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permisii nici în aprețiările

estetice

să mă

“întindă mai pe largi.

Adese-ori am fostă siliti să mă restringă numai Ja închiări, fâră să-mi potă desfășură și motivele.
|
Afară de acâsta, Îstoria literaturei, ori-câtă să
fiă de cupringătore, nu pote desvoltă cercetări
amănunțite asupra fiă-cărei scrieri, ea pote celă
multă să judece pe scriitorii având în vedere
“întregă activitatea lui în o specialitate sc alta,
desvălindă înaintea cetitoriului o imagine deplină
și bine-rotundită fără a se perde

în amănunțimi. -

N
A
RR

mi-a

în altele, nu

ZANE

față cu avuţia materialului, precum

za

Acesti volumă cuprinde o parte din cugetăvile şi cercetările mele asupra literaturei române. Am cregutiă trebuinci6să publicarea lori mai
alesi după ce am dată la lumină Istoria “limbei
şi literaturei române, unde ângusțimea spaţiului

AR

PREFAȚA.

Cercetări anume și mai adâncite trebue să-se
facă în studii speciale ; și cu deosebire acestea
suntă chiămate a pune mai bine în lumină val6rea unui seriitoriă s6ă a cutărei scrieri.
Aceste cercetări poti să fiă folositore şi din
alti punctă-de-vedere. Ori-cine ce va dice, şi la
noi se poti dice multe fără să fii silită a-ţi da
sema, unii omit seriosă, dreptii și luminată judecătorii,

va

trebui

să recunâscă,

că critica nostră

literară este încă în faşă, şi chiar când ea voesce

să şi-o arunce și să-se arate în deplină putere,
se înfățișsză în o stare lipsită de crescere morală

şi scienţifică.

Ba nu se aplică

pentru a cercetă

adevărulă, ci mai vârtosă pentru a cultivâ ună în„ teresii, vre-o tendință Gre-care particulară, care
nu are 'de-a face nimici cu valorea reală: în sci“ință cu adevărul, cu frumosulii în arte, singura

“ţintă a criticei luminate şi bine-făcătore.
Acestă, mare neajunsă apâsă cu atât
greii, corumpe
gustulă,

și rătăcesce cu. atâţă

mortifică

și face

să înțelinâscă

mai

mai
siguriă

cu

atâtă

mai tare desvoltarea nâstră literară, cu eâtă elă
de unii timpi. încâce nu se mărginesce la cri-

ticii

așa numiți

mai

mare întindere.

singuratici, ci a luati
a

o multit

y

La noi se întrebuințeză critica
de impresiune.
Criticul se arată impresionată:
de scrierea ce se
face că o judecă, stă fiindă-că
nu înțelege scă

=
IE

DiZi

rede
n mia
a tea e e

înțe
lege
ş

reă

ce vre

să

J

judece,

)

sâii elă

se lasă a

se impresionă de numele autorulu
i, de inclinare
seii neplăcere, de legăturile ce
pote ave cu elă
Voesce să și-le facă, pentuu serv
icie primite
seu care așteptă să le primâs
că la ocasiune.
Dreptă-aceea, ce ese din condei
ul seă nu curge
din adevărulă sciențifică sei arti
stică, ci din împregiurări și motive cu totulă
străine de artă și
sciință.
Criticulă, odată impresionati,
din NEsciință sâi din interesii, face
totii ce pote ca, la
rândulă sei, să impresioneze. şi
publiculă. Dar,
fiindă-că o apreţiare născută din
asemeni moti„Ve, criticulă s6ă din nesc
iinţa lui nu pote s'o
desfășure, s”o întemeeze, s'o
lumineze,

d'o

preocupati,

s6ă făcân-

din. lipsa de adevărată

valsre

"oră din neputința de -a
scote din o operă bună
motive puternice de reprobar
e, se feresce ca de

foeii a întră în fondul cestiune
i, a discută opera din tâte punetele-de- vedere,
a-și espune judecata sa limpede şi luminată, mot
ivă de motivă,
fiă în bine, fiă în rău, De-aici
a urmatii, că cri_tăcii noșt i s&“mărginesc
ii numai la aprețiări a-

vi

să lucrurile
runcate ca din întâmplare, cari miro
ate de laude
numai pe de-asupra, ușuratice, înfl
uşiri grețose,
prin cuvinte gâle, pline de ling
te în venini.
chiar stupide, sâi de săgeți muia
ică!
Vai de literătura cu asemenea crit
judecată
Datoria unui criticii este a lăudă cu
ve și fără
-şi fără înjosire, a desaprobă cu moti
face cu avuţiă
vătămare, și amând6u& acesteaa le
, din cară nu
de cunoscinţe, cu espuneri lumindse
tulă cu încenumai publiculii să-se convingă înce
pâtă întal de adevără, dar și seriitoriulă să-și
și indrepavaţi esperiențele. sale, luminându-se
tându-se,

scii celui

puţinii să-se

convingă, că-l

numele. Când
că nu este seriitoriă, de câți cu
Olimpienilori,
criticul, fă eli îmbracată în toga

prin neşi mai alesi atunci, sa compromis se
nici laudele,
sciință s6i prin vea-voinţă, atuncă
o putere;
pici reprobările lui nu mai ai. nică
i ală seriitoele deşteptă risulă și desgustulii atâti

| viului buni,

câtă și ală celui reă.

dreptulsă nu eredă,

celă

Celă re

are

bună-se simte com=

,

ă fără să-l
laugi fără să-lă linguşesci, și reprobez
astă-felii serinedreptăţesci. Când o critică va fi
nu recunâscă
să, scriitorinlii seriosi nu pote să
fiă „siguri,
adevărul, celă care nu-lii recunâsce,

VII

promisă tocmai când
critici, căci Cornelia
vâdă lăudată de Lais.
Sunţi înse casuri
trebue să păşâscă cu
numai s€ atace, dar
unile

este lăudată de asemenş
ar muri de rușine să-se
unde şi criticulă seriosă
energiă, datorii fiindă nu
chiar să sdrobâscă ambiţi-

false, neputincidse;

ori-câtă le alungi

insectele

bterare,

cari

cu buna, mereii voră să-ți în-

tre în ochi— acestea

trebue turtite. Chiar Chri-

stosii, când n'a mai pututi convinge eu cuvântulă,
a trebuită să iee biciulă în mână.
Deci, când scimă, că critica este

puternică
mai

mijlocă

mirămă

de educațiune

re, că scriitorii

celă

mai

literară, să ne

noştri ai în gene-

rală o ambiţiune needucată? Prin ce să și-o facă,
când critica, publiculă cu ei dimpreună 'și împrumută mere cârnele unii la alții, fără să cugete
la figura tristă ce vorii face-o înaintea viitoriului, care, ca mâne, o să ridă de toți-trei.

Una din tristele rătăciri în care

se află serii-

torii și criticii noștri este, căci ei țină nu numai
bune,ci chiar minunate

și neperitâre scrierile în-

giurulă cărora mulțimea necunoscătâre, s6ă din
propriulă îndemnă. s6u prin agitațiune, începe a
face armă ună. timpi Gre-care.

uni adeveratii blăstemi ! Ar” trebui să. desperezi.
ȘI,pe uni

d-geii, din câte vedi, din câte: simți și

pățescă, celui -ce luptă pentru adevări, tare inimă
7 i trebue, ca să nu se turtescă,

tă

ideile, sentimentele,

autorul
mai

acestoră

cercetănă.

multă, de -câtă

ca totii cu

timpinatii de amică

şi inimici.

a

”

cari

l'a

codusă pe

Nimicii

nu doresce

acestea

să fiă în-

- Autorulă,:

EPOPRIA ROMÂNĂ *)
Î.
A

vorbi

de epopeia

„ni se pare lueru cam
că m'o avemu,

română, care nici n'o avemu încă,

cutezata.

că literatura

Dar chiar pe temeiuli,

nstră

sufere grei

gediă, că unde vedi ceva mişcare, ea nu este
maltu

mai puțini

nâțională,

credemu, este bine

de lân-

firâsea şi
să cer-

cetâmii, deea noi posedemu începuturile, elementele unei
epopei naţionale, și dâcă vomu av6 fericirea a ne mări
şi noi Yre-odată cu unii asemenea monumentu. Dea

vomit

av& simburele, voru dice unii, din elu va resări,
va eresceşi arborulu, * dâcă nu-lă "voma ax6,
venindă

celu alesn, "i va creă, căci ce nu pâte ela?
Intimpinarea se pare dreptă, nu este înse adevărat
ă,
Istoria epopeei la tote poporele, unde ea a ajunsi
la o
“culme 6re-care, ne probză contrarulu. Unde epopei
a
nu şi-a avutu rădecinele în timpurile pre-istorice
sa
în timpurile negurâse ale plămâdirei și desvoltărei
poporului, acolo ea sâu n'a esistatii de loeti s6u numai
|
„sub o formă palida.
, Publicată pentru prima '6r& în 1876.
”

/

mădirea poporului Romană din. atâtea elemente deosebite, peste cari se înâlță populațiunea sâă mai bine
aristocrația Romei, ca conducătâre, va să dieă o populaţiune de orașu nestătâre și prin urmare fără legătură
„intimă eu adeveratula poporii, fâră tradiţiuni naţionale;
pentru aceea ea şi-a creati și o limbă deosebită, despretuindu

|

și urîndă

chiar

limba

şi

tradiţiunile

popu-

lare, ca ceva de jos. „Cu tote acestea, Virgiliu trebui şi

o

“ela

i

să se6ță epopeia romană

populare

din ruinele

“ în esametrulu grecesea.
Sa

tradiţiunilora

italice, seriind'o înse în limba aristocrației şi
i
JI.

Inceputurile adeveratei epopei se peidi totu-de-una în
acele timpuri întunecâse, unde acţiunile ființeloru Supranaturale, ale deilori, ale dinelori, ale geniilori, 1e a-

|
E
.

a

flimu amestecându-se cu lucrările omenssei ; unde

deii

se cobori pănă. la omu şi pasiunile lui. x” omulu se
- „=. înalță pănă la dei. Cele cinei epopei amintite mai sus

- ne înfăţișeză fia-care în plină activitate întrega Olimpulu
-.

La
ă

Indiei, alu vechiului Iana şi alu Greciei. Totu aşa și
“epopeia romană.— Fapte bune su rele, întreprinderi şi
Succese mari, ca și perderi și căderi. sguduitâre, tote
suntă, mai multă s6ă mai puțini, fapta deilora. Ei

lueră de-adreptuli sâu prin aleşii lori, prin feți, eroi,
„prin cari totu-odată trece lucrarea pe terenulu istorici,
şi mitulă, luânâu înfățișare mai reală, devine tradiţiune
istorică, Unde faptele unui poporii se, amestecă şi se învăleseui înn ceţa AUTOSă 4 mitului. s6uu flutură,

așa dicânda,

—
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în amurgulu dintre întunereculu unui trecutu cu totulă
fabulosă şi între lumina dilei, ce începe a se reversă
peste elu ; unde faptele şi pers6nele, în acestă amurgire,
în eare se vâdu şi nu se v&di, apari în proporțiuni uriașe, ea umbrele de-cu-sâră : aici eresce și înfloresce e-

popeia în tâtă puterea și strălucirea ei.
Intâmplări
unui

mari, ce au sguduitu odată toti

popori, fapte sei pers6ne

în vre-unu

timpu

de sortea

corpulu

mâreţe, cari at decisă

lui, cari

prin

măreția

loră

i-au storsu admiraţiunea, poporulu începe ale îmbrăcă
în “cuvinte, în naraţiuni? acestea
trecu apoi din unulă

în altulu, din generaţiune în generațiune, fiă-care adaoge
ceva dela sine, fiă-care rotundesee, luciesce, înfrumusețeză, voindu prin acâsta să atragă, să încânte mai multi
pe cela, căruia le împărtășesce. Acestu fireseu îndemnii alti
poporelori, căci mai multă îndemnu trebue sâ-la numimă, de a înfrumuseță şi a-şi lăsă tradiţiunile într'unt
mod câţi se pote mai vii și mai ușorui de ținuti în
minte, și, afară de acesta,

fiindu-că

dispoşiţiunea

adora-

târe de faptele mari, de eroi, ca și adorațiunea deilorit
se făcea prin o espresiune înferbântatăa sentimentului,
prin cântec: tâte acestea apoi, cao firsscă urinare: a sentimentuluiși a

necesității

musicale' s6u

armoniei,

le- .

ai condusi mai toti-de-una, cu deosebire în copilăria loră, la îmbrăcarea tradițiunilorii în versuri. Când îose
atestii timpi trece, când câţa de aurii, în care orbecă,
începe a se risipi

dinaintea

luminei

ce o pătrunde,

ş

pers6nele, ca şi faptele lori, se mișcă în lumina dilei,
sub ochii tuturori, în mărimea loră firâseă, atunei tra_

2

dițiunea, silindu-s& a se continuă, se desbracă totu mai
multa de velulu misteriosă, ce o înveliă, până când se
arată în forma ei reală și prin acâsta întră în domnia
istoriei, perde farmeculu misteriului, "și iă fața seriosă
şi recâla adevărului. Aici more epopeia și din mormântulă ei resare istoria. Zarea se înlumină, cu dorile eivilisațiunei începu a se stinge stelele, ce vărsau lumină
lori fârmecătâre peste popârele, cari dormiaii snridândiă
ca fragedulu copili în leagâni. Mababarata, Ramajana,
Diada, Oâiseia, cu 'sguduitârele lori acţiuni, cu deii-6meni şi Gmenii-dei, ca fondu s'au născutu numai odată,
şi numai în copilăria aceloru popâre. Suflarea istoriei,
recâla civilisațiunei, stinseră lumina epopeii în acestă formă, când adecă și fondulu şi forma se perdă în întunereculă secolilorii, în căldarea misteri6să a plămădirei
|
“nimici? Ce,
remasi
mai
ne-a
nu
noi,
eeloră
„N6us,
“ popârele de-acum, nu mai aii epopeile lorii, nu poti să
le mai aibă? Nu mai ai materiali epicii ? Nici unui
"_poporă, care nu s'a născutii cum-va din petră secă, pe
care creatoriulă nu Ja loviti cu eternă tâmpire, nu-i
lipsesce materialulu epicu. Poporelori de adi le lippoporului.

sesce îuse ceva= măterialulu epieii adi nu se mai pâte
aşeqă

şi tornă

într'o epopeiă,

în

modu- ascunsi,

mis-

teriosti, cum s'a pututu face odată, d. e. cu Iliada și
Odiseia ; astădi tornătoriulii, poetulu, artistul, nu se,
mai pote ascunde, chiar dâcă ar” voi. Macpherson,
cu t6tă silinţa lui, nu s'a mai pututi tupilă cu totulu
după spatele fabulosului Osianu ; Lănurot, fără st afle

—
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de trebuință a se mai ascuude, a tornatu, a închiăgati în vederea tuturoru tradiţiunile poporului finica
în celebra epopeiă Kalewala. tă dar, că în “fondiă
s'ai schimbata numai condiţiunile în care se pote tornă
adi o epopeiă. Luerulu se întâmplă diua mare, măestrulă s6a se arată singurii, sei, dâcă voesce st-se ascundă, lumea curi6să i trage cu forţa velulu depe faţă,
Apoi lumea este rea, nu erede în îngerii pe cari i vede
cu ochii
Poeţii

şi-i prinde
epici

cu mâna.
_
ai timpurilori n6u& mai

an

și unu

altu

neajunsi ; nu numai numele li-se lipesce neștersi de opera lori, dar” încă acâstă operă se fieseză pentru totude-una şi în forma et, ea nu se perde în popor, nu o
apucă cântăreții, nu adaoga, nu schimbă, nu înfrumuseteză, nu poleesei, eu uni covânti fantasia poporului,
a generaţiunilori, nu se mai pâte atinge de ea. cum

acesta s'a întâmplatu în timpurile
epopeia.

nouă

misteriosi,

nu se

mai pote

alu nimârui

şi alu

vechi.

învâli

Pentru-aceea

în acesti

tuturoră ;

lustru

prin urmare

ea, atâtii ca formă câtu şi ea fondu, apare mai uniformă,
mai închiăgată și prin acestă mai subiectivă, -

III,
Făcându aceste
şi unde

sunti

consideraţiuni, ne întrebămu : avemi,

tradiţiunile

mitice-istorice

ale Români-

loru, din care se-se târne epopeia nâstră ? S6u pâte nu avemi de-locu? Din contră avemiu unu materiali fârte avută.
Miturile, povestile poporului nostru suntii nu numai nenu=
mnerate, dar” tota-odată pline de fantasiă, , de fapte măreţe,

miraculose. Noi posedemii o mitologiă fârte desvoltati, și,
ceea-ce este și mai multu, poporulu crede și adi în aceste ființe supra-naturale. Afară de acestea, o sumă de cântece

pâtrânesei”eu elemente parte mitice, parte tradiţionaleistorice, apoi colinde, cântece hăiducesci, pline de spititi și acţiuni epice; mai adaoge la acestea diversele
legende locale despre munţi, peșteri, văi, riuri, lacuri,
movile, saie, orașe, și 6tă o lume întregă de toti ce
"pote ereă fantasia mai măreţu şi mai fărmăcătoriu,

Ne-a

lipsita numai fericirea de a-le topi și vărsă într”

ună totii, în uni timpii

Gre-care neveghiatu

de

Acum

ochii profaniloru.

acestu

de

lucru

istoriă Şă

nu se

mai

pâte face într'unu modu necunoscuti s6u 6re-cum

mi-

steriosu ; celu chiâmnată, care s'ar” apucă să-le torne în o:
formă stu alta, Par” vede, lar” recunâsce. lumea, lar”
iubi,

Par” invidia,

Varu

lăuda

unii, alţii şi-aru bate pote

jocu de elu. Ideia, opera, ar” suferi, şi pote îndelungu,
nu Gin causalei, ci pentru-că 6menii cunoseii pe tată-sâu,
care încă este omu,

Le-ar” mai

plăce s

nu sciă a cui este,

să fiă, aşa dicândă, din flori, a nimerui şi a tuturoră. Epo„peia prea este o măsură uriașă faţă cu slăbiciunea omenâscă,
de câtu ca, ea să-se recunâscă uşori fapta unui singuri omi.
'Dimpulii de adi mai cere încă ceva ; dar” pare-mi-se

a cerutu totii-de-una.

