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estul lui N. Vlădoianu îndu-

Grerează. Dincolo de semni
ficaţiile şi determinantele 
lui. Pe marginea acestui 

gest. lumea teatrului si lumea depe 
stradă comentează ca pe o lecţie In 
care disperarea şi apelul Ia funest 
s’au arătat ca ultime soluţii, expe
rienţa nefericită a unui turneu fan
tast prin Împrejurările care au şiră 
iu it la înjghebarea lui. dar şi pr;n 
perspectivele — trist răturnate — 
ne care le prezenta.

Cîseece însemnase până în ulti
mele zile prilej de stearpă ironie la 
adresa organizatorului acestui tur
neu s’a umbrit deodată în fata mc-r- 
tii. luând înfăţişarea de circum
stanţă — panegirică.

Este aci semnul unei triste nepu- 
tinţi de disociere. Care l-a copleşit 
Si pe sărmanul Vlădoianu. ..Scan
dalul“ AlUambrei a fost în întregi
me pus în sarcina şi materială şl 
morală a unuia singur. Dedesapiu- 
rile vâscoase care transformau pe 
eroul scandalului“ în victima pro
priilor lui entuziasme şi naivităţi, 
au început a fi relevate abia după 
s&vârsirea gestului.

Şi după săvârşirea gestului „scan
dalul“ şi-a pierdut savoarea bule
vardieră, spre iritarea câtorva cu- 
pietişti de revistă. Dar şi-a pierdut 
mai ales din păcate, şi datele mo
rale care l-au stârnit.

Gestul lui N. Vlădoianu îndure
rează de aceia nu numai pentru că 
a dus la curmarea unui element de 
animare artistică, dar şi pentrucă 
ci n’a rezolvat nimic. Nici măcar 
desprinderea numelui lui N. Vlădo
ianu de trista lui încercare, poate 
singurul lucru la care a năzuit în 
momentul în care, după 28 de ani 
de stăruitoare prezenţă, în mişcarea 
teatrului, s’a văzut handicapat In- 
tr’o cursă ce i-a depăşit forţele, si- 
iindu-1 la suprema hotărîre.
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\ACAh%A AR1IS11CA
In provincie nu creşte iedera spec*  

tacoleior estivale, dar în schimb 
nâp&desc buruieni ie turneelor

R ep o rta j lo ca l d  n tr’o  v a c a n ţă  o ca z io n a lă  d e

V A LEN TIN  SIL V E ST R U

P entru cetă
ţeanul ve
nit din Ca
pitală, laşul 
e un cal

mant: oraşul stă 
sub semnul lim- 
ftei şi a mişcări
lor lente. Tram- 
vaele şi trăsurile 
merg încet, oame
nii discută poto
lit iar printre ru
mlié care n’au a-

pucat a fi ridica
te, iarba creşte 
nestingherită, a- 
c op er in d  cu 
s m o c u r i  mari 
verzi, tabloul ce
nuşiu de moloz se
dimentat.
In acest peisagiu 
domol, oamenii ca
re îşi acordă câte 
un binemeritat di
vertisment — după 
ore de muncă te

nace, laolaltă cu 
cei pentru care 
toată existenfa 
nu-i decât o stare 
de aurită putre
facţie, cultivă fn 
scopurile respecti
ve. cinematograful 
—ocazional — tea
trul Şi restaurantul 
cu grădină. In
fluenţate de cal
mul temperamen
tal, pe podiumul

de dans al grădi
nii. rumba mexi
cană devine un 
blând fandango, 
iar pe scenă iubi
rile pătimaşe ca 
pată ritmul dulce 
al d 'ugost'ii c .  u  
bucolic. Produsul 
importat este adus 
astfel în mod fa
tal la indicele mol
dav, devenit aici 
factor eminamente 
obiectiv.

La cine <ia, mosr&a M i e  e o n s ^ i  un „ia rajitt
Cele cinci cinematografe ieşane 

aduc filme care au trecut prin Bu
cureşti, unele recent, altele pe vre
mea părinţilor noştri.

Niciun film nu ţine programul mai 
mult de o săptămână, dar nici mai 
puţin. In felul acesta fiecare ieşan 
are — teoretic — posibilitatea, să 
vadă timp de cinci zile toate filmele 
din oraş, rămânându-i alte două zile 
pentru a se pregăti sufleteşte în sco
pul vizionării celor de săptămâna 
viitoare.

