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CRONICA PLASTICA
SCULPTORUL HAN Lupt aprig — subteran cu scrânet catifelat — între materialul

form i materialul spirit. Sensibilitatea odihnit opac, sub convul-
siuni plate. — Stilizare, cercetare de contact cu monumentalul ? !

Lest impresionist, cu varii apucturi bourdeliste, cocoa galvanizat pe umerii suri ai sculptorului Han.
Lupta îndrtnic a forelor vitale, copleite de podoaba ex-coapt, a motenirilor cu valut antebelic.
Personalitatea modest, funcie de amnunt, îngenunchiat de extazul pozelor unanim diclate pe’nelesul speculaîunilor (Im
male, de diferite dimensiuni, iat cuprinsul intelectualizat din nravul meterului Han, în lupta aprig cu brutalitatea ma
teriei prime.

Iublim i jeluim munca fratelui i martirului Han, iubim i considerm strduina sculptorului Han, cercettor izolat în sub
terana piramidei, cu balast de cer întunecat. Strâns în chingele scapeilor atot-furitori, cutremurul fiinei lui, sacadat m
runt, va nrui sistematic i îndelung, piramida cu cretet suflat în aur.
Sughiul reactiv i brusc, îl opunem cel puin noi, în locul pufniturei greoaie i înbuite a lavei subterane.
E o chestiune de constituie i durat.
Lui Han, tanc cu btae regulat, infinit, îi servim avionul blindat, pentru altitudine.
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înainte chiar de a fi aprut primul numr al revistei noastre;
gardianii condeielor naionale s’au simit obligai s scoat
scuturile vechi din pod.

Ne ateptm la tot ce din partea lor se poate intitula
rzboi.

Deocamdat demonstrativ, ca acum câiva ani un general
prim ministru de zece Mai, ni se desfoar intimidant
falanga familiei de viitor Popescu, sau aa ceva, cu tabra
la o revist care se chiam Ionescu, sau aa ceva.

| Un Scriitor care reuete înc s fie perfect dei a
depit vârsta critic, menopauza literatului român, gsete
c arta modern e fars, bufonerie etc.

Acestui scriitor care altdat când poporanismul ame
nina expansiv s ucid orice veleitate de art pur, pa
tronase câteva talente tinere, astzi ambasadorii nouilor
curente, i s’ar fi cuvenit o înelegere mai puin superficial
dac nu, i e regretabil, resemnarea filozofic.

Constructivismul i cubismul, cuprind un senz mult mai
universal, mai larg i mai uman de cât spaiul ce-1 ocup
în dicionar.

Ne permitem ndejdea c scriitorul amintit i pe care-1
revendicm, îi va da seama c arta viaz i fr asistena
adjectivelor de ocazie gazetreti i c nu stric s mai
descopere odat America, chiar când a fost descoperit
înaintea d-sale.

| Un domn Topr... etc., mai mare peste hazuri la o re
vist iean, se ocup de arta modern pe care firete o
condamn.

Domnul în chestiune care în literatur poart puca d-lui
Sadoveanu i în „critica" e suspensorul d-lui Ibrileanu, nu
i-ar strica înainte de a pronuna cuvinte în cari debuteaz
s-i spele dantura. Lucrul acesta se chiam higien sau
pudoare.
| Romanul „Ro Galben i Albastru" aprut de curând,

e pentru noi preios prilej de recapitulare a uneia din cele
mai energetice personaliti a literaturii contimporane
.asupra romanului ne vom opri mai insistent altdat. Ceeace

inem îns neîntârziat s Nostim (i ne surprinde de a mflfi
întâlnit înc nicâeri observaia noastr) este c poetul Iftn
Minulescu înseamn mai presus de talentul i de opera ?,
un întreg i poate cel mal de seam capilol al sufletului
integral român. D-l Ion Minulescu spre deosebire de ali
scriitori dela noi, numai talente, a fost i .rmâne singurul
animator care a fecundat arta i literatura, româneasc. In
sensul acesta pentru cultura iTevoluia sensibiîifjej român^
personalitatea d-lui Ion Minulescu e de o formidabil înjr
semntate. D-l Ion Minulescu e la noi fa de noua generaie
artistic, ceeace a fost Guillaume Apollinaire fa de noua
generaie francez. Prin aceasta gestul d-lui Ion Minulescu
se descrie precis. Departe de a-1 egala, totu; cuprinzând
în esen acela animator entuziasm struie în trecutul
nostru numele lui Bogdan-Piteti. *

Dip toat generaia sa d-l Ion Minulescu temperament
universal i dârz aparine înc integral sufletului celor
tineri. * j
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 La Revue Juîve, Nr. 1 Directeur: Albert M § '
Senzul Judaismului contimporan.„ La Monde juif est

en etat de decadence,  la fois, et de resurrdciipri*(Albert l
Cohen. Declaration) e glasul iudaismului recent, peste, pii
europene lansat de „Revue Juive“. Publicaie actual paf
rislan dirijat de Georges Brandes, Albert Einsteirij ig-
mund Freud, Charles Glde, Chaim Weizman, Leon Zdog-f
Kahn, Albert Cohen, tinzând s reprezinte agitaia judaisr
mului internaional. Tendin nejustificat de prîrîfhl .numr.
Nu ni se ofer noui puncte de reper. Judaisrii Rmâne e*
nigm, pretext de dialectic. Intre spiritul su ji massa re-
prezentându-i aparent incarnaia, acela vid. Acela exclu
dere i renegare reciproc. Pamfletul romanticului Ottb
Weininger rmâne indestructibil, cât vreme exponenii
intelectuali ai lui Israel nu-s decât reprezeitatiyp,(JfSP^iepi- !
trii lui tragice.

Dincolo de livresc judaismul se ofer for; for
care se contrazice pe ea însi. For de ghetto-negativ,
prin mistica ei superstiioas, pasiv i.for-capital, în occi
dent, mistic activ. Deaceia ghettoul pitoresc, rmâne chio-


