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ROD NOU 

NORA 

de Henrik Ibsen 

ln numărul trecut al revistei noastre, am ridicat 
vălul depe trecutul unei vieti ce a înteles-putem spu
ne-rostul vietii umane şi am deschis rând pe rând chi
liile modeste în care a pâlpâit timp de 76 ani substan
ja unui suflet nobil - etern. Ibsen a fost profund păt
runs că, teatrul este cea mai mare fortă pentru educa
rea masselor omeneşti. ,,Ele trebuesc citite de câji mai 
multi şi reprezentăti acolo unde există o baracă şi o 
cantină" (H. I.) . .,Societatea ca şi o tară mare, atunci 
când se lasă pornita pe valea plăcerilor, pe povârnişul 
declinului de azi, fără gândul sever al durtrii de mâine• 
spune D-1 Or. Tăuşean „Dincolo de cotidian". Aceasta 
atmosferă de declin spre p:ăceri şi lux a existat pe 
vcemea lui Ibsen, /precum există mai mult ca oricând 
şi aziJ. Şi atunci ne între,băm: a avut el dreptate să lup
te cu ardoare şi entusiasm, dM mai ales cu o mare 
putere de ură şi revoltă, precum ne-o arată .Brand" 
să profeseze o nouă religie pentru cultul adevărului şi 
al binelui, ori câte sacrificii ar cere ea? 

Spirit masiv, profund dramatic, prinzând orice as
pect al vietii de mediocritate trândavă şi de vitiu orga
nizat înlr'Ln complet de ipocrizie-care-I Iace şi mai 
respingător,- Ibsen prin judecată şi înrudire de simtiră 
spune: .Omul singuratic e totdeauna cel mai tare'. lată 
de unde .,criticii" au întrezărit „glorificarea individului'. 
El nu admite însă desvoltarea individualităl;i decât în 
cadrul uneii propăşiri sănătoase a vietii actuale. Ibsen 
nu poate li individualist, pe adevărat, din moment ce 
doreşte fericirea pentru toti şi face din familie celula 
socială El IL•ptă cu toate !artele sale sufleteşti pentru 
intronarea idealului impunând cele mai aspre conditil de 
viată şi cele mai dureroase sacrificii Idealist este „Brand'' 
cu minunată formulă ,.tot sau nimic•. Idealistă este 

� Nora, care se trezeşte deodată om, cu toate aspiratiuni
le spre perfectiune ale omului - pe care o vom cerceta. 
Rari sunt scriitorii cari să-i fi preocupat atât de mult lu
mea ca Ibsen, Ap�ritia operei. Nora sau (Casa de pă· 
puşi) care poartă sigiliul genialitătii, a stârnit furtuni 
violente în cercurile literare, provocând entusiasmul şi 
dând naştere la polemici aprinse, căci aci el pune o 
problemă ce interesează pe toti. ln genere se spune, 
că teatrul lui Ibsen, e un teatru de idei - ceeace pare 
un neadevăr, căci el singur ne spune că a urmărit să 
ne înfătişeze conflicte omeneşti înainte de toate şi nu 
mai departe învestmântate ori împletite în acestea sunt 
ideile care se ciocnesc, triumfă sau pier. Numai aşa 
putem vorbi la Ibsen de un teatru de idei - ldtile lui 
n'au nimic extraordinar, însă ceeace e interl.!sant e 
ch,pul cum personagii trăindu-şi viata potrivit cu felul 
lor de a fi, ne dau o întelegere adâncă a vietii şi ne 
fac să ne gândim, fără de voie, asupra rostului în uni
vers-Nora, după cum am arata! a fost scrisă la 1879. 
Aci autorul, nu Iace procesul căsătoriei ci a chipului, în 
care e înteleasă în societate modernă ln „Casa de pă
puşi" actiunea se compune dintr'un şir de lapte, luate 
din viata de toate zilele, a unei familii ce apariine clasei 
mijlocii din timpul nostru. Nora, femeia iubită a lui 
Helmer, trăeşte în casa ei binecuvântată, alături de sotul 
şi copilaşii săi. Sunt în preajma Crăciunului, care tre
buie să adud o schimbare de mult dorită, în siluajia 
lor materială: Helmer va li numit Director la o bancă, 
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Nora împodobeşte pomul de Crăciun. se joacă cu copii 
ei - în care timp soseşte şi o veche prietenă - D-na 
Cristina Linde - văduvă, ca să petreacă sărbătorile în 
Capitală. Prin numirea lui Torwald ca Director, ea în
trezăreşte mijlocul de a obtine un post-prin înlocuirea 
unui mic functionar - Kragstadt. Ca să putem întelege 
însă ceeace se petrece pe scenă, trebuie să avem în 
vedere unele fapte ce s'au petrecut cu câtiva ani îna
inte. Nora, o femee cu un fond viguros, şi capabilă de 
mari secrificii pentru satul ei iubit, ca să-i salveze să
nătatea şi viata-trebuia să-l ducă pe tărmurile încân
tătoare ale Italiei -nu se sfieşte să ia o sumă de. bani, 
de la un amic al bărbatului ei, Kragstadt. Fiindcă 
dânsa nu putea fi o persoană solvabilă în contractarea 
acestui împrumut - trebuia să garanteze un altul - Ne
găsind în familie acel garant - căci între timp şi tatăl 
sJu se îmbolnăvise, iar asupra-şi răspunderea _faptei -
pe care legile omeneşti o pedepsesc, contrafăcând iscă
litura tatălui. ei. Inlăturarea acestui ,putregaiu moral" 
Krogstadt cum ii numia doctorul Krank- prietenul de 
casă al Mtilor Helmer-po,in înlocuirea cu D-na Linde
va da în vileag acel împrumut şi de aci va porni ca
tastrofa. La început nici un conflict nu isbucneşte pe 
fal1 intre persoanele acestei drame, totuşi în sufletele 
acestor oameni ca şi în viata de toate zilele. se ascunde 
,o tragedie ce sapă pe nesimtite rfoi adânci, în timp ce 
aparentele de multe ori sunt vesele-Nora face pregă
tiri de bal-joacă .tarantela". Kragstadt simte că va fi 
înlăturat şi pentrucă line cu orice pret să-şi păstreze 
locul la bancă, vine la Nora şi-i cere să intervină pe 
lângă Helme1. !!a refuză. Kragstadt, constatând de mult 'ir'.' 
acest falş, amenlntă pe Nora şi o face să priceapă gra-
vitatea faptei comise-cu opt ani înainte. Nora are o 
înaltă idee de inteligenta lui Helmer; pentru ea el nu 
este un mediocru - ci un om supHior. O femee inte-
ligentă trăeşte 1.i cu zi şi clipă cu clipă, timp de 8 ani 
de zile, lângă un om care nu se gândeşte de cât la sine; 
dar ceva mai mult, convingerea ei despre superioritatea 
lui este atât de neclintită, că ea îşi nimiceşte propria 
ei personalitate rămânând lângă el o simplă .păpuşă". 
Faptul că Nora nu mărturiseşte lui Helmer că s'a îm
prumutat cu o sumă oarecare ca să-i salveze viata pe 
care sumă o plăteşte din economiile făcute din micile 
ei plăceri şi toalete, este o delicateţă feminină perfect 
verosimilă, ·Aceasta fire atât de nobilă, preferă să tră- � 
iască mai bine în minciună decât să aibă aerul că măr
turisind, exploatează o generozitate. Ea încearcă tot ce-i 
stă în putintă pe lângă Helmer, ca să· înlăture nenoro-
cirea, dar nereuşind, aşteaptă cu groază scrisoarea care 
va desvălui totul satului ei. Soseşte şi momentul când 
llelmer vrea să ia din cutia de corespondeniă, scrisoa-
rerl, Dar Nora printr'un pretext inteligent ii împiedică. 
Oare de ce se teme? Nu aştepta ea acest moment? Pri
cepând însă ce urmări va avea fapta ei, se teme, că 
Helmer va fi atât de generos, încât va lua asupra-şi 
răspunderea. Pentru a împiedica acest sa rificiu, ea se 
hotăreşte să se sinucidă ! I 

