul Popa“ se găseşte), această operă, în 
care întîlnim pipăit, sufletul aci viteaz şi mindru, 

aci milos, visător și emoționant,—aci plin de tact 

şi aci neîndurător, al lui Mihaiu-Viteazul, este iarăş 

o capodoperă a poeziei noastre dramatice. Nicăiri, 

cu toate sforțările poeţilor şi istoricilor noştri, nu 

se găsesc mai bine și mai unitar reliefate calităţile 

şi scăderile marelui Domn, decit aci. Aceeaşi putere de 
creaţiune genială ca şi în „Sărmanul Popa“. 

Intr'o zi Sorbul îmi cere printr'o scrisoare Să-i 

trimit repede pe „loan Vodă cel cumplit“ al lui Hasdeu. 

Cartea aceasta, cu 0 compoziţie limpede, dar de un 
retorism stilistic insuportabil, avea să-i servească,



poetuliii nostru pentru ca să facă o dramă istorică, 
avînd de figură centrală pe acest Domn cutezător 
şi neîndurat în realizarea idealului lui politic. Mai: 
cunoștea ce spune despre loan Vadă, — cronicarul 
Grigoie Ureche, care nu e deloc prieten acestui 
voevod—şi atit. Şi astfel la 23—24 de ani, Sorbul 
se-incumetă să scrie drama „lon Vodă Armanul“ pe 
Care apoi o întitulează „Letopiseţi“, dramă. Istorică 
cea mai întinsă (are 6 sau 7 acte), cea mai bo- 
gată dramă a noastră în personagii: vii. ȘI minunat 
caracterizate. şi concretizînd, sub forma cea mai pu- * 
ternică, ideia politică 'ce străbate ca un. fir ToŞu 
dramele noastre istorice: „Ghica Vodă“ a lui De- 
parățeanu, „Răsvan. şi Vidra“ a lui Hasdeu, „Despot 
vodă“ a lui Alecsandri, „Vlaicu Vodă“ a lui Davila 
şi „Apus de soare“ a 'lui /Delavrancea. 

Dar din „loh Vodă Armanul“ nu apar în „Con-. 
vorbiri critice“ dâcît trei” acte. La sfârşitul anului 
1910, revista încetează, dar nici autorul nu mai” are 
alt manuscris. El vede că lucrarea trebue refăcută pri- 
mele unu-două acte din cele publicate rămnînînd ca un 
simplu prolog al adevăratei drame. Cu toate aces- 
tea, dintr'atit cit s'a publicat, se vede aceeaşi in- 
tuiție genială şi aceeaşi putere de creațiune. Drama 
istorică a lui Sorbul nu semăna cu niciuna a pre- 
decesorilor săi. Nici „Ghica Vodă“ de Depărăţeanu 
în care se vede influenţa --lui Shakespeare ; nici 
„Răsvan şi Vidra“ în care maniera Idi Victor Hugo 
sare în ochi; nici „Despot Vodă“, în care romantis- 
mul francez retoric este de-abia romînizat prin câ- 
teva părţi de umor; nici „Vlaicu Vodă“, în care 
romantismul pitoresc şi arhaizant dă un cadră prea 
strein admirabilului caracter al lui „Vlaicu“ ;- nici 
„Apus de Soare““ în care romantismul epic aproape 
covirşeşte realismul psihologic — nu au putut da 
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modelul „Letopiseţilor“. Atmosfera, cadrul, perso- 

nagiile, dicțiunea lor au un colorit realist — realist 

din secolul al XVI. Nu că doar ştim cum gândeau, 

cum trăiau, cum vorbeau voevozii, boerii, ostaşii 

şi femeile acelui secol. C. Negruzzi și Odobescu ni-i 

arată întrun fel, Hasdeu într'alfel, Delavrancea 

într'altel. Dar fiecare ni-i. arată după o închipuire 

subiectivă—mai mult sau mai puţin -convenţională. 

E o coloare istorică inactuală ; dar nu poți zicecă 
personagiile lor.ar fi putut declama ca Răsvan al 

lui Hasdeu, ca Chiajna lui Odobescu, sau Petru 

Rareș al lui Delavrancea. Singurul despre care pu- 

tem zice că putea vorbi aşa cum ni-l înfățișează 

autorul este Alexandru Lăpuşneanu al lui Costache 

Negruzzi,” care a avut arta a pune aproape numai 

cîteva dictoane simple și caracteristice în gura cru- 
dului Voivod. In „Letopiseţii“ lui Sorbul găsim o 
admirabilă unitate între toate elenientele operei : ca- 

drul, obiceiurile, mentalitatea, modul de exprimare 

“al personagiilor formează atmosfera unică a unei 

epoce simple, aspre, primitive, analoagă cu a- 

ceea care se degajază din citirea cronicelor noas- 

tre, deşi ele ne dau' prea puțin amănunte în pri- 

vinţa vieţii materiale şi sufletești a acelor „vre- 

muri. Şi astfel avem în această dramă un suflu 

„puternic dz realism. Nici un 'avînt de: închipuire su- 

Dbieztivă: o motivare strictă în marginile realității 

primitive în care au să se misce personagiile. Dacă 

mai adăugăm -că, în afară de aceste însuşiri, Sorbul 

isbuteşte să dea viaţă la caractere absolut deose- 

bite și absolut originale: intrigantul dirz, Bilăe, va- 

nitosul -ridicul, Cosma Murgul, recele diplomat lon 

Golia, ambițiosul lipsit de caracter, Ieremia Golia, 
aprigul viteaz Slăvilă, sufletul. creştinesc al Sulta- 

_nei, soţia lui Bilae, etc. etc., şi, mai presus de toate
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măreţia sufletească nesdruncinată şi plină de tact, 
pe care numai fatalitatea e în stare s'o doboare 

a lui lon Vodă, încarnarea omului politic sub cea 

mai sublimă formă, - aveam date suficiente, chiar 
nuimai după publicarea celor trei acte, să consider 

pe Sorbul ca creatorul dramei noastre istorice rea- 

liste. Şi astfel în 1910, în ultimul număr al ,,Con- 

vorbirilor critice“ a trebuit să scriu că geniul dra- 

“matic al lui Caragiale avea un moştenitor în tînă- 

rul și necunoscutul Mihail Sorbul. 
Dar activitatea lui Mihail Sorbul nu era să 'se 

îmmormînteze odată cu „Convorbirile critice“. La un 

„an după acea, „Letopiseţii“ erau gata; dar zadarnic 

am bătut la uşa Teatrului Naţional, condus de 
Davila : ma fost aomisă. Cînd după 7 ani a fost 

pusă în repetiție, a fost adusă la reprezentare, lip- 

'sindu-i, după mărturisirea maestrului Nottara, cel 

puţin 8 repetiţii, şi acordindu-i-se numai două re- 

prezentaţii înainte de închiderea stagiunii... „Leto- 

piseţii“ aşteaptă şi acum să fie pusă în adevărata 

ei valoare dela un Director care să se uite mai 

mult la bunul nostru naţional decît peste hotare. 
Incontestabil, Mihail Sorbul — care ca “scriitor 

mare cine știe ce merite, este un genial dramaturg. 
El ne-a dat afară de cele despre 'care am vorbit 

aci, capodoperele ce se numesc „Patima rpşie“ şi 

„Dezertorul“ fără să mai pomenim alte opere dra- 

matice destul de onorabile. Şi triumtul lui în  dra- 
maturgia română — căci incontestabil, alt dramaturg 

propriu zis nu-i poate ține piept astăzi — este și 

triumful „Şcoalei nouă“, care I-a distins, l-a îndru- 
mat şi a luptat ca să-şi ia locul pe care-l are în 
literatura romînească, cum făcuse şi pentru Cerna. 
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“ JON MINULESCU 
)   

Minulescu nu € şi tofuşi este de-al „Şcoalei nouă. 

Nu e vorbă, el. se crede mai nou: decit noutatea în- - 

săşi, căci nu degeaba -a “scris .„Romanţe - pentru. 

mai târziu“. Dar „Școala nouă“, are întinsa ceva- 

vechiu. cu care Minulescu .niciodată. nu s'a putut 

împăca. cr 

Acest ceva vechiu este admiraţia pentru... “Emi- 

nescu, pentru... Coşbuc, pentru... Cerna pe care, în 

mintea oamenilor, îi simte ca nişte umbre ce cad 

pe strălucirea propriului său talent. Este tradiţia, 

peste care energumeni critici, ca N. Davidescu, au 

tras voiniceşte cu buretele şi li se pare că, dacă au. 

scut-o „cu îndrăsneala, ău şi nimicit-o. Aceasţă a- 
t:tudine mi-aminteşte pe un coleg de liceu, astăzi “ 
avocat, care în. avîntul către originalitate — sau 
mai bine către bolşevismul, care nu vrea : să re:u- 
noască nici o autoritate Și nicio intelectualitate — 

căuta să ; demonstre că nu există adevăr, raţio-. 

înd astiel: „Dacă vreau “eu să zic că ii-l fac 5, 

cine mă împiedică s'o fac..? Deci 1-1 nu fac 2!«. 
Aşa. stă lucrul cu chestia N. Davidescu, desmăţa- 
tul apărător al simbolismului, cu eare — după el.— - 

literatura romînă de abia ar fi început să existe,. 

Şi întru cîtva—deși nu atît de radical,* şi mai
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“mult în conversații particulare — Minulescu e şi el 
un fel de A. Davidescu, dar numai întrucît priveşte 
“tradiţia 'ce-i umbrește recunoaşterea talentului “său 
care ar fi fără margini şi fără rival. Eterna iluzie 
omenească | * 

Cu toate acestea, Și Minulescu a fost de-al. 
„Şcoalei nouă“, pentru că ea l-a recunoscut şi a- 

-doptat, cînd toți se scandalizau de ciudăţeniile lui, şi 
nu-i vedeau şi frumuseţile pe care ele se încrustau. 
Şcoala nouă îşi pusese în principiu să recunoască 
toate formele de artă, fie tradiţionale, fie cu totul: 
n0i,—cu o Singură condiţiune: să fie adevărată 
artă, iar nu numai imitație şi snobism. Şi Minulescu, 

cu! toafe excentricităţile lui, aducea în poezia noastră 
nu numai O notă nouă, dar şi o armonie şi o formă 
“nouă. Nota nouă era misticul nostalgic „al depăr- 
tărilor în timp și în spațiu, în care îşi învăluia,: 
'ridicînd pînă la poezia adevăraţă, sinceritațea sen- 
suală. În această privință se poate face o intere- 
“santă — şi neaşteptată—asemănăre între Minulescu 
“Şi Mihail Sadoveanu, care, şi unul, și celălalt, 
unul cu mijloace sucite, elătalt cu mijloace fireşti, 
scot poezia tocmai dintr'un sîmbure de sensualism, 
dîndu- -ne, cu ajutorul lui, Sadoveanu, fiorul cel mai 
intens al vieţii, pe care, infăţişînd-o nimicită de mer- 
Sul ei neîndurat, o îmbracă în frumuseţele negrăite 
„ale naturii, Şi întro melancolie largă şi sănătoasă, iar 
Minulescu, melancolia rafinată şi nostalgic mobidă 

distilată din propria-i simţire, căreia îi dă un cadru în - 
care natura este cam axfixiată de modernism con- 
“vânţional şi exotic. 