Mitulii pură,

eterisatii

6re-cum,

acțiunea, care se petrece numai între nisce ființe cu
totulă imaginare, așa dise divinităţi, nu prinde în înima n6stră, nu ne aprinde, nu ne farmecă. Fiindi acele
ființe_mai

presus

de noi,

nici

faptele

lori

tote

nu

nici bucuriile,

ne

poti

nici durerile,

atinge

deosebiti,

—9 —
Pentru-aceea și în epopeia vechiă vede
mu

amestecându-se- cu fapte omenesci,
eu

miturile pure

tradiţiuni istorice. -

Olimpulu grecesc se amestecă cu
resboiulă troiana,
Olimpulu romanu cu rătgeirile şi lupte
le lui Eneia. Prin
urmare și miturile nâstre nu poti
formă ele de sine
0 epopeiă naţională, ci potu servi numa
i ca ajutore și
<a înfrumusețări ale unei tradițiuni istor
ice. Va se dică,

Fetui-frumosu sub, nenumtratele lui
nume şi forme, CoSinzeana, Afinu, Dafinu, Jelele, Imp&
ratulu-roșii,-negru,-

verde, Peneșu-impărataă, Păunaşii, şi
alte nenumărate
fiinţe mitologice, poti numai s8-ge alipâ
scă pe lângă
unu ergi-omu, s8-se amestece în acţiu
ni, cari în fondii
suntu omenesei.
Vedemii, că însuşi versifieatoriuli lui
Arghiră a simţitii întrunu modu eu
totulii inconseientii,

iustinctivu,

acâstă

trebuință, esplicândi

mitulă ea 0 ale-

goriă a cuprinderii Daciei de catra
Traiani,
Acestă
ideiă -este cu atâta mai Însemnată, căci
ea se afla consta-

tată încă mai

nainte de cătră

scriitori

maghiari.

greștlă înse, care a făcut'o poetulu
români

este,

Marea

că în

locu de-a sei amestecă mitulă cu fapta istor
ică, omenâ-

scă,

s'a “mulțâmită a spune

acesta

înafară de poemă,
Dâcă avem mituri, divinităţi
suntă

vii

şi

trăeset

în

numai

în prefață,

naţionale, și deea ele

imaginaţiunea,

în

credințele

poporului, dâcă, pe lângă acestea şi pe
lângă datinele
și credințele ce le încungidră, mai avem
u încă și cân-

tece vechi, precum în faptă tote le avent,
ne între-

bămu atunci: avemu și alu doilea
elementi, fâră care
0 epopeiă naţională - este cu neputinţă,
adică tradiţiuni

aia

,

—
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istorice, fapte marete învelite în miti? Pote-se numără
într'acestea cucerirea Daciei prin Traiănu, s6u luptele lui

Ştefanu ori Mihaiu? Niei una. Ori-câtii de măreţă se pare

cucerirea
prin

și descălecarea Daciei,

farmeculu

întemeerei

nâstre

ori-câtă de atrăgătore
pe acesti

piciorii

de

|
ip

rai ; ori-câta de uriașe paru luptele şi învingerile lui
Stefani şi Mihaiu eu câte ună pumnu de 6meni asupra

|

ropei, ori-câti de însufiețitâre este ideia lui Mihaiu de a

„i
pi

ji _
pp

lA deci şi. sute de mii de barbari, ce erau spaima Eu-

întemeiăde noii împărăţia Daciei: tote acestea nu suntu

decâtu fapte curati istorice, și prin urmare reci, cart
le cetimu de-ambruntulu până și în manualele seoleJoru primare, le întimpinămu în archive, în nenumărate
documente, în musee pe niedalii, prin inseripţiuni, pe
- monumente publice ; vedemi pe istorici cercetândă, des-

picându, descureându şi desmâdulându
“mele până în cele mai amănunte ;
curile de lupte, arătate mişcările
_nerea din Olimpi, uitaţi-ve la ea
pe mâna anatomistului s& vi-o
îneheiătură, osii de osă, fibră

faptele şi pers0-

vedemii încondeiate lo»
ș. a. Coboriţi pe Vicu mieroscopulu, daţi-o
esplice încheiătură de
de fibră, şi vă întreba,

în membrele ei despărțite, analisate, veţi mai află
vre-o urmă de frumuseţa, de farmeculu, ce a făcută pe
decă

însuși Joe să-i pună la piciore 'sceptrulă și fulgerele?
Întoemai

se întâmplă și cu subiectele epice ; unii faptă

ori-câtu. de strălucitu, aflându-se înse în lumina istoriel,

este, ca subiectu epica, Vinerea sub mieroscopi s6u în
"sala de Qiseeţiune.
Siliă Italiculu faci epopeia resboiului alu doilea vaniea,

—
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Lueanu a celui civila dintre Cesare și Pompeiu, operele .
loru înse suntu epopei numai după formă și mărime,
spiritulu și farmecului lipsesce. Caniniu, după cum ne
spune Pliniu în o epistolă, începuse a luerâ la o poemă
a resboiului

Daeică,

și eu

totă îmbărbătarea

ce î-0 face

Plinia, arătând măreţia fapteloră ce-și propusese Caniniu a cântă, se vede că lucrulu sâui a remasu la o simplă încercare, la unu mici începutu, s6i poetulă n'a
terminatu poema, ori ma publicat'o,. căci nime altul
nu mai amintesce de ea. Ca s'o fiă pnblicatu şi se fiă
dispăruti fâră urmă, abia se pâte presupune.
Deca, precum

se vede, -pe. lângă

totă măreția sa, cu-

cerirea- Daciei n'a pututi pe atonci formă subiectul
unei epopei, fire-ar” fi fosti chiar' numai din causa prospebimei faptelori, pentru-ce se nu pâtă formă astadi la

„la Români, în unu timpu atâtu de depărtatu ? Cuce_xirea Daciei, ami dis,

este

unii fapti curată istorică, și

deşi nu este cunoscuti în tote amănuntle șale, totuşi este
atâtu de lămuritu, în câtu nu poţi adaoge ceva însemnată

ca să nu se lovâseă de istoriă. Numele lui Traiani, ca

tradițiune, "lă aflămu în poporă în niimirile:
Traiana, Pratulă

lui Traiani,

Valula

Calea lui

lui Traiană,

dru-

mul lui Traiani, şi în o poesiă populară amintiti în
trâcăta şi sub o altă formă și înțelesn. Este acâsta “deajunsu pentr
a formă
u simburele de eristalisare ala unei
epopei ? Nici odată. Acestea ar” pute servi numai ca mici

îofrmuseţări, nimici mai multa.
Prin urmare
parte

neputendu

lovindu-se de-o parte de istoriă, de-altă
înțemeiă

epopeia

pe-6 „ tradițiune, ce se

—
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cuprindă re-ecari fapte mari, i va fi cu neputinţă poetului
“ acereâo epopeiă naţională seâsă din amintirile poporului,
din inima lui. Nu ne putemi reţine de-a nu aruncă aici
câteva ipotese, dar fără alta cugeta decâtu a deşteptă meditațiunea şi cercetările seriitoriloră noștri și mai alesu
ale acelora, cari se ocupă cu adunarea tradiţiuniloru și
literaturei populare. Dâcă Traiani sub numele de Troiană
(Zroianus în unele înseripțiuni latine) vine înainte chiar
în poesiile Slaviloru, Bulgari şi Serbi, şi chiar în Jgor,
vechia poemă epică rusâscă, ne întrebăm: s'ar” fi pututu
în adeveră, ca Românii se nu-lu fiă cântatu pe Traiani?
Nu.

Nu

îneape nici o îndoi6lă, că Slavii,

cari

at

veniti

numai prin sec. alu V., ai primiti dela Români, s6ă o
parte din Românii dintre Slavii de sud slavisându-se au
luată cu sine ca moştenire şi pe Traiană. Chiar faptulu,
se află în cântecele și credințele slavice, probâză, eredemu noi, că elu a fosta cantatii şi de Români.

că

'Traianii

Ce s'au făcutu înse acele cântece ? Nu s'aii descoperită
încă, ori s'au stinsu ? Noi ne tememi,că s'au stinsă. Inse

cum ? S'awstinsu trecându pe alte deosebite nume, și prin
acâsta s'a ruptă, s'a distrusu şi legătura, ciclulu loră. Nu
cumva, Gre Domnulii-de-rduă, tradiţiuna de peste Oltu,

cielulu epică alu Novăceseiloru, mituli lui Arghirii, și
Copbulii, suntă nisce ruine din cielulu epic, ce va fi
cântatii pe Traiani ? Lucru fireseii, tote acestea rumpându-se unele de altele şi fiesându-se pe alte personagie,
au pututu suferi mari sehimbări. Cum s'a schimbati Valulă lui Traiană în brazda lui Novacă, cum se dice în

"Oltenia, nu se va fi putută schimbă totu aşa și epopeia

lui Traiani ? Mitulu lui Arghiră, care în Transilvania se
numesce și Arginu şi Argineanu, nu numai dela Baracă
încâce,

dar şi mai

nainte

de

elu se consideră

ca

repre=

sentânda cucerirea Daciei de cătră Traianu, după cum
se constată în literatura maghiară. Acesta se întemeiză
fără

îndoi6lă

pe

o vechiă

tradițiune,

care

seriitoriulu

ungurii a împrumutat'o dela Români de unde a împrumutati întregi mitulu, 6” nu din Italia, cum qice ela.
Incă o cestiune. Să lăsămu de-oparte acâstă ipotesă precum și Traianida lui Bolintineanu, alu cărei nesuecest
este mai pe sus de îndoielă, şi să presupunemu, că ci:

neva se apucă de nou de epopeia cuceririi Daciei. Fără
întrevenirea. și amesteculu în acţiune alu fiinţeloru supranaturale, fâră miraculosi, epopeia scimu că este cu neputință. Ce ființe supra-naturale va putâ întroduce poetulu
în acţiune : Olimpul Greco-romanii ? Nu se pote, pentru-că acesta, deşi eră pe atunci în faptă credinţa
“viiă a întregu poporului romani, la Români înse adi
“şi în tota viitoriulă, ar' remân€ lueru neînţelesu, și

prin

urmare fâră farmeeu. Introducerea deilori elino-

- romani, ar” fi o păpușăriă şi vimicu mai multi. Se întroducă fiinţele supra-naturale ale creștinismului ? Se
trecemi cu vederea, că ar' fi unu anachronismu de care
“poeţii nu se prea sfieseu, dar” cum s'a” put împăcă

- acesta cu făptele istorice, cu persecuțiunea ereștinismu1 lui chiar sub Traiani, cu qeii păgâni ce-i întâlnimu
prin inseripţiuni, eu voturile îndreptate, înalțate cătră
: Ioe, Marte, Hercule ş. a.? Să întroducă mitologia de
adi a poporului română ? Intimpină aceleași pedeci, căci

pentru acelii timpu acestă mitologiă nu este susţinută:
prin tradiţiune,
din contră este combătută prin istoriă.
In

resboiuli

Daciei

s'ai

luptatu legiunile

romane,

Ro-

manii, și nu Românii de adi, cari atunci nu esistaii încă..
“Ei s'au plămăditu după-aceea și au crescuti din semința
ce-a semenat'o Traian: în Dacia. Dar” tote cele-l alte
înșuşiri, datine, împregiurări, în cari trebue să-se înfă- țişeze “personele şi faptele, cari să fiă ele? Ale Roma_miloru, ale Dacilora? Ce ne-arii mișcă pe noi acestea?
“Lecar înţelege mulţimea? Eta; după noi, neputinţa de„a erei din acestă subiectii o epopeiă naţională, care s&
nu stee numai în pulberea biblioteeeloru, și B'o citâscă.
numai literaţii de curiositate.
-

IV,

Dâcă, din “aceste cause, cucerirea Daciei este rebelă
-unei epopei naţionale române, dar” faptele lui Stefanu-,
celu-mare şi ale lui Mihaiu ? Poetuli în adevâra nu
întimpină aici tote pedecile care i se opuni la cucerirea Daciei. Credinţa și mitologia naționalănu Ca aici
- peste nici o greutate, cu tote acestea. suntii alte neajunuri totu așa de mari. Faptele acestorn adevăraţi eroi,
pe lângă că suntu și mai cu de-ameruntulă cunoscute,
cam

s'a disu

mai

sus, suntu

prâspete.
Unu

totu-odată

-

subiectă, ori-câtu

|
de rari

și multu

mai

şi măreţi,

fiindi prea

prâspâtu, -Musa epopeii. 'lă respinge. Ni se va dice înse,

că dela Stefani până adi sunta mai patru sute de
er dela Mihaiu

mai

trei sute
Ţ

de ani.

Între Iliadă

âni,
şi

Odiseiă și între risipirea Troei, încă suntu numai vre-o
3-400

de ani,

celu

puţinu

aşa se

presupune.

Este

ade-

vărati. Despre risipirea Troei înse se scii și atunci
tota atâta de multă câtu se scie şi adi dupa mai 3000:
de ani, pe când despre Stefanu şi Mihaiu suntu pline
archivele şi bibliotecele de documente, rapârte, memorii,
eronice, în câtu despre ei să seie de dece ori mai multi,
decăt scimi despre fapte întîmplate în dilele nostre.
Din tote-cele de până aici urmeză, că Românii nu
posedu unii ciclu de tradiţiuni istorice închiăgate în o
epopeiă naționulă în înțelesu antica.
La prima vedere sar pâr6 necreduta, ca poporulă români, care
și-a câștigati acestă patriă prin luptele cele mai sângerose,. și

prin

cea

peste 'eare, unu lungu
merate

;

valuri

de

-mai

strălucită

învingere

șiri de secoli, au

popâre

selbatice;

;

elu,

trecuti nenu-

elu,

care

a

tre-

buitu -s6 dee cu t6te peptu pentru vi6ță și moșiă; elu,
care şi. în istoria n6uă a susţinutu luptele cele nai
erunte la porta Europei contra celui mai spăimântătorit
barbară ; elu, care a avută atâţi inimici şi a trebuit
se-se razime totiă-de-una nurhai pe puterile sale ; în
fine, Poporulii-Românu, care a purtata udeverate lupte
de uriași, şi astădi, după atâtea revărsări de popâre ce- :
au trecuţi peste ela cu foci și feri, stă, dicu, nemișcata în vechiuli sed pâmântii: acesti poporu să nu-și
creeze elu o mârâţă tradiţiune, pe care s'o târne în o
epopeiă naţională ?
,

Cari
„acestea

s0 fiă causele?

Este. grea a le află.

credemii, că nu ne

voma

departă

Cu

tote:

multi

dela

-

—
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.

adevări, decă aceste cause le vomi

mătâre :

”

stringe în cele

ur-

.

Poporului romani, care a descălecati Dacia, nu mai
eră poporului naturei, care înţelege şoptele frundeloru,
murmaurulu riuriloră, care, după-ce a alungatu pe răpitori,

se întorce

6răși la coliba,

la umbra

sa, la turma

sa, 'şi iă 6răși fluerulu a mână şi-și cântă bucuria și
durerile din ultimele * încercări, pe cari le adaoge şi le
legă cu cele vechi, — nu, descălecătorii erai poporulu
civilisațiunei, care cere dela omiă lucruri cu multi
-ioai

cumplite,

rea selbăticiei

decâtu

s6a

sânta

natură

dela

fiii seiîn

a întâielorii trebuinţe.

Elu

sta-

numai

vede aici luerurile învelite în csța de aură a visătorilori. cu ochii deschiși, nici prin -perspectiva măritâre a
fantasiei, ei în forma, în măsura și în colorea lori
reală, ba adese-ori mai jos chiar și decâtă cruda rea-

litate.

.

In aceste condițiuni s'au aflată strămoșii noștri când au
descăleeatu în pământului Daciei. Inalta cultură, care ne
vorbesce din vechile ruine romane respândite pe totu
. întinsulu Daciei, este proba cea mai viiă despre ac6sta. Aceste ruine ne vorbeseu cu atâtu mai vin, suntu
cu atâtu mai împunătore, cu câti domnia romană în
Dacia

ţini abia

pline de

cultură,

unu
ce

secolu
înaltă

și jumătate.
civilisaţiune ai

Ce elemente
trebuitu

se

aducă descălecătorii, pentru-ca, într'unu timpi atâtu de
- scurta, selbatiea Dacia s'o prefacă în o adoua strălueire Italiă. Ruinele măreţe ale civilisațiunei romane din * Dacia, dai ele singure
de: minciună părerile acelora, cari

i

1
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susținui, că descălecătorii ară fi fostuo adunătură din tâte
adi

nu

ne

fâliamu cu

i

masa

tea se

doua

fiă alta, de câti

Italiă,

din

Dacia

barbară

se facă oa

să întemeieze cetăţi, să înalțe palate, băi,

se tragă apeducte, să aştârnă căi cu pâtră, se desghidee
aurulu și argintulu din vinele munţiloru, și sâ-lu alâgă
din nisipulă riuriloril. Eta epopeia lui realistă.
În lipsa unei adeverate epopei, fiă-că nu s'a născută,
„fiăzeă s'a distrusă, partea cea mai luminată a Romanilori de-atunci a creatii una altu-feliu de epopeiă, din
care ne-a remasu și ndue ceva. Traiani "şi serie memoriele despre resboiulu Dacica, Pliniu face panegiriculi eroului de- atunci, poetului Caninii, cum vedurămu mai Sus, începuse a serie epopria Daciei. - Me»
moriele aii periti, epopeia pâte niei nu s'a născutu.
Geniulu artistien ne-a dăsatu înse Cohumna- Traiană,
la Eta Iliada Daciei săpată în bronză. Incă unu monu„Neg Menta. Armata romană sfăramă pe Daci. Marea glâtă

"Da

|i

descălecatorilora vine așa dicândi la mesa întinsă.
Putean ei se fantaseze, s6 cânte nisce lupte, la care cei mai
mulți niei n'ati luată parte? Drepta-aceea chiar la îînceput

tote elementele au fostu, pare-ni-se, contrare nașcere
i epopeii în pămentult Daciei, e
pi în spiritu antica.
S

tu

ENTeaLA|
gives ARA

ere

erâ, așa, de sigură

moara

De

strălucirea vechilori ruine, dar” pote ne măriami cu o
epopeiă naţională.
|
Cugetaţi acum, va fi fostu Gre cu putinţă, ea unii asemenea popori, luminatu şi deşteptu, 58 încâpă a fantasă,
despre luptele cu Dacii și se pună fundamentele unei
epopei îri înţelesu antica ? Dorinţa, fantasia lui nu pu-

aibe
ară

vânturile.

—
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" Dâcă înse epopeia nu se va fi pututa nasce în acelu timpi,
nu se va fi pututa

6re mai

în Dacia pe la finele
se stinge, timpulu se
de odinioră începu a
unii felii de copilăria.

târdiu!

Civilisaţiunea romană

secolului alu treilea a începutii a
întunecă, deseălecătorii luminaţi
se întoree la starea naturală, 'la
Poporele barbare se reversă. Ro-

mânii trebue st susţină lupte erunte

pentru vicţă și moșiă.

Nu putea ore să-se nască acum epopeia? Amintirile
dulei și măreţe ale trecutului nu puteau se aprindă acum fantasia poporului ? Dar” împregiurările ce vinii împedecă pote şi acesta, Se întîmplă trecerea totală
a descălecătoriloru dela vechia credință- păgână la ereştinismii. Ac6sta nu s'a putut face, decă nu fără mari sbuciumări interne, despre cari nu scimu nimici, celă puţinii
nu fără adâncă confusiune

_

în spirite,

și tocmai acesta este

marele ce în asemenea cestiune. Creștinismula a spulberatui magiculă Olimpu ala poprelori păgâne. In loculă
deiloră, cu cari crescuse poporele din timpuri necunoscute, vine

o credință

străină,

neînţelesă,

ideală :- în lo-

cul furnicariului de dei, dine, genii, nimfe, ce se amestecă,
cu 6menii, vine unu singuru dea mai pesus de tote cerurile,

buni, blândă, uritoriă şi „reşsbunătoriă de nedrep-

tăţi, de certe şi vârsări de sânge.

Vechile divinităţi perse-

"cutate cu foci şi feri începi a.se ascunde. “In acestă
timpa cântecele nâstre mitice se perda mai tote, sâii se
sehimbă cu alte împregiurări, pe alte nume. Chiar bi_serica 'si pune tote silinţele se stinga din popori ori-ce
amintiri

păgâne, şi, cari

nule

putea nimiei, le amestecă

cu creștine şi le schimbă. Cu deosebire colindele și des-

.

cântecele,
multe

cari ne-au păstratu,

elemente,

ca mâsură

nume

și legende

de ceea-ce

ceealaltă poesiă narativă.
tradițiunile

în poesia

ami

mitice,

perdutu.

din

populară, mai ne

poti

servi

nefericire,

în

Fără îndoiclă ama perdutu din

şi cântecele cele vechi,

dar” dorala după mă-

rirea şi fericirea perdută, noii eroi, cari s'au distinsii în
_nouele lupte, nu vori fl pututii se aprindă re fantasia
poporului ? Poporuli "și va fi cântatu durerile și eroii săi,
dar” aceste cântări, în unii timpii de amară cădere şi
risipire, n'a pututu se-şi iee sboru în câtu, lațindu-se și
afundându-se în timpuri, se mergă ca ună rii mărindu-se,
Cu încetarea domniei romane în Dacia şi eu reversarea popâreloru barbare, poporulu români dintre Tisa și Dunăre

a fostu

siliti a se despărţi şi restringe

în o sumă

de cete, după cum aședarea locuriloru putea se-i apere
mai ușori contra selhaticilori.
Intre Carpaţi și Dunăre se rotundesce Oltenia, Muscelulă cu munţii sei; 6r' între Tisa şi Carpaţi: Făgărașulu
seu Ţera Oltului, Tera Haţegalui, Munţii apuseni, Crișurile, Timişiana, Maramureşulu. 'Pâte acestea deveniră

totu atâtea centre de apărare, despărțite mai multă seu
mai puţină unele dealtele, dar în fine de ajunsi pentru a
nu mai âve aspiraţiuni comune, căci aveati fiă-care câte

unu câpu deosebitii. ..-

e

„ Fiă-care esta ajunsese în finea se luptă pentru.simpla
„esistinţă, fără vre-o ideiă de n6uă unitate, de aspiraţiuni

la o domniă

mare și tare, care să stinsese

de multa.

