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F I G U R I N E 
M A T E I C A N T A C U Z I N O 

Intro epocă, în care literatura a devenit o profesie, d. 
Matei Cantacuzino nu putea face literatură; îi şede mai bine 
să comenteze în coloanele Adevărului evenimentele importante 
ale zilei. Noi ni-1 revendicăm totuşi : nu pentru tăetura elegantă 
a unui stil plin de graţiile veacului XVII I , euritmie şi şerpuitor, 
ci pentru un temperament artistic evident în întreaga lui acţi
une publică. Nu ne amestecăm în politică; ne reclamăm nu
mai ce ni se cuvine. Armonizând, prin legea fatalităţii interi
oare, atitudini atât de contradictorii, a venit timpul să aşezăm 
pe d. Cantacuzino în cadrul său natural. 

• *• # -

Prin distincţie şi seriozitate profesională, personalitatea 
d-lui Matei Cantacuzino domina de mult laşul ; abia după răz-
boiu, s'a impus, totuşi, atenţiei unui public mai larg. înainte de a 
ajunge la acest echilibru stabil, el a trebuit să urce treptele 
multiple ale unei glorii locale necontestate. Naşterea, situaţia, 
legăturile îl sorociau şefiei partidului conservator ; îndeplinin-
du-şi rolul, cu distincţie şi aristocratică rezervă, şi le-a păstrat 
apoi din obicei şi la conducerea partidului liberal. Sunt oameni, 
pe care distincţia îi destină oriunde locului de căpetenie: la în-
temeiarea ligei poporului, era, aşadar, fatal ca şefia să-i fie rezer
vată tot d-lui Cantacuzino. Pentru scurtă vreme însă : însetate de 
noutate, privirile lui mobile s'au întors repede spre zorile de 
mocraţiei ţărăniste. Pe ţărani îi iubia, de altfel, de mult : le-a 
dovedit-o, vorbind împotriva împroprietàrirei. Dacă a votat-o 
totuşi, la sfârşitul unei şedinţe memorabile : — a făcut-o din 
nevoia aceleiaşi unităţi în dezarmonie care, în altă împrejurare, 
i-a permis să propună suspendarea, din motive naţionale, a 
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d-lui Stere, pentru a-i reclama apoi, cu elegante retorice, rein
tegrarea. 

Ceia ce n'a rezolvat la timp plutonul de execuţie — a de
venit, astfel, un punct de discordie civilă, în jurul căruia s'au 
desfăşurat o vară întreagă volutele graţioase ale stilului Volta
irian al d-lui Matei Cantacuzino. 

* 
Faptul de a trece pe la şefia a trei partide sau de a-şi 

schimba părerea în chestiuni importante în spaţiul unei şedinţe 
sau al câtorva ani se întâmplă destul de rar ; se întâmplă to
tuşi. Dominată de interese materiale sau numai de ambiţii fe
roce, politica frânge unitatea conştiinţelor celor mai compacte. 
Nu acesta este însă cazul d-lui Cantacuzino : în dosul acţiunii 
sale nu e nici un mobil interesat sau ambiţie. A fugit de situ
aţii; când nu le-a"putut ocoli, s'a despărţit de ele brusc. De
zinteresat deci sub toate formele, de o reală capacitate şi ta
lent, conştiincios în dubla lui profesiune, orator, şi om de dis-
tincţiune, — d. Matei Cantacuzino a trecut prin toate partidele 
şi părerile cu o neegalată eleganţă morală. In discontinuitatea 
unei astfel de atitudini, oricine şi-ar fi perdut consideraţia pu
blică. 

Nu însă d. Cantacuzino : crescut prin prestigiul situaţiilor 
voluntar părăsite, el vrea, dimpotrivă, să devină directorul con
ştiinţei româneşti în toate convulsiunile momentului ; şi dacă 
părerea lui de azi nu se aseamănă cu cea deferi, — nu are nici 
o importanţă : d. Cantacuzino nu urmează legea consecuţiei. 

Privim această lipsă de consecuţie ca însăşi raţiunea exis
tenţei publice a d-lui Cantacuzino : ca şi d. N . Iorga, deşi cu 
mai puţine mijloace şi cu temperamente deosebite, d. Canta
cuzino este un apolitic. Victimă a unei mobilităţi de impresie 
şi a unei sensibilităţi ce invadează în toate domeniile rezer
vate cugetării obiective, d. Cantacuzino aparţine tipului artistic. 
Prejudecata vremei l'a putut împedica de a-şi realiza vir-
tualităţile literare. Regretând-o din toată inima, nu ne mai ră
mâne decât să urmărim cu interes atitudinea estetică ce se des
prinde din toate controversele politice, în care se sbate acest 
bizar director de conştiinţă. 

E. LOVINESCU. 



E MOARTĂ IUBIREA 
E moartă iubirea 
Şl'n murul şivoi 
Al râului negru o duc s'o'nmormânte. 
Şi nimeni să-i plângă, 
Şi nimeni să-i cânte,— 
Ci crunt o petrece un straniu convoi 
De umbre de păsări . . . 

E Pasărea Ibastră, cu aripele-i frânte 
Ce umbra şi-o scoate 
Din mine, 
Din voi, 
Să-şi târîe mersul în cruntul convoi 
Pe urma iubîrei ce merg s'o 'nmormânte... 

E Pasărea 'Ibastră 
Din mine, 
Din voi, — 
Priviţi-o 'n sinistrul convoi cum se duce 
C a fulgi-i ce-i smulse întâia răscruce, 
Cu' aripele-i frânte de 'ntâiul avânt, 
Şi rupte'n muţirea unicului cânt 
Şi frânte pe vana jertfirilor cruce... 

E Pasărea moartă 
Din mine, 
Din voi, 
Ge trece 'nmulţită 
In mii de năluce... 

ELENA FARAGO 

DESEN 

Fabrică mică, între dealuri verzi, 
pe coastă căsuţe, ca nişte oiţe albe 
şi tot aerul dimineţii în tălănctle boilor gravi... 