Chiar dela prima plimbare prin 
oraş, un afiş de cinematograf ni-a a- 
tras atenţia în special. Era anunţai 
„marele film francez — 1947 — 
Mirajul Morţii“. Titlul fiind capti
vant, iar atributele „francez“ şi 
„1947“ demne de tot interesul, m am 
dus şi eu să-l văd.

Din păcate nu era vorba decât de 
o peliculă mizerabilă, americană din 
1935, care fusese sincronizată în lim
ba franceză.

„Mirajul“ se dovedi a fi astfel nu 
numai fals, ci şi mistificat; în fond f 
era vorba de „Le virage de la mort“ .
nu era desigur o simplă gre. a.ă de j 
tipar, cu schimbarea iiterii iniţiale, 
pentrucă reclama din ziare avea tot 
„mirajul“ în loc de „virajul“.

Proveniţi dintr’o ramură de mă
runt comerţ de şireturi şi agrafe, 
proprietarii cinematografului „Si- 
doli“ au renunţat probabil la preo
cupările de lectură, notând titlul fil
melor după ureche.

De unde se poate vedea că mo
ravurile publicitare ale unui mare

A !
oraş, se întind şi în oraşele mai mici. 

doua zi dela sosire, am asistat 
la producţia de sfârşit de an a 
Conservatorului local „George 

Enescu“.
La Iaşi se poate observa 

fără putin'a de echivoc, cât de ma
cerată este această bătrână şi desuetă 
instituţie artistică. Tinerii care îşi 
dădeau producţia s'au prezentat ne 
pregătiţi, demonstrând absenţa fac 
torului profesoral dela îndatoririle 
sale şi arătând odată mai mult că 
fără o adâncă reformă, actualul Con
servator nu mai are nicio raţiune de 
exi-stenţă.

Erorile didactice au fost elemen
tare. Un tenor a cântat o bucată de 
bariton, un altul cu glas de diseur la 
un local familiar, a răcnit „Serena
da“ lui Schubert, congestionat, ig
norând delicateţea unei inspiraţii 
care s'a vrut suavă. Ţipând pe Do
nizetti sau mormăind pe Tosti, tine-

(Continuare în pag. 2-a)

GENUL UŞOR
IN TEATRU, 

OCN BIEICIL
reau să presupun, iubite ce*

V iitor, că eşti un om perfect 
calm. Nici cutremurul dela 
San Francisco n'ar fi în sta. 

re să te tulbure. Socrate să fie Şi tot 
n'ar rămâne mai senin în fata morţii 
apropiate şi sigure.

d e
LASCAR SEBASTIAN

Cu toate astea, nu mă îndoesc c‘ai 
f i gata să arunci cu ce-ţi vine la în
demână în feasta patrată a.... anec- 
todistului.

Cunoşti, desigur, pe acest duş
man perfid care te prinde la colt de 
stradă, te ia de nasturul hainei şi te 
imobilizează până termină seria lui 
de anecdote străvechi şi nesărate, pe 
care le bîlbîie infect şi de prostia 
cărora el e cel dintâi gata să facă 
haz mare.

Cum ziceam, Socrate să fii Şi nu 
se poate să nu-ţi ieşi din pepeni!

In adevăr, nimic nu-i mai peni
bil pe lumea asta decit să vrei să 
provoci rîsul şi să nu izbuteşti a pro 
voca decât căscatul ori o înălţare din 
umeri.

In orice caz, lighioana de soiul a- 
nectodistúlui nu izbuteşte să pro
voace decit citeva părechi de palme.

Şi acum, iubite cetitor, spune drept 
dacă ţi s’a întâmplat să te duci la 
un „spectacol uşor“ cu gândul să te 
amuzi şi pîriă la urmă constaţi că 
te-ai plictisit amarnic. In tot timpul 
spectacolului, care trebuia să te fa
că să treci pe nesimţite vreo trei ore

(Continuare în pag. 3-a)

Un interview
ANII DE UCENICIE ŞI EVOLUŢIA ARTISTU
LUI. — PEREGRINÂND PRIN EUROPA. -  DES
PRE REVISTA «INTEGRAL» ŞI ORIENTAREA 

SPRE REALISMUL SOCIAL.

d e  LEANDRU PO PO V IC | —

L egat de numele unor pictori 
precum M. H Maxy, Mar
cel Iancu sau Corneliu Mi- 
hăilescu, cubismul a fost re
ceptat la noi probabil ca o 

curioasă manieră abstractă — geo- 
metrizantă şi în cel mai bun caz, 
ca o corespondenţă plastică a maşi- 
nismului, a industrialismului, stilul 
ştiinţific al artei opus romantismu
lui sentimental şi desuet. Iar dacă 
stilul acesta ştiinţific a însemnat î»

Ia mişcările de stânga, apoi era gă
sit just drumul pe care avea să 
meargă pictorul M. H. Maxy.

