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Intelectuali cu ht
E vorba de gazetarii cari trag la potalionul lui

Stelian Popescu, directorul ,,Universului” i la alte
crue, harabale, roabe i cotigi din circulaia de ma
culatur cotidian. Ceilali intelectuali fac parte din
 categoria mai norocoas a omului cu sgard, întru
cât sunt cointeresai la paza marilor instituii aso
ciate cu Statul, în câte o întreprindere în care acesta
pune totul, iar beneficiarii numai inspiraia. E sin
gurul caz când aportul în idei e preuit, dar atunci
cu vârf i îndesat.

Gazetarul, conform unei vechi i sarcastice defi
 niii, e directorul opiniei publice. El spune poporu
lui când trebuie s se supuie, când trebuie s re-
îziste, când e minit i când i se spune relativ ade
vrul. întrebuineaz în exerciiul acestei funciuni
pân i stil i compoziie, dar numai uneori. Tot
deauna, îns, mai mult decât colegii si de unealt
cari scriu romane, poezii, nuvele, si dramaturgie,
 cu o nespus de ntâng pretenie i buburoas vani
tate. Gazetarul, în sfârit, ar fi tot ceeace ar putea
s fie, chiar i un interesant reporter dac ar deveni
propriul su Director mai nainte de a conduce opi
nia public. Aceast demnitate e rezervat îns doar
reporterului dup vreo douzeci de ani de fapte di
verse, crime i interviewuri în care timp redactorul

 i-a corectat manuscrisele i l-a iniiat elementar în
tainele, sintaxei. D. Mavrodi, de pild, ar putea
depune examenul de admitere în gimnaziu, D-l Ste
lian Popescu fost ministru de justiie, ar putea re
zolvi hârtiile fr punere de deget, ci cu o compli
cat, chiar, paraf.

S nu ne mai pierddem în exemplificri scabroasei
 S nu ne înduiom pentru maetrii cântrei ai

presei cari toi devin pe la cincizeci de ani, respec
tabili i ventripoteni. Omul se îngra de trai bun
i se umfl din mizerie. Rezultatul, apreciat din
ochi, e acela.

De data asta, directorii opiniei publice, nobilii
educatori ai cetenilor, vajnicii aprtori ai liber
tii i ai principiilor vremii, au suportat în una
nimitate o umilire pe lâng care noul regim hrzit
prin constituia liberal e ca un bobârnac fa de o

. mojiceasc tifl. Li s’a suprimat pur i simplu re-
paosul duminical. Isprava o fcu acela brav Po
pescu Stelian, care ,n’a scris niciodat i- care, la fel
cu Alecu Mavrodi gsete c scrisul nu e atât de
 istovitor încât s necesite odihn.

Pentru d-l Stelian Popescu, fericit antreprenor de
mare i mic publicitate, repaosul duminical însemna
renunarea la câteva milioane lei- anual, venitul cert
al celor 52 numere sacrificate de dragul unui dezi
derat proletarian. D-l Stelian. Popescu n-’a mai putut

.rbda s • nu i ramp; în pia Lunea, cu cele opt
coloane de inserii i reclame.

Trecând cu buricul peste o lege formal a Minis-
rului Muncii, peste un uz mondial i peste un sfânt
drept al simbriailor, a silit pe toi patronii s-l
imite de teama concurenii i acaparrii. Ne-am a 7
teptat Ia o intervenie a Ministerului. Dar care mi

nistru, cât de popular i de puternic, se încumet
s înfrunte pe antreprenorul unui ziar de o sut
de mii de foi tiraj ? Speram într’o energic rezis
ten a asociailor de pres. Nu tim ce s’a bâlbâit
în câteva edine, abil sabotate de agenii marelui
samsar analfabet. Eram siguri, în cele din urm,
c cele câteva zeci de ziariti cari populeaz re
daciile, i piaptn raport.aj.ele a celor bizari factori
potali denumii reporteri, i dumic, pentru diges
tia cetitorului, comunicatele directoriale, .vor reac
iona în bloc, vor comunica publicului înelegtor
motivele i hotrârea grevei. Oamenii acetia cari
spurc pe comisarul regal, cari sfideaz zilnic o
brigad de jandarmi, sgâlie tronul de picioare, sf-
irm guverne, nu .s’au învrednicit s ie piept, câ
teva ceasuri, unui srman tejghetar incult rtcit în
comerul de foi tiprite. Ziaritii n’au fost capa
bili nici de revolt nici de solidaritate. Au scrâ
nit, au înjurat de mam, prin cafenele, p'e patroni,
i - s’au supus. Teama de înlocuire, teama de ziua
de mâine, îi terorizeaz. Cel mai modest atelier de
broat sau de fuit, uncie se întrebuineaz fete
i copii ar fi dovedit mai mult hotrâre i mân
drie.