E vară... Drumul îşi scutură ca o batistă praful. 
Roţile dogcarulul au lăsat dâre lungi 
şl liniştea zumzăle în noi ca o albină, 
pe care-ai vrea, zadarnic, cu mâna s'o alungi. 

Ţt s'a desfăcut părul şi miroase a fân proaspăt. 
Ochit îţi sunt mult mai limpezi 
(seamănă çu ciripitul vrăbiilor), 
ne apăsam degetele — şopărle mici — 
şi buzele, stropite cu roua tălănctlor, 
nu spun decât: ce frumos, ce frumos, ce frumos!.. 

ILARIE VORONCA, 
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O M II L . . . 

In munţi e linişte, iar ziua 
Se'mbracă'ncet cu văluri moi ăe seară. 
Din grota cioplitorilor de stânci 
Un singur om s'a furişat afară, 
Partănd în braţe propria-i statue, 
Şi-acum încovoiat se sue, 
Cu pasul domolit, 
Prin plasa de poteci întortochiate 
Spre vârful muntelui încremenit... 

E pace sus, în sânul cerului crepuscular, 
Şl'n depărtare 
Mulat în zâmbetu-l astral, 
Bătrânul soare, 
Mat zăbovind pe pragul unul deal, 
L-aşteaptă grav, ca'ntotdeauna, 
Trăgăndu-şl cutele din purpura măntălii 
Una câte una... 

Şi omul ajungând pe înălţime 
Aşează chipul între El şi Soare, 
Şi prosternat ca un sălbatic 
La o bizară sărbătoare, 
înfige mâinile 'nemărginire 
Bolborosând frânturi de rugi păgâne... 

Cum stă pe clarul cerului întipărit, 
Rigid şl mut, 
Ca pe un turn din inima pământului crescut, 
El pare spectrul ultimului Om. 
Ce'n clipa de supremă agonie, 
Strângând însuflet tainele Dumnezeirii, 
Se'nchlnă la El însuşi, 
In jaf a ultimului soare 
Care moare... 

Se surpă noaptea'njur şi'n gol 
S'aud cum cad de-a rostogol, 
Sfărămătarile de stânci, 
Trăgând şi om şi crestele de munţi 
In gura hrubelor-adânci.., 
Şi'n urmă buzele tăcerii se închid, 
Pecetluind cu moartea ultimului gând, 
Surâsul Veşniciei'n vid. 

I . VALERIAN. 



V A G A B O N D U L 
Din familia celebră a lui Amos — adică droghisi — băiat tâ

năr de tot. de talie mijlocie, bine legat la trup, — din oare pricină 
vestonul iacea mereu cute ori cât l'ar îi călcat şi pantalonul că
dea slobod, fără cută, — blond, cu un puf moale şi creţ oare în
conjura ca un contur vaporos faţa albă şi roză, cu ochi albaştri 
— puf, care ocolea şi gura cinstită la formaşi la vorbă —era copro
prietarul unei drogherii, într'o provincie bună. Aşa tânăr şi copro
prietar ! Ei cu munca şi cellalt cu capitalul. 

Plecase la Bucureşti cu 12,000 de lei să cumpere aspi
rine şi piramidoane, preţioase substanţe toxice şi inofensive, a 
căror provizie se sfârşise. Nu sta decât trei zile în tot: timpul tre
buitor pentru afaceri şi pentru o mică recreare. La Bucureşti era 
îrumos. — ger şi ghiaţă. Mare lunecuş ! In prima zi, în chiar dimi-
ineaţa sosirei, pela 11. în colţ cu Edgar Quinet, a lunecat, — ca 
multă lume — şi s'a aşternut jos dealungul. 

Un Domn de treabă se repezi sâ-1 ajute şi după el un al doi
lea, care, sărmanul, lunecă şi se aşternu alături. Se ridicară — nu 
fără ca lumea să îi râs niţel împrejur. Discreţi, binefăcătorii se 
idepărtară înainte să le fi putut mulţumi. După ce cade, omul 
cel mal desgheţat, se simte prost tot restul zilei. Deşi căzuse, 
tânărul nu se simţea deloc prost. El plecă înainte, cu băgare de 
seamă însă. Se ducea la o tutungerie să cumpere ţigări. Ii plăcea 
fumatul. Cumpătat, dar îi plăcea. A v e a să puie la poştă şi o carte 
poştală de sosire pentru mamâ-sa. Era fiu bun. Tutungeriţa era 
o îemee de treabă. Sunt aşa zile, când întâlneşti numai oameni 
de treabă. O bătrână desigur bună, care, întinzându-i pachetul ou 
regale, îi surâse plăcut cu gura ei fără nici un dinte. Surâse la 
rândul lui şi cu o grabă îndatoritoare pe care o avea din fire şi 
i o desvoltase încă mai mult profesia. Achită. In buzunar nu era 
portofelul! Nu era!... In cel delà piept, singurul dealtfel unde 
putea fi. — Nu era un băiat distrat, ca să fi pus banii la întâm
plare. A v e a ordine. — Totuşi controla. Nu era în nici unul din bu
zunare. Inapoie deci pachetul. 

Tânărul nu avea pretenţia la vre-o inteligenţă excepţională, 
dar era băiat raţional. Numai decât îşi zise : — când am căzut 
a lunecat portofelul — şi după asta îndată, ou o logică strânsă : 
— Poate că acei domni, care m a u ajutat — 

Cum avea mult simţ al observaţiei făcu şi ref lecţ ia: — Ce 
mult seamănă pungaşii cu oamenii de treabă! — Axiomă oare 
se poate şi inversa. 

Se simţi foarte nemulţumit că nu are ţigări.,. Delà tutunge
rie trebuia să meargă la depozit . Băgă de seamă că ar fi fost o 
cursă zadarnică, lipsindu-i capitalul. Era nou in corporaţie şi nu 
avea nici-cunoştinţe, nici credit. Trebuie să fi fost timpul de a-
aiiază! 