Dreptă-aceea nu mai putea fi o unitate în desvoltarea.
tradiţiuniloră în înţelesuli epicu, şi chiar ceea-ea voră

—
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avuta împreună, cu timpulu, după cum se întâmplă în
tradițiunile populare, a trecuti asupra unoră fapte mai
n6ue, cari atingeau pe fia-care câtă în parte, și astu-feli
materialulu

epică

sa

rupti,

s'a pucăţitu,

s'a sfărâmatu,

In acesti timpu sa pututi distruge cieluli epică ali
lui Traiană, despre care ami pusi mai sus oipotesă. $;
într'adeveră chiar ciclulu Novăceseiloră I' aflâmu împăriita după ținuturi pe diverse nume ca Marcu, Radu,
lorgovană,

Stanislavu

vitezuli

și alții.

După-ce valurile popârelori barbare se aședară, dupăce cetele începură a luă o espansiune numerică și materială, prin suta a trei-spre-decea şi a patru-spre-decea
vedemi

dorinda

ideia unei

concentrări.

Remână

sim-

ple tradiţiuni sti adeverescă-se ca fapte istorice, cum
le eredemi noi, Gescălecarea lui Radu-Negru în Muntenia și a lui Dragoși în Moldova, ele constată ideia
refondării statului româna. -ldeia odată născută, devenise o trebuinţă, Puterea ideii se învederâză
prin .
faptul istoricii, că în timpulă cela mai scurtă se ridicară

d6ue

state

române

în stare

de-a

ţine

peptăi cu

o

mulțime de inimiei.
Ce eră mai firesc, vori dice unii, decâţu-ca epopeia
„naţională, ce pote nu încolţise păn' aci, sâii care să sfărâmase, s€ încâpă acum a resări seu a se închiăgă

de noii,

şi din di în di, din anii în anu, din generaţiune în generațiune, sâ-se lărgâscă, s&-se rămurâscă, în câtu celă

puţinu adi s6 nu aștepte decâtu pe celui din urmă măestru, care materialulu gata să-lii așede, sâ-lu închiăge;
să-i dee lucicla artei, și de-u parte să-l redee poporului

care la creatu, 6r” de-âlta sâ-lu întroduea în literatură,
Pe lânga tâte întâmplările cutremurătâre, seenele mărețe și înfiorătâre, pe lângă tte luptele de uriași şi învingerile,ce au pusă în uimire întrâgă Europa, pe lângă
toți eroii ce poporulă români i-a vădutu în cursu de
șscoli eșindu din sinulu sea: pe lângă tâte aceste fapte,
cari în realitate sunti mai mari, mai grele, mai strălucite,
decâtu luptele Grecilori de qece ani sub murii unei ee=
tățue,

ca

Troia,

pe lângă tâte acestea,

mânu n'a creatu nici în acesta timpi
sâ-se eterniseze

fiă perdutu?
trebue

die,

poporulă ro-

o epopeiă, priri care

eroiişi faptele. Să fiă esistatu 6re Şi s6-se-

Ami voi să nu putemii dice, dar” cu durert

să dicemu,

că n'a esistati și prin

urmare

nici n'a

avuti ee se perde ! Se presupunemu. că a sistata. Ea
a trebuitu st-se nască celu puțină dela întâii Gomni ;
st

dicemiu

dela "Negru

ori Dragoșu.

Odata

născută

trebuiă se mârgă alipinâu-și întâmplările cele mai mari,
eroii cei

mai

distinși și nu

putea

să-şi ajungă.

culmea

decâtă la Stefana stu la Mihaia.
|
,
Acum dâeă ar” fi esistaţa, se ne înirebama :- când ar fi
pututu se-se pârgdă, în câtii adi se nu mai avema nici
urmă ? Stefani domnesce și pe la începutul secolului alu şese-spre-decelea. Totu în acesti secolu cătră fine şi la începutulu celui următoria trăesce ero-

nicariula Nestora

Urechia. Mihaiu

ceputulu

alu

secolului

se stinge la în-

17-lea. În

acesti secolu. scriu.

- mitropolitulu- -poetu, Dositeiu, şi eronicariulu Miron
Costinu. Putea s8 esiste pe aceste timpuri o
epopeiă
populară de care

să

ny

scie

şi 85
PN

nu

ne amintâscă
!

3

.

d
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aceşti seriitori,şi chiâr ei cari sai interesati atâtu
de mărirea trecutului nostru ? Putea se scape dinăintea unni -spirita ca alu lui Dositeiu, care însuşi a
serisu unu. felu de poemă-pomelnieu: ali domnilor
? .S8 nu fiă aflata elu, care, în cercetările sale
Moldovei
după cele vechi, descoperi -până chiar uni mică cân-.
tecu de resboiu,

făcutii,

după

cum

ne spune,

de

însuși

Stefanu-celă-mare ? Putea. să nu scie unu Mironi Costinu, care a încercatu, durere, în limba polonă, o epo-

peiă

națională

a Românilori? Cum,

s6 nu fiă aflatu

Dimitrie Cantemiri, care ne-a dati atâtea însemnări

din

visa, credinţele, datinele Românilori din Moldova ? Flu,

“care ne spune cu durere că, ori-cătii a cântată, na pututii da de vechia eronică. moldovenâscă ? Putea în fine
să nu afle nimică . :. ce ssuacc, care a adunati din

gura poporului o sumă 'de tradiţiuni
Smenii mari ai Româniloru?. -

i

“Pote acestea . întăresc,

domnii și
,

că nu esistă o epopeiă, unii ci-

clu mare de fapte închiăgate îngiurulă unui centru,
să celu puţini ună faptii mare cu întinse -desvoltări,
s6u ună. şiru Gre-care de întâmplări legate mai bine,
mai reu ânele de altele. Atâtea evenimente mari, începândii chiar -numai dela 1300, atâţi adeveraţi eroi,
“şi cu tote acestea îngiurulu niei unui evenimenti,a nici
„unuia din eroi, nu s'a concentrati fantasia, poporului.
- Pentru ce ? Lipsa de putere ereatâre a -poporului ? Nu,
“literatura populară, ce e cunâscemi astădi, este proba
“cea mai strălucită despre imaginaţiunea viiă, puternică,
„avută a poporului nostru: Care să fiă dar" causele ? Deşi

e gr 2 neeat ee Pa rotire,

.

despre
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en neputiață a le află, eu tote acestea st în-

este pote
cereâmi.

Mâi

nainte de

tate trebue

să statorimi

terenului

s6u i

regiunea unde sar” fi pututa nasce
română încependu de prin secolul
multa alu XIV-lea. Acestă regiune,
alu XIV înecâce, putea ss fiă
a
i- Dunăre, pentru-că numai aici

o epopeiă națională
ala X-lea stu cela
mai alesii din seconumai între Carpaţi
Românii dispuneau

uni

statu și domnu na-

ei singuri

de

sârtea lor, aveau

ționalii, trăiau, luptat, muriaui pentru sine, &” nu pentru a îngrăşă pe străinu. La Românii dintre Tisa şi
Carpaţi

j

exă cu. neputinţă s&-se nâseă

o epopriă

în ace-

ste timpuri. Ei devinu supuși de unii popori. străinii,
cu încetul suntu despoiaţi de drepturi, şi ajunga în
urmă nu numai străini, ,
avi în propriul
lori pamentă: Ei -ma mai puteai ss aibă nici anu interes „la cele ce. se petreceati în ţâră. „Pe eine aveau ei
s6 mai cânte ? Celi multi pe câte unii feui de eodru-"
“verde; care-şi. mai resbună ici-colea. asupra câte unui
croneant, ce- rupea din carnea viiă a bistului Români.
Românii de peste Carpati, pe lângă starea de sclăviă
în care au gemutii- secoli, și mai gemu și adi schim=
bându-se, numai pumele în. selăviă politica, au trăitu,
din

=

i

nefericire,

totu de una

forte separați de-olaltă ; vre-

o legătură s6u vre-una. avent spirituali comuni le-a lipsită totii- de-una, chiar” şi în” inarile evenimente dela
1848. Ce este mâi “durerosu, Românii . din Ungaria în.
acele dile mari nu numai că nau. făcută nică. 0' mişcare .
paționali, dar “totu odată forte mulţi - luplară chiar Și
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atunci

sul

steagurile

Transilvania,
mare

cari singuri

revoluţiune.

mărgini

unguresti,

la vre-o

contra

Româniloră

din

purtata:

acea

aa făcutu,
au

Revoluţiunea

lui

Horea.

1784,

se

trei distriote, şi nici aici nu se în-

tinse peste totu. Chiar şi la 184$ adeveratele

lupte le

portă totu Moţii lui Horea. În asemeni fatale împregiurări, la Românii dintre Tisa şi Carpaţi eră cu neputinţă

o epopeiă.

Dar

mai

dâeă nu

favorabile

|

se putea aici, împregiurările erau

se-se nască

între

Carpaţi

Pentru-ce nu sa năseutu? -

cele

și Dunăre,

.

"Intâia, a fostu o nefericire chiar şi din acestu panetude-vedere, că Românii niei între Dunăre si Carpaţi nu
erai. grupați îngiurula unui centru, unei idei, ba din
contra se urât. s6 sfăşiaii ei între ei. Acestanu putea
s6 ajute concentrarea puterilor ereatâre ale poporului
în aceeaşi direcţiune ideală, pentru-că nu esistau nici
aspiraţiuni

comune.

Câtă

însemnătate

are acestă

centrare pentra crearea unei epopei ne probeză
grecă,

"poporă

care s'a năseuti din

grecii

"Troieniloru.

con-

epopeia.

concentrarea . întregului

în contra

dușmanului

Gerusalemme

liberata,

comună,
deşi

po-

eontra-

ereaţiune

|i-

terară, are de motivii concentrarea ereștinilora contra.
păgânilora. Afară de-acâsta mai suntu şi alte cause.
Conseciinţa poporului

pentru acele timpuri
tatu,

probeză

de a întemeiă

şi Sustine uni . statii,

destulu
de bine aședati

de-ajunsii

deșteptăciunea,

care

şi desvolnu-i

permitea se-se transporte în o lume învelită în

mai

nourii

de aurii ai fantasiei, ai visurilora. Poporulu vedea viţa.
N

—2% =

k

e

şi sbacinmările

mis

nu eu ochii

ei cu mintea

rece a omului

visători ai copilăriei.

păţitu

ș

Intemeiârea: stateloru

române se întîmplă de-odată. cu începerea lapteloru Europei creștine contra islamisniului, scu păgânismului
representati prin spăimentătorii Osmani.
Dreptu-aceea pe lânga viță, pe lângă moșia, eri ceva
în ideia poporului şi mai înaltu, ce trebuii să. apere,
eri erueea, eredința lui, Lăsându de-o parte, că ereștinismuli a smulsu cele mai tari și mai lungi pene din âripele masei epice. nn trebue se 'uităma de altă parte,
că motivele adevăratei epopei nu le afiamn Imate mai
nici odată din regiunile “inalte sn ale moralei, din contră
ele sunti seâse din mijloanla pasiuniloru și adese-ori din
abisurile vieței, Paride răpesee pe Elena și de-aici
se.
nasce Iliada, care erăşi mai de-aprâpe “și îă moutivalii
din mânia lui Achile asupra Îni Agamemnoni, pentru-eă”
i-a luata pe ftumâsa Briseidă. „Acestea sunt motivele
reale ; de origine cu totula ideală este ideia unitați poporului grecesei, care a remast pentru totii-de-nnao dorinţă deșeyta,
pe care înse an mai desvoltat'o pete ditorii

posteriori ai Iliadei. Mahabharata ia nascere

din eârta a

„d6ue fainilii, Pandava și și Curava. Ramajana, deşi. pârtă
în fonda o ideiă: înaltă, care a fostii furișată numai mai
târdia în operă. începe prin. o intriga de succesiune la
tront și luptele pentru domniă continuă între membrii
unei și aceleiaşi familie. Mai totu aşa și în Saname, Lupta
Românitora pentru erestinismii contra păgânismului, seutimentulu loru atâtu de religiosă, și mai alesa în
acele
timpuri, nu permitea ca templolă epopeii st-se
ridice
N

=
pe asemenea temeiuri necurate, pentru- -aceea vedemi pe “domnii şi boerii români eternisându luptele loră nu prin
cântece epice, ci prin pidicarea de biserici şi mănăstiri,
întoemai cum strămoşii Româniloru, în loculu unei epopei dacice. eternisara cucerirea Daciei prin împlântarea unei colunne viie de elementa romana în inima, “ Daciei, şi prin ridicarea unei columne uriaşe în mijlocul Romei. Strânepoții facu toti. asemenea în întelesuli timpului. loru. Dar limba. slavonă în biserieă, în
„statii. în casa boerâscă. nu-și va ave şi ea partea sa.
între aceste motive ? Nu va-fi. fostă. ea în stare să pro-

„duca orecâla între poporulii ereâtoriii şi între societatea,
care, dela

“mea în

domnu pânăla cela din urmă boerinaşti. ţi-

mână

sârtea

ţerei?

Acestă

recelă

wa pututii

ea s6-se mărâscă, când domnu, boeriii. biserica chiar” prinde
lăcomia nesăturată a călugărilor sei, nu mai er

câtu despoetori, &r” nu apărători, conducători. părințiai
poporului ? Putea pe poporă să-l mai însufleţescă faptele acestora. când bietulă Români, alu cărti nume devenise de batjocură, cu totă domnia națională, după-ce
ela luptă, elu învingea. după învingere înse, în locu. de
a-i- Se ușură sortea. domnulă li dăruiă prin câteva vânduri pe pele de -eîne. cun se dice, sclavn legatu cu casă şi
moșiă unui boera. Şi decă poporulu suferiă, eră acâsta
„0 probă că eln.nu simţiă ? Fantasia, de care are lipsă
poesia, este cel mai s'mţitoriă lueru din lume. Cea mai
mică nemulţămire. indisposițiune sufleteseă. o“ omâre
şi cuatăti mai vârtost la popor. care lucră instinetiva.

Vomi vede îndată, căa poporul

şi pune puterea să epea-

Pa

pa

27
tere, fantasia, la disposițiunea acelora, cari, neferieiţi
cu şi elu, se distingea prin fapte spre binele sea.
La acestea ni sar put întimpină, că deja pân” acum
cundscemi numer6se cântece vechi stu bâtrânesei păstrate în poporii despre domni, eroi și împregiurări din
vicţa de demultii.
adeveratii,

Este adevârati,

că aceste

cântece

dar”

nu-i

mai

puțină

suntă t6te bucaţi deosebite,

fără legătură între sine, fără vre-o însemnată desvoltare.
Ceea-ce trebue să ne mire este, că chiar domnii cei mai
mari,

mai eroi,

tele cele mai

ca

Mircea,

imâreţ+,

Stefanu,

Mihait,

chiar

ca lupta dela Podulu-înalta,

fap-

dela .

Călugăreni, dela Şelimbera, mortra lui Mibaiu, seu faptele eroice ori erudiile ne mai audite ale lui Tepeşu a supra boerilori şi a dușmaniloru, nimici din tote acestea
-nu aflămu cântată
de popori, când înse domnulă
representă ideia creștinătății,

într'una modu 6re- eu m dras-

tie, atunci vedemii că fantasia
astu-fela ela cântă mortea lui

poporului

se mișcă, “şi

Brancoveanu Constantiniu
Boeriu rechiă şi domnit creștinii

|

tace înse ca mormânțulu despre mârtea tragică a marelui
Mihaiu. Dar cânteculu Mânăstirei de Argeşu?
Cu întroducârea domniei fanariote, în poesia narativă
a poporului românii începe a se pronunță totu mai multi
o direeţiune,

care

cepea 'se cultivă

în faptă
cu

nn

este “n6uă,

dar” acum

în-

deosebire, Inţelegemu cânteegle hâi-

ducesei. Acâstă spetiă nu s'a născută sub domnia fanariotă, cum se crede în generală ; cântece de-acestea apară

şi mai nainte,

după cum

ne arată cuprinsuli:

lori şi

—.98 —
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precum s6 pote constată chiar pe temeiuri istorice ; cele
mai veski înse aparu în spiziti vechii cavaleresca, ca
Păunaşulu

Codrilori, ea Mihu,

ţeranulă devine mai apesatu
şi b-eri,

cu atâtii asemeni

Marcu

i

ş. a. şi eu. câtii

şi despoiauu de cătră domni
cântece
siaă- tonul

totii mai

viu și mai violentu, după cum erau şi eroii lorii, pe eari

i mână în codru-verde

resbunarea contra

apssătoriului

cu care.nu se mai putea luptă fățişu, căci acesta avea
tâte drepturile; 6 ţeranula nici inacar pe celu de omii.
Dreptă-aceea popnruli avea cea mai mare simpatia pentru

acești. vesbunători

ai sei, și

„hăidueii ceva mai însemnat

fostă

vre-un

pe care să nu-lu

abia a

cânte şi

încă eu unii avânti care întrece ţâte alte “cântece narative, pe când, cum ami vedutu, eroii noştri istorici, cei mai

mari, ca Mireea.

Stefana, Mihaiu, ai remasu

eu -totulit

- necântaţi. Acesta este o împregiurare atâti de însemnată
încâtu istoriculă pătrundetoriu nu pote so trecă cu vederea ; din contră ea trebue să-i dee de cugetati.

Din cele de pân” aici resultă, că poporuli română nu
a adusi eu sine din întunecimea timpurilor o epopeiă
înehiăgată, unu ciela mare de naraţiuni poetice aședate
îngiurulu unui centru şi turnate în o anumită formă.

Ca resplată înse, cu tâtă vitregimea

sorții sale şi eu

tâtă secăciunea timpuriloru, poporului români a scăpatii
de naufragiu uni forte avutii materiali pentru o epopeiă
naționgla. De-a parte mituri, divinități şi credinţe, ce
elu le păstreză eu pietate până adi,o sumă de eroi mai
multi s6u mai puţini mitiei, o mare avuţiă -de cântece
"narative, nenumărate tradițiuni parte generale parte lo-

Fi

|
i

—
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cale, sentimentulu viu. ce se păstreză pentru” tote acestea
până adi ; de altă parte o istoriă plină de fapte -sguduitâre, timpuri învelite în câţa misterului, &r în lipsa
unei mări, ce pote aruncă atâtu farmeci asupra acţiunei
unei

epopei,

munţii

înalți cu ereştetele în nuori, eu văile

adânei, costișele primăverdse, eodrii seculari şi pescerile
pline de legende, riurile mari ce despică munţii şi
încingă ca brâuri uriașe de arginta câmpiele verdi: tă:
o nemârginită avuţiă pentru

o epopeiă

naţională.

Nu ne

lipsesce deeâtu alesuli, care se afle punetulă, simburele,
îngivruli căruia să-se cristaliseze aceste elemente, st-și
scie

alege

unii

erou,

care să aibă

trebuinţă
de

tote şi

"5e-ȘI reverse peste tote strălucirea faptelorii sale. -

Poăsiele lui Grigorie

A

Mihailă Alecsandrescu.

(Ediţiunea din 1863).
Il.
În. judecarea poesielora Îni A lersandrescu, trebue s5
începemu cu ce ar fi se închiămu. Avuţia, înălțimea,

noutatea ideiloru, fiă ele împreunate cu o limbă şi es-

presiune”. ori-câti de fericită, nu suntu de-ajunsti pen- tru a face o adeverată poesia. La acesta se mai cere încă o teehnică şi ritm corectă, eare să corespundă cu
subiectală.
Aflamu îuse poeţi în tâte literaturele, cari
s6ii

din

ușurătate

s6ă

sciinţă, au. nesocotiti,

"sea alta din

aceste

din capriciii,

mai

cerințe.

ca

multe

să tăcemii

s6a mai

de

puţini,

NE
,

ne-

una.