Ori cum ar fi, Minulescu aducea o. notă nouă în 
„poezia noastră, o notă pe care el şi-o impunea prin-"
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to formă a lui,. cristalină şi luminoasă, îi care şi 

tradiționalismul. sintactic îşi avea meritul său,— dar 

mai cu seamă, cum am spus, printr'o nouă armonie. 

Nu e vorba, fireşte, de armonia ce ar rezulta din 

ciudățenia tăerii versurilor în rînduri cînd mai mari 

cînd mai mici (de multe ori reduse doar la o con- 

juncţiune monosilabică), nici de scrierea lor - altfel 

decît cum o face lumea. Ori le-ar scrie aşa oriar 

recurge la forma tradiţională, armonia: nouă a ver- 

suriler lui Minulescu: nu isvorăşte din aceste biza- 

rerii, ci din altceva— din ritmul nou al sufletului 

lui. Versul lui nu este altul decît versul nostru tro- 

haic de 16 silabe (compus : din îmbinarea a două 

verstiri poporane), pe care, însă, el, vrind să-şi accen- 

- tueze mai mult ritniul sufletesc, decît cel mecanic, 

îl rupe în tot atitea unități eterogene cite accente 

puternice sufleteşti simte în conținutul său poetic. 

Acest ritm sufletesc este larg şi rezonant, dar mol- 

com şi rezignat. El numai prin el însuși ne dă dispo- 

ziţia sufletească ce constitue conţinutul în genere al 

tuturor poeziilor lui, deşi, de la bucata la bucată, 

se remarcă oarecare nuanțe. ! 

Avînd o notă nouă — nouă și față de modălele 

«streine — avînd şi'o formă şi mai cu seamă, o 

armonie nouă și, din pricina aceasta avînd un mare 

cerc de admiratori şi mai cu seamă de admiratoare,— 

şi mulţi imitatori, încît se poate vorbi de minules- 

cianisri— dece totuşi Minulescu nu poate fi pus pe 

„ aceeași treaptă cu Gr. Alexandrescu, Eminescu, 

Coșbuc, Cerna ? De ce critica nu- ipoate da această 

supremă satisfacţie ? Pentru că poezia lui Minulescu 

ate întrînsa ceva morbid și decadent. Pentru că 

în ea_nu Simţim pulsîdd sănătatea sentimentelor 

_obişnuite poetului. Pentru că, tocmai din pricina 
e 
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aceasta, de cele mai multe ori, Minulescu se mulţu- 

meşte cu simple afifudini sentimentale, neavînd 

puterea sau interzicîndu-și să pătrunză în partea 

adîncă și sănătoasă a sentimentalităţii umane; Minu- 

lescu, din pricina aceasta, va rămîne totdeauna la - 

marginea drumului mare al literaturii. Va fi tot- 

deauna ca o floare de seră maladivă pe care mai vrea 

niciodată s'o ai în buchetul frumos și sănătos ce-l 
pui pe masă. 

Aşa fiind, se înțelege pentru ce Minulescu, “care 

ne încînta cu verva. lui, la nesfirşitele mese literare 

ale „Şcoalei nouă“, nu ne producea acelaş entusiasm 

cu versurile lui. Ba putem zice că, cu cît, în ex-” 

pansiunea lui de om sănătos şi stăpîn pe mijloa- 

cele de expresiune, ne fermeca mai mult cu sănă- - 
tatea lui brutală, cu atît n= făcea să simţim ca ceva 

factice morbidezza poeziei lui. 

Acest simţimînt al nostru putea -să nd corespundă 

adevărului ; şi, de fapt, lucrurile trebue să fi fost 

altfel, din momentul ce nimeni prin nimic nu l-a 

putut face pe Minulescu. să-şi modifice vreuna din 

bucăţile lui poetice. De 17 ani, între mine şi el, 
există o contraversă cu “privire la poezia lui „Clo- 

potele““, care are două pete; pe care el, în ruptul 

capultii, nu vrea sa le recunoască, deşi sînt evi- 

dente, fiindcă e vorba de logică. L.ucrul e explicabil 

prin faptul că formula sa poetică e în adevăr fem- 

peramentală, completă în ea însâși, şi deci adevă- 

rată, cu toate că contrastează prea mult cu îrsuşirile 

personalităţii lui omeneşti. Dar oricît de adevărată ar 
fi, cât pentru el,-nu este adevărată cit pentru su- 

fletul umanităţii. Căci pînă acolo nu se pătrunde 
cu boala, ci numai cu sănătatea. 
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LIVIU REBREANU - 
  

Liviu Rebreanu—tânăr înalt, spelb, cu ochii lim- 

pezi şi azurii-spălăciţi—mi s'a. înfățișat, în salonul 

meu-bibliotecă din Strada Gramont, pe la sfirşitul lui 
Noemvrie anului 1909. Născut în ţinutul: Năsă- 

udului, îşi făcuse şcoalelecu note absolut eminente 

şi ajunsese locotenent în armata austriacă. Dar scri- 
"Sul îi eră marea lui menire pe pămînt; și âstfel 

de timpuriu căutase să colaboreze Ia diferite publicaţi- 

- uni ungureşti şi nemțeşti din Budapesta și Viena, şi-şi, 

” atrăsese din pricina aceasta, observaţiuni și pedepse, 

pînă ce, biruitde vocaţialui de scriitor, își lepădase 

uiiforma ştreină şi. venise în Regat, — cu prea pu- 

ține mijloace materiale — ca să scrie romineşte. 

L-am ajutat cît am putut-—să-și poată duce viaţa 
de azi pe miine. Şi din capul locului mi-a “dobîn- 

“dit încrederea prin talentul şi sîrguința sa. După 
“mai puțin de două luni devine secretarul revistei 
„Falanga“ (Ianuarie 1910), foae săptămidală pe care 

o fondasem ca să lupt mai corp la corp în contra 

„atacurilor la Care eram expus în publicistica noa- 

stră. Dar nu trec două-trei săptărhini Şi Rebreanu 

dispare. Autorităţile austriace îi ceruse extrădarea 
şi înfundase cu el Văcăreştii pînă la facerea "for- 

melor. Şi în zadar am alergat patru luni pe la 

toți sfinții. Intervenţia diplomatică n'a putut îi biruită. 
Rebreanu a fost extrădat. 

Naş ft menţionat acest incident, dacă n'ar îi le- 
. 
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gat «fi două fapte, care, de pe atunci, mi-au dat 
siguranța că Rebreanu va îi unul din cei mai în- 
semnaţi scriitori ai noştri. 

Un. scriitor devine mare, în genere, prin două ca- 

lităţi : prin geniu) şi prin cultură.” Geniul îţi dă 
rezistența, cultura, lărgimea orizonturilor. Si în răs- 
timpul de 4 luni, am putut constată la Rebreanu. 
amîndouă aceste însușiri. - 

Fiind paznicul micului lui bagaj literar, am văzut 
cu : surprindere că el studiase analitic pe întreg 
Creangă ; şi, în acelaş timp cu limba ungară şi 
germană în care-și făcuse toate excelentele lui studii 
—se lupta' cu limba rusească, din care începuse să 
traducă „Răsboiu și Pace“ de Tolstoi. Aceasta, în 
ce priveşte cultura. 

“In ce priveşte puterea creatoare, cunoşteam de el 

o nuvelă publicată în „Luceafarul“ — „Răsbunarea“, 

şi o a doua, pe care 'nu-mi aduc aminte dacă o 

publicase. pînă atunci, „Proştii“. Cu deosebire aceasta 

din urma revela un “simţ de observaţie şi o artă a 

gradaţiei, dar, în acelaş timp, avea defectul de a fi 

tendenţioasă. Un țăran şi fiul său (admirabila scenă 
a plecării prin întuneric !) se sculase din viul nopții 
să apuce trenul; dar, din'pricina disprețului şefului gării 
apucă să ia biletele la vreme şi rămîn pe /jos. In 
acest gest al şefului se simţea, în prima redacţie, 
disprețul ungurului pentru romîn. Eră o notă 
îalsă care înlătura fatalitatea lucrurilor ce se 
Simțea în tot cuprinsul schiţei. Rebreanu a simţit-o 

„îndată şi a înlăturat-o. Cu atîta pot zice că am 

1). Fiind vorba de puterea de creaţiune — nu între- 

Duinţez cuvîntul de „talent“ care e mai răspindit. Cuvintul 

„genialitate“, e adevăratul termen propriu.
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contribuit la desvoltarea acestui mare scriitor. A 

fost de ajuns această observaţie pentru ca totdeauna 
şi pretutindeni să devină admirabilul povestitor epic 

— absolut -obiecțiv — al gândurilor şi gesturilor e-" 

roilor săi. Dar îu acesta a fost semnul, după care 

am recunoscut genialitatea lui Rebreanu. Deşi, ştiind 

romîneşte de-acasă, ca fiu de învăţător ce eră, el 
îşi făcuse toate studiile în ungurește și în nemţește. 
Scrisul său româînesc era destul de - corect, dar nu 

destul de format, cu tot studiul sistematic la care 
supusese limba marilor noştri scriitori. Care însă 

nu mi-a fost mirarea că, în patru luni de preven- 

ție... diplomatică la Văcăreşti, el îşi însușește per- 
fect limba romînească a mahalalelor, argo-ul me- 

diului pușcăriaşilor, şi astfel ajunge să-mi prezinte în 
Septemvrie următor, după ce scăpase definitiv - de 

armata austroungară,—două , nuvele din viaţa tică- 

loşiţilor vieții: „Culcuşul“ şi „Golanii“, capodopere 

ale realismului estetic în limba romînă. 

lată pentruce, cînd am închis „Convorbirile cri- 

_tice“ (Decemvrie 1910) şi în câre Rebreanupublică 
a treia capodoperă nuvelistică, „Dintele“ —în notițele 

critice privitoare la Sorbul şi la el, eu relev cu toată 

tăria marele lor rol viitor, al unuia în poezia dramatică, 

al celuilalt, în poezia. epică... 