La colţ un confrate ţinea o farmacie strălucitoare. Ii veni o 
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idee. — Totdeauna avea idei ! — Intră. Din cauza iireasoă a neo-
blolnuinţel ou astfel de situaţii, povesti stângaciu mica aventură 
şi lnoeroă bâlbâit un împrumut. Altfel nu era gângav, dimpotrivă, 
avea o .graseiare" foarte simpatică. Fu refuzat ou răceală. Oum 
însă era stăruitor din fire, reînoi demersul la două trei drogherii 
pe Lipscani, cu aceiaş succes. 

Ciudat ! Pe măsură ce repeta povestirea, era mai stânjenit. 
Nu iu crezut şi î l trlmiseră la muncă. Totuşi era îmbrăcat corect 
şl nu puiea fi confundat... Oameni răi ! Dar îşi făcu socoteala că 
poate au şi ei dreptate. Nu ne plângem cu toţii de lene şi şarla-
tanie? Nu se întâmplase adesea să fie chiar el înşelat în buna lui 
credinţă? Oamenii aceia îşi făceau datoria aşa cum credeau mai 
bine.î 

Ii era totuşi foarte foame. Apuoă drumul spre un birt. Un 
birt pe Doamnei . . Nu^putea Intra... Era şi o mare aglomeraţie... 
O lnă în sus pe Academiei . — Erau multe bodegi economice. ...Trecu 
pe lângă ele... De obiceiu mânca în — Pasaj — la — Europa. Se 
duse până acolo. Străbătu — pasajul — de două ori... Masa unde se 
aşeza el era ocupată. 

Ieşi în Calea Victoriei . De vre-un otel, ca să să odihnească, 
nici nu era vorba... Se întâmplase să nu aibă rude, nici cunoscuţi 
mai deaproape. Până atunci nu băgase de seamă lipsa asta. 
Altfel ar fi putut rezolva mai lesne întâmplarea. Foamea, deocam
dată, supărătoare. Tânărul nu era totuşi lacom. Dar cine ar îi cre
zut că mâncarea e un ce, foarte imperat iv! Era mai cuminte să 
se Înapoieze pe dată în oraşul lui. Acolo totul se va aranja delà 
sine... Dar biletul de drum... 

Atâta încurcătură dintr'un lucru de n im 'c Paguba desigur 
nu era enormă pentru un cap tal solid cum era al asociatului, 
dar necazurile astea mici, erau mari ! 

— Să reclame la poliţie '• — Ii veni gândul ăsta ingenios. 
Pol i ţ ia era cam departe. Era obosit şi avea o simţire ne

mulţumită de un fel ce nu desluşea şi care-i făcea să plece capul 
subt privirea Indiferentă a trecătorilor. 

Căutându-şi batista, fiindcă avea pe frunte picături de nă-
duşalâ, ou tot frigul — întâlni oarta poştală uitată. Fu emoţionat, 
dar se stăpâni, nu şterse nici o lacrimă. Era capabil de tărie su
fletească. 

La Poli ţ ie trebui să-şi expuie pretenţiile încă delà intrare. 
Vardistul îi zise:... Aaarş.'... Un mojic! — dar avea omul consemn 
se vede. 

Plecă, înainte, în inima localului. Nu era vreun labirint, to
tuşi ameţi, din coridor în coridor, delà uşă la uşă, trecând prin 
toate birourile ierarhice. La fiecare repeta povestirea. Acum nu 
mai era stânjenit. O spunea ca pe Tatăl nostru. 

Producea aceiaş efect. Nimeni nu-1 credea. Dar fiecare ex
prima această neîncredere după caracterul său Moft!... Cui spui !... 
E suspect!... Ma parole, Bibi!.. Eşti în regulă cu identitatea?... â 
d'autres !... Ei, şi ce vrei D-ta ?... 



Neîncrederea asta nu-1 mal pricinuia nici o indignare. To t 
repetând reclamaţia, băgase de seamă că e foarte lipsită de probe 
şi începuse a i părea chiar lui nefundată. S'ar îi retras, dar n 'avea 
alt itinerari u. A v e a mai ales o intuiţie covârşitoare că locul lui 
e acolo. Cum? Dece? N'ar fi putut spune, dar se simţea mai acasă, 
mai bine ca pe stradă. 

De plimbare de altfel nu mai avea gust. 11 durea tare capul 
— de supărare se vede — şi ameţea. 

— D-ta eşti bolnav ! — Ii zisese drept răspuns la petlţiona-
rea lui. unul din cei mulţi. In adevăr era palid. £1, aşa de alb şi 
de roz. Nu se putea totuşi plânge de Poli ţ ie. Fusese îngăduit să 
treacă prin toate etapele; chiar la — secretă — A c o l o cineva din 
fund, decisese: — Nu e de resort! — şl pronunţase cuvântul: Va
gabond ! La cuvântul acesta, tânărul întinsese urechea ca la ceva 
cunoscut. Ei da! Omul zicea bine. Asta era durerea lui nedeslu
şită, încă din pasaj începuse să se simtă necăpătuit ca un va
gabond ! 

Dar şeful delà secretă 11 expediase sus. Domnului Direc
tor general. Acesta era un om foarte prezentabil — observă tâ
nărul, şi foarte bine îmbrăcat. II ascultă serios, apoi începu să-i 
la un interogatoriu lung. Răspundea anevoie şi ar fl vroi t bucu
ros să se sfârşească. O uşă din spate se deschise, o uşă albă, 
iileiatâ, mare, şi apăru în uniformă frescă, un general chipeş. 
Prefectul Poli ţ iei . 

— Ce târziu ies delà treabă — se gândi generos tânărul — 
şi noi credem că ei nu muncesc pentru Ţară. 