Aci se evirtentiază lupta intre ideal şi realitate, 
luptă în care se rezumă mai tot sbuciumul Norei .• Mi• 
nunea" cea mare pe care o aştepta Nora nu numai că 
nu se înfăptui dar Heimer, în fata pericolului care-i a
meninta casa din pricina „delictului" Norei, nu numai 
că nu ia asupra-şi răspunderea dar în mediocritatea lui, 
nepricepând nobleţea motivului care o împinsese şă 
facă. o ,greşală', îşi cnpleşeşte nevasta de insulte, nu
mind.o 11prefăcut�", ,.mincinoasă" şi ce e mai rău 
„criminală"! El se indoeşte dacă Nora ar mai putea li 
mama copiilor săi, de aceia o anuntă: ,,nu vei mai avea 
voie să-li creşti copiii„ nu îndrăznesc să ti-i încredin\ez". 

Pentru noi, reactiunca lui Helmer, este firească
acest mediocru n'ar putea Iace în egoismul lui altfel. 
Vina este a . Norei, care deşi cu o inteligen!ă pătrunLă• 
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!oare, a trăit într'o iluzie absurdă: Intre timp, soseşte o 
adoua scrisoare a lui Krogstadt-în care înapoiază po• 
lila şi-i anuntă ca toiul s'a terminat cu bine (Krogstadt 
găsise în D na Luide vechea i iubire). Helmer iartă 
greşala Norei „am scăpat şi eu şi tu". Dar acum ea 
îşi dă seamă - după un timp atât de îndelungat - de
felul cum a fost tratată de tatăl său şi apoi de soţul ei.

Aci Ibsen pledează nu pentru emanciparea femeii, 
ci pentru ridicarea ei; din starea înjositoare de „păpu
să" a părintilor şi a so\ului. El cere ca femeia să nu 
mai fie luată drept 11ciocărlie", ,.veveriţă'\ şi „vrabie•·. 
căreia nu i se vorbeşte niciodată ceva serios, Ea trebue 
să fie o tovarăşe demnă a bătbatului (dar oare a ajuns 
femeia pe aceea treapta?? Căci am amintit mai înainte: 
dacă Ibsen luptă pentru drepturile individuale, nu însă 
decât prin mari sacrificii atât din partea bărbatului cât 
şi a femeii şi acest sacrificiu nu conslă în luxul de
sastruos de azi. Nora, atinsă în demnitatea ei de femee 
nu crede să mai poată trăi- sub acoperişul unui stăin şi 
călcându-şi în picioare sentimentul de mam_ă şi dragos
te de casă, pleacă. Dar dacă ea-şi părăseşte familia 
n'o Iace din egoism: pentru ea e o nouă jertfă de a 
lăsa căminul, care reprezintă pentru dânsa liniştea şi 
mul\umirea unei adevărate femei şi Nora e o femeia 
înainte de toate. Dar ea se desparte de toată frumuse• 
tea ei, căci nu poate admite minciuna· la baza căsniciei. 
Eul său moral n,:-i îngădue contrazicerea ce există 
între legea inimii, care i-a dictat să săvârşească falşul 
spre a salva o viată. omenească, (sănătatea amenintată 
a bărbatului) şi legile omeneşti după care a · judecat-o 
so\ul său. De acest gest psihologic final, s'a îndoit 
chiar Ibsen, căci despărtirea lor· nu mai e umană ci 
opusă anti11omie de idei; pe uşa pe care a plecat Nora
a ieşit numai o nălucă. Umanitatea e stoarsă din per
sona�ii şi filtrată în argumentare teoretică. 

Ibsen sustine că actualei societăţi îi lipseşte o te
melie frainicil, şi acest aaevăr îl demonstrează mai mult 
ca în oricare altă piesă, în „Casa de păpuşi". Ei des
crie cu nespusă dibăcie caracterele diferite ale drame• 
lor sale. 

Afară de Shakerpeare, n'a fost nimeni, care să 
descrie cu mai multă preciziune caracterele eroilor săi,
insă la analiza psihologică Ibsen a rămas încă neîntre
cut. El nu urmăreşte nici o tendinlă, prezintă viată a• 
devărală a socielălii în mijlocul căreia a trăii şi pune 
probleme pe care viata însăşi le pune. Pretutindeni în 
pieseli lui, sunt două lumi cu desăvârşire neasemănate 
şi duşmane. Intre ele se nasc toate conflictele create 
de acest dramaturg. Sunt oameni adânc caracterizati 
psihologiceşte şi atât de slreini unii de allii, încât în 
jurui lor se simte două atmosfere ce nu se pot împăcă 
niciodată Aceasta e însăşi concepţia fundamentată a 
operei acestui poet: Lupta între două lumi: a) lumea 
ibseniană�cu personagii având atitudini eroice, supra
oameni, cum i-ar zice Nietzsche-ce trăesc numai tru
peşte în mijlocul celorlalti (Nora) şi b) lumea dispreţui
tă a muritorilor de rând, .,neibsenienii" (Helner). Sunt 
două conceptiuni faţă în fată, între care e o �ontinua 
ciocnire de idei. De aci reiese aşa numita „fi
losofie ibseniană". E o viziune statornică ce se 
întâlneşte dealungul tuturor pieselor lui Ibsen. O 
caracteristică a lui personală e că în opera sa 
nu se reprezirytă numai pe cine şi na/iunea sa, oricât 
şi-ar integra operele tn mediul naţional şi viaţa socia· 
lă a poporului său, ci reprezintă omenirea întreagă, cu 
copleşitorul ei dramatism sufletesc, ce stă tn acel adânc 
omenesc, perpetuu şi universal al personagiilor - ,Eri 
am încercat să zugrăvesc bărbaţi şi femei; ei vorbesc 
iar nu eu• spune Ibsen. El nu face decât să le fnsuf· 
le scânteia vieţii artistice. Spre deosebire de eroii tra
gediei clasice, eroii lui Ibsen au complexitatea sufletu
lui de azi. Meritul lui nu constă numai tn aceea de a 
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n,e prezenta. probleme şi simboluri, d a ne descoperi 
drama tainică a existenţii noastre sufleteşti. Adesea în 
operele sale Ibsen întrebuinţează simboluri. El nu este 
fnsă uh simbolist fn sensul simbolismului poetic, căci 
el nu manifestă veleitatea de a reduce opera la senti
mentalitate pură-faptă care caracterizează poezia sim
bolistă. Integrându-se fn expresia şi chintesenţa artei 
şi ideologiei secolului XX, el este simbolist prin utili
Zţlfea simbolului şi alegoriei-ca imagine ajutătoare a 
Of!erei. Cercetând, în linii genera/e-capod'opera lite
râturii dramatice universale - n'am voit decât să stă
ruim curiozitatea voastră-vlăstare tinere-ca lăsând 
preocupările luxului şi ale plăcerilor, să încercaţi de a 
pălrunde tn tainiţele ascunse ale sufletului om,nesc
cilind operele geniului dramaturg norvegian •- Henrik 
Ibsen. 