Azi toate ziarele apar i Lunea. Ele continu s
susin, platonic, revendicrile muncitoreti: ziua de
opt ore, repaosul duminical, dreptul la grev: dar
nu i pentru gazetari. Iar acetia, sub vigilena pa
tronal se întrec, o zi pe sptmân în plus, s
behe democraie, în cont salar.

LV.

Cubism i empirism Viata
Pictura este un mijloc i nu un scop.

Pictorul Braque a scris cândva: „Îmi place regula
care corecteaz emoiaEste atributul unei sensi
biliti prudente în cutarea unei discipline.

 In art nu se începe i nu se sfârete prin emo

ie, se aplic numai regula, dela început pân la
sfârit.

Decadena artei începe când, din nevoia de a
crea, se trece pe nesimite la dorina de a imita,
când spiritul de analiz se substitue gradat sbiritu-
lui de sintez.

A creia înseamn s produci cu ajutond legilor
vechi o unitate nou.

Emerson a spus: „De îndat ce statuia a fost în
treprins pentru ea însi, fr nici un raport cu
templul i palatul, arta a început s decad; capri
ciul, extravagana i exhibiia au luai locul vedici
cumptri.

Se poate spune tot astfel despre pictur. între
prins pentru ea însi, pictura n‘a, întârziat s de
vin prisoniera gustului, a amestecului i a aranja
mentelor zise „artistice ‘.

De acee vedem aâi pictori czând în trucaj i
dedându-se buctriei mai midt sau mai puin sa
vante, pe care îndrznesc s‘o numeasc pictur.

Si arta lor numai lumineaz de mult pentru c e
smuls întunerecului. Miroase a mort înainte de a
fi vzut lumina zilei.

Ce titlu mai binemeritat decât acela de „maturi-
moarte“, pe care singuri îl aplic operilor lor.

„Cubismul este drumul spre stea. Dup patru se
cole de empirism, sperana apropiatei reîntoarceri
la iniiere.

In secolul al XVI-lea umanitatea a cunoscut rena
terea unei forme, astzi ea cunoate pe aceea a
spiritului. Cum cubismul, îmbogind arta cu un as
pect nou, se întoarce la. principiile ei eseniale, el
singur reprezint cu adevrat „Renaterea“.

Nu exist dar „spirit nou“ ci form nou”.

In prefaa sa la: „Despre principii de rzboii”,
marealul Foch conchide astfel:.

...„Astfel la anumite epoci, arta construciei se a-
vântâ câteodat întPun stil particular, în direcii
 mai mari, cari îi jmrmit s realizeze materiale noui,
ca i un lucru mai desvârit, fr ca prin aceasta,
principiile de static ce stpânesc architectura tu
turor timpurilor s se gseasc modificate. Acela
lucr i cu arta rzboi(dti}, chiar dup. uliimele
campanii”.

„Formele evolueaz, principiile conductoare râ-

Din totdeauna arta are ca scop, nu s reconstitue

un scop al „Maturei”, ci s construiasc echivalenii
si plastici i faptul de art astfel constituit devine
un aspect creat de Spirit.

Artistul care se desparte de Universal se depr
 teaz astfel i de Adevr.

Operile constructorilor, puri sunt pentru pictorii-
buctari tot atâtea „faccuse” de cari fug cu team i
mân”. *

Oricât e de rafinat i de atrgtoare, o pictur
care nu se poate descompune, nici reconstitui ca un

motor, o catedral sau un templu, nu este decât bu
ctrie.

Adevratul pictor pleac clela pânz ca s ajung,
la suprafa, criticul bun trebue s mearg dela su
prafa la pânz.

Pictura fiind preuit în adâncime i nu în supra
fa, importana subiectul ui devine cu totul relativ,
tivâ.

... /

Pentru constructori necesitile organizrei tablou
lui reguleaz atitudinile, pentru analiti atitudinile
determin compoziia.

Respinge ceeace e întemeiat numai pe instinct i
nu are alt regul decât întâmplarea.

Bogia mea e în spirit i nu în ochi. Dar acei cari
îneleg s-i afieze bogiile materiale, nu se mul
umesc uor la materiile simple.

Cum e epoca aa e i arta.

Analitii pot s prezinte arta egiptean, ca o art
primar i empiricii s'o ignoreze.

Mnânci i bei i-i mslueti urâtul...
Din când în când, violentat de a,st re,
Ti’ntinzi din clip gâtul
i piui lung în stepele albastre.

De unde vii, te-asigur ’nvaii;
Ba chiar te fac s cugeti (vre-o trei firme!)
i doar aa, din prile infirme,
Mai scap i prin creeri dumicaii.

C vrei ceva, c faci mai mult, o crezi
Cu fiecare pas ce te apleac;
i îndopat mrunt, te digerezi,
Abia simind c totul o s treac.