De pe atunci Rebreanu cugeta la roman. Timp 

de 7 ani (1913-—1920) lucrează la glon“ cel mai fru- 

Amos roman rominesc şi unul din cele mai tipice 

opere de acest fel, în literatura universală. Recunoa- 

şterea strălucită de acum patru ani a marilor merite 

ale acestei opere— recunoaștere care n'a suferit în- 

tru nimic de criticele lui Jorga şi Arghezi (par no- 

bile fratrum !)—este punctul culminant, pe tărîmul 

creaţiunii literare al „Şcoalei nouă“. ă
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„lon“ în adevăr este ca un fel de epopee a .ro:- 

mînismului, cu: întunericul şi luminile li, o epopee, 

în care 'însă pătrundem pînă în adincurile sufletu-- 
lui omenesc. lon, eroul cu aviditatea lui brutală de 

pămînt nu e decît.expresiunea primitiyă a ambiţiunii 

care roade sufletului oricărui om în general şi ori-. 

cărui roimîn în specie, pentru a se ridica de- -asupra 

mediului, în care l-a sădit natura și contingenţele: 

sociale. lon—erte-mi-se comparația, fiindcă în fond! 
cuprinde purul adevăr—este în epic şi în patetic, 

ceeace e Caţavencu în comic. 
Dar tocmai pentrucă lon e patetic şi epic, viaţa 

lui estetică nu se reduce la un simplu incident ca 

“aceea a lui Caţavencu, ci se desfășoară în toată în- 

tinderea ei. In această desfăşurare, autorul are prilejul 

să pătrundă adinc în firea omenească şi să facă din 

lon un simbol tragic al soartei omeneşti. Căci în acest 

veac al bunurilor materiale, toţi sîntem mai mult sau 

“mai.puţin loni. Toţi ne simțim mai mult decit sîntem 

(deși lon eră în adevăr superior mediului lui), toţi 
năzuim întîi la bunurile pipăite ale vieţii, lăsînd 

pentru mai tirziu pe cele spirituale, şi toți, ca şi 

lon, facem pînă la sfirşit cite un faliment mai 
mult sau mai puţin cinstit sau fraudulbs. lon e sim- 
bolul ambiţiei tragice care ne arde sufletul şi care 
totdeauna se va simți mai cu seamă în perioadele 
de creştere ale popoarelor. Este defectul unei mari 

calităţi, şi de aceea „soarta lui lon—cu mici variații 

— este. icoana propriei noastre soarte. Aceasta e 

“marea lui însemnătate. 

Dar „lon“ mai esteo mare operă, prin n perfecta « obiec- 

tivitate epică a autorului, prin conciziunea și a- 

dincimmea trăsurilor sufletești a personagiilor (pro- 

porțional cu numărul paginilor me cuprinde, este, 

$
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“de Sigur, romanul cel mai bogat în personagii bine 
prinse și definitiv fixate), dar- mai cu seamă prin 
originalitatea compoziţiei. 

In jurul personagiului principal “şi-al familiei lui, 

Simbure întunecos, adînc şi fioros al sufletului o- 

menesc, se învîrtesc, în cercuri concentrice şi din 

ce în ce mai largi şi mai luminoase, alte pefsonagii 

şi alte familii — Gheorghe, Preotul Belciug, Her- 

delea, cu ginerii, fetele şi băeţii săi care, răspîndiţi în- 

toate locurile româneşti, sint ca razele unei stele ce 

toate izvoresc din acelaș punct, dar îşi răspîndesc 

lumina în lumea toată. „lon“ nu e ca „Purgatoriul“ 

"lui Moldovanu o încercare: de. roman xsocial romi- 
nesc care ar putea să devină, la reluare, mai mult 

:sau mai puţin izbutit; „lon“ ește un roman-epopee 

definitiv, care va ţine un loc de onoare nu numai 

în literatura romînească, dar și în literatura univer- | 

sală, alături cu „Scrisoarea | de Eminescu“, cu „A- 

mintirile lui Creangă“, și cu „O scrisoare perdută 

de Caragiale“. 

Dar „lon“ nu reprezintă decît o lature a geniu- 

dui lui Rebreanu. 

La doi ani după. „lon“, roman social, în care 

mişună o întreagă lume, Rebreanu ne dă în „Pă- 

durea Spînzuraţilor“, un roman psihologic — unul 

din cele mai puternice romane psihologice cunos- 

cute, în care tot interesul ne este absorbit de. tri- 

bulaţiile sufleteşti ale unui singur erou: Bologa. Pro- 
blema ce şi-o pune Rebreanu e de-o îndrăsneală 
puţin cunoscută: — şi de aceea atît de originală 
în lumea romanului. 

Bologa, ofițer romîn-- în armata austroungară, e 

mai întii de toate militar şi nu înţelege să se mlădie 

în faţa trădărilor inspirate de naționalism. Membru în
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consiliul de războiu, el condamnă la spînzurătoare- 
„pe un camarad ceh, care voise să pactizeze cu ina- 
micul. Ceva mai mult. EI se îngrijeşte de amănuntele _: 
execuţiiinii şi, parcă dus de o influență ipnotică, ur= 
măreşte victima, cînd e spînzurată, îi studiază mişcă- 
rile şi-i prinde privirea pînă în ultima clipită. “Problema 
eră ca acest fapt să impresioneze atît de puternic pe 
Bologa, încit să-l] aducă, prin nenumărate frămîntări 
și crize sufleteşti, în aceeaş situaţie: să fie spînzurât 
şi el la rîndul lui pentru aceleaşi pricini, dar făcîndu-l 
să păstreze o linişte care, deși de un efect si- 
niStru fără pereche — să serene mai mult cu. o eli- 
berare supremă, 

Rebreanu îşi pune probloma, — instinctiv-genial 
— şi isbutește s”o deslege. Pădurea spînzuraţilor “ 

e o carte halucinantă. Superioara lui „lon“ ca vioiciune 
de analiză, îi &ste inferioară ca sănătate, Ea e rezul- 
tatul” unei psihoze, iar nu al unei psiheze. Printr'a- 
ceasta se aseamănă cu literatura rusă, Care, în marea 
ei majoritate are caracteristica aceasta a misticismului 
bolnăvicios. Dar este cu. desăvirşire altceva decît 
această literatură. Cu obiectivitatea-i olimpică, Re- 
breanu, şi în acest roman, isbuteşte. să atingă 
maximum de efect. Astfel că, nepunînd nimic „liric 
în opera sa, şi cu toate că e vorba de analiza unei 
psihoze, el apare înti"însa ca mintea sănătoasă a uuni 
doctor genial, care disecă. adincurile sufletului ome- 
nesc la lumina măritoare a unei maladii sufletești. Ea 
complinește amplitudinea talentului lui Rebreanu și 
îmbogățește literatura noastră” cu o operă de analiză 
ce nu-și are pînă acum perechea. N - 

Negreşit, nu cu aceste cîteva trăsături dealtmin- 
feri esenţiale, se poate defini în amănuntele ei ceeace 
a fost şi este „Școala nouă“. 

m
.
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Dar pînă la un istoric al ei, în cadrul general 
al. direcțiilor critice, în mijlocul cărora s'a desvoltat 

- -şi cu care adesea ori Sa isbit, — şi în şirul a- 
cestor articole, -care au de scop să contribue la 

întronarea raționalismului ordonator în locul mjsti- 

cismului dezordonat — aceste amintiri arată îndestul 

_rolul „Şcoalei nouă“ în ordonarea elementelor create 

«de furia misticismului naţional ce caracterizează înce- 

putul secolului XX. 
Triumful scriitorilor ce s'au desvoltat în sînul ei 

«dă măsura propriului ei triumf. 

3
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Axscnru. — În siirşit, a pățit-o Dragomirescu. 

Ginuganu. — Ce e? 

Axeuzi, — Unul de la „Revista vremii“ îl face 

„harcea-parcea'“. Are dreptate, mencher, nu știe 

să scrie. Şi ce-i aia misticism naţional, misticism 

rațional, misticism poporanist, misticism guinde.... 

„ Cnespr.  — Pe gpine mă face mistic sceptic... 
Ginueaxv. — la să vedem şi noi. dragă. 

TarvaLe. — Mă primiţi şi pe mine ?; 
Asset. — Poitim ! a 
GIRLEANU.- — (încet lui Anghel) De ce-l primişi, 

dragă ? | . 
AxGHEL. - (tot aşa) Păi tu ştii bine că eu nu sînt 

antisemit. Mai degrabă, au contraire. Şi-apoi ştii , 
că are judecata tăioasă. 

SărLescu. - şi de ce-l învinovăţeşte, mă ! 
AnGHEI. — Că nu ştie să scris! Pune „care“ în 

loc de „cari“ ori „carii“, 

„V. Părx. — Nu ştie să. acorde relativul ! Nu de- 
geaba i-am dat nota 3, în claşa IN, pentru “că 

wa ştiut să-mi spue, ca în carte, — definiţia atribu-. 
tului din „Sintaxa de Siraian“. 

  

1) Pentru o mai bună înțelegere a acestor două dia- 
loguri, trebue citite mai întâi articolele din secţiunea 
-Misticsm raționalism, pragmatism“ de mai nainte. 
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Cizer. — Să am ertare. Pe Dragomirescu l-am 

criticat şi eu destul, dar cred că, în chestia cu 

" „cari — care“, tînărul acela „careoiob“ dela „Re- 

- vista vremii“ n'are dreptate. _ 

D.. Axoner. — Cum mare ? 
Cuenpr. — N'are, pentrucă poeţii noştri pun mai 

totdeauna „care“ înloc de „cari“. E o chestie de 

eufonie, şi-apoi „cari“ mai sînt şi viermuşorii ăia, 

„care” rod lemnele..... lacă un exemplu bun: por- 

tim de zi „cari rod-lemnele” — îţi strepezeşti , 

dinţii...... 