Moh. Cara Ali 

NOCTURNA 

Lui George Lotru 

După o noapte a/bj fn tavernă 
Cu râs sonor, cu hohote amare 
D'eternă 
Şi bachică poveste 
Ce râdea' n pahare . . .

Ne-am dus ..• 
Târziu când sus 
Luna'şi estompa portretul sferic, 
Am păşit pe coridor. 
Cu buze de carmin, 
Cu ochi de clor, 
Pândea dospind venin, 
Cortegiul veneric. 
Cu sufletul adormit 'de cocaină, 
Cu trupul de vânzare, 
In neştire, 
femei cu flexiuni de felină, 
Dansau acolo 
(Uzină, 
De stearpă şi mecanică iubire) 
ln camera cu zid dărăpănat 
O lampă asvâr/ea anemic galbene sclipiri .• • 

(Am vrut s'o uit pe Ea) 
Şi-am cumpărat 
Haşişul efemerei amăgiri . • •

E. Donar

FERICIRE 

, Primul său debut! ...... De cu ziuă şi-a lm
brăcat smochingul luat cu chirie dela un ma•
gl!zin. II aranja de minune. s•� uitat ln oglindă, 
s'a plimbat prin !aţa ei. A'nceput să cante. 
Nt'l-i plăcea mimica. Repeta măsura, o isP,ră• 
v(a-, itpoi o cinta din nou. Aşa 1-a găsit Vie• 
tor· cand. a venit din oraş: ln faţa oglinzii 
ta-cand ge·sturi şi cantand. 

·-Ce Iaci Radule? 
,:::Eu?
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-Dar eu?! Ce ti•ăm ·spus? N'o să poţi căn-
ta deseară, O să-ţi consumi vocea .... 

-Zău? Ei bine, atunci nu mai căni.
-Nici nu trebuia.
-lml Şlde bine? şi Radu lui\ o poziţie

mandră. 
-Teribil!. .. sa. fie şi smochingul al tău .... 
-Ar li, formidabil, ai?
-La sigur. Dar n1J Iace nimica. Iţi faci

tu. Nu-i aşa? 
-Sigur, mon cherl Ne facem ama·ndoil, ..
-Ai aranjat totul?
-Ct? 
-Cum ce? Pianistul sa fie acolo Ia ora

nouă lara un sfert şi .... biletul meu de fa\'Oare .... 
-Tiii ... drac�! E formidabil... am uitat de el. ..
-Pai vez,i? ... 
-Mă duc acuma, mon cher, lasăl 

Ora noua. Pc străzile capitalei lume mul
ta. Luminile, becurile şi reclamele multicolare, 
sclipeau ln noaptea senină de Iunie cu zum
zet de albini. Pe stră-zi aglomeraţie, clacsoane 
de maşini, sunet de clopote si huruituri de 
tramvai. muzici la baruri şi restaurante, pere
chi surăzătoare ...... 

� La intrarea sălii de reprezentaţie un şir de 
becuri, luminau un rand de alişe late lipite 
de zid: Primul debut al cătorva tineri artişti 
talentaţi. 

Radu venise de mult, era tn culise, lşi 
freca mainile mereu. Vorbia co pianistul. 

-Domnule, lntai sa-mi dai tonul, să-ţii mult, 
apoi, cand ţi-oi face eu semn. sa'ncepi. 

-Bine, Domnule Banaţeanul 
Gongul bătu pentru adoua oară, cu sunet 

metalic, c'o nouă revărsare de palpitaţiuni dese 
de inima, c'un lior ce străbate pe toţi inter• 
prfţii. In sală era sgomot. Radu se plimba 
agitat, plin de emoţii. li veneau tn minte fel 
de fel de gănduri, li hărţuiau. 

P rolesorul sau dela clasa de opera, vine 
spre el, li pune mana pe umăr şi uitandu-se 
tn ochii lui Rodu li zise. 

-In tine am toată lncrederea! Cantă din
inima! Nu te intimida •. succes! .... 

-Mulţu .... ; 
Bang!. ... Gongul bătu a treia oara. 
Cortina grea se ridic1. Radu opăru urmat 

de pianist. Aplauze. lntai tari, apoi din ce tn 
ce mai rare, încete. 

Inaintă ln !aţa scenei. La.sa uşor c�pul 
tnclinăndu-se majestos, apoi întorcându-se spre 
pianist: "Tonul•. 

l11cepu. Vedea tn fund la galerie, printre. 
mulţimea de spectatori capul lui Victor. I!· 
surădea. Lăngă el a zărit•o şi pe Geta. 

Nu le-a dat atenţie. Era obsedat dfl c;ăntec. 
"Mia sposa mia bandler;. • cantul lavo rit· 

al său, un cantec trist cu 'o melodie Italiana, 
liniştita, mlădioasă. I·a dat viaţa, i'.a dat sul: 
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Jet din susfletul său. Ochii lui Radu, se ump
lură de lacrimi .... Canta adevărat! ... 

O doamnă dela stal, a scos batista din 
poşetă. A şoptit vecinei .Ah! Ce băiat fru
mos! Ce voce!" 

Un domn dela loj�, slab, cu monoclu ln 
ochi, s'antors spre lnsoţitor • Un geniu". 

A terminat. Un ropot asurzitor de aplau
ze. Radu le auzea ca lntr'un vis: .Bravo Radu". 
II auzea pe Victor, pe Geta, pe director, pe 
regisor ..... 

Un stol colorat de flori i-au căzut la pi
cioare. 

Cortina se lăsă greoae spre a se ridica 
din nou. 

Saluta, făcea complimente. Aplauzele con• 
tinuau vcrt;ginoase ca prima data. Vedea tete 
ce-i făceau bezele, vedea surâsuri, entuziJsm; 
auzea aplauze, bisări, urale ...... . 

A ieşit de pe scenă. Profesorul 1-a lntâmpi
nat, l-a tmbraţişal. Radu era beat de fericire .... 

Iş.i lăurise visul ... Şi-I realizase .... 
Nu ştie cum a ajuns acasa. Era să se 

cuicf', când a apărut Victor ln uşă. 
-Radulei S'au tmbrăţişat şi Victor nemai• 

putând vorbi, li sărut�. 
-Ai fost formidabil! ...... 
-Directorul opete"i era acolo? 
-Acolo! 
:_Aşa dar, m'a auzit! 
-Da, Radule, te-a aulit! 
-Ah! Dumnezeule!..... Sunt fericit, ... sunt 

beat .... Succeml m'a amtţit .... victoria, ... . 
Mi-a dat să beau nectarul bucurii din 

cupa fericirii .•.• M'a lmbătat ...• sunt nebun! .... 
Şi cu capul ln p1Ime, cu sughiţuri şi lac• 

rimi mari" adevarate plânge? .. .. 
Victor ii mâng�ia pe par .... a plâns şi el. ... 
Intr'adevar fericirea li lmbătase pe 

amândoi! ... 
Dorin Moisescu 

lnoptare 
Di11 fu11duri de genune, di11 funduri de caverne, 
Umbrite de'ntuneric, lipsite de dogoare; 
Mâhnită noaptea iese şi'n urma ei se cerne, 
/mală de cărbune şi valuri de răcoare. 