Realismul social pe care’l ilustrea
ză astăzi d. Maxy, este formula care 
angajază pe creator în dinamica 
vieţii sociale, fixăndu-i un rol pre- 
qis in ilustrarea ideilor care o agită 
şi propagarea lor De la arta pentru 
artă şi până la această cuprinzătoa
re sinteză artistică, s’a parscurs un 
drum lung st a trebuit asaltul impo-

M.  H. MAXY
mod logic părăsirea oricărui idea
lism metafizic, un determinism ma
terialist Şi în plan politic aderare a

zxcuitsie^cuma

în areu impas
Cultura idiş răspândită pe tot 

globul şi slujită de scriitori cum 
sunt Saiom Alechem şi Anski, 
iilom  Aş, I. L. Perelz, Men- 

dale ăloher-Sofrim şi EUezer Stein
berg, intraţi de mult în tezau
rul literar şi dramatic al tuturor 
popoarelor, — cultura aceasta are o 
mare datorie de recunoştinţă către 
ţara românească: aci la noi s’a năs
cut teatrul ei.

I n t r ‘0  grădină An cele multe şi 
mari de pe uliţele laşului, croitorul 
trubadur Goldfaden a înfiinţat pri
mei teatru în limba idiş şi tot în a- 
cest centru ua veche cultură româ
nească. deschizătorul de drum şi 
prodigiosul dramaturg Goldfaden a 
pus bazele repertoriului teatrului a- 
tlus de el la viaţă.

in tardiţia vieţei armonice între 
popoarele conlocuitoare — pe atunci 
p s turburată de imperialistele aţâ- 
ţări din afară şi nici de criminalele 
manevre ale fasciştilor din năunlru 
— noul născut teatru idiş s‘a mani
festat şi desvoltat sub îndrumarea 
cărturarilor noştri de vază, având în 
frunte» lor pe Mihail Emhieseu care 
în multe din cronicile sale teatrale 
l-n călăuzit primii paşi.

De atunci, dela timidele sale în
ceputuri, teatrul idiş a crescut repede 
încât piesele repertoriului său au fost 
curând traduse pentru scenele mai 
tuturor popoarelor de dincoace şi 
dincolo de ocean, iar faima actori
lor săi a depăşit graniţele limbei în 
care jucau. Mulţi dintre aceştia, şi 
ne vine în minte acum numai nu
mele Clarei Young, al lui Mişa Fiş- 
SOkn, al Maliéi Picon, al lui Bara
tei, al lui Ludvig Satz, — au fest 
la noi să plătească cu arta lor, tri
butul de recunoştinţă către ţara ca
rie a fost leagănul teatrului idiş, 
tot aşa cum cele mai bune ansam
bluri idiş: „I. C. T.“, Trupa din VH- 
na au demonstrat dealungul a stagiuni 
întregi pe scenele teatrului „Tomis“ 
şi „Jîgniţa“, gradul de înaltă cul
tură la care acest teatru a evoluat. 
Cine nu-şi aminteşte de activitatea 
şi rezultatele ei de mare artă ale re
gizorului Iacob Sternberg, animator 
de mare valoare!

Născut şi desvoltat la noi, teatrul 
Idiş ducea mai departe peste gra- 
niţi, prin actorii pe cari îi langa şi

prin turneele pe care le făceau, re 
numele tării lor de baştină, 

politica şovină, otrăvitoare a bunei

de
SANDU ELIAD

convieţuiri dintre cetăţenii ţării în
scăunată la rangul de principiu de 
stat de slugile hitlerismului şi fascis
mului, de legionari, cuzişti şi anto- 
uescieni şi apoi odiosul război cu toa- 

(Continuare in pag. 2-a)

H omanul care călătoreşte în Bul
garia va încerca din primul 
moment un puternic sentiment 
de surpriză. Bulgaria geografică şi 

umană nu va coincide cu imaginea 
clădită din impresii, reminiscen-

disputat cu îndărătnic eroism drep
tul la viaţă. Poate că dărnicia pă
mântului şi bogăţia subsolului au 
determinat în partea românească 
a Dunării, o altă atitudine în fata 

vieţii. 1m
răspândit alfabetul pe întreaga în
tindere a spaţiului rural.