D. Axener. — Ei doar n'o să- mi spui că. Emi- 

nâscu... ? 
„Caesni. — Ei, da Eminescu. Poftim exemple : 

Cind- vedem că toți aceia care vorbe mari atuncă... 

3 

sau ; 

Impărați pe care lumea nu. putea să-i mai încapă... 
- | Ă N 

Cenxa. — Şi eu am scris : „...0Chii care-au plîns 

mereu.."” — : 

Chei. — Tu ca tu, că ai învăţat -romiîneşte la 

4 - şapte ani, dar simpaticul nostru Anghel el însuşi a 

scris versul care începe : „Se'ntorc care de care"... 

D. Axeurr.-* Bine, dar acolo e vorba de „flori“ ; 

subiectul e la feminin şi pluralul femininilor «e 

Care“, nu Cari.... 

Cuannr.— Chiar“ aşa să fie, dar aş fi vrut să te 
-xăd scriind : „Se 'ntrec carii de cari“. 

Săurescu — Asta e-o copilărie. Să vedem. ce 
mai spune, broscoiul ăla ? - 

Taware. — Săulescule dragă, eşti prea liber în 
expresii.
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Carp. — Şi cu atît mai nedrept, cu cît „bros- 

. coiul:“* ăsta, cum zici „tu, are o observaţie justă: 

- “repetiţia la infinit a lui „care“. Vorba lui :.0 ad- 

vărată . „careofilie”. Intr'o îrază de 14 — 15 rîn- 

duri, se găsesc nici mai mult nici mai puţin decît 6 

: 4(șase) „care“. 

ş , TRIVALE. — la s'o citesc şi eu : „Astiel pînă la 

'1890 deosebirea se făcea... (citeşte mai departe 

mormăind“). Sint întradevăr 6 care în 12 rin- 

duri, dar dacă îraza ar “îi fost mai armonios, mai 

echilibrat construită, — lucru explicabil prin graba 

tiparului — nici nu sar îi băgat de seamă. 

Cena. - . Cind e vorbaide „qui“ şi de „que“ 

de „die“ şi „welche“, nu are Dragomirescu mai 

mulţi „care“ decît bunioară un Descartes sau un 

Kant. Pe cît de puţini „care“ 'au poeţii, că tre- 

bue să citeşti pazini întregi, ca să găsești uhul, 

__ pe atit de. mulţi au filosofii. E o manie îilosofică. 

TRIVALE, — O manie sau poate o necesitate. In 

îraza asta 'cu şase „care“... 

| Saăuescu, — Măi, fraza asta am. mai văzut-o, ci- 

| tată în „Aurora“, Se vede că e singura în atitea 

: foiletoane, şi ăştia — din ce pricini se ştie bine — 

crapă de necaz şi i-o toi citează mereu. la iăsa- 
țintă în pace ! - 

Tarvaue! — Lasă-mă să isprăvesc. Filosofii cu 

i gindirea lor analitică nu pot să scape de „care“, 

3 „mai cu seamă, cîui vor să cuprindă multe lu- 

cruri, în puţin spaţiu. Să vedem cite idei se cu- 

prind în această îrază.... 

Axuer. — Ce îrază — îrăzoi vrei să zici... 
Tarare. -- Fie şi îrăzoi ; dar tot mai elegant e 

.
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să zici „irază lungă“. În ea enumără școlile  i- 

erare din preaima lui 1890, . cu conducătorii * şi. 

revistele lor şi stabileşte. “relaţiuna, pe do "parte . 

între Maiorescu şi Hasdeu, şi între Hasdeu Si; 

“Moitul român“ al lui Caragiale şi Bacalbaşa. E 

ca o frescă... 

Axeneu. — Frescă cu „care“... — 

Ginueanv. — Las'o 'ncolo de “cacotonie | 

Tawwaug. — Apoi domnu-ăsta de „la „Revista vre- 

mii“ îi face şi această grozavă acuzaţie fiindcă a 

seris : „că. Coşbuc şi Caragiale făceau...... N | 

SăvLescu —  Şi-ar fi vrut să pună înții pe Cara- 

giale ! € 

Gineanv. — (îi pune mina la gură). St! că 

noi doar sîntem spirite ! 

Cuenpi. — la să vedem mai departe. (Citeşte) , 

„0 expresie a cărei. sacră. banalitate ne ÎnCcUnoş- 

tințează că „Chendi“ „nu poate face casă bună“ cu 

Nicolae lorga...".. Măi, criticul ăsta e un prost. 

AxuseL. „— Ai început pi iei partea lui Drago- 

mirescu. a 

Cuarunr. —- N'o iau de loc. Dar să spui Că 0 ex- 

presie neaoş romînească este o „sacră banalita- 

te“, e prea de tot revoltător. Dacă nu sar îi po- 

irivit tonul articolului, ar fi putut să spună că e o 

expresie prea familiară, poate chiar „vulgară“, 

dar să-i spui „sacră banalitate“ e să înioseşti pe 

toţi scriitorii noştri poporani; începînd cu Anton 

Pann şi sfirşind cu Creangă. Habar n'are de ce 

îusemnează caracterizare literară ! 

- Săunscu. — Broscoiul idiot ! 

«Ginuganv, — Dragul meu, ce păcat că nici aick 

nu ti- ai lăsat firea aprigă |! 
-
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ANGHEL — Ei, nu-i aşa de prost cum zicăţi voi ! 

E drept că băiatul serie cu o îurie nestăpinită. Vor- 

bind de poetul Talaz, îi zice în batjocură Pope: 

” “  scu-Talaz. Intrebuinţează la adresa criticului ca- 

a re de! nu e oricine, cuvinte ca „aberaţie“, „ar- 

hibanalitate“, „Pristanda”, etc. | 

Vorbeşte de condiţiile de stil ce trebue să în- 

-deplinească un critic şi scrie „importanța ipotezei/ 

SE “în eforturile pentru descoperirea adevărului“, „sis- 

jem original' şi omniputinte“, „temerea-a  noas- 

tră care ştim că...“, „mistici d€ dimensiunile d-lui 

Puşcariu“; *„neobosita inventivitate a. marelui nos- 

tru metodologic (metodolog), „care hohote cu 'a- 

tita mulţumire“. E un tînăr, şi tinereţea fierbe în- 

tr'însul mai mult cu buruiana urii, decit cu aceea 

a înţelegerii. Dar băiatul, oricum, e solid. Toate ci- 

taţiile au trimiteri — are peste 23 de note : un a- 

devărat erudit ! Şi apoi se pare că a pătruns ba- 

„zele şubrede ale metodologiei lui Dragomirescu, şi 

observaţiile lui pot jlătura din mișcarea noastră 

liteţară influenţa acestei directive critice... 

TRIVALE. — Adică şi pe mine. 

Caesni. Nici. mie nu-misplac  sistematizările 

. 1ui Mihalache, dar de, ca să le răstorni, îţi trebue 
, alți umeri ! 
5 “Tawwane. — Eu, din percurgerea articolului, văd 

„că tînărul nostru ma înțeles nimic din metodolo- 

gia lui Dragomirescu. 

    

Săvusstu. — Bravo, Trivale ! Dă-i la cap bros- 

- <oiului ! 

Axcueu. — Şi mie mi se pare contrariul. 

Ta ALE — Duwmitale ţi se pare, dar eu văd. 

 



pa 

Ginuzasu. — N'aveti decit. să vă arătaţi drep- - 

tăţiie. - | a 
“Cueuoi, — Păi acum nu mai pitem.-Ne face 

semn Carâgiale, să ne ducem la el. Te pomeneşti 
N 

| co fi citit şi el „Revista vremii. | 
SE TRIVALE. —- Atît mai bine ! Da 

Ginuanu. — Hai la Caragiale, iar discuţia Voas=. 

Vtră, s'o auzim altădată !- 

_ / , 
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Siuvestu: —. Hi! frumos trebue să fie acum la 

- Bucureşti ! 

Gtaeavv. — Cînd stam noi cu toții la Terasă. 

şi miroseau îlorile de castani şi liliacul! 

Cenna. — Şi-aici e îrumos destul, în poenele as- 

tea dumnezeeşti, dar. seva aia a vieţii care te îm- 

pingea să îmbrăţişezi tot universul şi te făcea să 

închizi ochii şi să doreşti moartea în deliciul vie- 

ţii — aci nue. | | 

Axoner. — Trăsurile cu coşul ridicat — la 

şosea. (Face cu ochiul). Ce. zici, mă Girlene ? 

Ginueanv- — Fi acum, s'a înfierbiîntat.... spiritul 

în voi ! _ A 
2 

„ Cuesnr. d să vedem mai bine ce e cu dis- 
“cuția aceea ! Să chemăm pe Trivale. 

| Ginueanv. — Lasă-l, 'mă dragă, de-abia scăpa- 

sem de el. Şi-apoi aci, în părțile de sus ale dum- 
_brăvii noastre romînești, nici nu poate să vie. Tu 

m'ai citit „Naţionalismul în artă“ al lui Cuza ? 

4 Curi. — E o țesătură de erori... onorabile. Şi- 

ai să vezi asta nu din alta, dar din îaptul că ai 

is
a
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să te pomeneşti acum cu Trivale-Netzler — pină 

în meleagurile astea. 

Sr, O. lose. — Sfintele meleaguri ale neamului ! 

Siwuscr. —  Uite-l că vine. O păţişi, “Girlene ! 

Ginueaxu. — Atunci se yede că Dragomirescu 

are dreptate : sînt ovrei care Şi- -au pierdut dun- 

gile spectrale ale neamului lor, Şi-au dobîndit pe 

cele ale noastre. PE 

Axener. — Cum ţi le-ai pierdut tu pe cele gre- 

ceşti, şi Cerna pe cele ruso-bulgăreşti.... 

"Cuneo — Asta însemnează că atmosfera Su- 

fletului  romînesc, cu generozitatea lui hobilă, cu 

- răbdarea lui înțelegătoare, cu simţul lui de drep- 

tate şi cu apriga-i sete de adevăr cafe se ascunde 

- sub înțeleptul „o fi“, — are o putere cuceritoare 

poate tot aşa de-mare, ca şi aceea a marilor neal- 

: muri ale lumii, care cuceresc, fiindcă mulţumesc 

ÎN fudulia: omului. Şi oricît de ironic aş fi în scepti- 

cismul: meu naţional, — zic că aşa e 1 

Axaueu. —. Va să zică „tot adevărat e că. 

te-ai dat de partea lui Dragomirescu?! 