— Despre ce e vorba ? — întreba din treacăt generalul. In 
formula de explicaţie, tânărul auzi iar, — vagabond — streoorat 
discret printre bazele închise ale Directorului. Se roşi toarte tare. 
Era jionit. 

Generalul răspunse,: — Un caz simpatic!... Imi dai v o i e ! — 
şi intră înapoi în biroul lui, fâeând semn tânărului sâ-1 urmeze. 

Ii povesti delà capăt întâmplarea dar cu mare descurajare 
din cauza picioarelor care-1 dureau grozav. 

Cu un alt semn, Prefectul îl aşeză pe un fotoliu în faţa lui. 
Apoi trase sertarul şi scoase un bilet de o mie pe care i-1 în
tinse. Tânărului i se păru că vede pe cele 12 din portofoliu. Erau 
tocmai la fel, noi de tot. Aşa dar îl credea ! Era om drept şi ga
lant, Prefectul de Poli ţ ie ! — .Fireşte, nu ë nici vorbă să reintri 
în posesiunea banilor D-tale — îi zise ou o vorbire aleasă care 
lâcu să-i piară dintr'odatâ, aceea nemulţumire umilitoare. — „Şi 
nici nu e vorba să se descopere făptuitorii! dar te rog primeşte 
acest mic ajutor într'o împrejurare atât de neplăcută". 

Tânărul se roşi iar. Ridică mâna cu un gest de apărare şi 
refuz. Era un gest — să zicem — ancestral. Toţi oamenii cinstiţi 
din tată în fiu. din oare se scobora şi care totdeauna avuseseră 
„câî le trebuie" refuzau tn protestarea cuviincioasă a tânărului 
droghisi, o pomană, chiar subt forma asta echitabilă şl generoasă-



— V â mulţumesc! — spuse ou glas slab — dar nu pot pri
mi bani! Dacă vroi ţ i să-mi daţi un bilet de tren, v'aş Ii recunos
cător, ca să pot pleca acasă. 

Prefectul atinse un timbru. 
— „D-ta ai dejunat az i?» îl întrebă. 
— Nu! — mărturisi. 
Ordonă biletul şi un dejun copios Tânărul priită. N'ar fi pu

tut refuza. Ii era foame, grozav de foame ! Dejunul li fu servit pe 
tavă delà restaurantul de subt Grand, în camera Directorului ge 
neral care pleca-se. 

Pe când mânca, aplecat harnic peste ciorbă, cu faţa învio
rată, generalul trecu pe lângă el şi se opri un moment iung, aă-i 
privească. 

Sătul şi cu biletul preţios de cala tone în buzunar, tânărul 
se simţi cu totul renăscut. Parcă nu mai era cel deadineaarea : 
Un vagabond! — cum bine ziseseră. — Ce trist lucru, vagabon
dajul! — stabili în gând, fără amărăciune. 

Dar ce gânduri va fi vânturat privindu-1, generalul cel fer
cheş — care nu purta mustaţa dar subt umbra ei piesumptiv 
sură purta un surâs fin. V a fi gândit cam aşa : 

„Eu unui, sunt ca Boerul Bujorescu ! Să fi fost însurat, să fi 
avut o fată mare, aş fi mâritat-o cu tânărul droghist, alb, roz, cu 
un pufuleţ auriu... Pata mea ar fi avut un bărbat cuminte şi dacă 
i-ar fi abătut cumva vre-un gând hoinar de îemee. bărbatul ei 
ar îi ştiut să înţeleagă — împrejurarea asta — omenească. 

In adevăr, aventura lăsase tânărului o mare impresie. Po
vestea neobosit şi ou un fel de plăcere scurta lui cariera de „om 
fără eăpătâiu ' aşa de neprevăzută pentru un tânăr onest cum era. 

Chestia banilor fusese bine rezolvată. O luase asupra lui 
singur. Adăogase ia preţurile curente o majorare de 50 bani pe 
sume mici şi de 5 lei, la compiuti mai mari. Aşa încât totul se 
lichida lesne şi nesimţit, pentru toată lumea. Era, în adevăr, un 
tânăr cumpătat şi plin de judecată. 

Sigur că trebuie să fi fost din familia celebră a lui Amos 
Bujorescu. A v e a sufletul curat al erboristului. 

El singur botezase firma proaspătă a drogheriei : „La floarea 
de levănţică !'• 

HORTENSIA PAPADAT-BEIVGESCU 



VECERNII LUMINOASE 

Sara era o copilă neştiutoare 
care se rătăcise, din drumul de stele 
şi căuta şă regăsească poteca dreaptă 
după ale vorbelor tale luminoase mărgele. 

Sara se agăţa de licărul felinarelor 
şi rătăcia pe streşini de case. 
şi atipia apoi obosită în răstimp 
In cuiburile din astă vară rămase. 

Sara a pribegit atât de mult, 
până a venit să'ţi adoarmă pe pleoape, 
şi-am simţit atunci cum sufleru-ţL se laşă greu ~ 
sub ale sării profunde ape. 

încovoiate sub povara negurilor, 
manile tale s'au închis-luminoase 
în adâncuri şi 
ţrupu-ţi a gemut cu note joase. 

Şi, totuşi, după ce sarà ţi-a adormit în trup, 
şerpuind melodioasă, 
adâncurile ţi-au vuit ca un stup. 

Zurgălăii vorbelor tale clare, 
s'au spart de geamuri de stele, 
şi tot glasul ţi s'a fărâmat 
in bobite de hurmuz şi mărgele. 

Mânile-ţi spălate cu aghiazma liniştii, 
au crescut cu aripi în noapte ; 
şi braţele ţi-au răsărit din neguri : 
lumină şi lapte. 

Şi până târziu, 
zurgălăii vorbelor tale 
au spart geamuri de stele. 
şi ţi-am simţit trupul razimă proaspătă şi caldă 
aromind manile mele . . . 