—
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„_Poesiele |ui Alecsandrescu de când le-amiu cetiti pentru prima 6ră, cu mulţi ani încă mai înainte de ediţiDP

unea

.

din

1863,

ne-au atrasii

prin

puterea

loră

internă,

- ne-aă respinsu înse prin neîngrijirea ritmului, şi adeseori şi a limbei. Totu-de-una ne-amii luptati contra acestei
respingeri, și ne-ami încereatu s'o justificămu. În fine inse
ne-am convinsi, că acâstă respingere este deplinu întemeiată, nu se pote justifică, și nici'ar” merită se-se justifice, chiar nici atunci, când înaintea adeveratei eretice!
ar mai pute fi vorba de consideraţiuni, de bună-voință, |
pentru ună cuvântu sea altula,
“Dreptii-aceea ne pronunţăma fără reservă, că Alecsaudrescu este unulu din cei mai necoreţi şi vicioși, în
privinţa technicei, între poeţii români mai de valdre.

|

Şi acesti defectu eu atâta

-

câta elu în avuţia
cari în generali
viciu nu

mi"

mai

puțină

zace nici în

se6la

de care

se

ţine

poetuli,

i

„nici în inelinațiunea, fir&seă, despre care a. disi clasicul
latini : pafara şi furca expellas tamen usque redibit ;
nu zace nici chiar în vre-uni capriciu alu poetului, ei
numai în negligența lui, de care mai pătimescii încă
păn'acum mai toţi ceia-l-alţi în o direcţiune sâa alta,
Acestă vieiu al poesielora lui Aleesandrescu, nu avem
trebuință

s&-la

ilustrăniu

eu anume

ce le aflămu fără nici o greutate
-.
-

i-se pote iertă, cu

și puterea ideilorii întrece pe mulţi,
se distingii prin: formă.
Acesta

esemple.

pe fiă-care

de-ore-

din cele

412 pagine, din câte constă ediţiunea, ba mai în fiă-care
strofă, Multa mai greu este a află strofe contra cărora,
din punetu-de-vedere al teehnicei, se nu poți obiectă

;

ae rara

nimiecu. Dâca este se nu trecema nimica cu vederea,ce
ar”fi în favorulă poetului chiar şi din puntu-de-vedere
alu techoicei, apoi, ea techuică, cea mai

corectă, din tote

poesiele sale, este Su/erina.

_

Techniea nu este unn ce de a d6ua. mână în poesia, dupa
cum susținut unii, din contră a fostu, este şi va remân6,

sub forine diverse, o.cestiune de viâță şi morte a poesiel,
-Romanţele, aceşti” bastardi ai Muselorii,- suntă .0 - probă
anai multu

pentru

întărirea acestui

ini

E

_

adeveru.

IL

|

Alecsandrestu * și împarte poesiele sale înî meditaţiuni,

elegii. epistole, satire și. fabule.
Nu

avemu

nimici

cu aceste numiri ; ele înse,

alesu cele dsue dintâia,

ne descopera

Sau năseuta, şi ne “arată

şcola

înfluința

ce a urmati,

și mai

|

sok care

poetului.

Cea,

mai mare parte din meditaţiuni şi elegii suntii Hi di .
„seoler romantice din Franţa.
E
În acesti capitolu vomi ahulisă câteva piese mai baie
din Meditaţiuni și Elegii. precum Anulă 1940, Umbra,

lut Mircea
„toi,

Nu

la

Cozia,

O împresiă,

Ucigaşulă

fără

a ta morte...

Se fiu înţelesu, Vorbescu de piesele cele mai bune în idei,
“fară a mă mai ocupă de formă. de care vorbirăma mai sus.

In „Amulii 1840“ aflăm o sumă de. idei -din cele mai
:. puternice

esprimate

toti-odată : în- ună

stilu' lapidart, şi

cari ab fostii, suntn şi vor temăn€ pentru totăde-una unii adeverii neînfrânsă,. dar” ună adevera amarii.

=
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A lumeă temeliă se mișcă, se elătesce,
Vechile-ă instituţii se ştergă,. s'au ruginită;
Unii duhu ferbe în lume, şi omulii

ce gândesce,

Alârgă cătră tine căci vremea a sosită.
lei umbre de norâde le vedi ocărmuite
- De umbra unorii pravili călcate, siluite,
De a te mai mici umbre, neîusemnaţi pitică,
Ori-care sentimente înalte,” generâse,

!
i

pă
j

Ne panit ca nisce basme de povestitii frmmâse,.
Şi totii entusiasmață isvorăde idei mici.

Pe acceaşi

j
i
ţ

pâtră, pe același marmori, ca se mă es-

i

“primu astu-frlia, e săpată devisa progresului:
„Ună duhă ferbe în lume! şi epitafalu strmanelori

popore : „Ică umbre de norâde!e
Istoria 'omenirei nu face. decâtu repetă eternulu
freni—umbre de nordde!
a
'"Pemeliele

lumei

entusiasmulu,

clatesea,

ideile

mari,

neîucetatu o facu să fârbă, dar ce ajunga

acestea ? popârele

se întăresce,

neîncetată
5e

re-

suntu” maltratate de pitici, şi ceea ce

este despotismulu sub diverse

forme.

Apoi
1

Ce pasă bietei tarme, în veci nenorociţă
SE seie de ce mână va fi măcelărită ;
Şi decă

are unulii

stă mulţi

apâsători ?

Resemnaţtianea - poetului, iubirea lui,ee cupiinde pe
„toți, 6r' pe sine se eschide seu se lasă mai pe urmă, e
aflamu esprimată în următârea

clasică strofă :

- Bt nu Îță ceiă în parta nimica pentru
-. Sârtea-mi

cu

a mulţimei

aşi vre

mine;

să o uneseă:

—
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Decă

nu mai asupra-mi nu poți s'aduci vr'uni bine
“Eu ridu da mea” durere și o despreţuescă.

Pecatii că versulu e atâtii de șchiopă ! In acâstă

semnațiune,

i

1,

în acestă

ii

nu

re-

l'a îutrecuti nici Schil-

ler prin celebrala seu: „Einen Kuss der ganzea
Welt!
Nu

mai

puţinu

clasică şi adeverată

este

rea strofă
După suferiri
Lanţulă ce 'n
Răulii se face
Și trăeseii în

1,

iubire

In acestă
ună

următ6-

multe inima se'mpetresce; .
veci ne-apasă uitâmiu că este greu;
fire, simţirea amorțesee,
durere ca 'n elementulii meu.

strofăşi în cea mai

Prometea,

și

care înse

dinainte

sufere. fără

aflami

marmură,

pe

rigânda

de sfâșiările vulturului !
» Umbra hi Mircea la Cozia,“ este una
din cele mai
„bune, înse numai deeă strofele 9, 10, 11,
12 și 13,le
vomă consideră ea şi cum r'aru fi.
|

Una poetu

cu câtu are mai

imagini, cu câtu unii

multe

tablouri

pictorii

din poesiele

multe
af

personificări

pute se-şi

facă

și
mai

lui, cu atâta probâză mai

j„tare, că elu are adeveratu talenta „SED:
genii poetieu, „Umbra lui Mircea“ redusă.-număi la cele
$ strofe din-.

tăia “și la cele done din urmă, desfășură, înaint
ea vehiloră noștri o mărâţă iinagine. Umbrele
turnuriloru se
întindu peste riu, ale cărui valuri spume
gâse loveseu

"în cadență zidulu vechiu alu “mânăstirei.
înceta din o peștere adâncă Și împresdră

Nâptea

totula.

ese
Depe

„stâneise cobor nisce chipuri” negre, musehiula
şi 6rba
depe zidu începe
=

a șe mișcă,

>

”

o suflare începe” s&_stră-

-

-” bată prin ea. - se. deschide” inu mormântă . şi se ridică
încoronat,

Mireea:

ese,

ţermuri

pășesce. eătră

şi de-o-

- dată împregiuruli lui învi6ză. osti făra numeri, gata de
_
.
ae
opta,

E

to

_-“tieu,

admirabilă. jeonă. n: adeveră nimica mai plas-măi

vigurosa- și toti- odată

sublima-înfiorătorit, de

“câți următrele due strofe :
, Dintr [i peşteră, din. ripă, nâptea ese, mă

“presâră :

a:

Depe muche. depe stâncă, chipuri negre 56 cobori
Muşchiali zidului se mişcă... pințre crbă so strecâră
O, suflare, care treoc “ca prin vine. unii fiocă, i desvâlesee,
Este Ora nălucirei: unu normânţi“se:

O tântomă 'ncoronată din elă ese; o zăresc.

Ese... vine. cătră țer "muri... stă: în prejina că „privesce. -

Rinului înapoi se trase. a. „munţii vîrfulă ÎS, clatesc,
s

“Omulul i-se pare, că

vede” în fapta destăiurânăne -se

înaintea oehiloră Şai. acâstă mărâţă

icnă.

. Strofele 9- 13 suntil niseb: refleesiani ale poetului, cari
se țini de Iueru și” turbură-: nu numai “armonia şi
| N " rotundimea acțivaei, dar” totu-odată recăseu impresiu-- Bgai. Dupa o vieţă atâtu- de vilă și misteridsă toti-odată,
nu

Disco refleesiini, „Disce predicări atâtu de. reci ! Frumâsa
a a
E
și. nouă este ?spresiunea:. i
Și-ală valuriloră »nândre generații spumegate.

“Ip piesa „0_ impreşiă“ aflamu în cele dintâia trei _
strofe o deseriere forte plastieă- a unei oștă în cea, mai :
i
„înaltă -tarbare, a resboiului. Tmagirea ee ne-o înfâţi-

ș6ză poetula îîn-următoriula versă:

a

Sa

E
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Și duhulă
Dă

resbunărei în manta-i sângerată

sewnulă

birninţei

şi calea

i. este înfioratâre, şi demnă
i

i

cumi

se

scie,

este

celi

de
mai

ne

arată !

Shakespeare,
avutu

care,

în asemeni

pre-

imagini.

Nime nu putea descrie mai bine câmpul și regul=
tatala luptei dela „Calugareni, și gloria: învingerei câş»; tigate de Mihaia, decâti poetulu în următârele trei
versuri :.
i
Er prafulti ce acol
de -vânturi
o
vişeolose
În aeru se ridică, e pulbere de '6se
Ce tabere dușmane întrecăţu ai lasati.

Er' terdrea panică ce-a aruncat “Mihaiii în Turei 6ta-..
o depinsă

în

următorea

strofă:

- Spuntt că în urma Tuptei, în Asia bogată,
Dâcă mahometanii vedeau câte odată

“Ună armăsară ce "mprejmă-i cătă el

sforăindă:

Cuprinşi de-adâncă „spaimă qiceaă cu "ntiorare,
Că ela a vădută umbra acea. îngrozitore
a
A jui Mihai Vit&zulă asuprarle vind.

_

|
7
.

|
Strofele 8—10 cuprivăa răi zeiocsiuni ale, poetului,
- alu --căroru resumată este:
ă
EI

|

--

“A patriei iubire, obicetă de ironiă,
_In veci este pe busa acelui case ştie
„Cu nuumele-ă i-se tragă norodulă ainăgită !

Omenii s6& mai bine monstri de cei cua patriă pe buse
şi cu veninulă în dinţi ca vipera, ai fostu . şi .voru fi
tota-de-una, cu tote acestea popârele nu. pieri, pentru-
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că deii, dice poetulii,

pentru

„cea vinovată,

ună
:

drepti

iertă

Gomora

-

Subiectulu „Ucigașului fără voiă,“ este o întâmplare
adeverată după cum ne spune poetulu în o. notă, eu tote .
acestea, este unii ce eu totuli singulară. Asemenea și
poetulii a sciuțu să torne ună spirită toti atâţa de singulari în. piesa sa, în câtu, afară de puţine erori technice, este unu capu-d'operă în genulua său. 'Totă piesa

consistă Qin imagini teribile-sublime. Ucigașulu deserie
închisorea în cele şese versuri dintâiii.
serie

visulu în care elu şi-a ucisă

După-aceea

fără voiă

soția.

deEli

rătecesce prin nisce păduri betrâne. Cucuveaua cântă depe ramuri uscate. I se pare că din totă trupina din

giurulu lui aude eşindu câte una gemetu năbușitu. O
câtă de lupi turbaţi se ia după ela. Elu fuge, dar' puterile

lu părăseseu.

Luna, ce mai aruncă câte

o radă

palida de lumină, se ascunde. Mortea se înfățișeza înainte-i

pe ună calu palida
_ Scheletu de-altă lume cu forme cumplite,
_Rîngindă, cătră” mine priviă neclintită:
]n măna-i uscată, în unghi ascuţite

“Tinea o femeia... din eapu-i sărobită
Muşei câte-odată, muşcă

cu turbare,

Și creeri şi Ose din gură-ă cădea.

Cui nu i-se înspică pă&rulu în capă, cui nu i-se recesce mâdua în 6se la cetirea acestori versuri ? Cui nu
i-se' pare a ved6 cu ochii acesti monstru înfiorătoriu,

de care înse nu scăpăm nici unulu ?

—
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Dar câta de fiere o văqă... mă sosesce,..
Ferbintea-i suflare acum o simţiii,
M5 plecă, cată, şi nâna- -mă grea pâtră "'ntâlnesce,

Curagiă desnădejdea îmi dă, şi... isbiit,..

Uni ţipetu s'aude... e saiă în picidre,
Din somnu-mi de grâză atuncă deșteptată,

Soţia-mi lipsită de-a vieţii suflare,
Zăcea.,. capu-i tineru eră sfărâmati !

Ucigașulu,cu
omorită

pe

tâte că elu a dis

soția

sa

numai

la tribunalu,

în visu, a fostii,

că a

se

vede,

judecatu pe viâţa, căci elu dice : astepti
Să văd

dâcă dreptul

cereseă împărați

Privesce la taptă-mi ce este cumplită,
Sâii numai la cugeti ce este curati.

Etă o sguduitâre tragediă înî moicula volumu ală unei
balade- -monologă !!

-

„Nu, a ta mârte...* nu este decâti durerile, cari le sufere,
-S6u
dar
"Din
Ea

adese-ori 'şi închipuesce că le sufere unu înamorată.
le pâte înfâţișă ca adeverate şi numai în închipuire.
acestă punetu-de-vedere piesa ar” pâr€ forte banală. .
cuprinde nișce simţeminte, cari le afiimu maltratate

de forte. mulți din

eei cari

âmblă şi ei a se prinde

de polele museloru s6a celu puţinu de c6da lui Pegast.
Dar toemai pentru-că acestă suferinţă a amorului o a|| fâma

mai

numai

batjoeurită,

simţimii

o adevărată

mul-

țămire când o aflămă respicată în poesia mai vechiă cu
totă foculu ce ea cuprinde; cu totii sborulu, ce este
„în stare a da fantasiei, cu tâtă cuviința, cu tâtă ver.

o

-

4

—
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guria, semnele adevăratului amoră. Aleesandreseu în
piesa „Nu, a ta mârte,..“ a atins sublimulu în acestă

î
Ă

7
:
Dă

materiă. Versulă scurta, frântu Gre-cum, începutulu dintrodată „Nu, a ta mârte nu-mi folosesce,“ diețiunea
“strinsă, apăsată, amară, nu este resultatulă xeflecsiunei,
ci sbucnirei durerei; aceea-ce n'a mai îneăputu în inima poetului, a trebuitii se sbuenâcă. In cele dou strofe Qintâii vedemu rostogolindu-se valurile înfuriate
ale durerei, în cele-l-alte d6us următâre vederan amanta,
care privesce mulțămită la ele; în a cincea strofă ve-

|
.

demi,

că poetului 'şi revine

puţinii, și în acesti restimpu

luminosă 'şi recunâsce greșela, cunoscinţa înse acum nu-l
„mai pâte îndreptă. Etă tocmai aici adereratuli sentimentii, pe care nu-lii mai pote năbuși nici cea mai rece
reflecsiune ! In strofa a şesea și a șeptea aflăma cea
mai plastică asemânare :
Astu-feliu în crânguri o păsărică Aude-aps6pe

ună ciripită,

E

Sbără îndată şi fără frică

DRE

Lângă colibă ea sa opriti.
Privesce,-ascultă, dar” fără veste
Tainica cursă ce i s'a 'ntinsi,
Se 'nchide... r6bă ea se găsesca;

+

Unii glasii s'aude dicândă „te-am prinsi.“

SR

Asemenea, este și următorea
-

asemânare:

Ferulii celă roşiu care-lă apasă
Mâna, crudimei p'unii osîndită,
Mai adâncă urme nici elii nu lasă,

Dâcâtă amorulă astă-feliii: simțită.

Poetulu n'ar' fi pututu termină mai bine acâstă piesă
decâta

eu:
A mea durere trecuta nu are ;
Ea nici va cxesce, nici va seăde,

Da legarea, anevoi6să a acestei strofe cu alte trei
încă, ce nu se ţinii de loca de subiectu, face că omulu,
ne vrendi, trebue să aplice disa orâțiană:
Veqă sus o dalbă fată, jos pesce monstruosă.

Alecsandrescu - are p&catulu: a termină reii cele mai.
bune poesii: păeatulii tuturori, cari cugetă, că ce e
multi trebue să fiă şi bunu.
In „Când-dar o st guști pacea“ descrie poetulu, cu
o putere de miratu, rătecirele în cari încurcă amorulii

victima sa... Nimicu mai adeveratu şi mai frumos decâta:
Din cupa desfătărei amârăciunea nasce;
Diu ochi frumoşi durerea își iă alu ei isvoru.

Poetulu

revine momentană

la consciinţa

care nu este a dormi ca Rinaldo
|
a-și da tributului

în p6la

datoriei

sale,

Armidei,

ei

La patriă, la lume la totii ce pătimesce.

Dar' in deșertii elu este învinsii! Eta cum deserie lupta
sa contra amorului :
Eă lanţurile mele le sguduia cu mâniă,
Ca robului ce se luptă cună jugă

neomenosi,

” Ca leulu ce isbesce a temniţei tăria
Şi geme furiosi.

|

Dar poetul se simte răniții de morte, este 'unu feri
înfipta adâneu în peptulu sei:

—
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Voi să-l tragă : ferulu ese, da” înse cu vicţa,
Și eu sufletul mei!

„Cânele Soldatului, piesa cea mai simplă în concepţiune şi totii așa de simplă și în esecuţiune. Uni ostașii
cade în ţâră străină pe câmpul de onâre, și nu are pe
nime cine s&-lu plângă, decâtu pe cânele Azorii. Cânele

și nu se desli-

petrece pe: domnula sea la mormânti,
pesce de

mormântulu

lui, căci

eli crede

| Așt6ptă să-lu strige, erode eo să-l

_

că

d6rme

şi

radă

Când s'o deşteptă!
Câte-o dată cârcă pâtra so ridice,
Câte-o dată latră dup” ună tălătorii;
Cuprins de durere: Vino, par'c'ar dice,
Se-mi dai ajutoră.

Apoi când străinulii de. milă voesce
A-li trage. de-o parte şi hrană a-i da;
- Elă îşă plâcă capuli în pământi privesce
Şi nimici nn va!

"Şi tota așa până când în o dimineţa
Zăcea lângă grâpă morti de întristare
Cânele Azori !

Nu
pâtră
ceree
justă
Unu

credu, să fiă cineva, alu cărui sufleti nu este de:
s6u de lutu, care, cetindă acâstă piesă, sânu înadânci emoţiuni, pentru-aceea şi-a și câștigatu o
popularitate,
|
ostaşu

şi unii câne!

Deşi creaturi

deosebite

ale

lui D-qeu, dar de câte ori şi în câte state sortea loru
mu este aceeași : a muri că unt cânt fără a sci macar
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o

pentru ce? s6u din contră seiindi și simţindu numai că
“lupta, pentru ceea ce nu ar' merită se mâră nici chiar”.
unii câne!
Afară de acestea, mai suntu şi alte piese. de o valâre
mai mare s6ii mai mică. În t6te înse aflămu mai multi
numai frumuseți particulare, d. e. Frumuseța în a cărei
ultimă strofă aflăma definirea graţiei:.
Uni dară, ce nume n'are

In limba muritâre,
i
Mișcările-i îusufiă, în umbletu=i îla vedi; |
Şi tote, în unire,
Căștig” acea numire,
Ce raru e meritată, ce tu o meritezi.

Mai încolo- „Prieteşugulii şi Amorul“ ne dă doue rare
imagini, de cari vomii vorbi mai târdiu. Suferinţa mai
atinge gradulu la care s'a înălţat poetulă în Nu, ata
mârte...! cu deosebirea, că simțemântulu nu este respicati

peste tota cu aceeaşi putere. In Uni ceasă de când
anulii trecă, Reveria, Meditaţia, Miegulii nopții, Adio
la

Tergoviste,

afli asemenea

frumuseți

numai

ici-colea

presărate, Așteptarea este imitare după „Die Erwartung“ de Schiller. Profesiunea: de credință, Cometei, şi
Respunsulă
Cometei, ar' fi trebuit se le pună poetulă

„între satire,
Ă
Cu acestea închiămu
poetu

în înţelesi

aprețiarea

strinsu.

'Trecemu

lui Alecsandrescu ca
acum,

în capitolele

următore, la cele-l-alte specii de poesiă ale lui.

—
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A

De

MII.
Suntă restimpuri în vi6ţa poporeloru, când ele, în totulu s6u partea cea mai bună, suntu cuprinse de.bâle
morale, cari de cele mai multe ori au terminati prin
desmedularea, decaderea şi chiar nimicirea poporului.