ţăranul cititor nu e o excepţie 
In ţara lui Ciril şi Metodiu. A- 

ceasta nu înseamnă că intdectua-

KENKO BA LK A N SK I
ţe literare şi informaţii superfi
ciale.

Pe un teritoriu muntos, drama
tic, oamenii acestor locuri şi-au

F a m ilie
In timp ce la noi un strat sub

ţire de intelectualitate orăşenească 
era la curent cu ultimele mode 
artistice şi filozofice, bulgarii au

Un rep o rta j d e
V. CRISTIAN

Iul n’a aitns limita de sus a pro
blematicei contimporane.

j-s  ofta e un oraş de munte
sPre care trenul urcă printre 

* *  ziduri de granid. Străzile 
sunt tăiate geometric iar ca

sele au aspectul oraşelor nordice de 
munte. Un oraş curat, ordonat, cu 
spaţii verzi, bine aerisite, cu monu
mente istorice, câteva statui, un pa
lat prezidenţial, cu parcuri şi gră
dini.

Nu e nevoie să circuli prea mult 
în Sofia pentru a constata că ora
şul e lipsit de baruri şi localuri de 
noapte şi că are in schimb multe li
brării, chioşcuri de ziare şi bibli
oteci.

Sofia n’are nici un teatru de re
vistă. In schimb are două opere fi

(Continuare în pag. 3-a)

Teatrele B ucureştene s ’au m u tat la M angalia
yrebuie să mărturisesc din ca

pul locului că nu am maţ 
recunoscut Mangalia... Fire
şte, nu trebuie să vă închi

puiţi că ar fi apărut cine ştie ce vră 
jitor modern, cu solulia-minune, în

Io n  l a n c o v e s c u ,  Tudor Nuşatascu şi Paul 
Iwacovici lanseazi inuda. £um au scăpat dela 
____ înnec actorii Teatrului National

Tudor Muşatescu : Avea dreptate 
Galileu! Şi soarele se mişcă în jurul 

lui....
urma căreia orăşelul s’a transfor
mat peste noapte în cine ştie ce né
mái văzută şi ultra modernă staţiune 
balneară. Nu, Doamne fereşte! Din

acest punct de vedere Mangalia 
continuă să păstreze un tradiţiona
lism desăvârşit, feroce, s’ar putea 
spune... Dar, n’am mai putut recu
noaşte Mangalia pentrucă anul aces
ta se pare că a bântuit pe acolo o 
boală nouă, necunoscută şi molip
sitoare: „teatraiita“. Vreţi să ştiţi 
ce este „teatraiita“? Cu plăcere! 
Este un fel de boală care se mani
festă în formelp ei exterioare, prin- 
tr’o anumită dezordine vestimenta
ră afişată cu ostentaţie la localnici, 
după modelul lansat cum s’ar spu
ne „cu mult brio“ de către onoraţii 
actori şi onoratele ac trite, care au 
năpădit anul acesta Mangalia de nu 
se mai cunoaşte nimic din ceiace se 
chema pe vremuri „culoarea lo
cală“...

încă dela Carmen Sylva am luat 
cunoştinţă cu câteva cazuri intere
sante şi întru totul grăitoare. Astfel, 
în timp ce mă întreţineam pe pe
ron cu d. George Vraca, spilcuit şi

elegant într’un impecabil solar da 
un alb sclipitor, şi-a făcut apariţia 
în compartiment un tânăr cu un 
fel de nădrag violet, tricou mari
năresc peticit şi un fel de pălărie 
de pai rotundă şi sdrenţuită, de-ţi 
făcea mai mare mila... Totuşi, un

R ep o rta j d e
C. PANAITESCU

grup de dudui se arătau cât se poa
te de entusiasmate fată de această 
ciudată împerechere vestimentară, 
găsind-o „tres chic“ şi cât se poate 
de conformă cu... modelul!

Abia la Mangalia am reuşit să 
mă lămuresc. Nădragii violeţi re
prezentau copia fidelă u celor pur
taţi de pictorul Miracovici, tricoul 
părea împrumutat dela lancovescu, 
iar pălăria cred că era sora geamă
nă a unui splendid exemplar pe

care îl arborează cu vădită osten
taţie d. Tudor Muşatescu...