Tremută pânza 11opţii pe frunze de sulfi11ci, 
Robită de zefirul ce suflă in amurg. 
Undi11a avei clare în trestii se Îllchină, 
Mahmură'n fald de lună şi'n razele ce curg. 

Ies stele .tremurâ11de pe-al bolţii policandru 
Şi'n raza Io( prin noapte plutesc ciucuri de ma/tef. 
Cu}cată'n pat de raze, cu mâna'n fiori de leandru, 
Halucinată luna iese'n zimţi de sidef. 

Imperiul 11opţil geme i11 liniştea proju11dă, 
Nautic se inalţă pe vilrfuri reci despadă; 
Extazele nocturne păşind din undă'n undă, 
Acum când totul doarme tnrilm de serenadă. 

jt, Oemeterm)IH 
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Un mare critic roman. 

Printre criticii actuali, cari caută a servi 
contemporanilor acel .Concept pur" a frumo
sului, se distinge figura marelui nostru critic: 
Al. Busuioceanu. 

Cu toată prejudecata unui spirit burghez 
literar, ni se pare cli demulte ori este mai de 
preţ opera s :risa. cu talent a unui critic Im• 
presionist, decat critica didactică şi sistema• 
tizată a spiritelor 11niversitare ce lucrează cu 
erudiţie şi pedestra metodă, de stabilire a u
nor sav .nte legi ştiinţifice pentru judecarea 
operei de artă. 

Careu al experienţelor defuncte, cum spu
ne d. E Lovinescu, ea e dezarmata tn faţă 
neunităţii, adică tocmai acolo unde, ar putea li 
mai utila. 

E şi nat.urai să fie aşa. Opera . de arta

pentru a se bucura de atributul originalităţii 
ori ginalitaţii (care a ajuns sa fie un valori
rimetru 1n aceasta materie), trebue să aducă 
o inovaţie. Todeauna scriitorul caută a şe dis
pensa de calapodul vetust al precursorilor,
pentru a-şi turna, deşi e foarte dilicil, lucra
rea după un calapod sui generis.

D. Al. Busuioceanu lnfaţişează elogios un
sistem de critică. Dumnealui concepe critica 
literara nu ca un aparat de tnregistrare me• 
canică, ,obiectiva•, a valorii operei de artă, 
ci mai mult ca un pretext de autodefîniţie prin 
contactul cu această opera. In locul unui cri

teriu obiectiv ştiinţilic, ln locul logicei tndife• 
rente, pune un criteriu subiectiv artistic, fer• 
voarea unui temparament vibrant; căci tnsuşi 
opera de artă e o vibraţie intensa şi contac
tul cel mai firesc cu e.a e propria noastră vi
braţie sufleteasca. 

Opera tnceteaza astfel să fie apreciata cu 
dimensiuni 0biective de „mare• sau .mica•, 
valoarea ei sta ln intensitatea ritmului cu care 
vibram .pro• sau .contra• tl. Caci tempera
mentul determină faţă de ea o atitudine rle 
simpatie sau antipatie. Simpatie sau tot cu 
termenii d-lui Busuioceanu-. integrarea celor 
două personalităţi: a artistului şi a criticului, 
integrare de emoţii prin identitatea ritmului, 
integrare de idei prin identitatea inuiţiilor, 
integrare de atitudine drin identitatea lntre
gei tonalităţi vitale" ,-şi antipatic sau ,ln a· 
celaş fel, desintegrare •. 

Criteriul acesta emoţional, pe care tl a• 
lirmă răspicat d. B. are avantagiul de a te 
Introduce diutr'odată tn insăşi inima operei de 
artă, tn timp ce metodele mai mult sau mai 
puţin ştii11ţifice au darul tardivităţii veşnice la 
periferia ei. Foarte just că nu este tnsa dis
pensdtă de primfjdii şi de obligaţii. Tempera
mentul iubeşte extremele şi prin aceasta per
spectiva exagerărilor este larg des:hisă. Se 
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poate ca printr'o filiaţiune temperamentală cu 
artistul, criticul să-l depăşească ln realizarea 
artistică a afirmaţiilor salfi critice. ;;i cetind 
unele pagini din opera d. Busuioceanu, stră
bătute de o persuasiune aproape religioasă a 
lucrului despre care scrie, şi luminate de fla
căra pretutindeni palpăitoare a unui bogat ta
lent literar simte cel puţin atat: cat de ade
vll.rată e afirmaţia şa ca direcţiunea critica pe 
care o reprezintă este ea tnsă,i o creaţie de 
artă alături de opera judecată, 

Căci metoda critică a d-sale e adecvată 
lnainte de toate pies': ea obligă pe critic să 
fie el tn suşi artist D-l Al. B., care a debu
tat ln beletristica noastră cu numele şi aru
cole de doctrină tradiţionalistă, care ne-a dat 
tn revista .Gandirea" o serie de poeme tn 
proză de un spirit briliant, modelat cu miga
lă tn poşeta cuvintelor sale tremurătoare de 
senşibilhate, ne-o dovedeşte copios şi ln do
meniul spinos al criticii. 

Scrisul criticilor noştri, e deobicei, alite
rar-pana la cei pe care o tndeletnicire tena
ce i-a consacrat, ca atare, venerabili. Talen
tul l1Jr literar e par'ca tn raport invers cu a
ceasta venerabilitate. Şi nimic mai vrednic de 
milă ca spectacolul unui critic ve!)erabil, care 
judeca arhitectura de marmora a unei opere 
de artă-din bordeiul nevoiaşi al trazei lui de 
trestie uscată. 1n al mai bun caz, judecată 
lor e admiraţie impotenţei. D-l Al. ,B. judecă 
opera dintr'un prisos de posibilităţi artistice 
proprii. 

Aşa dar hipostaza judecăţilor sale critice 
nu e osificata, nu deriva dintr'o logica defor
mata de erudiţie ostentativa, ci din carnaţia 
sensibila a unui copios temperament artistic. 
Ele conclud mai totdeauna tn formule lapida
re ce sinteţizeaza sensul problemei desbătute 
şi sunt menite să circule dincolo de marginea 
cArţii. 

Orice lucrare spre care se lndreaptii. op
tica specifica a d. Busuioceanu, devine un pre
text tn jurul carui(creşte lucsuriant ne1:-etaţia 
temperamentului său prin excelenţa liric. 

Procedeiele ingenioase ale articolelor sa
le, au trecut de mult tn paginile critice ale 
altora. E desigur şi aceasta o forma de oma• 
giu pe care senila critica dezorientată ii adu
ce acestui sistem de critica deschizătoare de 
pespective noi, 

I, Brezolu 

------------

Strofe provincia!�. 

Peisaj provincial .... 
Plouă .•• 

Fără zor şi fără rost. 
Picură, din cer anost... 
P!Ang arhanghelii încet, 
Cu bărbllle pe piept, 
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Pentru mine, pentru toţi, 
Plâng, cu lacrămJ de Jloţf. 