Cunavr. — M'am dat nu m'am dat, fapt e. că | 

eu. am fost şi sînt naționalist de altă culoare de- 

decît cum era un Iorga, bunioară. In: naționalismul 

meu şi-a turnat vechiul junimisme citeva picături . 

de scepticism, şi nigiodată n'am putut să mă uit în 
gura. ălora“ care, bătindu-se în piept la întrunirile 

—maţionaliste, şi vorbind de romînism (cu doi şi trei 

1), îşi- pregăteau pe sub masă buzunarele pentru 

felurite subvenţii naţionale. 

Aşa am şi rămas : naţionalist-naţionalist, dar pi- 

 păind cu îndoială declamaţiile onorabilului romîn 
ţ
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Caţavencu... Am rămas, cum mi-a zis Dragomi- 

rescu : naționalist” sceptic..... 

ANGHEL, „ Da, dar Dragomirescu nu ţi-a ZIS 

âşa : el te-a zăcut mistic sceptic. Pâi, eşti tu nlis- 

tic, măi ? 4 

Ceas. — Cum văd, discuţia a început deabi- 

nele. Dar, în loc să fie între tine şi Trivale, :s'a 

încins între tine şi Chendi. . 

Tavan, — Păi sunt şi eu pe aici, şi nu mă. 

dau înlături de loc. Numai să mă ertaji că în- 

târziu. Mă luaj la colţ cu alde Stuermann, care 

vrea să vină şi el pînă aici, şi nu poate. 

Cenxa.:— Se vede că ma putut să dobîndească 
dungile noastre spectrale. 

losrr. — Pierdem vremea degeaba. Să răspun- 

dă Chendi la întrebarea lui Anghel. Este el mistic 

cum i-a zis..... ălă? 

Cuunni. — Se vede că sînt. 

SiuLescu. — Este, este ! 

Taran. — Mai întîi să fixăm înţelesul cuvîn- 

“tului „mistic“. Altiel nu ne înțelegem. 

“Cena. — Fireşte. Imi daţi mie voe să dau eu 

o definiţie ? / 

Ginueasv. —- Mai € vorbă, dragă ? Doar eşti |i- 

cenţiat în filosofie magna cum laude şi pe deasu- 

pra şi doctor filosoi din Germania ! De drept, nu 

eşti numai poet, dar şi profesorul nostru universi- 

star, care eră să fii... 

Censa. — Nu-mi mai înnumăra titlurile! Imi- sînt 

periect indiferente. Aici sîntem toţi o apă. 

Şi zic dar că misticismul este puterea tainică ce 

izvorăşte din ceea ce numim adîncul sufletului : şi 

colorează, cu culoarea necunoscutului, nepătrun-
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sului, inexplicabilului, diferitele noastre stări suile- 

tești. . “ 

Tavan. — Imi dați voe să adaog ceva. Nu e 

vorba de ceeace înțelege unul sau altul dintre- noi 

prin misticism, ci de "ceeace. grede Dragomirescu. 

In cazul de îaţă e adevărat: definiţia ta,se po- 

triveşte cu a lui, dar trebue niţică preciziune. Tre- 

Due să spun că fostul meu profesor are mania tri- 

“partiției sau tricotomiei. , aa 

Cena. - Manie şi nu prea... A avut-o şi Hegei 

— şi se găsește pretutindeni în istoria cugetării o- 

meneşti. _ | 

“Tare. E drept, a avut-o ilegel, şi-o. mai are 

şi creştinismul. Că doar Trinitatea —. Tatăl, Fiul 

şi Sfîntul Duh — ce e? Tatăl reprezintă voinţa * 

cîrmuitoare, Fiul, — inima plină de milă ; şi, Siîn- | 

tul Duh — priceperea, inteligeţa; raţiunea, primul 

element al coheziunii între oameni. Nouă ni se pare 

manie, — şi ai dreptate cînd zici manie şi nu prea 

— iar ăluia de la „Revista vremii“ o despreţuită 

„arhibanalitate“,—dar "pentru ce n'avem dreptate ? 
. * 

Pentrucă -. Dragomirescu, mai întîi, nu stă la în- - 

doială s'o  întrebuinţeze  oridecitepri vrea să 

lumineze & chestiune în legătură cu viaţa sufletu- 

lui,— şi al doilea, pentru că se întemeiază pe un 

lucru simplu, cunoscut de toată lumea, pe deose- 

birea dintre simţire, inteligență şi voinţă ce se gă- 

seşte în. orice psihologie elementară. 

- Dar şi noi şi... „broscoiul“, cum - zicea Săule- 
SCI. ua 

Siorscu. — Şi eri îmi făceai observaţie că/nu 

vorbesc elegant.....! | 
Ginueaxv. Adevărul e că cuvîntul de „broscoiu“* 

Pr 
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"în fomîneşte e tn cuvint” cu care mîngiem 

pe noii născuţi. „Uite broscoiul, Cum se bită, cum 

ride !* auzi pe la toate cumetriile. II întrebuin- 

țează” şi Moiorescu în admirabila lui traducere 

„Norocul din Roaring-Camp“, nuvela plină .ae 

haz a lui Bret-Hart. Aşa că cuvîntul de „broscoiu“ 

mare nimic injurios. Poţi numi „broscoiu lite- 

rar“ pe ori ce literat care începe acuma să scrie 

—'şi mare de ce să se supere“! 

” Cunsa. — Cum se cunoaşte că sîntem scriito- 

ri : nici o discuţie nu putem înfiripa. Întreruperi, 

explicaţii şi exclaimaţii la fiece moment. Zigzaa. 

Spune Trivale, mai departe. 

Taivare, — Ziceam că, şi noi cînd îi zicem „ma- 

-.nie“ şi colaboratorul de la „Revista vremii“ cînd îi 

zice „arhibanalitate“ tripartiţei lui Dragomirescu, 

greşim. Ar îi „manie“ când, întrebuinţînd- -0, m'ar 

“scoate niinic “din ea. Dar el: scoate dintr'însa: un 

întreg sistem îilosofic. şi literar, avînd toate mă- 

dularele necesare unor asemenea construcții. ln- 

diierent dacă e adevărată sau nu, — această cons- : 

"trucţie e ceva, pe care „mur oricine poate s'o înfăp- 

tuiască,/ — şi deci e viednică de respect. Şi, dacă 

noi n 'avem dreptate, cu atît mai mult mare drep- 

tate debutantul de la „Revista vremii“, cînd îi a- 
runcă cu dispreţ epiteiul de arhibanală. Căci ce în- 
semnează „banal“ în stiință 7 Ceva care se repetă. 
la infinit si nu. mai prezintă nicio noutate, 
p+2X2=—4* este. o. banalitate ; „presiunea atmos- 

ferică asupra coloanei de mercur“ este o banali- 

tate ; „dacă pui o sămînță sănătoasă în. pă- 

mînt bun, ea o să scoată colţ care se va face tul- 
pina unei plante“, — e o banalitate. Toate cunoş- 
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tinţele ştiinţifice, “sigure, sînt adevăruri ce nu se 

mai pot schimba; şi devin banalităţi. Şi cel mai 

mare omagiu pe care i-l poţi aduce unei afirmaţii, 

ce se pretinde adevăr, este să-i recunoști calita- 

tea de banală. Numai Cind te lauzi că ai descope- 

rit ceva, şi acel ceva e cunoscut de toată lu- 

mea, e adică banal, — numai atunci eşti ridicul,. 

şi cin&va te poate lua peste picior. Dar Drăgomi- 

rescu nu s'a lăudat niciodată cu descoperirea că 

viaţa noastră sufletească are trei manifestări —. 

voinţă, inteligentă, sensibilitatea, — care, absolut 

- deosebite. una de alta, formează cu toate acestea 

“totul unitar Care se numeşte suflet. Cei mult da- 

„că a accentuat, ca un lucru de mare importanţă, 

faptul că aceste maniiestări -.î işi au rădăcina Co-.. 

mună în inconştient, în acea mare a necunoscutu- 

lui şi a misterului, din Ce izbucnesc şi es, în lu- 

mina conştiinţei, acele idei îorțe regulatoare ale: 

activităţii conștiente şi care, după el, con- 

stitue. elementul mistic ce imijică cele trei” feluri 

disparate de manifestări sufleteşti. Cum zic, el nu 

sa lăudat cu descoperirea acestui adevăr, dar s'a 

întemeiat pe el, pentru câ să lămurească şi să sis- 

tematizeze foarte multe manifestări sociale ce-şi 

au isvorul în sufletul omenesc. Nu tripartiţia „inte- 

ă“ este descope- 

rirea lui, ci aplicaţia pe care-o face în metodolo- 

gia lui literară. 

Şi marea nedreptate ce-i îace „broscoiul“—îi zic - 
“aşa: pentru că e mai scurt — e.că de această me-. 

todologie literară a lui Dragomirescu, nu are . ab- 

solut nicio cunoştinţă, iar cînd vorbeşte de: meto- 
dogia lui Dragomirescu, vorbeşte numai de o încer- 
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“care de istorie contemporană, pe care Dragomi- 

rescu caută s*o îacă altiel decit se iace de 0bl- 

ceiu şi în care înglobează -şi literatura. . 

Axcner. =. Ne ameţeşti capul cu._teorii. Răs- 

punde scurt : E Chendi mistic ori ba ? 

TRIVALE. — Este. - Aa 

AxeneL. — Şi nu ţi se pare „aberaţie“ să vor- 

beşti de „misticism raţional“, misticism de care 

ar îi atins însuşi Dragomirescu ? : 

Tăwvant. — Nu. 

Axauer. — Explică-te. * 

Sâvugscu. — Are să se explice ! 

Ginueamv, — Explică-te, măi dragă ! 

OSIF. — (încet). ÎL făcuşi, „dragă. 