CAMIL BALTAZAR 



M E T A F I Z I C Ă 
Doi prieteni stau de 

vorbă într'un restaurant-

A. — Dacă literatura română are momente sufleteşti de o 
paritate interstelară, dacă îa câ teva decenii a făcut salturi de câ
teva secole — şi astfel . luptele seculare de mai bine de 30 de ani" 
nu sunt în artă ridicole — bietul scriitor român a rămas un a-
nimai inferior!... 

B. — Te cred. Situaţia lui este într 'adevăr de nesuferit. Deşi 
i u sunt, propriu zis, literat, văd acest lucru şi mă doare. Traeste 
din oeupaţiuni diverse, străine de meşteşugul lui, şi atunci oând 
isbuteşte să-şi câştige existenţa cu ajutorul condeiului devine re
porter, cronicar sportiv sau funcţionar pe undeva, — tot oeupa
ţiuni oare-i fac condeiul steril. 

A. — Se poate ! Inferioritatea lui sufletească eu n'aşi pune-o 
totuşi în primul rând pe socoteala vie ţe i noastre sociale. Scritorii 
Ba ari ai celorlalte neamuri n'au fost niciodată copii râzgâiţ i ai 
soartei — şi nici nu trebue să f ie! — iar bătaia cu flori n'au pri-
mit 'o, pe lumea asta, decât fn închipuire. Cred cu tărie că e un 
păcat originar însăşi structura dumn^zeirii lor, păcat pe care scri
itorul român nu încearcă niciodată să-1 răscumpere... 

B. — ? ! 
A . — ...Să-1 răscumpere printr'o continuă grijă intelectuală, 

printr'o neîntrerupta răsfoire de cărţi, pritr'o vicioasă renunţare 
la deliciile prieteniei şi catenelli, pentru a culege cu mâinile În
gheţate fiolele de parfum ale celor câtorva flori esenţiale din creş
tetul nins al singurătăţii. 

B, clintindu-se ; apoi explieati?. — Vrei să spui eu alte cu
vinte că scriitorii... 

A . — Scriitorii au respiraţia poetică scurtă. Probabi l că — 
biologiceşte vorbind — e un bine. Speciile care trăesc, prin fiecare 
individ, prea mult, ss perfecţionează greu. Scriitorii români, se 
succed în noaptea acestei morţ i eterne, ca o luminoasă, puerilă 
şi mănoasă ploae de stele căzătoare. 

B. — Vrei să zici călătoare... 
A . — O, nu. Căci rămân în literatură : diamante stinse, căr

buni. Imi pare răn. E un regret omenesc, de puţină valoare —dar 
ce vre i ? tot trăind dincoace de eternitate, începem să preţuim şi 
existenţa cea mică împreună cu valori le ei. Scriitorul român tre-
bme să trăiască mult. Şi mai cu seamă trebue să-1 vezi . în tot 
t impul vieţ i i lui, urcând... 

B. — Ura ! Să înceapă ou sonetul şi să încheie cu poema — . 
să înceapă cu schiţa şi să încheie cu romanul fantastic '• 
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A. — Dar poate încheia tot on schiţa, tot eu sonetul : lesa 
de o superioară artă. Să nu-şi mai piardă apa cea vie pe drum : 
şi In ciur să nu-i mai rămfte deoftt pietricelele câtorva anecdote. 

B, închizând din ochi. — Baţi în X ?... „ 
A . — Sâ înceteze cu acea eîtină fecunditate care d& de lu

cru tuturor editurilor şi sä cioplească mal bine o singură operă 
— fie chiar una pe an ! Unde e stilul limpezit de apele şi vântu
rile a 30 de ani de activitate literară ? 

B, închizând amândoi oohii. — Baţi în academicianul Y! . . 
A, a tăcut. 
B. — Nu ţi se pare totuşi oă fenomenul, pe care-1 osândeşti 

e mal tare decât logica? Face omul ce poate — şi pe urmă lite
ratura română nici nu este încă un fenomen natural sub aceste 
ceruri, în această eminenţă pastoralo — agricolă. Scriitorul român 
are o lume Infimă. Când porneşte cu scrisul, e adevărat, are ilu
zia atot sprijinitoare că scrie pentru 18 milioane de contemporani 
români şl de-atâtea ori (exponent e infinitul) 18 milioane inşi al 
generaţiilor următoare. Dar pe măsură ce ochii lui dintre gene 
văd realităţile, dezamăgirea se arată sub forma lenei, apoi sub 
forma calităţii inferioare a produselor. S'a tocit sonda orgoliului 
care să scurme până'n adânc spre licoarea neagră şl miraculoasă 
— la" ce bun ? Pentru editori analfabeţi ? pentru un amic de la 
ziar, tânăr care între două reportagi! scrie — spre disperarea di
rectorului — şi o .critică' literară? pentru încă vre-o câţiva ci
titori oare oumpără cărţi fără să caute la numele autorului ? 

A. — Dar e metafizica! 
B, oohii şl gura mare. — ? !... 
A . — Dar scriitorul român n'are metafizică! Cât să preţu-

iasoă, pe acest plan nou de existenţă, cititorii, criticul şi editorii ? 
Adevărul lui, răsturnat ca o boabă de mărgăritar din cochilia ros
togolită şi infectată de atâtea ape turburi: această valoare trans-
oedentă, manie stupidă, cuvânt înrudit cu marile cuvinte meta
fizice ale oreaţiunii, absolutului, infinitului, cauzalităţii prime — 
iată oe lipseşte (devenit prea curând „om deştept") scriitorului 
român. Şi atunci într'adevăr nu vor mai preţui nimic atâtea li
brării, edituri şi ziare, în aceiaşi noapte senină când se mişcă 
neauzite pe cer toate rimele fixe ale constelaţiilor. 

B, ciooănind cu un cuţit. — Chelner, plata ! (Amicului, ironic) 
Imi dai vos să împărtăşesc şi pamfletarului P., ideia ta metafi
zică ? (Râde) Barem să te treacă la nemurire !... 