Plouă ... 
Şi cu apă şi cu vânt. 
P.icură, rar, pe pământ ... 
Marea, murmură concav. 
Trece un evr�u firav. 
Jn adânc, la cap de hău, 
Apa-şi cere dreptul său. 

Noaote ... 
Farul, lipăeşte rar, 
Dărue lumină - avar ... 
Lângă - un debit de tutun, 
'N apă, doarme un nebun ... 
Coltul l'a făcut un dric, 
C'un copJI sau c'un calfe. 

Singur ... 
Şi iar plouă 'ncet şf rar. 
Ploaia azi n'are hotar. 
O vioară, la cantină, 
Ţipă sec: ,,O zi senină"! ... 
Trec oameni şi treji şi beţi ... 
Pup'o fată, dol băeţl. 

Doarme ... 
Uliii fără de lumini. 
Panoptic de mfnU străini... 
Moare o fată ofticoasă .. 
Va aduce un frate mare; 
Popă, steag şi lumânare ... 

BORIS N. DEŞLL!U 

Credint�� 
Am auzit un muezin 
Chemând la rugâ într'o seară .... 
Era fntr'un amurg de vară, 
Iar sufletu-mi de moarte plin. 

Ritmat, din ·sobrul minaret, 
Se desprindeau. plutind sonore, 
ln calme melodii minore 
Versetele lui Mohamet. 

Şi cum am stat s'ascult, umil, 
/mi înflori atunci în minte 
Din nou nădejdea 'n cele sfinte 
Ca'1z vremea când eram copil. 

Simţeam, o suflete, cum prins 
De'njior,zrea cea divină 
Alergi dtn nou in spre lumină, 
Spre poarta Celui ce-a învins. 

[, 

9 

M, Constantinescu 

Omul intelectual. 

Intelectualul nu este ceea ce se crede ln 
mud normal de noi oamenii, ci este acea 
cantitate şi calitate de spirit cultivat pe ori
zonturi adânci, nemărginite de cunoştinţe care• 
şi accelerează ţara din care face parte, redu
când-o la un grad intens de civilizaţie. 

Căci să nu ne fie cu bănat, rolul delicat 
al omului intelectual este numai şi numai să 
creeze, iar nici decum să cuvanteze şi sa fa
gaduiasca. ca demagogii la tribune. 

Rolul unui intelectual tntr'un Stat este 
extrem de esenţial şi de interesant. Căci dela 
el atarna ca şi viaţa de om cultura unei ţari. 
El este autorul moral care aduce din ţările 
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mari, pline de civilizaţie, valurile nejărmuite 
de lumină şi de civilizaţie ca şi dulcea şi gin
gaşa primăvară, păsările călătoare din ţările 
calde. 

Un Eliade Rădulescu 'a tradus opere din 
autori străini. Cum tl putem caracţtriza noi 
pe acest "părinte al literaturei şi al culturei", 
r.are a fost faţă de neamul său romanesc ca 
şi acel caine credincios cand !şi conduce cu 
sinceritate şi cu un adanc altruism sărmanul 
st�pan orb? Un om intelectual. Aşa de pildă 
au mai fost şi alţi intelectuali ca un T. Ma• 
iorescu un Eminescu, chiar şi ln vremurile de 
actualitate avem: pe D-l I. Petrovicl µe D-1 
N. Iorga şi pe D-l Rădulescu Motru. Toţi 
aceşti mari oameni despre care am pomenit 
mai sus, cu toţi au tradus şi au şi creiat opere 
de valoare. 

Marele filosof-poet german Goethe a spus 
cu drept cuvant: .mai multă lumina•. Aceste 
trti cuvinte pline de-o profundă Inţelepciune 
nu sunt spuse de un tnfocat politician care 
cere multă viclenir, nu sunt spuse de un preot 
care cere o nestrămutată credinţă nu sunt 
spuse de un aprig maresal care cere curaj ci 
sunt spuse de un mare filosof care a activat 
numai pentru propăşirea ţării sale şi a Intre• 
gii lumi. 

Deci omul intelectual nu este decat acela 
care face parte din tagma acelora care creează. 

Br. Lazăr 

Gand rităcit. 
Pluteşte 'n zări 
Gând indo/ia/. 
Peste negura vremii 
Făcând popas la mânăstiri 
Se scurge snop de amintiri 

Gândul pleacă iar. 
Inzadar 
li rechem. 
Pluteşte 'n zări cernite 
Jmpodobite 
Cu frunze vechi şi ierburi fără vlagă ... 

Agonie. 

Ghitara vieţii moarte 
Cânta ace/aş cântec, .. 

Bătea un vânt tomnatic 
$burlind fuiorul vremii ... 

Cu faţa de /ămâe 
Zăcea tuberculosul... 

Era în primăvara 
Şi totuş toamna.;iiefii 
Şi îşi vedea mormântul 
Prin nemurirea ceitii, 

Varvarle Vecera 
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Privia cu ochi de sticlă 
/n ceata nemuririi 
Câtând fn van să soarbă 
Din cupa 'nsuf/e/irii ... 

Şi frunzele bo!nave 
Şopteau prologul toamnei 

Ghitara vieţii moarte 
Cânta ace/aş cântec ... 

Varvarit Vecera 

li 

,,SINGURA. TA. TEA"" 
de M. EMINESCU 

Poezia „Singuratate" a marelui nostru 
poet, pot spune dela început că este o poezie 
genială, în căteva strofe o întreagă stare 
sufletească de solitudine, plină de cjintecul 
acela vag şi atrăgator pe care trecutul poe
tizat ni-l readuce mereu în faţă ori de căte 
ori ne aflăm singuri. Să vedem cum începe. 

Cu perdelele lăsate 
Şed la masa mea de brad 
Focul pă/păe îu sobă 
lară eu pe gânduri cad. , • •  

Cu elemente caracteristice, poetul evoacă 
interiorul său într'o zi calmă de iarnă. Din rit
mul oarecum potolit al versului, din imagi
nile senine brodate cu margini de tristeţe, noi 
sesizăm toată acalmia din sufletul său, toată 
liniştea ce prinde să acopere cu cicatrici ve· 
chile răni dureroase ale trecutului. 

Şi acum, să analzzez primele versuri, a
celea care formeză cadrul poeziei. 

Perdelele sunt .lăsate," masa e ,de brad", 
Vedem ce multe elemente concrete introduce 
Eminescu din primele acorduri. Focul nu arde, 
el .pălpăe". Ritmul gândirilor interioare ale 
poetului se transmite şi ritmului mecanic al poe
ziei, care capătă astfel admirabilul ritm suf
letesc, pe care l·am anunfa.t şi analizat mai sus. 

Ţin să observ dela început că în ,Sin
guratate" însăşi titlul e evocator, sugestiv, 
pregatind atmosfera întegei sfere. 

Singurătatea, e tristeţă, aduceri aminte, 
înduioşări şi regrete .• Singurătate• e un tit
lu care dă frâu liber fanteziei sentimentale. 

Evocarea întregii atmosferi sufleteşti se 
face aşa de expresiv pentrucă toate notele, 
imaginile şi gândurile se polarizează în ju
rul sentimentului de visare în singurătate. 