„ Se întâmplă înse une-ori, că asemeni împregiurări suntu
numai unu paroesismi morală, care face ca unii popor
se zacă amorţitii, adormitu, Qeci chiar sute de ani, şi
numai într'unu târdiui se deșteptă, se reculege, și apucă de

multe ori cu puteri uriașe calea vieţii. Intrebhândiu istoria,

lumei

aflămă,

că asemeni bâle s'au arătată la diverse

popâre sub diverse forme, pintru cari cele mai generale
suntu : luesulu în vi6ța publică şi privată, desfrâuli,
discordia, selăvia, servilismulu și venalitatea. Pentru asemenea, bâle rare-ori se află lecuire ; suflete înalte înse şi

luminate au luată mai totii-de-una asupra lori amara, dar”
înalta misiune de a vindecă scu celă puţini de a mai

€

ă

stimpără și îmblândi furia acestoru bole. Şi nici la unu
popori nu vedemii a se fi aplicată altu leaci, mai bună
decât ali cuvântului! Dela vechii Inqi până în diua de
adi nu aflămi vindecare decatt numai prin cuvântu, şi cuvântulă s'a aplicati sub diverse forme: prin legi severe,
prin poesiă însufleţitore de eroismiă: și de fapte mari,

s6u mușcătore,

batii-jocuritore și deridetore de faptele

cele rele, de datinele stricate şi de prejudeţe, . sân prin

prosă instruetivă,
Noi Românii

|
încă amă

pătimitu,

între altele, de o

b6lă înfiorătâre, și acesta a fosti negra sclăviă. Peste a-

—
cesta înse

am
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trecuti, şi Q6că

ne-a mai

lăsatii o a-

mară moștenire, este fiulu ei monstruosi : -servilismulă,
de care nu ne-amu putut încă scutură pân” acum. “Românii încă au trebuitu ss aibă mulţi medici ai cuvântului
până au ajunsi unde suntu. Acei barbaţi înse nu aă avută

a se luptă numai pentru a sfârâmă jugulu selăviei, ci
ai mai trebuitu sâ-se lupte încă și în contra altori bâle
și prejudeţe ale poporului, cari, faţă cu sclavia, eraii multi
mai neînsemnate, promiteau înse' a, deveni odată periculose, și de acâstă fatală promisiune nu putemu dice încă
că suntemi

seâpaţi. Insănătoșarea

unui popori

a fosta și este de cele mai multe

prin legi

ori cu neputinţă s6i

forte grea. "Tacitu în celebra disă : „Corruptissima civitate
plurimae ieges,“ nu a făcută decâtu a întrupati unu a-

deveru

decând

lumea.

Legile cele mai bune, dâcă cei

cele aplică nu sunti ei însiși buni, devină totu atâtu de
rele ca și aplicătorii loru bolnavi, corupți, demoralisați.
Drepti-aceea modulu celu mai desu aplicatii și mai buni,

pentru a, vindecă sâa celă puţini de a mai întârdiâ şi
năbuși încâtu-va turbarea râului, a fosti cu deosebire
poesia naltă, însufleţitore, moralisătore, precum și esa
-mușcătore, înfierătore, ardetâre, care se numeşce în ge-"
nerali sațirică. Alecsandreseu este unulii din acești mediei ai cuvântului prin satiră,
Satira este seu ironică, ridatâre, su aspră seri6să ; sub

acestă din urmă trebue s& înţelegemiişi versulu

lochică, numiti și versulă politiei

înjurătoriu.

archi-

Intre

satirele ironice ridetore aflămu la Alecsandrescu piesa
întitulată Cometei, de care cometă se dicea că la 12 lu-

+

1

—

și să-lui sfarme.

„Poetulu în apostrofa sa câtră cometii dice:

:

8 e pri i
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nii 1858 are s& loveseă pământulă

fear în tii

5

—

„noi avem

de lucru în Ţera-Românescă ;

Legi vachi şi ruginite, avemii să le ?nnoimi,

Regulamentula multe are să pătimâstă,
De ne-orii lăsă în pace aşa precum dorimil.
De eşti tu esecutorii înalteloră deerete
Mai dă-ne uni micii termenii de dece mii de ani,
S6 ne 'ndreptămii purtarea, să ne spălămă de pete

E

- 88 nu cademii în iaduri pe ghiare de Satani!

4

La

acestea

iespunde

Cometulă,

între

altele,

urmă-

torele :

|
Văgândi că jos la voi mulți 6meni mari și bani;
Lume folosotori, aiă trecuti de nebuni ;
Ai

fostă

persecutați

In vreme ce-au trăită,

Şi forte lăudaţi
După ce ati murită,

Bă prea reu am urmati
_

|

NE

Când am

lăsată odată.

Pe Noe de-a scăpat
Cu lantrea-i deşelată,

_

Căci scii ce a făcuuii
Câti liberii s'a vâdutu ?

Elă a sădită 6 viiă
"Şi-a cadutii pe beţia!.
„Dar

fiindu-că îmi scrii că sunteți ocupați -

Prostelorii tâstre legi spoitlă să le daţi;
Fiindă-că aă cerută soroculi mărginit

De qece mii de ani; fiindi-ca mijlocită
Şi:o graţidsă stea dintr'ale curţii mele,

”
:

—
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Pentru căţi-va poeţi ce casei gura la stele,
ME 'nduplecii în sfârşitii,. astempării alu meu focă; , .

Imi pună caii la grajda şi codele la tocă.

Profesiunea de credință, Epistola A. B.. Epistola
D. 1. A., Satira spiritului. meă, suntă asemenea satire riqâtâre. Poetulu flageleză ridânda pecatele.şi nebuniile timpului seii, cari înse, durere, suntu și ale

celui

de aqi.

Satira

aspră-seri6să

ar” fi pututa

numai

„Confesiunea unui renegatii.“

părere

forte mică,

între

gatire.

face

Satira

lose

cu neputinţă numerarea

trebue s6 flageleze,

să fiă

o erdre, la
acesteia

s& mușee,

se-şi

bată-jocu de viciuri s6a de nebunii în: generalu sc de
„viciurile şi păcatele cuiva în particulari, fiă chiar şi o
pers6nă anumită. Cine este persona care 'și mărturisesce. păcatele în „Confesiunea unui renegatu ?“ unu renegati, va fi respunsulu. Dar cine este aceli renegatu ?.
elu s6u este poetulu însuși scu nu este nime anumiti.
Dâcă

este poetulu,

atunci

elii nu

face

satiră, ci

înşiră

simplu pecâtele ce le are seu se face a le âv6, Er” dscă
nu

este poetul,

atunci

nu.este

nime,

și cu ațâtu

mai

re, căci piesa nu are apoi chiar nici ună înţelesă.
Și în adevăru acâstă piesă, după cum stă ea tipărită,

începânda

dela

titlu până lu cea

are altii înţelesă,
cunoscută 'şi înșiră

decâtă

că ună

simplu

din urmă
6re-cine

fără-de-legile

literă, nu

cu toţuli

ne-

înaintea. preo-

tului. Apoi o mărtusire pote se fiă 6re satiră? Nici odată! Noi înse pe cale privată, vă să dieă nu din piesă,
ci înafară de” ea, seimu, ceea ce, nu ne îndoimu, vori
sei încă mulți alţii, că acestă piesă ar” fi țintită de-a-drep-

-

Can esiteneă.

—
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tulu asupra unei persâne anumite, asupra unui seriitoriu "din Bucuresei, Decă: alaturămă acestă sciință a
nâstră lângă piesă cetind'o, apoi în adeverii ea devine
o satiră amară. De-aci resultă a contrario proba, că
fără acestă cunoscință câștigată pe din afară, piesa, cum
este ea tipărită, nu e satiră,
In ce consistă

dară

erdrea

în aparinţa

neînsemnată,

în fonâu înse forte mare, ce a comis'o poetulu în acâstă
piesă ? Consiste ea 6re în aceea că poetulu nu a numiti pe acela pe care la satirisâză ? Nici de cum! Ea
consistă numai în trei litere, poetul adecă în locu de
a dice: „Confesiunea unui renegati,“ trebuii s& dică
„Confesiunea mea.“ Piesa, prin acâsta nu numai că s'ar' fi
înalțatu la satiră — dar” totă-odată la o.satiră care nu

fiageleză numai viciurile şi fără-de-legile unui îndividă
cu totuli necunoscuti și pentru aceea fâră interesu şi
fără o aplicare generală, ci ale tuturorii, elu.- flagel6ză
„totă lumea renegată din care nici pe sine nu se esehide, ceea-ce toemai este o condițiune neapărată a adevâratei satire, a adevăratului umori,
Arechiloehicu

este singuru

„Adio“,

care

în felulu

seu

este unicu la noi. Archiloehă să-se sedle .ar' subscrie
cu fală o piesă în care cetimi următorele.:
Pocită faimosă proconsulă, modela de tiraniă,
Cumplită fiă calea pe care ai plecată,
„Cu

apă consacrată prin somnului de veeiă,

Vomiă curăţi pămentulă ce tu ai întinatăi,
A!-dâcă vomii ajunge la ţinta multă visată,
De voiă trăi atuneea (şi-mi place să o eredii),

|

|

l
ţ

|

"Tu vei av€, fii sigură, o statuă bogată
Al cării bustă cu lanţuri ea am să-lii deecorezii.

In joculă lori copiii o vor seuipă în faţă;

Şi când vre-unui gâde vomă dă numele tăă
Acelă omii se va creda nevreanici de visță,
Perdută din omenire, bătută de anume dei,
Așa când tâmna rodulă s'a coptii în vii, grădină,
'Țexanulu ce se teme de hoţii sburători,

Pe ramură înaltă espune la lumină
Scheletula coțofanei, cadavrului ună ciori.
Adio! lungă adio! şi fără revedere,
Departe multă departe te du din țera mea,
Pustiulă Siberiei te-așteptă cu plăcere

Pământulă sete 'nghiţă și draculă să-te iă.

In strofa din urmă avemi tota-odată unii bunii esemplu, cum și espresiunea cea mai tocită, prin 0 aşedare
şi legare măâstră în construeţiune devine n6uă şi uimi-

târe.

Acâstă espresiune

audimu

„draculă să te îă !* Nu

acestă espresiune în tâtă diua de nenumarate

ori și încă

jos?

este:

mai

vârtos

Dar” cine va dice,

dela

individi de eondiţiune

că ea aici nu

de

este nui, chiar

uimitâre ?
Intre satirele ridâtore mai însemnate suntu : “ Satira
spiritului mei, Epistola A, N.B., şi D. L.A.
„Postul în satira dintâiu fiagelză, educaţiunea, şi
culţura scăleiată, care se credea a consiste în ori-ce
alte

risă,

lucruri:

în a'sci

în jocuri noug

gălăgi

de cărţi, în haine

ceva franțuzesce,

niere şi întorsături nout,—numai

de Pa-

în câte-va ma-

în aceea

ce trebue nu.
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Flagel6ză bigoteria, venalitatea tribunaleloră, și ambițiuile tigveloră gâle de cari foiesce societatea nâstră
şi cari cu spume la gură alârgă după carulu gloriei

literare, politice . . . îmbrâneinda totă lumea.

Poetului

decâtu să pâtă luă sama la joeulu de cărţi
Mai lesne poră a spune hoţiele urmate
La dece tribunale sub nume

de dreptate,

,

Mai lesne poti să numără pe degetele mels Câţi sânți avemu pe

lună și câte vexsuriă rele.

Vedi domnișorulă cela, care tâte le scie,
Caâruia vorbă, spirit i stă în pălăria,
In chipulă qe-a o scâte eu graţii prefăcute,
Hainele după dânsulii suntii la Parisii cusute:

:

Sirigurii ne'ncredințeză, lorneta atârnată, |
Esteşi mai străină, de-o formă minunată ;
Vxoea s*o cumpere prințulă, dar” ca unii omi cu minte

Dumnealui o tocmise ceva "maj înainte,

Epistola la A

B. II. este satira

cea mai

urzicâsă,

Inceputulii ei ne-arată doctrina
lui burtă-verde, a idiotului, a egoistului. Poetulu spune, că nu se pâte desbăerăde natura, sa, de-a îmbrăţișă acâstă doctrină, nu pote
scăpă de tirania museloru, eu tâte că ele i-ai eausatu

„multe :neplăceri și-o lungă întristare.
ln ce musele mostre potă: să ne folosâscă?
"„Niei chiar de ună

“Adevărată,

şi

datornică nu sciă să ne plătâscă ?

acestă

biciuire

toti atâta

de bine o

merită Românii şi astăqi! Er” portretulu lui burtă-verde stă-lă în colorile cele mai vii:

In zadarii mai

de-ună-di, am

vrută, prin poesiă,

o,

Să scapa de-o bagatelă, de-o mică datoriă:
Şi-am arătată acelui care cerea parale,

!

|

-

Că viâţa e scurtă şi vrednică de jale;

CA aurulă, argintulă, metaiură păcătâse,
La omulă ce-o s& moră nu suntu trebuincidse,
Că averea n'o ducemi. în lumea viitâre !
I-am făgăduita îucă o elegiă mare,
Care pe largii s8-i spue, curatii să-i dovadâscă,
Cum trebue averea s-o despreţuescă,
Și versuri din gramadă i-am dată ca să-și alâgă
Dar t6t a mea silință,
A fostii peste putinţă,
Puterea armoniei să-la faci s?0 înţelegă,
4

"De

când lumea

e lume,

ce carte omenescă,

Putu de fapte rele pe 6meni sâ-i oprâscă.
Poveţele suntiă vorbe, dar” fapta e departe;
Și prea puțini urmeză morala dintr'o carte.

Frumâsa mângăere
una aşa!

pentru scriitori, de-ar” fi tota-de”

Mulţi poeţi şi pootași de-ai noștri şi-ar” pute
în fruntea volumelori următoriulii motto :

pune
|

„Ele ne strică gustulă, trista lori măniă
Parnasuliă îl preface în prâstă băcăniă!“

De cei ce faci
ge

„ea din

toporă luerate“

„Resbunarea
1.

ii!

„ode sugrumate“, „versuri

sehilogitee

nu mal, vorbimu!

şărecelorii“ să fiă re

încă satiră? O!

încă ce satiră, cea mai clasică! Celu puţinu aşa am
cetitii părerea unora. Dar” acâstă piesă nu este decâta
o simplă naraţiune” comică-burl6seă, Fondului piesei lu
7

“e

-

—
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face espedițiunea şorecilori sub comanda faimosului
şorecojui Rozonu, şi râderea lui Sionii. Poetulă a descrisu .acâstă

scenă

şi altu nimici

în modu

şi stili aderceratu-

comici,

mai multa,
IV.

Am

veduti chiar la începutului acestei anilise, că A-

" leesandrescu este forte necorectu

în formă.

Ela nu se uită

cum curge metrului, cum sună, mai dulce s6u mai aspru,
ci "și esprimă ideia şi trece mai încolo cu nepăsare.
Din acesti punetă-de vedere nu aflămu nimicu de lăudatu
în poesia lui. Cu atâtu mai multu înse avemu de lăudat
ideile și simţemintele lui. Curiosu, în diua de adi mai
toți poeţii noştri se poti lăudă cu versurile cele mai
curgatâre. chiar” atâtu de curgătâre, atâti de lunecâse,

în câtu le perdi, cetinădu-le, 6re-cum pintre degete, şi te
alegi cu nimici. Nu așa înse la Alecsandrescu. La elu
te împedeci toti la d6ue trei cuvinte, căci metrulă șchi6pâtă, dar” la tâtă pedeca dai de idei nue, de simţeminte
adevărate, nu prefăcute şi silite. Poesiele lui suntu o
vână avută de idei şi simţeminte,și precum aurulă tr€-

bue

să-l scoţi din stânca cea mai aspră, asemenea și :

poesia lui Alecsandrescu

se afla învelită în formă aspră.

Dar' frumuseţa și puterea ideiloră ne faci forte adeseori
56 uităma
Ele

acesti

au consăeratu

neajunsi,
6re-cum

la cetirea

forma,

poesieloru lui,
ori câtu este eu de im-

perfectă. Unu avisti mai multi acelora, cari ținu că stro-

fele

netede facu poesiă şi Q6că suntii
' gâle. — Stilulii

este vigorosă, bărbăteseu, simplu, neafectatu, dar” nu totu:-

poze

—

,
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î
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de-una strinsii, variatu precum în idei așa şi în espresiuni.
Cu tote acestea piesele elegice sufera de b6la seâlei romantice, care consistă în a repetă, de multe ori
până la grâță, aceleași idei, şi chiar aceleaşi espresiuni
și cuvinte. 'Trebue să constatămu. înse, că acesti neajunsti
la Alecsanărescu se află în mai mică măsură. Limba,
afară de uni numeri 6re-care de cuvinte parte nealese
parte esilate cu totula, este românescă ; dar cu gramatica și cu sintacsa se certă adese ori poetulă, unu fatală
defecta alu seriitorilorii noștri pănă adi, căci unii nici
macar

nu

sciii cum se învețe, alţii

n'aii gustu

se înveţe

limba în care voră st-și cerștsci gloria.
Ami arăţati mai sus, că Alecsandresau este avută în
personificări şi imagini: probele cele mai tari de ade-

vărată chiămare a unui poeti. Se completăma prin n6ue
citate aceste probe.
Și duhul resbunărei cu manta-i sângerată
Dă semnuli biruinţei și calea ne arată,

_

Representarea unui astu-felit de personagiu în teatru
ar' esereită asupra auditoriloru aceeași înfluință, care ati
esercitat'o Bumenidele lui Eschile, la a cărorii represen-

tare, dice scholiastulă, muriră de frică mulţi copii şi a-

|

bortară multe femei.
Veţi, plăcerile uşâre,
Impregiurulu tsu unite,

Dănţuescii fără "'ncetare
De amoriă povăţuite.
Te împresori cu mulțărnire,
Fiă-care ţi se 'nchină

,

—
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Şi amoxulă cu măhnire
Te privesce și uspină,

je

pr rleme.

Unu imagine din cele mai ideale, anal6gă
torea imagine graţidsă din doinele populare :

::

a

eu urmă-

Dragele iubirele

:

" Cântă ca păserile
In tote colțurile
Și prin lunci și prin câmpii
Şi prin munţii cei pustii
Iubirile care-să mari
Stai la drumuri ca talhari,

Iubirile care-si mici
Se aţină pela potiei.

“Treci prin tină nu se ?nţină,
|

De voinică tineri s'anină,

-

Dati prin apă nu se 'an6că,
De copile se tot legă,
Ţrecă prin foci nu se topescă

.

"Ci mai tare incă hoţescă.
La umbră, ?ntunereci gândirea-mi se arată
"Ca tigrulă în pustiă, o jertfă așteptândă...

Şi prada ie gata..; de fulgeră luminată
Ca valea chinuireă se vede sângerândă.

Gândirea personificată şi asemenată cu unt tigru ce-și

aşteptă în întunerecu prada! Mai pâte fi altă imagina,
în care sâ-se esprime mai viu focult Și. puterea unei
gândiri preocupate de uni lueru?
O! câte lupte, câte suspine,
Tăcut'a nâpte n'a ascultati;

SE

|
N

Câte pustiuride grâză pline
A mea durere n'a visitată!
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trecea cu repejune,

Trist, rece, mă gâsiă.