F. Aderca 



UCIS'AM ERL... 

Ucis'am eri în mine gândul meu ; 
Nu ştiu prea bine ce era : balaur 
Cu chip de om şi trup greoi de taur 
Sau marmoră cu ochi de Dumnezeu, 

Căci îl vedeam strălucitor de aur, 
Când alb ca varul sau un curcubeu, 
Apoi se îmbrăca în vălul greu 
Ce-a«cunde'n veci al morţilor tezaar... 

...Acu îl cat cu mâni de orb, prin lume. 
Aşi vrea să-1 strig, aşi vrea să-i dau un nume, 
Să-1 scriu pe-o cruce, pe-un mormânt să plâng ; 

încerc în van căci amintiri se frâng; 
Lovit, îngenunchiez şi-un glas străin 
Mă 'ntreabă trist: „Ce ai făcut, Caîn ?" 

ALEXANDRINA SCBRTW 

C H E M A R E . . . 

Când te-am strigat din hăal meu obscur, 
In care sbuciumarea lua fiinţă, 
Ca glasul plin de-o tainică dorinţă — 
Ecoul mi-a răspuns, străin şi dur... 

Lăuntrlca-ml pornire ancestrală 
Dormia nebănuită de vecii 
Imaterial pluteam în lumi de-o zi, 
In lumi de broderie siderală... 

Acum ca două umbre care duc 
Nestrăbătute nopţi adânci, cu ele — 
Sub cerul fără margini, fără stele, 
Noi ne-am ghicit răsvrătitorul suc... 

Eu ştia că drumul tău, femeie, n'are 
Nici început, nici capăt, nici popas — 
Că tremurul ce ţi-a 'nflorlt in glas 
împrăştie miresme milenare — 

Ci tocmai cu vecia ta te chem !... 
Te-aşteaptă umbra mea ca s'o împresuri, 
Să-i dai avânturi noui şi înţelesuri, 
S'o desrobeşti de-al lutului blestem... 

Şi-atunci, — sub cerul negru, ca'ntro mină 
Din întuneric plămădi-vom sori — 
Ca să descrie 'n noaptea făra zori 
Hiperbole imense de lumină !... 

GEORSE SILVHJ 



SPIRITUL CIITIC IH COLTURA ROMANEASCĂ 
I 

Pentru a doua oară, la o distanţă de vre-o 13 ani, d. G. Ibră-
ileanR ne trimite una diu oele mâi sistematice şi mai ordonate 
cărţi de oritică, din câte-au apărut la noi. 1 ) E o carte de critică — 
sas o carte de istorie a c r i t i c e i 5 Dacă din cartea d-sale, rămân nu
mai consideraţiile istorice atunci, desigur, importanţă ei nu e prea 
mare, deşt fericită. Dar dacă problema dintr'însa este în miezul 
problemei româneşti şi continuă să fie viabi lă şi după descope
rirea ei — e, adevărat, numai istoriceşte — de către d. Ibrăileanui 
atunei cartea aceasta câştigă un t i t lu în cultura noastră. 

Problema, pe care d. Ibrăileanu â găsit-o lâ temelia culturii 
romaneşti, eră simplă de găsit şl tocmai pentru acela mal dificilă. 
Oamenii — "din natură complicaţi — ocolesc cu spaimă ideile sim
ple. D. Ibrăileanu trebuie să-i fi gustat, devreme ce s'a oprit, is
pita. Graţie ei, d-sa a descoperit nu numai singura problemă In
teresantă, ol singura problemă existentă a culturii româneşti. 

Să nu islstăm din nou : ţara românească s'a născut târziu. 
In t imp ce naţiunile Europei se constituiau în istorie şi în cultură, 
noi ne ascundeam în munţi, né ooupam cu păstoritui, sau ne lu
ptam — mult mai târziu — cu tătarii şi turcii. Se pare oâ istoria 
ae-a rezervat penib i luf ro l de-a îi legionari i Europei şi apărătorii 
ei, aloi, la gurile mării şl ale stepei. Europa ne datoreşte, desigur, 
o recunoştinţă, pe care o supra-merităm. Rolul nostru a fost — s'o 
recanoaştem — imens, dar In tot cazul nu cultural. Cum nu se 
mai faoe astăzi Intre cultură şt idele de naţiune o diferenţă sen
sibilă, ba cum trăiesc tn raporturi de înter-dependenţă — a fi a-
părat naţiunile înseamnă a fi apărat culturile lor. In tot cazul, 
cultura noastră n'am apărat-o, pentru simplul motiv, că n'o a-
veam. O puteam, în timpul acesta, pregăti ? Când ne-am născut 
puţin la viaţa politică (sau mai bine: cea naţională) Europa avea 
tradiţie, avea cultură, avea aproape (ceiace-i, desigur; mal rău) 
civil izaţ ie. Chestiunea se punea deci pentru noi, cu nelinişte : vom 
prefera să rămânem ceiace ne-a făcut Istoria, desigur ingrată, un 
popor dedat păstoritului şi agriculturii, aşteptând să se creeze 
stngur pe calea lentei evoluţii — sau. v o m împrumuta (Europa ne 
era datoare) ceiace popoarele apusene au creat, în t imp ce noi 
ne războiam ou Hunii şi Cumanii. 