Stoluri, stoluri trec prin minte 
Du/ci iluzii, amintiri 
Ţârâesc încet ca greeri 
Printre negre, vechi zidiri 

Sau cad grele, mângâioase 
Şi se sfarmă'n suflet trist 
Cum ln picuri cade ceara 
La picioarele lui Chris/ • .  , 
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Tristeţea şi reveria are obârşie în prop
riul lui suflet, sub povara oceanului de a· 
mintiri, de gânduri şi de dureri trecute. Ea 
creşte în intensitate şi în amploare :când şi 
fiinţele şi lucrurile din farul său par că-i 
reflectează şi intensifică starea de dulce, 
dureroasă şi tihnită reverie. 

ln odaie prin unghere 
S'a ţesut păejeniş 
Şi prin cărţile în vrafuri 
Umblă şoarecii furiş 

Şi iată că sufletul poetului e oarecum 
în funcţie şi de aceste mici amănunte care-i 
formează viata lui intimă. De aceea păinge
nişul, şoarecii şi cărţile roase în vrafuri sunt 
alte reflexe concrete şi evocatoare a le prop
riului său suflet. 

Din cele analizate şi din rezultatele do
bândite· până acum, rezultă că Eminescu a 
creiat în .Singurătatea• ceva adecvat tit
lului, cu valoare de copo-d'operă. 

Mihail Gh. Bobeş 

Cronica măruntă. 

Plastica. Rar se tntămplă ca oraşul 
nostru să poată adaposti Intre zidurile sale o 
expoziţie de pictura. 

Incă ·mai dăinue amintirea grupului „Pla
stica• cand, vf'o caţiva rrlanuitori "ele penel 
au trecut şi prin oraşul acesta, de'au lăsat 
urme ş'au d,şteptat gustul pentru artă - tn 
locuitori. 

Pană tn anul acesta, nu a expus nimeni 
dintre cei talentaţi, Afară de expuneri frag
mentare-,- ici, colo, prin vitrinele librăriilor. 

Anu) acesta, orasul acesta, adăposteşte 
Intre vechile ziduri de cetate romana, trei 
ezpoziţii, 

Sala Ateneului Popular: Exp. Urumof. 
. ln sala Ateneului . popular, a deschis o 

expoziţie pictorul Urumof. Multora dintre ceti
torli noştri, multora dintre iubitorii de artă 
Ie este cunoscut acest pictor, Aprecieiile, tn• 
cepuseră tnca de acum un ""• când, la ridi
carea-cortinei, Ateneul popular a prezentat 
primă sa revista şi primele ei decoruri, exe, 
cutate de pictorul Urumof. 

Azi lnsa, tn sala Ateneului popular, găsim 
peste 100 de tablouri - care mai decare mai 
reuşite. 

E greu să ne putem da părerea aici-noi
profani tn ale. artei plastice - asupra valorii 
acestei expoziţii •... 

Totuşi, preţuitorii de tr.lente şi de munca 
cinstita, tnsemnăm aici cateva randuri - ln 
cinstea primei expoziţii adevărate:::-. deschisă 
ln acest oraş.,.., 
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Remarcam cateva portrete-Intre care
pe al O-lor Opri,anu şi G. Duţulesc1; .Cap 
de expresit" - Dintre pastele, .Grădină cu 
Gutui', • Vacanţa de iarnă*, .Han turcesc". 

Mtşter ln combinarea culorilor, pictorul 
Urumof-poate sta alături de mulţi pictori 
bucureşteni, iar această expoziţie, poate face 
faţă multor capitale de provincii. 

Z. Simion Strada turcească 

Sălile şcoalei comerciale: A. Gurău-Z, Simion. 

O dat1 cu tradiţionala txpoziţie de sfar• 
-"' şit de an a şc. comerciale, deschid o expoziţie 

doui manuitori talentaţi de penel: D na A. 
Gurău �i D nul Z. Simion, ambii profesori ai 
şc. cornere. 

Este a doua expoziţie - tn oraşul acesta, 
este a doua dovadă de munca depusil - tn 
pofida multor răuvoitori. Pe O-nul Pro!. Z. 
Simion, aproape toţi prietenii şi cunoscuţii sai, 
toţi admiratorii sal, li cunoşteau numai ca teo• 
retician subtil, tndrum�tor de talente - desec• 
peritor de talente ce mijilu tn umb1ă.... Azi, 
acest nepot al Minerveri, ne apare amplu şi 
surprinzător. Ne aducem aminte cu drag de 
expunerile sale fragmentare. In u'timul timp, 
un tablou copie după - Vign11I - atrăgea 
atenţie .publicului; acest pictor, foarte modest, 
căutand să se sustragă pe cat se poate-gal
cevii şi lăudaroşeniilor gălăgioase. Modest luc• 
ra, ascuns pe undeva, ln cine ştie ce straduţă 
turceasca, sau tn altă parte, pe un mal de 2p3, 
cu sălciile boltite şi cu tăcerea str:lnsa'n bolta 
lor, ca'ntr'o biserica. 

Acest oraş, posedă doui pictori, foarte 
deosebiţi tn felul lor de a lucra. Pe cand pic• 
torul Urumol-vecinic peocupat de o redare 
căt mai expresivă-arunca culorile tntr'o des• 
ordine delicioasa şi care-l situează printre cd 
cu tendinţe timide către tmpre�ionism, D-l Z. 
Simion, lucrerza cu răbdare. Combina culori
le migălos, reuşind In a ue transpune de _cele 
mai multe - ln stare ln care s'a aflat odată 
pe ,ine. 

Reda pe tablou, cu o exacticitate rar 
lntalnită atmosfera tn care a lucrat. Astfel, 
t.ibloul .strada turceasca•, luat candn11ntr'un 
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miez dP. vară călduros, cu nori şi atmosferă 
·!năbuşitoare, vr'o căteva tablouri cu porţiuni
pitoreşti ale Silistrei pe mJlul Dunarei. � 

Frapat şi atras de poezia simplicităţii şi
rusticului dobrogean, ne dlrueşte cateva tab
louri de o rara valoare. lndr:igostit de flori,
depune atata sărguinţă şi atat:i muncă, tncat, 
• tabloul cu crisanteme• l-am crezut chiar tn
realitate.

Şi multe altele am avea de spus aici, dar 
lipsa de spaţiu nu ne permite. 

. . 

* 

Alături de D·I z. Simion, expune D-na Gurău. 

Remarcam din puţinele dar reuşitele tab
louri .Plain air" şi .Chip dP. ţigancă". Numă
rul tablourilor ne dovedfşte ca, d-na Gurău 
s'a ocupat f. mult cu aranjarea· txpoziţiei. 
Mulţumită D-nei, am putut avea o exp. bine 
aranjată. 

Expoziţia Balcansky. 

Şi ultima expoziţie, este aceea a D-lui I. 
Balcamky. Tablouri multe, dar nu-i de ajuns 
aceasta: Nu vrem sa-I apreciem pe acest tâ
năr pictor cantitativ, ci, calitativ. Şi -la drqit 
vorbind, nu prea avem ce•i aprecia. 

Totuşi, avandu-i se tn Vt'.dere vărsta, a
vandu-i se tn vedere pregatirea sa, acestui 
tanari se pot s-:uza multe defecte. E o ade
vărată surpriză pentru noi, iar pentru D-lui, 
un adevărat sacriticfu. 