Afară de acestea, a-și mai pută cită și alte esemple,
dar” și acestea suntă mai mulţi, decâtu face trebuinţă
pentru a ilustră ratecirea acelora, pentru ca se nu mt
servesc de-o espresiune mai meritată, cari de mari
critici ce vorii s6 apară, mai prefera a decopii, esemplele
aduse de alţii și din clasici Străini, decâtu a studia
autorii naţionali şi a scâte esemple din ei, Ce nume
„merită

acelă economu,

care

scie mai

bine

ce are Yeci-

nulu seu decâuii ce are elu ? Fără a înfă luerulu, esemplele de personificări și imagini scâse mai sus din poesiele lui Aleesandreseu, prin noutatea, concisiunea, puterea

1
:-

și coloritulu lori, fiindu totu-odată seâse din sfera nâstră
de cugetare și tornute românesce, sunti cele mai multe
superidre esempleloră aduse de d-li Maiorescu în broșura
sa despre poesia română la pag. 18 şi 19, din Omeru,
Oraţiu, Sofocle și Shakespeare, şi pe care d-lu Maiorescu
le-a copiati

de-agata

din

esteticulu

germani

Viseher,

pe care a voit a-lu contrabandă la noi. Este o regulă
ce curge din firea lucrului, și care e recunoscută de
toţi, că în critica opereloru deosebiteloru popore, abstrâ-

gândă dela principiele estetice „generale, cari nu poti
remân€ neconsiderate, totă-odată trebue s6-se ţină sâmă
și de modulu'

de cugetare,

de particularităţile,

datine-

|! le, caracterele, sentimenteleşi aspiraţiunile, cari "şi-au
|. fundamentulă”
lora în diversitatea naturei poporelorii.

|: Unu critici

ce nu:va ține semă

|. voi să aplice la tâte popârele
,

de acesta, și care va

tota aceeași măsură, acela
.
5

,

i

ad
nana

nara

.
i

ăe opati

(oepenat “

—
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a ajunsi a repetă sub altă formă operaţiunea celebrului
Procustu. In fine, s& nu se uite, că o imagine, o espresiune,

nici-odată

nu

atârnă numai

dela

ideia

pusă

în

ea, ci forte multu dela modul de espresiune; în o limbă pote să fiă bine esprimată, aceeaşi imagine înse în
altă limbă nu se pâte traduce, une ori nici înțelege.
Tvehue căutate imaginile, cari resari din viţa, din
credinţele, din modului de cugetare alu poporului pentru

se serie, și totii

care

cuvântulu,

asemnea

trebue

să-se

ice și

espresiunea ce întrupsză imaginea.

Y.
Aleesandreseu,

mai

pe

sus

de tote,

se conşideră

ca

fabulisti. Nu prea i-se dă valâre în cele-l-alte, dar” în
fabulă lu ţină toți de învingătoriu. Cu câtu drepti, vomu
vede, Dâcă pentru alte specii de poesiă timpula nu i-a
prea fostă favorabilu poetului : puțină instrucțiune, prin
urmare multă

greutate

rinţe ale artei, limba în
greşită a timpului sei,
și fără a o învâţă,—d6că
„în genurile mai înalte
avuta

timpolu

de-a

put

înţelege adevăratele ee-

formare și, pe lângă acesta, ideia,
că limba mamă o poţi sei și serie
a putută s&-lă impedece acestea
ale poesiei, pentru fabulă înse a

celu mai

favorabila,

căci năbușirea

mai

mare s6i mai mică a cuvântului, a părerei celoru mai
buni, trebuii să aducă cu sine xesufiarea duterii, a adeve-

rului prin fabulă, singuruli mijlocu alu popâreloră apăsate de a-şi mai vărsă foculu, de a spune adevărului atâtu de omoritoriui. pentru toţi apâsătorii. Din nefericire
între anii 1830—1859, timpulii în care serie Aleesan-

—
drescu,

România

şi mai
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alest

Munţenia

se află

în o

asemenea stare, De-când aceste stări s'an schimbati,
nime nu-și mai aduce aminte st serie fabule, 6r' cine
se rătăcesce pintre animalele cu graiuri omenesei, se.
întârnă- aprope mutii, ca şi cel cea veduta lupulii,
eum dice Românulu ! Lucru fireseu, adi- când toţi nătângii potu vorbi şi serie, precum și seriu, a: punere de
capu, fară se-i întrebe nime de ce le sunta negri ochii,
fabulistulu, cela puţină în ochii mulţimei, apare aprope
de rîsn.
Alecsandrescu

Si îndrepti

înse avi

nu

numâi

motivă,

dar” eră

se serie în timpulu sen fabule. Intrebarea

este : cum le-a scrisa? A cultivata elu fabula, pe lângă
trebuințele timpului ce se împuneai atunci, totii-odată
şi eu înaltă intenţiune de artă? Aici este punetulă în
care noi ne despârţimu de opiniunea de pân'acum asupra lui Aleesandrescu ea fabulist, opiniune, care o
audi, o vedi aruncată în trâeătu ici-colea prin scrieri,
dar

n'amă

vădut'o

nieăirea

desvoltată,

întemeiată, cum

trebue se fiă în 0 literatură, care se pretinde

ca atare.

Aleesandresen a întrebuințata fabula nu ea artă, ci
ca simplu - mijlocii de. luptă politică. Mai tote fabulele
lui, de almintrea destul de puţine, cu tâtele 36, sunt
satire politice. - De-aici a resultafii ea defecta de fonâii,
i. lipsa loru de varietate. Ele se învârteseă eu deosebire
îngiurula a d6ue idei, sumeţia sâi vanitatea și fâțăria,
calităţile rele și nedespârțițe: de Gmenii politici. Vre-o'
19 fabule se ocupă numai cu ideia cea dintâia.
La NOi.
fiindă publicula preocupați mai numai de politică, ce-
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tindu cu lăcomiă, 6re-cum copilăreseă, loviturile, mușcările, picăturile, ce se îndreptă mereu contra 6menilori politici, aspiraţiunile pe acestă carieră fiindii forte
mari și aprope generale, privindu-se cu unu feliu de
despreţu la alte aspiraţiuni, adese-ori cu totulu neînţeese

toemai

din causa

direcţiunei

unilaterale

și din lipsă

de adevărată lumină: ne putem esplică ușoru pentru
ce fabulele lui Aleesandrescu ai fostă atâti de gustate
întruni

timpă,

6r' adi

deşi

nu

le mai

ceteseu

decâtii

curioșii, mulţimea înse trăesce în tradițiunea opiniunei
de mai nainte și continuă şi ea a repetă aceleași frase,
aceleaşi laude, fără să-şi potă da eemă pentru-ce, ci
fiindu-că

așa au apucati

dela cei mai

bâtrăni.

Dâcă înse lui Aleecsandreseu i lipsesce

ideia de artă

și varietatea temei morale, cea mai importantă în fabulă, căci acâsta este adevăratulu ei spiritii, are înse unele
bune însuşiri mai de a dOva mână, şi cari, pe lângă
ideia politică, aa contrebuitii le popularitatea fabulelora.
sale. Subiectele, pe câtu cunoscemi noi, suntu mai tote
invențiune propriă, ceea-ce nu este partea cea mai ușoră
a fabulei, unde cei mai mari fabalişti adese-ori nu
“faca decâti decaleă module esopice. Poetula, seeu și
uriiformt în tema morală, a sciută s& depună o destulu
de avută varietate de idei în desvoltarea fabuleloră, şi
-B& dee yioiciune naraţiunei, sub care punctii-de-vedere.
cele mai puţini succese suntu în- care s'a aplicată uni.
versi uniformii, uni defecta care în fabulă totu-de--

una

'şi resbună.

mitatea,

secăciunea

Căci deră fabula,
și mersulu

afară de unifor-

ei pedestru, mai

este

.

.

,

.

.

.

>»

|
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lovită

"

şi de monotonia

versului, apoi este în gene

perdută,
Piesele
sta

i

$
>

suntu peste totu cam de aceeași valore, Ac€-

provine

din

uniformitatea

ideii de fonâu.

Poetuli,

ca şi in cele-l-alte poesii, nici în fabulă, nu se vede
a-și fi. data mai multă silință, ci s'a mulțămita eu întâia întrupare a ideii. Fabule, cari resarii ceva mal
multă dintre cele-l-alte suntu: 'Tororulii şi pădurea,
Dreptatea leului, Lupula moralista, Vulpea liberală, Cuculă, Șarlatanula şi bolnavul, Porcul liberata și Catârulu.
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In fine Sta şi doue din cele cinei. epigrame dela călcâiulu cărţii :

CELUI CE SCRIĂ
că

poesia

e bla

nebiruită

Dar bola poesiei. este nebiruită ;
A3 ijisă şi tu ?n viâţă-ţi ună singură adevăru;

Dovadă la acâ-ta e musa-ţă cea pocită,
Și versurile tale care se tragii de păr.

D'atâta' vrezae lumea îşi baie jocă de tine,
Şi 'n loeii 88 pui silinţă a seri ceva mai bine,

Din qi în qimai tare te vâdă că şehiopătezi,
Ce doctori aşa mare pote sâ-se găsâscă,
“De a ta nebuniă să te tămaădusşcă

,

Secu velu puţiuii să facă în prosă să visezi ? .
[, x

M'am silită toti-de-una să-mi dobândesci nume,
„Şi prin purtăsi cinstite să mă cinstescii în, lume
Fâră se am mândria să dică cam isbutiti,

-

=
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Dar decâd luaă seire câ tu, şi alți ca tine,
M& defăimnaţi în obsce şi vorbiţi rei de mine,
Incepi să mă eredii singurii de ceea ce-am doriti.

Acestea

sunţii tote speciele de poesiă în cari

Alecsandrescu.

Resultatulu

este, că nu

pututu

a seristi
reeşi în
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nici o speciă deplinu sâir celi puţini să atingă unii gradu
mai înaltu de perfecţiune. I lipsesee în generalu când

limba, când forma, când fondul. Causa prineipală, după
părerea nâstră, nu zace în lipsă de tălentii, ci de seriosă

“ aplieațiune. Arta poesiei, “cea mai grea, poetul

şi-a fă-

cut'o forte ușoră. In locă de-a consideră poesia ca unit
diamanti, la care până ce să arunce schintei, trebue multi

„88 asudi pilindu, a considerat'o ca unu bulgăre de lutu,
care jarunei pe rotă, învertesei de câte-va ori şi-a eşitu
- — olana. Afară de lipsa de pregătire, n'a insistatu seriosi
asupra

nici

unei

specie, ci a trecuti

dela

una

la alta.

Defâete tâte acestea nu numai ale lui Alecsandrescu,
ci ale tutureru poeţilor din epoca; sa.
Dâcă Aleesanârescu şi-ar” fi făcută din potsiă o ocupațiune seri6să, în câtu putem pâtrunde noi, avea se atingă
mari resultate în baladă şi satiră ; în baladă prin închipuiea sa viiă, plină de imagiui, şi prin espresiunea vigorosă,
cr 7 în satiră prin ironia-i ardetore, şi stilulu atâtu de
muşeătoriă.

Dar”

toemai

cu balada

şi satira

sa

ocupata

mai puţini, semnii că nuzși încercase puterile seriosi şi
cu răbiare pentru a se pute studii singuri, căci fără de
acestui studiu se îmmormânteză de viu celu mai buni talentă,

precum

Sau

şi îmmormântati

unele

la noi.

eo Prime imageriă

CRITICA UNEI

CRITICE.

I,

Dâcă

este o datoriă pentru

publica și o. binefacere

pentru scriitorii, ca elu s6 vâdă cum lumea se intereseză de scrierile lui gustându-le, eriticându-le, nu mai
puţinii trebue ca publiculii să privegheze seriosi atâtu eri- ticele lăudătore, câtu şi cele mieșorătore sâi chiar distrugătore, căci în asemeni cestiuni se amestecă nu numai nesciința, burui6nă atâtu de lăţită, seu vederile stângace, gusturile tâmpite seu bolnăvieiose, ci forte adese-ori părtinirea,
spiritulu de coteriă, şi antipatia. De-aici se nasce datoria
"de a veghii nu numai asupra gustului şi opiniunilorti
mulţimei, dar și asupra

părerilori

şi apreţiăriloră, ce se |

pronunță în scrisă și cn pretenţiuni de sciinţă şi artă
asupra operelori: Trebue şi criticele supuse la cercetare
și criticate. Acesta cu atâti mai vârtos trebue. se-se
facă atunci, când este vorba de judecarea în mare a unei
lungi activităţi, pe unii terenii Ore-care. Er" când e vorba
de o n6uă direcţiune, ce ară voi unii sâii alţii se dee
cutărei activităţi, atunci datoria iă fața împunătore a
unei necesități de ordine socială. Aici nu mai este vorba
de a apără de nedreptăţire pe unulu s6u pe altuli, pa

—
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publiea su pe seriitoria, ci de
pe uni tereni sei altulu, s&
perieliteze si să-se întroducă
culă celei, care esistă şi care

a priveghiă ca direcţiunea,
nu se rătâcâscă..st nu se
alta scăleiată, rea, în loare pote trebuință numai

de o nduă îngrigire, de îmbunătăţiri ici-eolea.

In faţa

unori asemenea încercări este datoria fiă-cărui omi cu
cunoseiinţă de lucru a face să i se audă vâcea la timpu.
În acsstă împregiurare ne aflămu față cu o seriere a„_părută de curându sub titlu Poesia Română de d. Titu
Maiorescu. *) Seriitoriuli broşurei în generala condamnă
poesia română câtă s'a scrisă păn'acum. Lucrulii, după
„ pan'aci nu are vre-o însemnătate, căci părerile şi
gusturile suntu libere, şi mai vârtosu când părerile se
pronunță

ppt ai porime e zi zilei
a bi

ma

E[i

fără a se întemeiă,

cum

se mulţămesce

a face

d. Titi Maioreseu. Se pâte, că nu numai seriitoriulu
broşurei este de vină de gustnlu ce-lu are, şi că nu și-a
pututii intemeiă, părerile. Părerile sale, încâta se atinge de
fondulu cestiunei, suntii mai numai negative, prin urmare
fără însemnătate pănă când nu scie să pună ceva positivu
în locu, Broşura are înse şi trei părți positive, şi anume :
“dntăiă, scriitoriulă a avutu nesocotința, a cutezatu
chiar se copieze aşa numitele sale teorii estetice din unit
seriitoriu germanii, despre care de altmintrelea tace ca
mormentulă, voindi sg păuneze la noi cuu penele altuia,
— fabula coțofanei;

a diua, d-la plagiatoriu, deşi profesoru de filosofiă şi
prin urmare de estetică la Universitatea din Iaşi, n'a
*)

Poesia română cercetare critică de Titi Maiorescu, urmată
de o alegere de poesii. Iași 1867.
.

—
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înţelesu pe seriitoriulu germană, și neputându să-l traducă și se-lu publice tota sub numele seu, l'a jumalita
și i-a scăleiati cumplita ideile;
a treia, d. Tita Maioresea aruncă anatemă asupra subieeteloru

istorice,

a sentimenteloru

și tendințelor

na-

ționale, căci sub naţionalitate, dice dânsulu în altii locu,
„se ascunde egoismulă şi barbaria,“
,
Decă d. Maiorescu ar fi comisă în broşura sa numai
comanismu

avuţi

eu

literari, despoindă

la întnnerecă

spiritulu, -mărturisimi,

căci acesti

pâcăta

nu

pe cei

luamu

mai

condeiului,

"lu comiti la noi şi alte fețe literare,

dar” când d-sa nici macar nu înţelege pe celui ce-lu despoiă,

necum

înalţă
nasu

s&

scrie dela

ca reformatorii
bieţilori

sentimentele
şi barbariă“:

Români,

sine,

şi

cu tâte acestea se

vorbindă

cu unt: tonu grosi pe
lângă aceea condamnânâa

şi pe

și aspiraţiunile loru naţionale ea „egoismil
atunci

nu

mai

îneape

vorbă,

ca să stâmi

toți cu condeiula în tâcă şi se lăsăma pe unt ambiţiosa
împotentii, dar resfățatu, să ne arunce nesipă în ochi.
Autorul

împarte studiula

sea curată eriticu în due

părți, din care cea dintâia vorbesce despre „condiţiunea

materială a pobsieă“ sâa cum trebue se-şi esprime poetul ideile sale, er” a doua despre „condițiunea ideală a
Poesiei“

s6ii despre. subiectele

Din acestea se vede, că dlu

critică

ce are

să cânte

poetului.

autoră nu voesce

numai a

poesia română, ci tota-odată a da

adeveraţiloră

poeți români, care se voră nasce, căci pân' acum,
d-sa de-aceștia nu avemii, şi Ore-cari

după

prineipie, înveţături,

între eari apoi întreţese teorii şi raționamente

filosofice-

i
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estetice ș. a. după care singure, dâcă le vori înţelege și
„urmă poeţii români, vomit. pute st avemi
ratură poetică, Să vedemu !

și not

o lite-

II.

În acesti

capitolii

vomi vorbi aşadar despre

ântâia a eriticei seu despre
esiei.
_
„Cu

câtu arta

se desbracă

partea.

condiţiunea materială a pomai multa

de materia sci se

esprimă întruna materialu tota mai fini; cu atâtă ea
devine mai peifectă, Sculptura e mai perfectă decâtu architectura, pictură decâtu sculptura, musica decâta pietură, pentru-că fiă-care se esprimă într'una materiali mai
fină decâtă tote. cele-l-alte ; și în fine poesia-este mai per-

„Tectă decâtu tote, pentrucă ea se desbracă de ori-ce materialii fiesu. Deca poesia se desbracă de ori-ce materiă sensibilă, care este totuşi materialula în care se
esprimă, după ce este nediscutatii, că ori ce artă, pentru
a se pute esprimă ori realisă, are neapărată trebuință
de unt materiala 6re-care? Poesia în adevără nu are
nici unu materială ; ea. cea

mai

perfectă

artă,

ca suma

axtelori, este cu totulu nematerială. Mediulu prin care
ea se esprimă s6u se comunică, este însăşi fântâna s6u
principiului ei. Principiulu ei înse este fantasia poetului,
&r' mediulu prin care ea se percepe de cetitoriu ori auditoriă este răşi fantasia acestora. Astu-felin decă ama
pute dice, intruna înţelesu cu totulă împropriu, că poesia
are

și ea materiali,

acesta ar

fi însăși

fantasia,

înse nimici nu este mai puțină decâtu materială.

care

—
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D-la Maioreseu după-ece dice eu totii dreptula, ea limba
nu este materiala, ci numai unu vehicul prin care ideia
„concepută

de poeti se esprimă și se comunică

cu altula,

care raționamânta
înse densulu dimpreuna cu celelalte Ja, decopiatu din sus amintitulă estetieu germani *), dar fără
se rie. spună, vine apoi şi dice că materialulu poetului
seu mai bine alu poesiei se cuprinde numai în consciinţa
nostră și se compune din. imaginile reproduse. ce ni-le
deșteptă audirea euvinteloră poetice: (?). Mărturisima că
nu înțelege mi, ce voiesce eritieulu cu acesta raționamântu,

pentru-că ela pe terenulu specifica
nici unu inţelesu, ci numai pe terenulu
dar şi aici numai forte maârginitu şi
relativă de p&rcepțiune. Dânsulii dice
terialulu poesiei

alu poesiei nu are
celora-l-alte arte,
cu o putere forte
în scurta, că ma=

este „cousciința "nâstră

Departe înse

de aşa ceva, Consciința este numai 'celu dintâiu stadiu
s6ă procest prin eare omulu combină simplu ună obiecta
din afară cu imapinea ce" şi-o face elu despre acela -0biectu în lăuntrulu seu. Acâsta înse o aa toţi Gmeniiîn
stare normală. Celu ce vede-uni edificii, o statuă,o
iconă ş. a, chiar prin aceea că le vede, pricepe în generalu că suntu, sâu că esistă, 6 în specialu le pote înţelege numai încâtu

"lu ajută cunoseinţele, esperinţa;

Dar

simplu numai „în conseiință“ sâii prin ea este eu totulă
imposibila a put€ produce nici prosă, necum poesiă, și
totii aşa de imposibilu de a se put6 pereepe şi gust. La
acestea şi cu deosebire la poesiă se cere fantasia,ecăei nu
%)

Aestethik oder Wissenschaft des Schănen v. Pr. Fr. Th.
seher, Stuttgart, 1846—1857, +. II. pag. 1164,

Vi

e

pi

a pie

m La Meeta bnr

i

— 64—
mai prin acâsta se potu percepe și reproduce imaginile
poetului. Va se dică, materialulă în care lueră poetulu
cu fantasia lui este însăşi fantasia ectitoriului ori auditoriului,
Acestă raționamentu, care celebrulu esteticu germani
citații mai sus "li desvoltă pe largă, este atâtu
de justa,
atâti

de fundatu,

încâtu nu mai în' ape nici cea mai mică

îndoi6lă. D-lu critici înse, deși se ţine ca orbulu de gardii
de filosofulă germaniu şi-l decopieză, l'a neînțelesu şi
aci ca şi în alte locuri, după cum ne vomă convinge mai
înjos.
Nu putemii trece dela acestă materiă fără a pune în
vedere una din cele mai grave contradiceri în critica
d-lui Maiorescu. Dânsulu adecă qice la pagina 2, copiându
pe Vischer, că limba nu este materialul poesiei ei nu:

mai vehicululu s€ă mediulu prin care ideia concepută de
poetă se esprimă şi se comunică cu altulu, 6” la pagina
36, dnpi-ce a vorbiti mai nainte despre condițiunile sti-

distice ale poesiei, dice : „Partieularităţile.