Ne-am hotărît pentru împrumut ; calea nu era foarte bună ; 
dar au exista alta. De aci înainte, începe istoria culturală a Ro
mânilor, adică Istoria mijloacelor de transplantare la noi, a va lo
rilor politice, literare şi istorice, găsite gata aiurea. Istoria această 
a mijloacelor creatoare n'a soris'o încă nimeni. Dar odată cu opa-

1) „Spiritul critic in cultura românească" ediţia II, ed. Viata Românească. 
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raţia formidabilă de asimilare, devenea necesară o alta : aceia de 
discernere a nutriţiei, de dozare a ei, de l imitare la nevoi le noastre. 
Trebuia spiritul care putea sezisa ce deosebiri si ce similitudini, 
se află Intre noi şl culturile apusene, spiritul care să pregătească 
cealaltă operaţie, devenită necesară sub ameninţarea de intoxi
ca ţ ie : operaţie de dezasimilare. D. Ibrăileanu, o numeşte ca o 
replică a spiritului creator, spiritul critic Spiritul creator — d. I -
brăileanu nu insistă asupra lui, se vede că nu-i e drag — Ui are 
mai toate rădăcinile tn Muntenia şi Ardea l ; spiritul critic — mai 
fin şi mai estetic — se localizează aproape complect în Moldova. 
Generaţia Alexandru Russo, Cogălnlceanu, Costache Negruzzi, şi 
Junimea cu Titu Maiorescu, constitue de fapt, toată aotivitatea 
critică propriu zis culturală în t imp oe (fn afară de Odobescu, care 
se leagă de întâia tabără), Muntenia va da cu Oaragiali şi şcoala 
socialistă, o critică-extremă, dar mai mult socială şipoltică. Critica 
culturală a trebuit să împotrivească ceva culturei europene re
vărsate fără măsură în principate : le-a opus imitaţiei literare 
fără limită, un fond propriu: poesia populară: exageraţiei şi is
teriei, şcoala critică i-a împotr ivi t bunul simţ ; originel noastre 
latine i se puneau limite în originile noastre slavone şi în ames
tecul nostru cu alte popoare, — nouei situaţii polit ice — noului 
liberalism, i se opunea, câte puţin, evocarea unui trecut românesc 
cam dubios, nu-i vorbă ; moravurilor noui, li se arunoa dispreţul 
şi, când ironia nu satisfăcea, ridicolul. Graţie acestei bătălii între 
novaţ ie şi critică şi în vremea acestei bătălii, România s'a pome
nit creată istorceşte. Problema limbei române se rezolvlse şi ea, 
Originea noastră romană a rămas o clipă în exploatarea lui Co-
riolan Drăgănesou şi, dealtfel, dacă trebue s'o spunem, numai gra
ţie lui şi graţie intereselor lui de a păstra o utopie — România 
mare de astăzi a devenit posibilă. Paradoxul faptelor eroice.... 
Atunci, odată cu creaţia politică, desăvârşită spre 1880, România 
a intrat într'o hotărîtoare fază istorică — era firesc să se oreadă 
şi culturală. Numai astfel se poate lămuri dece Maioresou, la 1889. 
îşi încetează activi tatea de critică „culturală" şi porneşte urna 
nouă : critica literară. 

„In privinţa literaturii — spune d. Ibrăileanu — chestia tre
buie privi tă din două puncte de vedere : al caracterului specific 
românesc — originali tatea; şi al cali tăţi lor artistice — valoarea 
estetica". Punctele de vedere sunt două ; de cea dintâi se ocupă 
critica oulturală, de cea de-a doua, critica literară. Părăsind pri
mul gen pentru al doilea, Maioresou credea deci că e rezolv l t ? 
Părăsind direct iva lui Russo, Cogălniceanu, Negmzz i , pe acea a 
Junimei şi pe aceia a lui de până atunoi, Maiorescu credea deci 
că, de aci înainte, avem valor i estetice şi, (subliniez) originale ? 
Intre t imp e drept, apăruse Eminescu. (Apăruse Creangă, singurul 
eare-i putea da puţină dreptate lui Maiorescu, dar criticul nu 1-a 
văzut) . Eminescu era un mare artist. Maiorescu a mirosit însă i . 
mediat In el romantismul german şi metafizica germană. O pro
blemă culturală naşte şi una din cele mai importante; n'a fost 
importaţia de sensibilitate germană făcută de Eminescu, mult 



mai leene de răspândit ca atâtea alte mărfuri culturale? Emi
nescu era un mare artist ; un mare creator al limbei romaneşti, 
desigur; oulturalioeşte însă, an importator. Siritul eritic se putea 
deci exercita imediat — spiritul critic cultural, nn oel literar. Ma
iorescu a privit opera lui Eminescu numai ca valoare estetică 
locală. De aici înainte, eroarea lui Maiorescu va servi de bază 
criticei româneşti de până aoum. 

Perioada criticei a înoetat deci pe la 1880, cu Maiorescu. De 
atunoi avem — nu-i aşa ? — o perioadă proprie, de ealtura naţi
onală. Critica culturală, observând oă singurul lacra pe care-1 fă
ceam era importul cultural, 1-a supraveghiat ; dar de la 1880 îna
inte ce faoem ? Import cultural. Aducem instituţii străine, legi stră
ine, imitaţii după străini : în afară de politică (care e pe calapod 
de împrumut; dar care-i naţională, restul e străin, e de imitaţie. 
De unde însă până la 1880 ne dădeam seama de ace6t fenomen şi 
supravegheam, astăzi orgoliul nu ni-o mai îngădue, aducem cul
tură fără control şî atâta tot. Deviarea deci a criticei culturale spre 
critica literară, a fost una din cele mai mari pagube ale culturii 
româneşti. 

Istoria culturii române a fost deci numai suma mijloacelor 
de ÎBÎiare a culturii europene. Ne aflăm tot acolo. In privinţa po
litică şl culturală, am acumulat multe delà 48 ; dar tot la 48 sun ten. 
Avem obiecte de cultură mai multe; orgina lor e însă aceiaşi, a-
ceiaşi orientarea lor, aceiaşi calitatea lor. Cu toate astea, să au 
exagerăm. Nu suntem chiar la 1848 ; de atunci încoace s'a consti
tuit cel mai important factor cultural cu putinţă : limba. In limbă 
vom avea deci puţină tradlţ,ie, în ea vom găsi limite pentru îm
prumut din Europa, în ea vom găsi modele. Modele de limbă ; 
atât : Odobesou, Eminescu, Argbezi, Galaction ; modele literare nu 
pot fi, atâta timp cât, pentru fiecare, străinătatea iţi poate oferi 
un arhetip. Literatura română a rămas să aibă deocamdată numai 
o valoare de model în limbă — cum critica română (şi oea cultu
rală şi oea literară) nu a avut altă valoare decât de acţiune, o 
valoare naţională, pragmatista — nioiodatâ una estetică, deci eu
ropeană. Eminescu singur, culturalieeşte poate şi simboliştii, dar 
oa grup, (dacă abstragem Romania din Europa) pot figura oa enti
tăţi, însîârsit, naţionale. 