Cand ai numai nouăsprezece ani,- şi des
chizi o expoziţie, ori şi cat de inferioara ar fi 
ea, p;iblicul te va răsplăti cu atenţia sa, pentru 
curagiul ce l'.ai avut de a te afişa de prima 
dată, şi pentru munca depusă. 

Acest tănăr şi ambiţios expozant, nu re
uşeşte aproape de loc ln tablouri după natura; 
cele mai r,euşite tablouri sunt copiile. Cele 
doua co1iii • Ţiganca" şi , Mater dolorasa" 
umplu golul lăsat de nereuşita celorlalte. 

Desi neexecutate bine, deşi nu s'a ţinut 
seamă de diferite puncte de orientare singurele 
tablouri tn care ne'a plăcut combinarea cu
lorilor sunt cele doua .Corturi de ţigani• (după 
imaginaţie). Vrand sa ne redea gama rasului
acest pictor nu s'a gandit catuşi de puţin la 
adevlirata impresie ct'o va face asupra pub
licului acest tablou. 

Cele două auto portrete - cu mai multă 
atenţie lucrate, ar li placul publicului, 

Dacă acest tan:l.r s'ar fi expus panzete 
fragmentar, şi n'ar fi alergat după glorie, ar 
fi caştigat mai mult. 

LIUBEN DUMITRU 

Cititi „Rod Nou" 
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. .Rod Nou" 15 

ln loc de cronica teatrală. E timpul 
să ne oprim o clipă ain mers şi să comparăm o latură 
a stării actual culturale a oraşului nostru, cu starea 
culturală. de acum zece ani. Şi ne vom mira de marea 
deosebire. Cu· toate că prin 1920-25 eram mai aproape 
de urmele războiului, cuvântul „cultură" se găsea mai 
apropiat de adevăratul său înţeles, mai la locul său. 
Anii 1920 -25, pot fi considerli/i ca primii în cultura 

- acestui oraş �i a Cadrilateru/ai. ln lenevia spirituală, în 
care se complăceau să trăiască majoritatea concetăţe
ni/or noştri, o mână de intelectuali, au readus suflul 
înviorător al ocupaţiunilor înalte şi au pus bazele ac
tualului „Ateneu', dovedind o supranaturală forţă de 
muncă şi o voinţă de fer. Azi, cu toate că mijloacele 
sunt mai numeroase, cu toate că avem concursul auto
r itaţilor şi a publicului, realizarea culturală nu-i prea 
mare; nu numai că nu-i prea mare dar este înţeleasă 
greşit. Mănunchiul de intelectuali energici care conduc 
această instituţie de cultură merg pe un drum greşit. 
Respingându-se lucrări de o reală valoare literară, ca
acelea ale D-lor M. Sorbul, V. Ion Popa, Victor Efti
miu etc. azi „Ateneul" lansează diferite Ieviste. Plăcând 
în majoritatea unui public cu o cultură şi pregătire 
superficială, aceste reviste îi scad muli din prestigi�. 
Atunci când preşedintele actualului .,Ateneu' tşi desvolla 
programul de viitoare activitate, începuserăm a crede 
într'o adevărată reformă culturală. 

Aceasta, acum doi ani; azi însă vedem că ne-am 
tnselat. Zică cine ce'o vrea să zică, să se scrie câte şi 
mai câte prin ziare despre „activitate fructuasă a Ate
neului! Ne pot arăta cei ce au scris astfel de lucruri, 
roadele acestei activităţi Care sunt acele roade? 
Ospwzem: Activitatea .,Ateneului popular" se op
reşte la hotarul anilor 1932 - 33. Pentrucă noi înţele
gem un „Ateneu" altfel decât se înţelege azi. Un
„Ateneu" de provincie nu poate fi apanagiul exclusiv 
al oraşului şi a unei sthgure categorii de spei:1atori. 
Sfera de acţiune trebue lărgită cât mai mult cu putin
ţă ca să îmbrăţişeze mai ales acele unghere obscure 
unde se simte mai multă lumină Un Ateneu provinci�I 
trebuie neapărat să aibă un sector de atţiune în satele 
şi oraşele ţinutului dimprejur. Mai ales pe aceste tărd
muri Dobrogene unde suni atâtea neamuri minoritare, 

� rolul unui „Ateneu'• e de foarte mare însemnătate, căci 
'-- ea trebue să desfăşoare o activitate dintre cele mai pro. 

digioase, spre a putea atrage. la sânul poporului Româ
nesc aceste neamuri, însufleţindu le sentimente înalte 
despre ţară şi pentru interesul românesc. Şi îri aceste 
împrejurări teatrul este organul cel mai chemat pentru 
o acţiune directă şi eficace. Influenţa lui se exercită asupra 
tuturor categoriilor de spectatori, începând cu săteni, mili
tari şi sfarşind cu tinerii adolescenţi, Astăzi mai mult ca 
oricând „Ateneul popular" re/udnd vechiul său program 
sănătos, ar juca nu numai un rol cultural ci şi educa
tiv, .• Revistele care au obţinui „succes" pe scena teat
rului acestui Ateneu, nu pot avea pretenţia de a fi ale 
Ateneului. • Cu asemenea reprezentaţii, Ateneul se con
trazice singur. Noi ştim că Revistele se dau de trupe 
speciale şi nici decum de artiştii Ateneului. Cu această 
ocazie s'a conslălat că decorurile maestrului Urumof, · 
meritau să fie privite chiar de publicul Capitalei. S'a 
mai constatat că D-nii Sima şi Duţulescu, s'au tntre
cut pe ei în rolurile din revistă; se mai constată că re
gisorul acestui „Ateneu" nici o dală nu a depus mai 
multă muncă; că D-nul Oprişeanu, nici o dată n'a fost 
mai mulţumit şi nu a stăruit mai mult pentru reuşita 
reprezentaţii/or-Trist, dar adevărat. Credem că acest 
surplus de energie, putea fi cheltuit mai cu folos în 
reprezentarea unei piese de valoare. S'a mai constatat 
că, î11 ulfimul timp, conferi11/e/e cu care înainte se des
chidea orice repreze11taţie, azi au fost abandonate. E 
timpul ca „Ateneul" care este singurul Jar de propa• 
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.,Rod Nou" 

gare culturală în acest colţ de ţară, să revie la adevă
rata lui matcă; s ă -şi reia vechia sa activitate rodnică, 
adaugându-şi ceeace-i lipseşte. Numai câ11d aceste pu11c
te vor fi respectate numai atunci se va pute� vorbi 
despre o activitate fructuoasă .• Sperăm şi dorim că o
dată cu redeschiderea stagiu11ei de toamnă să avem u11 
,Ateneu"-,,Ateneu • î11 adevăratul î11ţe/es al cuvântului 
şi demn de numele său. 

d. c. 

Reviste, ziare, cărţi. 

Gând Nou-An. I No. 4, Maiu Buzău. 