stilului: poetică

(espresiuni

determi-

nate (!), epitete, personificări, comparaţiuni) purcedă tâte
din trebuința de a sensibilisă gândiraa obieetelori ; acesta,
provine din necesitatea de a creă poesiei elementul materialu,

ce nu-lă

află gata afară

din sine, de care

înse,.

mu se pote lipsi nici unu opu de artă, frumosulu' fiinda
toemai esprimarea unei idei subo formă sensibilă corespundetore.*
Va st dică, aicea dânsulu afirmă din contră de-cum
afirmase mai sus, că limba este elementulă materială ali

—
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poesiei. În fine la pag. 70, după lungi răteciri vine crăși
la susținerea dintăiu, adecă laa lui Vischer. Mai încolo
d-ln critica dela pag. 4—19 estrage done capitole lungi“
din estetica lui Vischer (III $ 850 şi 851) şi anume
unde dice că, deore-ce cuvintele în limbă cu timpulu 'şi
perdă fondulu lori materială şi devini tota mai abstracte,
stereotipe, sâu tocite, poetula toti-de-una sâ-se silâscăa
serie cu cuvinte, cari suntii mai plastice, măi viue. Numi potii resiste, se nu reproducii unele locuri relative

:

la acâstă materiă din Estetica lui Vischer plagiate în tăc2rea mormântului de dlă eritieu.
Viseher dice : „Poesia în espresiunile sale nu trebue
să admită nimicu jumătățitu, mărginitii, reservată ssa
împârțiti. De ore-ce în pesiă totulu trebue se fiă numai vi6ţă, aşa totu-odată trebue să fiă şi totulu întregi; espresiunea mai bine ss fiă nemărginiti de îndrăzneţ,
decâtii sfiiciosă, ciuntită.
Espresiuni ca binișoră, încătii-va, în parte, încâti, așa dicândă ş. a. receseii
numai decât poesia și se așâdă re-cum ca o rugină
pe toti înţelesul poesiei. Pentru aceea metafora este

mai poetică decâti

asemănarea.“

(v. III. p. 1420—1),

„Mai înainte de tâte si vedemu acele mijlâce simple |

;

prin cari poetulu 'și sensibiliseză ideile sale. , Poesia
nu tr&bue să lase, ca cuvântul să fiă numai unu conceptă morti pentru fantasiă. Fiindi-că substantivulii,
ca subiectu alui construcțiunei, în limba de -tote dilele
este ună conceputu uscati, seci, astu-feliu remediuli
celt mai de-aprâpe pentru a-la învioșă în fantasia n6s-

tră, este a-i aduoge

epitete... Efitetulu

este aici adao-

gere, sr nu
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predicata ; pentru- -că aici

nu e vorba

încă

„despre o enuneiațiune, care are se-se facă numai cu a“juoriuli întregei construeţiuni, ci. vorba este “despre
desvoltarea subiectului în sine pentru a-lu înfâţişă câtu
mai viu şi mai espresivă înaintea ochilori interni, scu

ai fantasiei. Acesta va st dică! pepitelă ornanti“ (epitheton ornans), cart, din punctult-de-vedere alu prosei,
este numai una ornamenti acățata așa dicânda de ideia,
er din punetii-de-vedere alu poeziei este. o desgheţare,
"0 încăldire a imaginei, care s'a recitu și-a înghețata în
“ “euvântuln

Acestă

desvoltare

este atâtu

de neineungiurată în poesiă, încâta ea, mai cu s6mă pe
„ terenulu epicii, fiesâză epitetele sale ca ceva, stătătoria,
neschimbata ; ea_nu face înse acesta numai pentru ea
se aibă cu ee să-şi împle versului. Cuvintele aripate ale
lui Omeri pr. Acheăă pletoşi, mortea lungităre, va să
„dică care

lungesce pe omii

la pământii,

ori-câtu

se repe-

teză, totuşi nici odată nu ne displăeu“, (v. III p. 1221).
„Sensihilisarea se pâte îndeplini şi prin aceea, că poetulii esprimă

situaţiunea sea faptulu

şi prin

unt

verbaă,

Aci toti-de-una suntu a se preferi verbele, cari au o
însemnare mai nemijlocită, mai ageră, mai sensibilă
860 mai espresivă, Este mai poetică a dice: durerta mă
mă sapă,

mă

râde; mă săigetă, decâtu me

miș-

că, me cuprinde ș. a.“ (v. III. p. 1992),
Mai îneolo, vorhindu Vischer despre așa numitele fi“guri metonimiă și siueedoche, dice : „Este unii ce carac„teristien la metonimiă, că ea nu urmeză numai legile
imdividualisărei punându particularulu în locu de genii

a

- Scurmă,

a

-

dilele..

ai

a

de tote

i

MI

—

—
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pr. Cicerone. în loci de oratoriu, câne în locui de ani-'
mali, ei din contră ea pune generalulă, abstractulu, în

locu de specială, particulari, coneretă, d. e. secolul în
locii de gensrațiunile în viță, omenir
în ea
loci de 6meni, speranţa în locu de celu ce spereză, resboiulă şi
pacea în locu de aceea.ce.se cuprinde în ele, cochetăria
în loei

de vestmântele

cu cari se înţorton6ză,
în loci de omoritoriii.
Almintrelea, acesta nu
câtii o prescurtare logică, care obvine în tote

omoruli
este delimbele,

chiar şi în prosa de tote dilele. Dar totuşi din acâstă
luogă depărtare numai uni pasti trebue să facemi și
ajungema îndată în. centrulă, în inima poesiei. - Acsstă
procedură nu se întâmplă numai prin aceea, că poetului:
pune abstractulu acolo, unde prosa nu ar” fi pusi,d. e.
când dice Machetu înainte de omorirea lui Duncană, că.
„acuma merge omorulă la lucrulă sei“, pentru-că aici
Şi în limba de tote dilele se pote pune omorulă în locă
-. de omoritorii, ci poetulu totu-odată însufleţesce, personifică abstratulu. Cu o putere originală se face acâsta
prin epitetu și verbi, împreună cu cele-l-alte desvoltări și adaogeri, precum d. e. strigă Macâduft la Shakespeare: scheletosulii omoră fleșteptată de lupă, sentinelă su. care urlândiă i dă semnaluli, se scolă şi se
duce ca o stahiă la ţinta luă; Chochetăria zace în du-.
lapă îmbracată ' în haine de mătasă ; Resboiulii se.

" sburlesce și-şă rânjesce dinţii în ochi blândă ai păcii
ete. Din acestea se vede, că personificarea este totu
acelu actă prin care s'aii năseutii deii, cu singura deosebire,

că personificarea. remâne

numai

o aparinţă

li-
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heră,

estetică,

pe când

creaţiunile

cele mai

însemoate

ale mitologiei sai fiesatii în credință ca persone reale.
Cu tota fiesarea înse, acâstă personificare totuși a remasă totu-odatăşi ca uni actu liberi alu fantasiei, care
cu atâtu se repetă mai dest și succede mai uşori, cu
câti 6menii s'au dedati și s'an înveţati cu personiflea-

rea de dei.

Cei vechi poseda o fantasiă

atâta de în-

drăznâță în însuflețirea de concepte generale, "precum
abia s'ar' fi pututa aşteptă dela liniştea loru plastică.
La Sofocle ajutoriulii are ochă voioşi, vorbele, la Euripide şi Aristofane, aă ochi neprietinoşă, la Pindari vercul, ce este în nascere, are față ce străluce de departe ; chiar şi sufletului i-se atribue ochi, calumnia
are ochi arqetori, la Shakespeare gelosia este unii monstru cu ochă verţlă. Și Horaţiu are personificări forte
fantastice, pr. grijea, care se sue pe calu din dereptulu
călăreţului.* (v. III. 1223—4).
Aceste

juste

şi adânci

raționamente

ale

celebrului

Vischer le vedemi. decopiate, împreună cu altele de
prin alte locuri din aceeaşi operă, pe paginele 4—19
- din critica d-lui Maioreseu.
Mai în colo copieză din
Viseher, capit. 836, 848, 856, 860 ete. Relativi la observaţiunile ce le face d-la Maiorescu asupra asemenărei poetice, nu ne putemi uni cu d-sa. Dânsulii dice
„Că precum prin d6sa întrebuințare se tocescii monetele
și se perde chipulu şi: pajura esprimate pe ele, așa din
comparaţiunile prea desi audite se şterge imaginea sensibilă,

şi cu

acâsta

totă rațiunea

lorii de-a

D-lu criticu, ehiar şi acestă asemănare

fi“.

cu

moneta- a

|

609

-

luat'o din Vischer,
înse a aplicat'o reu, pentru-că Viseher o aplică la singuraticele cuvinte, &” nu la asemsnări. Este mare deosebire într'una cuvânt dest audit

Și într'o asemănare desu întrebuințată. Cuvântuli remâ=

ş

: - ne

toti

nimici,

același,
prin

nu mai

urmare

poţi

luă Ilici

elu remâne

adaoge

simplu,

la elii

neschimbată, -

ori unde lu vei pune şi ori de câte ori la vei respică.
Altu- felii este înse cu asemânarea ; una și acepași ase-

m&nare pote luă mii de-forme și umbriii, și tote deo-

sebite de-olaltă, încâtu fiă-care pare nâuă. Se luămu chiar asemenarea, - cu leult, ce-o reprobâză anume d-lu
eriticăi, și chiar din evangeliuluu poețlorii, dih Iliada lui
Homer, d. e.
Leului,

care, âmblându

să sară în staulu

la 0i, fu să-

getatu de păstorii şi înfuriându-se prin aeâsta sare
orbesce între oi şi ucide din ele: se asâmână Diomede,

care, fiindu atinsu la umără
se răpede

furios

de săgâta

între Troieni

şi ucide

unui Troiani,
la' ei.

(UI. V.

136—143).
Leiloră, ce crese în păduri dese, văpescu boi şi pră„dâză turme de oi, până când. odată cadu şi ei morţi
“sub

mânile

păstoriloră : se as6menă

Agamemnonă. (|l. V. 554—558).
-

Leuhă, ce ruptii de fme

doi

Troienii ușiei de

„|

âmblă să răpescă vr'ună boii

grasă, dar” nu pote pentru-că -cânii şi boarii. veghâză,
săgeteză şi aruncă cu tseiuni după elu, şi astu-feliu, neputându răpi nimica, diminţa se depărtă întristatu: se
asemână Ajace, carele înspăimântatu e siliti a se retrage

[ej

|| dintre Troieni. (1. XI. 547—555).
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Leului fiimândii,

ce se

duce la staulu se răpeseă

vr'o

die, şi deşi află acolo păstorii şi cânii, cari se iai după .
elu, elu totuşi nu se retrage până când sdii răpesce ceva,
su "li nimereseu păstorii eu săgetele : s'asemenă Sarpedoni, ce se răpede furiosu asupra Grecilori. (Il. XII.
299—307).
„Leului, ce s'aruneă în mijloculă boilori ce paseu pe-o
luncă verde păziţi de-unu păstorii, ce nu se pricepe la
luptă : se asemână Hectori, care se răpede între Greci
şi ucide la ei. (Ul. XV 630—636).
Leului, ce în munte se luptă eu ună mistreți pentru
unt isvort, voindu st bee amândoi din elă, dar în urmă
leulu ucide pe mistreți: se as6mână Hectori ce veide

pe Patroelu. (Il. XVI 823—827).

|

Leului, ce răpesee o vacă din ciurdă, o sfășiă și-i suge
sângele, er” cânii latră şi păstorii strigă împregiurt, dar”
nu euteză a se apropiă: se asemănă Menelau de care nu

euteză s&-se apropie Troienii când eli omâre şi despoiă
pe fiulu lui Panti. (|. XVII 61—68),
Cine va dice acum, că aceste asemănări, tâte cu leuliă,
şi de care ași mai fi pututu aduce înainte încă fârte
multe totu numai din Homeră, sunt nisce monete toaite ?
De-aici “urmeză, că teoria eriticului este absolută falsă,
Totu de-aici resultă, că efectulii asemânăriloră nu depinde
dela noutatea

loră,

ci dela

modulu

cum

se aplică

și se

desvoltă. Prea naturala, căci altu-feliu, pentru a fi con:
_secinţi, ami ajunge la absurditatea, că ar” trebui se repro_bămu chiar şi rima în poesiă, pentru-că ea încă ar'fio

monetă tocită prin desa seu continua întrebuințare. De-

a

2

”

orece inse rima sei totulu din care ea face o parte, este

atâtu de nou și variată, pe câti suntu de variate ideile

|

|

;

poeţiloră, astu-feliu nici odată nu ne desgustă și nu se
tocesce. Să nu trecema înse eu vederea nici acea: împre=giurare, că nici noutatea cuvinteloru nu-și are totu-deuna rațiunea ei de-a -fi? T]nu drastieu esemplu ne dă

|

Aristotele în Poetiea, în capitola XXII,

:

că Fischilit şi Euripide an făcutu totu același versu, adecă
Esehilu:
Raculiă

ş
|i

câre-mă

mâncă

unde ne spune-

carnea dela picioră,

kr Euripide în loei de cuvântulu de tote qilele „mâneă* a pusi cuvântulu mai rari „se 6spătă“ şi a disu:
Racul care se dspătă cu carnea dela picioră.

Şi eu tote acestea versul celii dintâiă e bunu, 6” celu
din urmă rei,

i Zap sa

AI

In fine dice d-lu critieu, că tote potsiele politice şi
cele „rele istorice“ suntu lipsite de sensibilitate poetică,

La aserţiuneă din urmă e de-ajunsu s& observi, că poe„
siele rele, fiă istorice, fiă neistorice, remânu toti rele,
er” ce se atinge de cele politice nu-i potu da dreptate.
|.
“Cele mai multe din liricele lui Pindaru şi Oraţia ș.a,
tvatsză

subiecte

politice, dar” cine va fi în lume,

care

se

eredă criticului nostru, că poesiele loru'sunti lipsite
de sensibilitate, s6a, eu unu cuvântu, rele. Acestă ideiă
crudă se. pare a unui scolarii, care dă și elă -abuşilea prin
arta serierei. Poesiele lui Bâranger, ca să vorbimii şi
de-ună poetu clasică moderni, nu sunti asenmieriea mai

multa sea mai puţină politice, ocasionale, și ore pentru
-

i

acesta
nu

nu este elu între

gloriele

literare ale Franciei,

este unuli dintre cei. mai -inari

lirici

moderni?

Nu

posedemiu noi. o sumă însemnată de poesii politice și istoriee din: cele mai bune? Deşteptă-te Române, pe care
"a

citeză chiar

şi d-sa ca: modelu,

niloră de sânge,

ora

unirei,

ş. a. din cele politice ; Mama

Romă-

luă Ste-

fană cel mare, Mircea celă mare și solii, Mihaiă scăpândă stindardulă, Cea depe urmă _nopte a. lui Mihai

ş. a. tote istorice, nu suntu 6re totu atâtea mârgăritare
în literatura nostră?

D lu critica are nefericirea a se împedecă tota de poezii |
de cele rele, cari nu mai. au lipsă a fi criticate, căci
suntu criticate ele de sineși, cum s6 va vede mai înjos.

Dar, se înţelege, -nimică mal sigură că nu greşesci, dei-

câta a te acăţă de poesiele, despre care şi băeții din scâla:

Ss
"N

la cea dintâiu cetire, reda că suntu rele,
.

_

.

-

HI.
0

„

N „

-în vedere mai întâiu
Densulu adecă dice:

-

-

ideală a poesiei

următorea
|

vomu

pune

!

teoriă a d-lui critică.

„Ideia sei objectulu espri matii prin poesiă este totude-una unu simţimenti s6u o pasiune, şi nici odată o
cugetare esclusivă înteleetuale S6U. care se ține de tereA iuli “seiențifiei, fiă în teoria,
fiă în “aplicare practică.
Prin urmare iubirea, ura, tristeţa, bucuria, desperarea,

____mănia ete, suntu sujete. poetice ; “învațătura, preceptele

incearca:

_

Trecânădu.la condițiunea

“morale, politica ete, suntă objecte ale scienții, și 2că 0=

„dată ale artelorii ; singurulu rolu ce-lu potii jocă ele in
- i

|i
!

_
representarea

—
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„frumosului,

sențimentului şi pasiunei,
arte,“
:
-

este de a

tema,
Ie

serși

de

eternă a

ocasiune

frumâseloru:

S5 analisămii acestă teoria şi resultatult ne
va probă,

dică este justă şi întemefată sei eu totuln
falsa. La în-.

“ceputuli

acestei analise antieritice amii arătatu,
că poesia

este arta cea mai perfectă, cea mai subli
ma, De-aici recă ea. este totu-odată și o artă unive
r-

sală, care- adecă cuprinde tote cele-l-alt
e arte. Ea este
verfulă piramidei artelora. Viseher dice :
„poesia stă faţă
eu sistema celorii-l-alte arte, ca centrulu
celă mai însemnata

alu nerviloră

adecă creerii,

față cu centrele sub-

-

sultă nemijlocitii,

ordinate ale nerviloru şi cu. membrele ;
dar” acestă imagine nu este a se înțelege. într'acolo, ca
și cum: prin ea
s'a” însemnă cugetarea în oposiţiune cn
simţemântulă
și eu contemplațiunea, pentru-eă din contr
ă poesia este .
- arta întrâga, în care adeeă suntii împreunate
simţemântulu și contemplaţiunea, musica și artele plasti
ce, precum

în ereeri se concentreză

ganismi,

tâtă activitatea

e

îtregului or-

o

|

Prin urmare câna g-lăă critică dice, că obiect
ulu poesiei

trebue

pasiune,

să fiă toti-de-ună.- numai

prin

ună

simţementu

acâsta de o parte a degradată

sâa o

poesia Ia

una din artele cele mărginite, confundând
u totă-odată, din

punetulu-de-vedere alt conceptului puri,
poesia cu mu=
sica, &' de alta “parte, din punetâlii-de-ve
dere alti poesiei in inţelesti proprii, a redus'o la poesia
speci fieă po-

pulară, împingând'o în stadiulă primitiva ulă desvo
ltărei
sale, adecă în acela periodă alu artei înaint
e de artă.

—
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Musica este care are de-a face
“tula,

&' poesia,

ca arta cea

eselusivii eu simţemân-

mai perfectă,

universală, cu-

prinde și musica în sine, da” nu se cobore s6i restringe

la musică,
|
Representantele adevărati şi
este simţemântuli seii pasiunea,
cu totulii eu cele-l-alte animale,
Jui. Apoi spiritulu nu este, așa
în simţemântu,

universal ela omului nu
căci atunci s'ar' confundi
ci spiritulă în totalitatea
dicându, închisă, ferecatit

ci elii se înalţă și trece la ideiă, De-aiet

+ resultă mai încolo, că. după teoria d-lui critica, spiritulă
omenescii nici în o artă nu sar

mai maultu. ca toe-

sensualistu de cea mai periculosă speciă. O asemenea
poesiă. în loci de-a servi să înalțe pe omu, se-lu cultive,
să-l înnobileze, din contră Var înselbătiei. Atunci .s0cietatea în loci de-a adoră pe poeţi, din contră ar” trebui
să-i alunge cu petzi din sinulu sei, Indeosebi o asemenea teoriă, chiar în literatura nâstră îneepătâre, ar” fi
unii venină pentru noi ca poporii, cure avemi cea ma

car,

teoriă 4, Maiorescu se desvelesce ca unii materialistii seu

azere

joai în poesiă, unde
celu mai libera în
felia pâte represent

mărgini

din contră elă trebue se aibă sborulit:
ori-ce direeţiune, căți numai astăomulu în totalitatea lui. Prin acestă

mare trebuinţă de vigorositate, de energiă, în împregiurările etnice în care ne aflămii, ax” fi pregătirea de morte,
căci 0 asemenea poesiă ne-a” inoleși, efemeiă, ar face
din noi nisce sibariţi, câre; seimii, că şi-a plătitii gâdelirea simţemeântelorii cu o morte rușin6să, Acâsta este

chiămarea poesiei ?
pretinsului
aia

vsdurămiă neadeverulă teoriei

ez

Pan” aicea

critieă din

punctu-de-vedsre

mai

înaltă ; s6 vedemii

şi

numai din punetii-de-vedere alu logicei. Dânsulu, precum
ami vâdută, dice la finele pasagiului citata, „că singurulu
rolu ce-l poti jucă în' poesiă, învețătura, preceptele mMovale, politica, şi alte subieete ale gciinței, este de a servi |
de ocasiune pentru esprimarea simţemântului și a: pasiunei.