Ginueanu. — ÎI făcui, fiindcă acum văd că-i-de- 

ai noştri : sincer, încăpăținat, -urasos. Nu umblă 

cu socoteli...... comerciale şi cui toomeli viclene. 
Taiwa. — Să. mă explic. Dacă nu putem con- 

testa (şi nu putem s'o contestăm fiindcă i s'a zis 
că «e „arhibanală“) tripartiţia —  „intelizenţă” 

— sensbilitate — voință“, apoi tot aşa nu 

putem contesta, fiindcă e un îapt de ex- 

perienţă, existenţa acelei  adincimi tainice din 

care isvorăsc la lumina conştiinţei diferitele  ma- 

„mifestări ale tripartiției — şi care nu e altceva de- 
cât elementul mistic ce, într'un îel, aureolează toa- 

te simţirile toate ideile şi imaginile, toate por- 

nirile noastre. Acum iată care e teoria lui Drago: 

inirescu. | LT 

EI ziceică : 1) întrun suflet sănătos și echilibrat, 

inteligența şi sensibilitatea trebue să se subor- 
doneze voinței ;/şi 2) că elementul tainic, mistic 
întrun asemenea suflet trebue să existe la 

.
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temelia tuturor manifestărilor sufleteşti, dar 

să nu iasă la suprafaţă, să ny biruiască mani- 

jestările constiente ale sensibilităţii, inteligenţei şi 

voinței : să-l descoperim la analiză, dar să nu ne 

sară în ochi, înlocuind manifestările conştiente ; să 

le aureoleze, dar să nu le'nnăubşească. Dar mai 

zice că sufletul omenesc nu poate rămîne pe loc. 

El trebue să se desvolte în raport cu necesită- 

țile societății. Trebue să creeze şi să nască noi can. 

__crete sufleteşti. Creiarea însă e un fenomen de 

dezechilibru. Fa se pregăteşte, ca şi gestaţiunea . 

biologică, în acele adincuri tainice ale sufletului, şi” 

din momentul ce noua formaţiune, noul făz al su- 

fletului, e gata să răsară în conştiinţa individului 
(sau a mai multor indivizi, dacă e vorba de o 

reformă “socială), se produce un dezechilibru în 

sufletul lor. i. 

Atunci se întîmplă ca elementul. mistic să iasă la 

suprafaţă sub diferite forme. Sau prin canalul voin- 

ţei — şi atunci se numeşte fanatism ; sau prin ca- 

nalui sensibilităţii, şi-atunci se numeşte şcoală (ca 

de ex. guattrocento, romantismul, simbolismul), sau 

prin canalul senăibilităţii şi-atunci se numeşte pro- 

priu zis -misticism, care e opus raţonalismului. 

Axcuer. — Atunci are dreptate „broscoiul-, cînd 

spune că „niisticismul raţional“ este. o aberaţie. 

Terare — Dar de loc. Dragomirescu a vrut -să 

sistematizeze întreaga noastră creaţiune socială 

contemporană (decide 30 de ani încoace); consta: 

tind că poporul nostru a -avut în ăcest timp o pe 

rioardă de creaţie, niult mai iimportanță decit toa- 

te perioadele anterioare. Eră vorba de înfăptuirea 

ideii naționale. In sufletul lui, prin sufletele atitor
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agenţi, S'a'produs un dezechilibru. Şi astiel am 

avut pe laturea voinţei — fanatismul care ne-a dat 

exproprierea, votul "universal, Mărăştii şi Mără- 

şeştii,— şi care acum se manifestă — cum se ma- 

nifestă..... la Universitate. Pe. laturea sensibilită- 

ţii, am avut şcoala naționalistă a „Sămănătorului“ 

(care nu'e decit al lui Eminescu) 'şi care din pri- 

cina fanatismului susținătorului ei, sa divizat în 

„şcoala poporânistă“ a „Vieţii romîneşti“, „şcoa- 
“ta nouă” a „Convorbirilor critice“ şi altele mai pu- 

țin însemnate. Iar pe laturea inteligenţei, am avut 

diferitele ideologii în legătură cu deosbitele di- 

recţii "literare şi ştiinţifice. Astiel am avut misti- 

cismul naţional istoric („tot ce e romînesc e sfint“, 

—— fără altă argumentare) a lui Iorga misticismul 
poporanist“* („tot ce e țărănesc e sint“, fără al- 

te temeiuri) al leșenilor ; şi „misticismul ra- 

țional“ („pe de-asupra. tuturor patimilor există un 

adevăr, Singurul care poate „uni trainic pe' oa- 

meni”, iarăşi fără. ca această credinţă să îie inte- 

meiată în mod raţional) al lui Dragomirescu, etc. 

Asen. „Şi adică, vrei să zici că poate exista 
aberaţia îisticismului raţional ? 

Tarwvare. — Există, cum există un fanatism rațio- 

nul ! Politica Brătienilor e un caz de fanatism ra- 

ţional. Cred fără margini în neam, (elementul 
mistic), dar cumpănesc toate mijloacele de înain- 

tare a lui cu toată atenţia şi sîngele rece (elemen- 

tul raţional). Tot aşa e şi cu misticismul raționăl. 

Cred în existența unui adevăr (elementul mistic), 
şi întrebuințez, cu toată obiectivitatea şi griia, 

„toate mijloacele pentru a-l ajunge şi a-l impune 

(elementul raţional). Şi faţă de: aceste două for- 
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me, veţi înțelege că nici fanatism, nici critica lui 

Iorga nu seamănă cu critica şi fanatismul despre 

care am vorbit. 

Siurescu. — Hă, hi! Hă, ni! i, hi! 

Ginueanv. -- Al dracului jidan ! Ptiu, Doamne 

iartă-mă ! 

Cena. — Lucrul e clar. 

lose.  — „Şi eu, par'că văd. 

ANGHEL. — Aşa e; : dar ce e cu misticismul scep- 

“tic ? 

Cum. — Păi, doar îţi spuseiu' adineauri. Cred 

ianatic în neamul meu, dâr mă îndoesc grozav de 

“cei care se dau reprezentanţii Jui ! - 

i "Taovauk. — Eu ce să mai adaog 2 Atit. Că „bros- 

coiul“ trebuia să-şi musce mai întii cele trei de- 

gete de la labă înainte de a scrie. 

Sivurstu. — „Scoala nouă“, săraca'! 
] i 
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Delabirsa.—VIl, 3 
Delavrancea. —iI, s, 11 ;—1V, 

1,23, 45,6, 2: Vl d 
VII, 1, "10, 

Demetrius. VI, 1 
„Democraţia“. — Vll, 1 

Densusianu Ovidiu. —VI, 4— 
VII, 

__ Depărăţeanu.— VH, 8, 10. 
Descartes.—II, 3—VIUI, 1. 

= 

_ Diuvara Mircea.—VIil, 8 

Dă i 

  

„Despot Vodă“ de V. Alec- 

sandri. —VII, 10. : 
„Dezertorul“ de. Mihail Sor- 
bul. —VIl 10, 

Dimitrescu-laşi C—H, 5... 

Dimitriu V.—I, 5. 
„Din lumea celor care nu cu- 

vintă“ "de Em. Gârleanu.— - 
VII, 5 . 

„Dintele“ de Liviu Rebreanu.— 
VII, 12. 
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Dobrogeanu-Gherea. —II, 8— 

IV, 5, 7—VI, 4—VII, 1. 
Doctor West, personașiu 

din „Rosmersholm“.—II, 7 
Doica, personagiu din „Ro- 

"mes şi Julieta“. —Ii, 1. 
„Domnița mezină“ de Duiliu - 
Zamfirescu.—VI, 1 | 

/ 

"*Doneaud, iusiner.—l, 3 

DOUĂ EPOCI, DOUĂ PRO- 
" CEDERI.—VI, 1. 
DOUĂ MARI PERDERI ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUN- 
DAR.—V, 5. 

„Două Surori” de 1. A/. Bră- 

tescu- Voineşti. — VII, 1 

"Dragomirescu Mihail. — II, 
6; —1V, 1,2: 

Dragoslav 1.—Vi, 2, 5, 1,9 
Dulțu P—VU, 3 
Duma George, publicist. — 

VU, 3. , 
Dumbravă Bucura. — NU, 2. 

Dunăreanu N—VII, 2, 3 

ECZEMA LITERARĂ.—II, 5 . 

   



Eftimiu Victor. — UL, B;—VI, 

EV, 
Einstein. —], L;—iV, 2. 

"ELEMENTELE STATULUI 
CULTURAL. - IV, 3. 

Eliescu Mihail.—VU, 

„EI Zorab“ de Coşbuc. — VI, 

2; — VII, L 

Eminescu. —M, 2, %— II, 4,— 

V, 1 2,5, 4,5,6—V, %— 

VI, 2 VILĂ, 

11;—VIN, 1, 2. 

_Enăşescu Artur.—VIl, ? 

Enescu G.--l|, 2. 

„Episcopul Nicolae a! Clujului 

şi al Feleacului —V, |. 

„Epoca“ —VII, 5 | 

„Eroii noştri“ de Mihail Sor- 

bul VI, 1. | 

sEscolier”, tablou de E. Sloe- 

nescu.— 
„Evenimentul, cultural“ | 2. 

Exarcu. —IW, 1,6. — 

PF 

Fagure (Emil D.).—N,S 

„Falanga“ —Vil, 3, 15. 

FALSĂ CULTURĂ —II, +? 

„Familia“ —VU, 3, 13 

FAPTE ŞI VORBE.—I, » 

FAPTE PERSONALITĂȚI, 
MOMENTE ȘI OPERE 

CULTURALE.—V. 

“Fariuride, personagiu din „O 

scrisoare pierdută“. —Il, 4 

„Făclia de Paşte“ de Caragiale. 

—vVI, 3;—V5, 1 

„Făt-Frumos“. — VI, 3, 5, i ; 

„Federaţia corpului didac- 
tic“. 2. A 
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Felicia, personagiu din „Ros 

mersholm*.— îi, 1 

FEMINISM . CULTURUL. — 

IV,l 

Feraru Leon. — VI, 3 

„Filarmonica“.— IV, 4 

Filip, editor.—VII, 9 
Filipescu Nicolae. — Îl, 1. 

5, IV 

FILOSOFIE ORI MISTICISM? 

—V, o. 

„Frimiturile lui Dalib“ de Dra- 

2oslav.—Vii, 8 

Flers (Robert de).—VIl, 2 

Fiorescu Alexandru. — VI, 2 

„Florile“ de Dragoslav.—VIi,9 

Foti 1. — VU, 5 
Fratele Laurenţiu, personagit 

din „Romeo şi Julieta“. — 

VW 

Frollo H.—V, 3-—Vl, 2 6... 