Cand am primit aceasta revistă, mârtu• 
risim ca, am rămas placut surprinşi; Cum, es
te oare ln stare, pe timpuri!e acestea de grea 
Lriză, să apară o revista ln format mare, ln 
12 pagini-cu clisee, şi, sa aibă curajul de'a• 
şi anunţa numărul viitor tn 20 pagmi, cu o 
mulţime de clişee? .. Şi mai ales totr'un oraş 
provincial?! Am desrhis revista, am citit-o 
şi'am răscitit-o; �•am zis-ca, Jocul ;,Cestei re
viste nu este la Buz,u, ci, la Bucureşti. .. 
Caci, este aceasta revistă !nearcata cu art i• 
cole care cantaresc greu. . De,prindem arti
colul ,Estetica lui Croce"-serimat de un in
telectual fin, cum rar se găseşte azi, Nic. Ni• 
culescu .• Intrezarim ln autorul "Nopţi 'or pe 
Bărăgan" un prozator viguros. Cineva, modest 
şi timid, scrie câteva rânduri, sincer omagiu 
marelui dispărut Paul Zarifopol .. In rest, ver
suri semnate: IJan Georgescu, Slei. Crăciun, 
I. Bogdan, etc. etc. Cronica- bogata şi bine
scrisa. 

Crainicu! Cetăţii An li No 1 2 lan-Faur 
Burdujenl 

lsl înţeifge şi-şi lndeplineste de minune 
rolul de revista cultura\1. :::i 

Din acest număr, pe l:l.nga articolele 
semnate de: Pr. V. Sim'g6nosch;, Alex. Smo
china, tntalnim versuri semnate Eusebiu Ca• 
milar; desprindem din • Rugăciune" urmatoa· 
rele versuri: 

Pământule, 
Cl111tând venit-am iar 
Cu ochii fasci11a/1 de'albastre cruguri: 
Şi' 11 Via Ta cu bogăţii de struguri -
/11 Via ta băut-am vin amar, . .

O deosebita impc,rtanţa se da ln aceasta 
revistă culegerilor poiJuLre. 

Plaiuri săcelene An I No. 5-6-7 Apr.-lunie. 
Sat. Lung -Săcele. 

Este un adevărat baz�r cultural. Subtit
lul .revista de atitudini şi prob'. sacelene • 
este respectat cu stinţenie .. Desprindem din 
.co't literar" versurile d-!ui Nicolae Moisiu şi 
V. Tudorar. Deasemcnea traducerile datorite
D lor Bran-Lemeny şi V. G. Moisiu .• Colţul
cartii" susţinut de D I V, Turloran şi Criş•
başeanu este scris cu lngrijire şi pricepere. 
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Satul An. IV No, 42-43-Maiu-lunle Bucureşti 

.Satul" revista dt: cultură pentru popor, 
aduce ln totdeauna material bogat şi bine ln
grijit. Aproape ln hece număr găsim colabu
rarea scriitorului I, C. Visarion. Acest scrib, 
aşa de apropiat de ţăranul nostru-cunoscut 
prin humorul sănătos pe care-l lmprăştie, a 
devenit cetitorilor ned�spărţit. Ultimul număr 
lnchinat zilei de 8 Iunie, aduce semnăturile 
O-lor: Udrea, Lascarov-Moldovanu. G, Dumi
traşcu ş. a. 
Lanuri An. I No. 9 Malu Mediaş. 

Aduce colaborari prtţioase. Poetul Lad
miss-Andreescu-iscaleşte substanţialul arti
col: Antiteză La pagina poeziei-li găsim pe 
veciniciirevoltaţi Mihail Axente şi Ion Th. 
llea, alături de melancolia lui George Popa, 
şi de misticismul lui Alex. Şara. Desprindem 
randurile următoare din .tntnarcere•: • 

,, Ardealul e dator, sa nu caute flori st• 
reine. Florile 1� va găsi inel, fragede şi noi. 
Ardealul nu va fi cunoscut decat prin el în
suşi. Cei care pretind o relevaţie, vor seri 
această viaţa a Ardealului nostru, deacum sau 
de altă data. Şi vom li ceva, aici, la noi a
casă. Vom cauta scormoniri ln pămăntul stra
moşilor noştri, să le ascultăm taina. Credem 
ln chemarea pamantului ... • etc. etc, Am des• 
prins anume aceste rânduri, pentru a arata 
multora, cat este de necesara o reîntoarcere 
la adevărata literatura romaneasca; şi, pent• 
ru a mai arata ca, singurii cart: �'au simţit 
streini de certurile şi maimuţarelele bucureş
tene, sunt tot ardelenii. .. 

Aşteptam deci cu încredere şi răbdare 
deschiderea locului de catre contraţii din Ardeal. 
Primim: 

„VRAJA MĂRII•, revist.t literara din 
Constanţa, de sub direcţiuHea d-lui Sorel Av• 
ramescu, şi a tntrerupt apariţia pentru 6 )uni 
de zile, tn care timp se va organiza complect. 

Aşteptam! 
AM PRIMIT LA REDACŢIE: 
Gând Nou-An. I. no. 4 Mai Buzău 
Lanuri -An. I. no. 9 Mai Mediaş 
Insemnări-An. III. no. 17-18 Ap-Mai Dorohoi 
Plaiuri săcelene-An. I. no. 4-5-6 Iunie Braşov 
Crainicul cetă\ii -An li. no. l-2 Apr. Suceava 
Viata Satelor-An li. no. 4-5 Corneşti-Dâmbovita 
Satul-An. 4 no. 42-43 Bucureşti 
Bărăganul-An 4 no. 6 Bucureşti 
Zorile Romanatului-An 8 n0. 3-4 Romana\i 
Plai-An. I no. 3 Cernăuti 
Ghiocei-An. 2 no. 5-6 Focşani 
Plugarul-An 7 no. 5-6 Braila 
Puncte ••. -An. I no 3-4 Buzău 
Zâmbet de soare-An. 2 no. IO Ursoaia Jud. Olt 
Ziare. 
Graiul Maramureşului-An. 3 no. 40-46 Siget 
Biruinta-An. 4 no. 13-28 Călăraşi J 
Marea noastră -An. 8 no 18 Constanta 
Pământul-An. 3 no 71-73 Călăraşi 
Semănătorul -An 3 no. 34-36 Silistra 
Observatorul-An I no. 7-8 R. V 
Presa-An. 6 no, 121 Piteşr 
Gorjanul-An. li no. 24 
Cărtl: 
Dem. Basarabea 
O. Roiban-Ve. Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



.. 

' 

ROD NOU 
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Sub conducerea unul comitet 

Redacţia şi Administraţia: 
Str. Colonel Castrlş No. 6 - Sllletra 
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SUMAR 

Moh. Cara-Ali .Nora• de Hr. Ibsen 
E. Donar Nocturnă • 
Dorin Moisescu Fericire 
St. Demetermyss Inoptare 
I. Brezoiu Un mare critic roman .:, 
Boris Deşliu Peisaj provincial 
M. Constantinescu Credinţă 
Br. Lazăr Omul intelectual 
Varvarie Vecera Gand rătăcit; Agonie 
M Gh. Bobeş .Singurătate• de M. Eminescu 

CRONICA MARUNT_A 

Reviste-Ziare-Cărţi 
Reviste primite· la Redacţie 

Coperta 
Z. SIMION Str. iurclascA 

Revistele şi ziarele cărora le vine revista 
„ROD NOU"-sunt rugate a ne onora cu 
1.chimbul. 

Domnii scriitori dobrogeni care doresc să le fie 
cărţile recensate, sunt -rnga/1 a ne trimite câte un 
exemplar la redacţie cu menţiunea .pentru rubr. 
Carnet Dobrdgean•-

�-- ,-·"'""'"onsabllltatea o are comitetul. 
bă�eanu este •. 

-GRESUL. ·-Sllletra 

-: .--7( X9--, -
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