Acum tueti i scuipi în vecinicie
Rugini, din toate fibrele apuse!
Adormi i cei rmai, pândii de tuse,
Mnânc, beau i se rezolv cu-o hârtie.

George Gregorian

Copilria mea, începui fr s observi întuneca
re^ chipurilor din jur ii acel fel de ateniune sub
care, cu puin luare aminte ghiceti constrângere
i polite, copilria mea e povestea portretului în
ulei a!l strbunicului, Fr îndoial c aceasta e a-
miniti'reat de- |cpe : tefni;e, dimpreun cu O anumit
clip când într’o sal deart, plin eu soare i de
ceva praf, mi-am dat seama deodat c intrasem în
lunga vacan de var. A! dar aista n’are nici o im
portan pe lâng portretul în u'le'i aii strbunicului
meu, czut din cadrul daurit i uitat într’un col,
simpl pânz intuit pe patru speteze subiri, —-
ce neglijen!

Era o pat palid i triunghiular, pe un fond
negru lins i priviri reci de uni verde coclit! ji un
guler înalt pân peste brbie inut, dup moda tim
pului, într’o înfare de mtas de care gâtul p-

Pe zidul suvenirului stpânete azi acel portret,
rea mai lung-.
ca într’un fund de biseric un sfânt care transpare
de sub cojirea) pricinuit de umezeal; stpânete
poate tocmai pentru c l’au prsit rzimat în un
gherul chiar al carnereiii meile de joc. Acoloi, printre
pai.a|e!le cârne i urii de plu, printre soldaii de
plumb, caii de lemn  velboipeda cu trei roate,
pata lui isoscel i glb'ue, ca o faidl în noapte, va
dai seama cât era de sever? Ai casei aui încercat
s creeze între mine i Bl o atmosfer senti|mentail:
ia uite cum sameni tabloului, îmi ziicea'u : ai! s fi
ieft el i spre a m convinge însui tajta poza 1 , al
turat. pentru a-mi ml-esui verificrile pe aceast
scar genealogic. Toate acestea nu m’a'u determi
nat s nu m joc, ca pân. atunci, cu spatele la
portret, diin teama de a nu-i întâlni privirile reci!,
intense i invariabil suverane.

Dar in toate robiile în celle mal depline, în cele
mai consimite, mocnete un gând de revolt. Al
meu se încinse în tcere, miji i. prinse fklcr, i
crescu deodat incendiar, când sub coiful argintim
i cuirasa de carton presat, i cu sabia goal în

 mân, am dat buisnai în portret i i-a'm spart ochii.
Fu primul meu gest de independen i cine tie
d'acul regret chiar azi. Am petrecut deci o adev
rat dup amiaz de liber joac, o d'up amic

frenetic, revoluionar, în care cptasem un as
cendent vertiginos asupra .ursului de plu, al arma&gt;-
t ei de pliUmb, aii cavalier iei i al paiaelor sulemenite
i eapn servile în a: m desfta. De atunci înls
portretul se rsbun i persist în colbul sufletesc
din care simi punctarea privirei lui verzi ca 1 valsul
de bronz vechili al fântânei de ori i und'e — toate
fântânile adevrate au uni vas pe umerii de îngeri,
totul în bronz vechiu. Tar portretul faimos 1 ) pe
care mii ll’a fcut Marcel lancu în 1922, seamn
straniu ca tonalitate i expresie cu defunctul chip
pictat acum mai bine de. un secol cu toatei deose
birile de procedeu i de temperament dintre cele
brul pictor i meterul necunoscut. Di/n locul lui
m privete i îmi impune o personalitate, de acelea
o s-l înltur sau îl voi drui lui N. D. Cocea, care
mi-1 cere. Bine ar fii fost totui s-i pot sparge ochii,
gestul ar însemna liberarea fa de respectul lucru
lui de art, — ce victorie vrei mai echivalent cu
a sbiei de lemn de demult? Iar despre viaa sr
manului strbunic aflai c a fost romantica, furnic
a murit tânr i fiindc t suferit ,1a urm de o boal
a mdulyei. — Desigur anii cei lungi în fotoliul cu
roate i cochetria nedesminit a fularului de m
tase i-au dat .acea paloare i aicea), privire de încor
dare dispreuitoare i de reinere mândr în faa
sorii....

I. Vinea

Egiptul care a tiut s iniieze spiritele cele mi
înalte alee umanitâei: Moise, Pythagora, Platou,
Isus, va mai ti s lumineze pe profeii viitorului.

Cine nu tiee s invente nu merit numele de ar
tist.

Fiecre mari epoci a umanitâei, corespunde un
aspect nou, al Tradiiei.

Paris;

LEONCE ROSENBERG
Directorul lui L’Effort

Moderne

i) Vezi în Baudelaire, prefaa la „Petites Poemes en Pro-
se“ accepiunea cuvântului.