Froilo, profesor universitar. — 

V, 3 

Fulga C.. publicist.—VIl, 5 

„Fundaţia Gojdu“.—1V i 

„Fundaţia principele Carol“ 

1,4, 611, 9, 18;—V, 8. 

„Fundaţiunea universitară 

Carol [&. — 1, 4,6;—1, 9, 

18; IV 1;—V, 5. 

„Furnica“ 

„Furnica“ de Em. Girleanu.— 

VII, 5 

G 

Galileu. — V, Îi 

Garabet, profesor secundar 

—vII, 4. a 

Găvănescu General.—!W, 2 

Găvănescu LI. — VII, 2



  

| Haret Sp IV, 1,2, „6,1 1; 

- N 

Girleanu Em. — VII, 2, 3 
4,5, 7, 9—VU 1,2. 

GENERAŢIA DELA 1900 ŞI 
MISTICISMUL NAȚIONAL. 
—VI, 3. 

Georgescu Marin, pictor V, 7 

Georghe din Moldova VII, | 

Li 

„Ghica Vodă“ de Depărăţeanu : 

VE, 8, 10. 
Goethe.— IV, 2 

1, 2;—VU, 1. A 

Goga Octavian.—Nl, 1, 55— 
VI, VII, 2. 4, 6. 

„Golanii“ de'L. Rebreanu. — 

—V, 10;—VI, 

VII, 2 

Golasiein.-— VII, 2 
Gongora.—Ii, 

„ Gorovei A. vw, 3, 

Gregorian George, —VI, |; 

VII, 2, 3, 8, 9, 19. 
Gregorio, personagiu din „Ro- 

meo şi Julieta“. — i], 2. 
Gregor Werle, personagiu din 

„Rața sălbatică“. —Il, 6. 

Grigorescu. +- IV, 1;— V, l;— 

V, 7. 

Guizot.—Il, 1 

Gusti D.—Vi, 4 

Guşuleac.-—V, 3 

TI 
„Hai“, revistă teatrală, II, 5 

Haimann, editor.—VIL. 1 
Halfon.—VI, 3, 5 
„Hamabarul de Girleanu. — 

VII, d 4 

VII, 

rasceu 1, 6, IV, 1,8, k— 

VIII. 

42 

Hedda, personagiu din „Hedda. 

Gabler*.—I!, 6. 

„Hedda Gabler“ de /bsen.—Il, 
6,7. 

Hedwiga, personagiu din,Raţa 

_isălbatică“.—1l, 6. 

' Hehade —IV, 3;—V, 3; IL 4 
Herz (Adolf de). — VII, 2, 
Hillel —V, 3, 5. 
Hodoş Constanţa.—ii, 8 

Holban Mihail—VW, 1, 3. 

Homer.— 1,2,—V, 1, —VI,. 

Hugo Victor.—VIi, 10 
Hutiganism.—lll, 4 

d 

„lanuarie“ de Duiliu Zamfi- 

rescu.—V, 2 

Ibrăileanu G.—H,_4 „a 
IBSEN ŞI CRITICA| NOAS- 
TRĂ.— 1,6 

Ibsen Îl, 6, 7—VI, 3. y 
Idealul estetic. Il, 1+ 
„Ideia europeană“.—l, %). 
„liada“ de Homer.— |, 11;— 

V, 110 
Iliescu Lazăr.—VIl, 3 

IMPERIALISM "CULTURAL. 
—V, 3 

IN CHESTIA ATENEULUI.— 
|, 8 

| IN CONTRA IDOLATRIEI 
IN CULTURĂ.—I. 

“IN COTRO MERGEM? îi 
„Indoială“ de D. Nanu.—VII,"i 

„Indrepiarea literară“. —u, 14 

IN DUMBRĂVILE. ELIZEEI. 

—1V, 1. 
„Inimă de Siuden!“, poezii de 
H, Frollo.—VIl, 6 
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IN MARGINILE DUMBRĂVI- 

LOR ELIZEE.—IV, 3, 

IN JWRUL PROTESTULUI 

ATENEULUI ROMÎN.-—L, 7 

„In războiu* de Duiliu Zam- 

firescu.—VU, |. 

jnstitutul de literatură”.— 

1,41 —VII, 5, 10. 

„institutul social” 1% 

INTERMEZZO.—YV, 6 « 

INTRE HULIGALISM ŞI RA- 

DICAL:SM.—Il, +. 

Invăţăcel.—VI. 

„Invățătura lui Neagoe către - 

fiul său Teodosie“.—NH, 3 . 

Joanifescu D.—VII, 5 

„lon Creangă“ de Girleanu.— 

_ VIE, 5. 
„lon“ de Rebreanu.—VIl, 8, 12 

„lon Vodă Armanul“ de Mihail 

Sorbul, —Vil, 10 

„ton Vodă cel Cumplit“ de B. 

P. Hasdeu.—. VII, 10 

Zonescu-Morel, VII, 3 

Jonescu Take |, 5;—IV, 4,1; 

—V, 1; Vi, 2;—VU, 1 

Jorga Niculae. —1, 1, 2,55 

—, 1, 2, 3 2,5, -V, 

5, 4.8, 8, 9; — VI, 1,.4;— 

VII, ], 24 „5,7, 12; vi, 

1,2. 
Iorgulescu Mihail. 1, 

Iosif (St. 0.).—Il. 2; i, “, 
»—VII, 1, 2, 3, 6;—VIW, 2 

„irinel“ de Delavrancea. — 
VII, | 

Iser.— VII, 6 
„Istoria Basarabiei“ de 7. Nis- 

lor.—V, 6: 

„Istoria răsboiului pentru între- 
A 

4 

girea Romiuiei“ de Kirițescu... 

—V, + | 

„Istoria Rothânilor“ “de A! D.. 

Xenopol.—V. 4 . ; 

Istrati C.-W, 4 

James William.—V|, 2 

J 

„Josla Tivoli“ de Duiliu Zam=- 

firescu.—V, 2 

Julieta, personagiu din .Roniec: 

şi Julieta“ —Il 1. 2, 

„Junimea“. — 4,9 

Junimiştii, — VW, 

Is 

Kalinaeru.— N, 1: 

Kant.—Vi, 1 “ 

Karkavilza.—Vil, 3 

“ „Kir lanulea“ de Caragiale. — - 

Kiriţescu-—NI, 1 

Kiplng.—il, Ș 

Kroil, personagiu din „Rața. 

sălbatică“ .—11,-7 | - 

LU 
„La Hanul tu. Minjoală” de 

Caragiale. — VI, 2;—VU, | 

„Lanţul iubirii“ de Mihail Sor-- 

bul.--VU, *, LO 

Lapedatu AL], li 

Lazăr George.—V, 11 

L. B. (Lăzăreann Barbu).— 

WI, 6 

„Legenda: de Natalia Negru. 

—V, 

„Lenau. a 

„Liga Curturată: —, 2,1 

„Liga naţiunilor“ —I.6; 1], 14 

LITERATURA MINORITARI- 

LOR.—III, 5, 

rr 

în ei
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„Eiteratură şi artă română“. 

—VII, 1,3 
„Literatură şi ştiință“.—VU, 1 

Loghi Kimon.—V, i 

doli.—V, d 
Lombroso.— | | 

Lovinescu Eugen.—Il, 5, 6;—1Il 

5, —VI, 14;—VIl. 5 

„Luceafărul' ,—ViI, 12 
Lukian. V, “i 
Zungianu Mihail. —VU, 3 

Zupaş Î-|,3 

„Lupta“, ziarul. lui 

Panu.—VII, 1 

„Luvru“, 7 

M 

“Macedonski Al—VII, 4, 6, 9 
Maeterlink.—VI, 3 

„Magnificul încornorat“, pie- 

să.—il, 

 Mahomet, a, 5 

"Maiorescu. —], 1;—I, 8, 5;— 

IV, i, 2, 3, 45,6;-V, 8,4; 
vu, 1, 2, 4;—VIl, 1,2 

MAI SUS DE DUMBRAVELE 
ELIZEE.— 1V, 4 

„Malvina“ 
rescu.—IV, 4 

„Manasse“ de Ronefti Roman. 

Mamu 1-1, 5 

Manolescu 1. General. —I. 14 
Manu General.—VI, 1 
Margareta de Parma. — i, 9 

Marghiloman Alex. —U, 14 
Marini. —li, 5 

Maupassant. —Vu, 2 
Aărdărescu General, —V, 6 
„Mărgeluş“ de A de Herz.— 
7, 8 

Mehedinţi Simion.—Vul, 2 

George 

de Duiliu Zamfi- | 

Mercutio, personagiu din „Ro- 

meo şi Julieta“. -1], 1, 2; 
—VI, 4 - 

Miclescu I—VII, 2? 

MICROCRITICA.—II, 8 

Militaru Vasile.— VII, 1 

Mul Siuart.—IV, 1;—VI, 1 

Mincu.—VU, i 

„Minerva“.— VII, 1, 9 
„Ministerul cultelor şi ar- 
telor*.—IV, “7 

„Ministerul Instrucțiunii“. — 
Va 

MINORITARII.—III, 

Minulescu Î. —VH, 2,3.5,6, 
9,11 E 

„Minunicăe localizare de Emil 

D Fagure—l, 8 
Mircescu General. - IV, 2, — 

V, S | 
Mirea, pictor.—V, i 
Miss Wiwian, personagiu' din 

„Rikki-tikki-tavi“.— 
Misticismul naţional.—VII, i 
MISTICISM, RAŢIONALISM, 
PRAGMATISM IN LITERA- 
TURĂ.- VI, d 

MISTICISM, RAŢIONALISM, 
PRAGMATISM ÎN PSIHO- 
LOGIE.—VI, 2 

Mitropolitul Andrei Şaguna.— 

V, 11 

Mitropolitul Miron Cristea.— 
Mindru A.—VII, 2, 3, 5,7,9 
„Moartea lui Castor“ de Bră- 

tescu Voineşti. — VU, 1 

„Moartea lui Fulger“ de Coş- 
buc.—VI, 4 

„Moftul român“. — Vu, 1 
Mohor Irena, publicistă. — 

VII, 3 i |



Moise.—li, 3 

Moldovanu Corneliu. — VII, 
2, 3,5, 7, 8,9, 12 

Molicre—il, 4; -1V, 1, 4; — 
VI | 

„Momente“ de Caragiale. — 
VI, 1 

Montechio, personagiu din 
„Romeo şi Julieta“.—II, 1, 2 

„Mort fără luminare“ de 7. 
Bacalbaşa.— 

Munteanu Donar.—VIi, 3 

Murnu G.—Il, 2 

Murnu Ary.—V, 1 
Mussolini.—!V, 2. 