Dealtfel, la Mangalia, năpădită — 
cum am mai spus-o — de actori, 
moda zilei pare să fie un fel de 
sluţire generală, afişată în primul 
rând la îmbrăcăminte, apoi şi... în 
celelalte ramuri! Ai spune că cine
va, un demon al încurcăturilor, a 
strâns pe străzile Mangaliei toţi 
artiştii, poeţii, scriitorii şi pictorii 
Capitalei, obligându-i să sburde de 
dimineaţă până seară într’un bal 
mascat şi costumat cam se desfă
şoară fantast într’un decor uriaş 
cer şi mare. Dealtfel nici localnicii 
nu se lasă mai prejos. „S’au smintit, 
domnule şi ei!“ îmi mărturisea re
voltată o cunoştinţă. „Uite şi dum
neata ce firmă: „Lâptăria la Ham
let — proprietar Musledin Muedin' 
Ei, ce mai spui?

N’am mai spus nimic, pentrucă 
într’adevăr emblema eumsecadelui 
Muedin nu făcea decăt să confirme 
impresia generală. Dealtfel, am mai 
aflat ulterior, că fiica respectivului 
patron de lăptărie a renunţat şi ea 
la numele frumos şi însorit de 
Fatma, pentru cel de Ofelia! De 
care, fireşte, se simte cât se poate 
de mândră...

Continuare în pag. 4-a

M înâerî «tfîn V a lea  J iu lu i
triva libertăţilor, pentru a se pro
duce revirimentul necesar, ca artiş
tii să iasă din această atitudine fi să 
se orienteze spre câmpul ideilor so
ciale.

Pictori ca Ressu sau Tonitza, Maxy 
şi Ghiaţă, Perahim Si Dobrian, s’au 
Ligia Macovei, sunt totuşi nu numai 
sensibilităţi adânci şi receptive la 
sensurile vitale majore şi grave, fun- 
damentându-şi arta etic şi social, dar 
şi unii dintre stăpânitorii apreciaţi ai 
meşteşugului plastic. Ei marchează 
însă cu putere părăsirea direcţiei for
maliste şi de simplă delectare a sen- 
soriului, pentru o artă mai organică 
şi normativă, responsabilă. *

Printre promotorii acestei orientări 
spre o artă constructivă şi realistă, 
d. H. Maxy ocupă un loc fruntaş. D-sa 
a bineevoit să ne facă ample decla
raţii, de o bogăţie de idei şi de date, 
care suntem siguri, nu vor scăpa ci
titorilor noştri.

— V’am ruga maestre, să ne spu
neţi câteva lucruri mai personale, 
relativ la formaţia dv.

— Primele manifestări plastice 
le-am avut fiind în vârstă de 14—15 
ani. Am fost entuziasmat de Iiessu, cu 
care am luat lecţii cam un an. Pentru 
a lucra curent însă, după luarea baca

laureatului, am intrat la Belle-Arte, 
unde am lucrat cu Storck, care a fă-

Pictorul Maxy văzut de Leandru

cut despre mine reflecţia că am „tem
peramentul unui om care ştie să-şl 
spună gândul precis“. Am fost coleg 
în acest timp cu Lucian Grigorescu, 
Veliseratu şi alţii“.

In im p u i  pr-mislu* i*ăs 
boám m on d ia l şi cu n o ş
t in ţa  cu  is e r

După Z ani de şcoală — îşi continuă 
d. Max.v amintirile — a început 
războiului şi am plecat in Moldova, 
unde am putut cunoaşte pe pictorul 

Iser. Prin 1918—19 N. D. Cocea, avea 
o sală de pictură la laşi, pe strada 
Lăpuşneanu, unde îmbiat de Iser, am 
exp«c şi eu o serie de desene cu sol
eaţi şi ţărani, de prin satele pe unde 
peregrinam: prima mea manifestare 
publică şi făcută împreună cu Steu
rer şi caricaturistul Ross. După răs- 
boiu am pictat Ia Vorniccni, jud. Do- 
rohoiu, găzduit la un văr al meu, a- 
poi la Ţigănaşi jud. Iaşi şi la Mănăs
tirea Văratec, adunând material pen
tru prima expoziţie în Bucureşti, în 
pasajul Imobiliara, într’o sală a Cer
cului Unirea. Acolo am fost remarcat 
te Tonitza şi de Bogdan-Piteşti, care 
m’a invitat la Vlaici. unde am pictat 
scene din viaţa ţărănească a unui sat 
oltenesc, într’o manieră grafică rus- 
tră şi cu un colorit cald şi foarte lu
minos, prilej pentru o altă expoziţie 
în sala Mozart în anul 1921. Intre 
timp am fost cooptat la „Arta româ
nă“, unde am expus alături de toată 
fronda plasticei româneşti, împotriva 
societăţii „Tinerimea artistică” adică 
»lături de Tonitza, Şt. Dumitrescu, 
Pallady, Şirato, Cornescu, Ressu, Teo- 
dorescu_Sion, Bunescu, Nina Arbore,

@39 v«j'.n*âşaguil luprieB°Da 
a r t is l'c e

— Este legitimă o întrebare, refe
ritoare la atitudinea tânărului ar
tist în faţa acestui conflict...