La vârsta oând romantismul e necesar l) pop trăi în Eminescu 
întregul romantism, panala saturaţie. Insist asupra termenului: pană 
%a saturaţie — alminteri, întâlnirea ou Heine, Musset, Lamartine, 
Byron, ar putea să-1 răstoarne pè Eminescu, în timp oe, graţie 
faptului oă Eminescu e mai la îndemână şi complect, el îi face pe 
ceilalţi inutili. Ii decolorează şi le ia savoarea întâietăţii. Asta 
constitue o tradiţie desigur — prima noastrâ tradiţie. 

B. Fundoianu. 

1) .Fiecare străbate ca individ toate epocile de civilizaţie din lame* spune 
Goethe .. 
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Iarăşi problema literaturii ro
mâne. Primul articol al s e r i e i 
„Există o literatură română'?''ne 
atrage o primă replica a d-Jui N. 
Davidescu prin Flacăra. D-sa ră
mâne la punctul său de vedere că 
„tfoezia simbolistă constitue pri 
mul aspect organic" al äiteraturii 
remane, deşi nu ne lămureşte Încă 
aimic asupra dezacordului posibil 
la privinţa înţelesului ce-1 acordăm 
fiecaredinnoi simbolismului... Prin 
explicaţiile date, am limitat no
ţiunea s i m b o l i s m u l u i la a-
nmmită sensibilitate ; cei mai mulţi 
dintre poeţii citaţi de d. Davidescu 
nu numai că nu sunt simbolişti dar 
reprezintă tendinţi contrare. In a-
ceste condiţii, o discuţie în privinţa 
importanţei simbolismului în sânul 
literaturii române este de prisos, 
până la acordul asupra conţinutu
lui noţiunii. Din moment ce d-nii 
Blaga, Pilat sau Demostene Botez 
sunt simbolişti, am vrea să ştim 
cine nu mai e simbolist în tânăra 
poezie română? 

Atacul d-lui Davidescu se în
dreaptă însă mai ferm asupra în
cercării mele de a arăta că litera-
tara română are o fizionomie pro
prie prin scriitori de diverse ta
cente, desigur, dar pe care îi leagă a-
numite însuşiri ce dau un aspect 
unitar literaturii noastre ca o ex
presie fidelă a sufletului românesc. 
Pe lângă Eminescu, Creangă, Coş-
buc, Caragiale, am mai citat pe 
Goga, Sadoveanu, Rebreanu, Hogaş, 
Agârbiceanu, Brătescu - Voineşti, 
pentru a nu numi şi pe alţii. De 
o valoare estetică inegală şi une
ori limitată (mă pot referi în pri
vinţa aceasta la volumele mele de 
Critice dteMul de severe), din şcoli 
literare diferite, ei fac totuşi la un 
loc o literatură românească origi
nală, prin notele ei specifice. A -
ceastă parte a argumentaţiei mele 
era, de altfel, adresată ferocelui 
nostru colaborator, d. B. Fundoia
nu ; nu ne aşteptam de la matu
ritatea d-lui N. Davidescu îa atitu
dinea radicală de a numi pe scri

itorii de sus „scribi mărunţi şi po
vestitori de mofturi*. 

Voind să tragă harta literaturii 
române prin impunătoarele perso
nalităţi ale d-lor Eugeniu Stefă-
nesco-Est, Mihail Cruceanu, En-
geniu Speranţia, A . Cotruş, Emil 
Isac şi alţii d N. Davidescu ar fi 
putut fi mai indulgent cu Re
breanu, Goga, Hogaş sau Sado
veanu. 

Recidivă. Am arătat în câteva 
cuvinte părerile d-lui Fundoianu 
asupra literaturii române ; ele ne 
permiteau să încercam o schiţă a 
notelor specifice ce ne acordă o 
originalitate. D. Fundoianu crede 
că trebue să revie asapra atitudi-
nei sale. Cu s p i r i t u l lui bine 
cunoscut de o b i e c t i v i t a t e 
Sburătorul va publica deci unul sau 
mai multe articole ale ferocelui 
nostru colaborator, din care se va 
v e d e a că literatura română nu 
traeste de cât din împrumuturi şi 
că nu suntem într'o fază estetică 
propriu zisă ci într'una culturală. 
In ceia ce priveşte împrumuturile, 
bănuim că d. Fundoianu confundă 
fondul cu expresia Iui ; formele li
terare, şcolile şi manierile deci, 
sunt transmisibile ; toate literatu
rile lumii se influenţează reciproc ; 
originalitatea nu se manifestă de 
cât în sensibilitatea specifică fie
cărui popor : tocmai aceasta m'am 
încercat sâ schiţez pentru litera
tura noastră. Cât despre puţina con
sideraţie pe care ar avea-o d. Fun
doianu pentru valoarea estetica a 
scriitorilor români, începând delà 
Eminescu şi până la vigurosul Re
breanu, e o nenorocire ineluctabilă; 
o acceptam cu aceiaşi resemnare, 
cu care i-am suportat, deşi doctor 
în literatura franceză din Sorbona, 
una din notiţele articolului său din 
numărul acesta: „D. E. Lovinescu 
crede poezia populară română su
perioară poeziei populare france
ză : — dar oare a cetit-o pe a-
ceasta?* — Căci acest tânăr Nerone, 
pe lângă modestie, mai are şi cultul 
compethiţii. 
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