N 

Nanu Dumitru.— VU, 2, 3, 4, 
5, 6,7 

„Năpasta“ de  Caragiale.— 

VII, 4 
Nataliţa.— iN, 1 
„Naționalismul în artă” de A, 

C. Cuza.—VIIl, 2 

Nemfeanu Barbu.—Vil, 3 

„Neamul nostru în Bucovina“ 

de N. Jorga —V. 5 

„Neamul romînesc“. - |, 5; — 

V, 3; —VU, 1,2,5 
Neculce Ion.— Ul, 4 
„Necunoscutul“ de H. Frollo.— 

V, 3 
Negruzzi C—U, 3; -— VII, 10 

Negruzzi Iacob.— VII, 1 
Negulescu P. P—U, 3 
Netzler.—VI, 5 ;—VII, 1, 2 
Nirvana.--VII, 2 

Nistor |. —V, 6 
„Noaptea de Decembrie“ de 

Al Macedonski.— 10 

„Noapte de vară“ de Coşbuc.. 

—VII, 1 
„Noaptea Sfintului Andrei“ de- 

Dragoslav.—VIi 

Nordau.— WI, 6 

„Norocul din Roaring Camp“ de 

Bret-Harte.— VIU, 1 

Nottara. —VII, 10 
„Nucul lui Odobac“ de Gir-- 

ieanu.—-VIl, d 
„Nunta Zamfirii“ de Coşbuc.— 

VII, 1 

O 
Odobescu. UI, 3;— IV, d: —. 

V, 5;—VII, 10 
Olănescu Adina.—VII, 2 

Olănescu Ascanio.—VII, 1, 3 

O MICĂ RĂFUIALĂ — II, 1 

Onciul D. —V, 1 

O NOUĂ  INSTITUȚIUNE 
CULTURALĂ.— 1, 10 

„Opera“ din Paris.—], * 

„Opera română“.—I!, + 

Opere de geniu. VII,2 

Opere de talent.—VI, 

OPINIA MINORITARĂ ŞI 
PARTIDELE POLITICE.— 
II, 2 

O  RACILĂ A  CULTURIE 
NOASTRE. - |, 2 

Oreste.— VII, 3 

Orleanu M.—V,% 

Orleanu G.—VII, 3,6 
„O scrisoare pierdută“ de Ca- 

ragiale.— UI, 4. 8—VI, 2;— 

VII, 2 

O ŞEDINŢĂ DE ȚACHER-- 
LINĂ.— IN, 6
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„Pagini alese“ de Al. Mace- 

donski.—VIi, 9 N 

„Paleologu Mihail VII, 2 

„Palinodie“ "de Duiliu Zamfi- 

rescu.— V. 2 

„Pană 'Trăsnea Sfintul“ -de 
Brătescu Voineşti. —VI, L 

„Pantheonul“ din Paris. —I, 

Pann Anton.—VIN, L 

PARTIDUL * CALICILOR. — 

U, 9. 
„Patima roşie“ de Mihail Sor- 

ul. —1, 8-—VI, 10 
Pasteur.—V, 1] 

Pavelescu Cincinat.—VII,2, 3, 

5, 6,9 
„Pavelescu ]. VI, 5 | 

„Păcat“ de /.L. Caragiale.— 

VI, 1 
„Pădurea spânzuraţilor“ de 

Liviu Rebreanu. —V|, 1; — 
„VII, 9, 12 : 

„Pătraşcu, pictor.—V, 7 

Pătraşcu Niculae. — IV, 4;— 

VII, 1 
Păun Vasile. —VIll, i 

„Piinea păcatului“ de G. Or- 

leanu. VU, 6 

Pirvan V.—Il, 5 

„Pe Acropole“ de Duifiiz Zam- 

firescu.—V, 2;—VIl, 1 

„Peisagii de munte“ de Ary 

Murnu.—V, i 

PENTRU IDEALUL ESTETIC. 
—U, 14 

Peretz Ion. — VII, 3 

„Peste mări și țări“ de Colonel 

N.. Condiescu.—V, 5 

Petala General. - IV, 2;—V,S 

Pelică Ştefan. —VII, 9 7 

Petrescu Costin.— V, î,9;— 

VI 1,3,5 
Petrovici 1. VII 4 
Petronius.—ll,; 

„Pierre et jean“ de Maupas- 

sant.—VIl, 4-. 

Pillat Ion —VII, 2 

„Pinacoteca“.— II, 13 

Plăceri eftine şi Plăceri 

estetice.—I], 14 

Plaut.—U, 4 

„Plicul“ de L. Rebreanu. VII, 

s, 10 

„Plin aer,* de Strîmbu. —V, i 

Po& Edgard.—VI, Ă 
„Poesis“. —l. 9;—Il, 18 

Popescu Ştefan, pictor.—V, 

Popovici Bănăţeanur. — Vil, 2, 3 

Pop Vasile.—VI, 2 

'Pop Vintilă.—V, 3 

Porter Charlotie.—Il, 1 

„Portretul M. S. Regina“ de 

Strimbu.—V, 

„Portretul sculptorului Boani- 

bă“ de Petre Aurel Con- 

stantinescu.— V. 7 

„Prahova“ de Coşbuc. —]l, 12 

"Praznicul calicilor* de Mihail 

Sorbul.—VIU, $, 10 

PREJUDECĂȚI CRITICE. — 
7 e, 

Prietenii Știinţei.—I, 9 
Primarul Capitalei (Corbeseu) 

1, 7 

Primăria Capitalei.—I, 8 

PRINCIPELE CAROL -1, 6 

—U, 115;—1V, 6, ;—V, 1 
Pristanda.—1, 4 
„Priviri asupra politicei Romiî- 
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“nici sub Regele Caroi 1.“ de 
T. Maiorescu. —V, 4 

PRO DOMO.—VHI 
„Progresul Adevărului 

Maiorescu — IV, 1 

„Proştii” de L. Rebreanu. — 

VI, 12 - 
„Pseudokinegheticos* de Odo- 
bescu—V, d 

Psiheze — VI, 3 

Psihoze.— VI, 5 

„Punga“ de Em. Girleanu. — 

„VI, 2 
„Purgatoriul“ de Corneliu Mol- 

dovanu.—VIl, 8, 12 - 

Puşcaru 1.—VU, 3 

Puşcaru Seutil. 1, 31 
„Pygmalion“: de Bengescu-Da- 

bija.—Ul, Ș 

R. 

Racine.—il, 7 

Radicalism.—Ill, 4 

„Ramuri-Drum drept“.— li, 1 
Ranetti George.—VvIi, 6 
„Rața săibatică“ de /bsen. — 
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1, 
Rădulescu Mircea. — VW, 14; 

VII, 3 . 

„Răşbunarea“ de Rebreapul.— 
VII, 12 | | 

„Răsvan şi Vidra“ de Hasdeu. 
—VII, 10 — 

Rebekka West, personagiu din 
. Rosmersholi“.—], "7 

Rebreanu Liviu. — Vi, 1;—VI, 

1;—VII, 2, 3, 8, 9, 10, 12 

„REGELE FERDINAND —IV 
6, 1;—V, 9, 1 

REGINA MARIA.—V.9 

7 

Rembrahdi.—V. i 

„Revista idealistă“ —VII, 1 
„Revislu nouă“.—Vi. 1 

„Revista vremii“. — VI 4; 

VII. 1 

„Rezidenţa ' metropolitană din 
Cernăuţi“.—V, £ 

„Ri Tikii- Tavi“ de Kipling. 

—u, 7 

„Răi -Tavi“ de Zoe Ver- 

biceanu.—Il, £ : 
„Romanţe pentru mai tirziu“ 

de 1. Minulescu.—VIl, 11 

Romeo, personagiu din „Romeo 

şi Julieta“.—Il, 1, 2 

„Romeo și Julieta“ de Shake- 

peare.—I, 1,2;—H, 6. 

:.Romînimea culturală“. — |, 

Ronetti Roman.—ill, 5; — !V, 

34,5. 

Rozalinda, personagiu din „Ro- 

meo și Julieta“.—il, 2 

Rosmer, personagiu din „Ros- 

mersholm“.—ll, “ 

„Rosmershoini“ de /bsen.— HI, 7 

Rossetii (C. A.).—1V,3, 4 

Rossetti (Radu D.)—VII, 5 

Rostand Edmond.—!, li 

Rotică.—VIl, 2 

S. 

Sadoveanu Mihail—VW. 2, îl 

Samson,personagiu din „RO- 

meo şi Julieta“.—Il,2 

Sanielevici H.—UWl, 3 

Salmary.—V, îi 

„Sămănătorul“ —VII, 1, 2,3, 4. 
5,7, 9-—VIN, 2 

„Sărmanul Popă“ de Mrhail 

Sorbul.—VIi, &, 10 
/
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Săulescu Mihail.-- VH, 3;— 
VID, 1, 2 - 

Săvescu Iuliu,—VIl, 9 
„Sîmbăta“ de Brătescu- Voi- 

neşti.— VII, 1, 

Schlegel.—", i 
Schwind.—V, î. 
SCLIPIRI ŞI REALIZĂRI:— 

V,9 

„Şcoala de bele arte“,—Il,l0 
„Scoala de poduri* „Poiteh- 

nică“. V,8 
"Scoala nouă“. —lil, 1;—VI, 

3, 4,5,6, 7,9, 1, 
VII, 2 

„Şcoala reală ortodoxă“ — 
V,3 

„Scrisoarea 1“ de Eminescu. 
—VII, î?, 

Scurtu 1.—VI|, 2, 

Serbarea încoronării. — V, 
9, 10 

Sfinta Tereza.—Vii, 3, 
Shakespeare.—Il, 1, 2, 4 II, 

11;— 

G—1V, 4—VI, "Vii, 

4, 10 - 
Shelley.—VII, 3 | 

„Silen“.—V, 5, 

| SINCERITATE ȘI ADEVĂR. 
—, ]. 

Sinolski.— VII, $, 

„Societatea Geograieăe —, 

WI, 13. 
„Soc. scriitorilor romini“.— 

, 4, 1. 
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