— Procesul şi antagonismul între 
írta influenţelor grigoresciene pede- 
oparte şi a influenţelor lui Luchian de 
altă parte, lupta între academismul 
lui Mirea et. Co. şi dulcegăriile senti
mentale ale lui Kimon Loghi în ra
port cu ivirea în arenă a lui Iser, 
Ressu, Şt. Dumitrescu, Pallady, a 
prezentat pentru tineretul viu de a- 
tunci, aspectul unul conflict plastic 
între mai multe generaţii. Pe de altă 
parte expresionismul german, „iau- 
va“-ismul francez şi ivirea cubismu
lui au marcat o efervescentă în lumea 
valorilor plastice de o aşa intensitate, 
încât orientarea unui tânăr în această 
epocă avea caracterul unei tragice 
dileme. l

(Continuare in pag. 4-a)

C â rc
Ftorica Demion,

Eroare
S‘a renunţat la 

montarea spectaca- ,
lu lu i „Nu sunt vre- r5sPunzand la o an- 
muri de comedia“, chetă, declară că ar 
fiind considerat prea fi vrut să se facă 
greu pentru stagiu- îmblânzitoare de 
nea de vară. tigri

, Era Probabil că soco-să-i schimbe titlul.
spună: „in zodia teşte leii prea
farsei“. blânzi...

d e
ZAHAR1A STANCE

c ;u câteva săptămâni în urmă teatrele bucureştene şi-an încheiat 
stagiunea. Pe jumătate, vacanţa s’a scurs» Numai (ftteva săptă- 

- mâni ne despart de deschiderea nouei stagiuni. Socotim deci ne
cesar ca, aruncând privirile în trecut, şi observând greşelile co

mise, să tragem cuvenitele concluzii pentru viitorul apropiat.
Obiectivitatea ne obligă să constatăm că de curând încheiata stagiu

ne n’a fost una dintre cele mai fericite. I-am văzut, sprepaguba lor, pe 
directorii de teatre alergând la întâmplare după succese de cassă cu ori
ce preţ.

Evident, anul a fost greu pentru toată lumea şi a fost greu şi pentru 
oamenii din lumea teatrelor. Orice teatru are nevoe şi de succese de cassă 
spre a se susţine. Au nevoe de succese de cassă chiar teatrele subvenţio
nate de stat.

Dar succesul de cassă s’a lăsat aşteptat mai ales acolo unde a fost 
căutat cu mai multă râvnă. Directorii teatrelor noastre au stăruit în bu
nă măsură în vechia eroare că publicului îi plac spectacolele uşoare şi 
uşuratece şi deci au fost programate o serie de asemenea spectacole. Mai 
înţelept decât s’ar fi putut crede publicul le-a ocolit şi s'au înregis
trat numeroase căderi de piese.

Atenţia publicului, — ce curios li s’a părut unora — s’a îndreptat cu 
deosebire spre acele piese grele, cu conţinut puternic, cu idei generoase, 
spre acele piese care puneau şi căutau să rezolve probleme. Succesele au 
venit acolo unde, după judecata curentă, erau puţin aşteptate. Vina eşecu
rilor — câte au fost şi au fost multe — cade, întreagă, asupra directori
lor de teatre care, fără să aibă un plan bine chibzuit şi pus la punct din 
vreme, şi-au condus întreprinderile la întâmplare, după criterii false. 
Au fost uitaţi clasicii. N’au fost luate în seamă lucrările autohtone. S’a 
dat preferinţă traducerilor din literatura franceză de bulevard şi din li
teratura periferică anglo-americană. Dealtfel, literatura periferică anglo- 
americană morbidă, mistică, căutând senzaţionalul, par«» a fi devenit o 
modă. Dăunătoare modă. care nu trebue lăsată cu nici un chip să se îm

pământenească.
Lipsa de grijă şi de fir conducător în alcătuirea repertoriilor s’a sol

dat, cum era fîreso, cu pagube morale şi materiale. Multe din teatrele 
particulare se găsesc în situaţii disperate şi fac eforturi să-şi poată con- 
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