Aici

nevrându

"ţi vine

întrebarea : 6că

învâţă=

tura, preceptele morale, politica ş. a. nu suntă simţemânti şi pasiune, şi nu 'suntii capabile de așa ceva, eum
sar” putea totuşi tormai în ele să-se depună și toemai
ele să esprime simțemântulii sâi. pasiunea ? Nu este acesta o contiadicere neaudită în. una şi aceaşi construețiune ? Dâcă criticul în șirele cele dintâiu ale teoriei
sale admite numai șimțemântulu s6ă pasiunea ca subiecte

ale poesiei, și eschide anume elementulu intelectualu sâi
sciențifici,,

după
parte
bine.
"culăi,

cu ce dreptu,

cu ce logică

mai vine şi înn6dă

aceea şi elementele, ce le-a eschisu odată ? Acâstă
a teoriei criticului remâne dar neînțelesă su mai .
înfrânsă prin sine însăși, negată prin însuși eritier” ceea-ce remâne lămuritu este, că critieulii, afară

de pasiune sei simţemântu, eschide din poesiă tâte cele-lalte elemente întelectuale, scienţifice şi morale. După acestă
- teoriă urmeză, că operele lui Hesiodu, ale lui Luereţiii,

„Georgieele lui Virgiliu,
“fi

4

E,

|

Epistolsle lui Oraţiu,

Comedia

divina alui Dante, o mare parte din operele lui Shakespeare-şi Goethe, şi cele mai. multe poesi: lirice ale
lui Schiller, totu opere cari au făcută şi voru face gloria
omenimei, ar” urmă, dicu, că tâte acestea, fiinda-eă conțina unele eselusivu, er” altele în mare parte, învățături,

elemente întelectuale, seienţifice, morale, st fiă eschise din
templulu Muselorii,ea nisce monstruosităţi literar6, cum se

esprimă în unu locii criticului ! Câtă daună pentru nepri.

- ceputa

omenime,

că d-li

Maiorescu

nu s'a născutii celui

puţină ev o :miiă de ani mai înainte, pentru ca 80 seâţă din
rătecire

şi s6 nu

se mui

Dar ca se ve puteţi

închine

la monstruosităţă !

face o ideiă și mai

lămurită de

logica d-lui Maiorescu, de neputinţa sa de-a domină cuprinsulu unei mici broșure, încâtii cela puțină s5 nu se
facă ridiculi prin cele mai eopilăresci. contradiceri, ve
punti

aici în vedere

o nduă

contradiesre

din

cele

mai

drastice chiar în cestiunea de mai sus.
La pag. 113 d-lu Maioresen: dice, din cuvânti în cuvântu, următârele :
:
| |
„SE nu uitămu, că în poeţii cei mari, a căroru chemare

de” fapte din

Istoria Romana,

este permisă a-lu numi lângă aceşti
de politica engleza“ ete.
.
Se pote mai mare testimoniii de
Der ea să nu cugete criticul,
voesce dinsulu a-şi jusifici teoria,
adeveri,

şi prin

„așa de ușoru
Ve
7

voi

urmare
asopra
-a

ij

paupertate ?
că temeiurile cu care
ari cuprinde 6re-care

s'aru pute

răsturnă

toemai

ca şi teoria însăși, eu permisiunea, d- sale

esprimă şi
+

nu

Scribe ( decă

doi) în „Verre d'eaai“

acestora.

retrasa

în „Jlorace“

pr sere poe, za:

în Corneille, Ra-

eine, Shakespeare, Schiller, Goethe, nu se află ună singurii
versă de politică stii de teorii seridse asupra selimfelorie, «
Br la pag. 41 în notă dice: . ”
„Goethe în „Faust: vorbesce multa de sciinte, Corneille

a

poetică este mai pe sus de contestaţiune,

— 11

—

Deosulii dice: „(Poesia) nu-și -pâte alege sujete, cari se
ţinii de domenulti ocupaţiunilorii eselusive precum suntu.
cele' scienţifice, fiindu-că acestea remânu neînţelese peninu marea majoritate a poporului, ci este datâre a ne:
xepresentă simțeminte și pasiuni, fiindii-că numai aceste
sunti comune tuturori Gmeniloru (putea udaoge : şi dobitocelorii !), suntu materia înţelesă şi înteresantă pentru
toţi.“
|
_
„Dar chiar mărginindu-se poetul scienţificu la acea
minimă parte din publicu, care se aleătuesce din 6meni
speciali, din politici, filologi ete., se nasce pentru densulu -

o n6uă barieră: ceea ce chiar pe acesta terâmu este interesanta astadi, nu a fosta interesantu eri, Şi nu mai
întereseză

mâne, și o poesiă

însufleţită "numai de asemeni

objeete ar perde din anu în anu din atracţiunea ei.*.
„Astădi se intereseză societatea publică română lu (!) decentralisare.;. sobielatea,

ce

se mai

ocupă

de cercetări

limbistice, la (!) unificarea ortografiei şi la (!) termine=
tiunile cuvinteloră n6ue:: vorii trece 6re. mulţi ani,-până
când aceste

cestiuni

să fiă șterse dela

ordinea dilei ? 0-

dată decentralisarea făcută, ortografia şi limba unificate,
mișcarea 'eausată

prin tote aceste oeupaţiuni

trecătâre vă

încetă, şi nime le va. put6 reînviă: în propriulu loru iinteresă întrinsecu.
„Prin urmare
liticei remâne

poesia rătcită
ântăia

neînțelesă

în sfera seiinței și a poși neinteresantă

marea majoritate a Gmeniloru contimpurani,

pentru

și. este al

doilea -perdută la generațiunile -următâre chiar”. pentru
“tereulă .restrinsu de îndividi. pentru -care a avatii unt

7
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BENSU Și O atracţiune în. diua nascerei ei.“ (pag. 48—9).
„Atâtea suntu tote temeiurile criticului ! Inaintea celoră
ce cunoseu

câtu de puţini. literaturele

clasice, aceste te-

meiuri nu aii trebuinţă să fiă resfrânse,. căci ele,. din nefericire pentru eritieii, vorbesei de-adreptulu încontra teoriei, şi singure ele 0 restornă. Ea înse puni în
vedere următârele :
_ "Ce interesu mai avema noi astădi d. e. de resboiulu
'Proianti, de jocurile olimpice ale Greeiloru, de luptele și
de eroii din ele, cine-i mai cunâsce astădi, cine mai scie
amenontele

acelori

lupte

şi serbători

naționale ?

N'au

trecută elede atâţa amar. de secoli ? Cu tote acestea.
cine este acela, care să nu citeseă cu celu mai viu interes, cu cea mai sublimă plăcere, poesiele lui Homeru,
pe Pindaru,. care cântă aceste lupte, serbători și eroii
loru ? Câţi mai

cunoset

astădi

viâța

vechiloră

Romani,

tare scu cutare,

cam

i-a fostii numele,

cine

este

2 ot ial

plăcerile, certele, intrigile, și alte amănunte ale societății loru ? Ce ne mai intereseză pe noi astădi tote acestea, precum și triumfurile loră ; că ce au făcutii cu:
cutare

s6u cutare pe care lu satiriseză Oraţiu ş. a.? In scurtii,
ce ne mai pasă n6u6 de
micu

sâii. prea

tote acestea?

La prostime ni:

puţini ! Ei! dar eine este acela,

_dică, că pentra aceea, poesiele

lui Oraţiu,

care

care se

tratză

aceste împregiurări din vița romană, ale lui Pindar
din cea grâcă, nu mai au nici uni interesu, şi-an perdita atracțiunea şi valorea, şi-au deveniti o ptosă legată?' Lumea cea luminată, spuma societăţii, nu se adașiși adi
p ă și "se desfateză
|
aq eetindu-i, studiindu-i? In ce:

|

|

|
'

i

“1
|
i

9
|

ÎN

întunerecii ami zăce şi adi, decă cei ce au creati rena-,
cerea,

cei cari

adi ca luminători.

se înalță

ca

glorii

literare ale popârelorii, aru fi fosti de ideile nefericite
ale G-lui Maiorescu?
D-la eritieu voiesce, ca poesiele si fiă asta-felin compuse şi numai de-acele subiecte se trateze, încâta se-le
înţelâga toţi astădi ea şi peste 2—3000 de ani fără
pică de carte, căci numai ast-feliu de poesii putu fi
interesante și eterne. O! d-li meu, fii convins. că pâte
peste 1000 ani de nu mai curendi, ehiar nici d-ta nu.
ai niai înțelege, nu mai multu, dar” nici chiar poesia .

lui Barbu
|.

—

N

acum

țiganula de-acolo din Iaşi, pe care o

cu atâta plăcere:

citezi

,

Dragi boieri din lumea n6uă
Diua bună vă dicii vâue,

Ea m5 ducii, mâ prăpădesei
* Ca unii cântecă figănescă, (iertare! bătrânescă)

In fine o întrebare st-mi
pentru- ce 6re atâţi- poeţi

mai permită d-le. critica ::

mari francesi, germani, italieni

ş. a. şi-au mâncatu dilele - seriindu atâtea volume de
poesii, pe care nică -coiaionalii lori nu le înţelegi
numai

6că așa cum

ai

scăpată

din sinuli

mamei,

ci

trebue să, învețe carte şi încă multă? Ce folosesca 6re
tâte acelea, dâcă ele „suntu neințelese şi prin urmare
neinteresante pentru marea maioritate a „Gmeniloră con
timpurarti“, precum dice d-lui eriticu ? — Așa dară după
n6ua și celebra teoriă a d-lui eritieir ar”, urmă, că bie-

ţii poeţi: români pentru

a put

fi înţeleşi de toţi, “35

-

—
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r

cânte totu numai ca Barbu țiganulii, s6u „frundă verdei &r' cei italieni „Fiore di pepe“ și așa mai încolo.
In fine, ca să-se. vâdă câtu de minunată a înțelesu d.
Maiorescu pe estetieulu Vischei, pe: care l'a despoiatu

pe furișă, citămu următoriulu pasagiu din „Bsfelica sa
(LI. p. 1186—7), unde dice: „Trebue st observa, că
poesia pote şi este îndreptățită sâ-se oenpe şi cu luciuri abstracte. 'Acâsta nu stă în contradicere cu capitolulu 16, în care s'a arătati numai ea nu este permisu a se schimbă ideia cu uni conceptii abstraeti,
pentru-că acolo este vorba despre centrulu unui totă
estetieu, aici din contră numai despre ceea ce pâte se
întrevină, st-se amestece

numai

ca unu

momentu

în

de-

cursul acelui toti, Firesce unu asemenea 'momentă
“prosaieu trebue să see în strinsă legătură cu fondul
s6ă eu evoluțiunile centrului sea ideii vii a operei ; astu-

feliu de împregiurărica totulu prosaice, d. e. cestiuni de
dreptu, poti se provâce cele mai cumplite pasiuni, -proble- mele de

seiinţe

cele

mai grele

lupte

sufletesei, şi &răși

„din contră se pote, „ca puteri morale
„fapte, st întemeeze reforme, evoluţiuni,
sine și părţi prosaice pe -care poetulu
în evidenţă ; totu aceste puteri morale
avuţia și adâncimea lori, esprimându
sersale, sentinţe pline de înțelepciune,

se îndeplinâseă
cari cuprindă în
trebue se le pună
poti se-și arăte
adeveruri uuiprecum unu ca-

racteru reu 'şi esprimă voinţa sa prin minciuni și con= |
tradiceri..

Ba

încă

tote aeâstea sunt

„când arta prin mijlocirea
„tâte

limbei

tocmai

înfâţişeză

necesare,

viâța

în

formele în care ea se descopere; şi nu trebue să

—
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uitămă, ca artele plastice suntu lipsite de acâstă prerogativă, fiindii-că ele: nu pota înfățișă viţa în tota moduli ei de-a fi. Astu-feliu, opere poetice cuprindatâre
în cari poetulu pâte se împletâscă cugetări în formă
abstractă fâră se vateme obiectivitatea şi întruparea
estetică,. devinu tesauri de adânci adeveruri, Operele
lui Shakespeare şi ale lui Gothe suntu tote pline de
sarea înţelepeiunei !*

Din acestea se pote ved6, că criticului nostru, dâcă a
cetitu, n'a înțelesa de loci acesti pasagiu, sâui ma ajumsu cu frundărirea cărții . paci, mărginindu-se a jumuli nu mai ce-i cădea mai uşori în mână. =)
u
IV.

Mai sus

ami

promisu, că vomi

vorbi

despre Îny-

pregiurarea, cum d-lu criticu are nefericirea a se împedecă totu de poesiele cele rele, cari nn mai au trebuință de critică, fiindu erițicate prin side înseși, Şi
„cum totu-odată a confundati deosebitele specie ale poesiei,

pr

D-la critica, pentru a-și ilustră sâa, mai bine, susține
eorieleţonle, seote esemplele mai vârtosi. din poesiele
studenţiloru

dela Oradea-mare,

su

din

versificaţiunile

altor tineri sâu copii betrâni, cari se jâcă şi ei de-a,
poesia. A criticâ „poesii s6ă “versuri de-acestea nu. în„semn6ză Hici mai multi nici mal puţini, decâta a cără,

N

7

NI

= “A se vede toti Estetica lui Vischer v. IUL: p. 1382, Asemec
nea Biese Philosophie des Aristoteles 1, 3217, 626; -1I, 684;
şi Poetica lui Aristotele capii. VI.
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“lemne în pădure, sâii a spală pe arapuli. Dar d-lu critie "mi va obiect fără îndoi6lă, că numai cu acelea şi-a
pututa ilustră şi susține teoriele sale mai bine și la
priceperea tuturori, căci dânsulu voiesee a fi înțelesii
de toți, Eu i dai drepta, că anume d-sa nu putea face
altu-feliu, și decă va bine-voi a primi şi dânsulă dela
noi ună miei sfatit pentru alte critice ulteriore asupra
poesiei

române,

care

cu

mai

ne va

să-şi pro-

înavuți,

cure uni Calendaria de ale lui Moise Bota s6a, din cei
mai noi, poesiile lui Prodăneseu și ale lui Moralescu,
și acolo va afiă esemple și mai bune pentru teoriile
d-sale estetice!
Critica numi atunci va meriti acesta nume, şi numai

atunci va eseicită

când

bine-fâcătore,

infuință

ea

analisâză opere de valâre, lămurindu și punânda în evidenţă, în modu sciențifieă şi esteticii, diversele lori cala toţi

defecte,

opere ale cărorii

lităţi, scii cereetându

stu la o mare parte, nu suntă cunoscute

s6ti publieulu

se află în nedumerire, şi operele se bucură de-o laudă
și autoritate pote nemeritată, due și pealţii în arăte=
“cire, imitându-le

pe nedreptulu
lucruri,

şi corumpându-le gustulu, s6i cari suntu

condamnate

uitate ; dar

s6u

cari nu le mai cetesce nime,

cu

âtâta

Î

critica
mai

pu-

ţinu le imiteză, ci tâtă lumea până chiar și autorii lorii
„le inu de aceea ce suntii în adevăru, adecă jucării literare, însemnâză 6răși numai a se jucă de-a critica,
„_Dâcă eriticulii a voit să dee junei nostre generaţiuni
uni îndreptarii pe terenul poesiei române, pentru ce

nu a descoperită, și probatu tota-odată în
N

4
3

critica sa-șiN
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_

defectele acelora poeți români, cari pân' acum, cu dreptu
scii fară dreptu. suntă consideraţi ca autorități, poesia
română înse în ei se află, după părerea adu critică,
în o stare de înjosire? De ce n'a demonstratii, din ce
cause nu suntă

bune

poesiele

lui Bolintineanu, AJeesan-

dri ș. a. pe care generaţiunea jună le cetesce cu plăcere
şi unii le imitâză? Pentru-ce nu ne-a spusă -unde

zace reulii. în poesiele lora ? A luâ unu cuvântă, unu

Versu sti şi uni pasagiu întregii de ici, de colea, și a
„Spune că cela este ţocitu, cela-l-alti nu sensihiliseză .
ideia, și ce mai seiii eu câte alte silabisări poetice,
vream se dicu sensibilisări, a dice d. e. că „Fliade nu
„arată

în scrierile

poeti,

ci

numai

sale nici o inspirațiune

o adunare

de

de adeverati

refleesiuni

manierate:

(vedi pag. 113), din puneta-de-vedere eritieă nu -însem-

n6ză nimicu,
criticii numai
convinge

şi cine este datoriu se-lu er€dă pe d-lu
6eă aşa pe vorbe în vântu, până nu se

din contră

cu temeiuri

fice şi estetice? Pentru-ce,

şi desfăşurări

die, nu a făcută

scienţi-

d-lu eri-

ticu astu-felia, pentru. care ei i-aşi fi mulțămita celu
dintâi,şi pentru-ce a preferitu a se acăţă de jucăriile

bieţilorii băetatii dela Oradea-mare, când şi orbulu vede,
că loru nici le-a plesnită prin capu a se luptă cu cineva
pentru petrecerile loru atâtă de nevinovate şi totii-odată

laudabile, și după-ce d. eriticu crede că i-a învinsă, apoi

duce în triumfu pe Bărbu l4utariulu dela Iaşi (v. p. 79).
Ce se atinge de confundarea specielorii poesiei, con-:
stata mai ântâiu, că d-lu eriticu np ne spune pentru

care rami de poesiă

se înţelegu teoriele d-sale, pentru

84
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lirică, epică, dramatieă, didactică s6u pentru tote deodată, așa pe nealesi?. Teoria d-lui critică, că poesia
ax” ave să esprime toth-de-una numai simţeminte seu
pasiuni, abstrăgândă dela aplicarea ei la musică de
care ami vorbiti mai sus, pe terenulă poetică are înțelesulu seu eselusivi numai în poesia lirică, apoi şi aicea
numai în acea speciă, care este cu „deosebire acomodată
gpre a se cântă, seu în aşa nuinitele cântece, ee germanulu

înţelege: sub cuvântulă „Lied“, francesulu sub „Chanson“,

„6 noi putemi subsumi forte nimerita sub „doina“ sâu
în înţelesti strînsu sub „cântecă.* D-lu critica înse, acestă
teoriă mărginită înti'unu cereu forte strimtu din poesia li-

pentru ori-ce feliu de

rică a înâlțat'o la teoriă generală
SE

“

|
Eee

poesiă.

Causa este, că nu a înţelesi

şi a pișeatii numai ici

colea prin voluminâsa opera a esteticului germani. Deca
“dânsulu li decopiă celi puţini aici mai bine, şi cetiă cu pacienţa, ce trebue s'o aibă uni eriticu, unu judecătoriu, ceeace dice elu în Estetica sa (III. pag. 1351 şi 1392), fară
îndoielă nu ar” fi pututu comite acâstă neiertată greșelă;
care, după tâte cele-l-alte abnormităţi, mai face din studiulu d-lui Maioreseu şi o babiloniă.

aa

pân” aici “despre

teoriile

"d-lui Maioresea. ne-smă convinsă tota-odata,
“poeţii de-pân'acum ai popâreloru ari fi urmati

că dseă
teorii ca.

„Din

câte

amn

desfășurată

ale. d-lui Maiorescu, astădi nu ami av6 poesii
de cele cu „frundă verde“, s6u ca; ale lui Barbu

decâtii
lăuta-

rinlii, 6 poesia, în locu de-a representă epocele spiritului” omeneseri, în loci de a luptă și ea pentru intere&sele cele mari ale popârelorii; în loci de a le regeneră

|
și

95
a le

împinge

pe

calea

—
cea

lungă

și

anevoiosă &

progresului, le-ar” fi învârtitu eternii într'unu cerci viciosă, le-ar” fi moleşitui, demoralisatu şi înselbăticitii,
cultivândi eselusivu simţemântele bucuriei, durerei, urei

şi a resbunărei, a desgustului de viţă, a desprețului de
lume, şi astu-felia lângedia, în care pe Chinezi i ţine
religiunea loru de mii de ani, pe poporele civilisațiunei
de adi le-ar” fi țizuti poesia. Este 6re sârtea poesiei a
nu se schimbă nici odată, a nu se plecă după cerinţele
Şi spiritulu timpului, ci a se despărți -de progresele și
chiar de interesele omenirei ? Cine va fi atâtu de mărginită, care s5 susţină aşa ceva, când poesia tuturoru
popâreloru şi din t6te timpurile proheză contrariulu ?
Teoriile d-lui Maiorescu aru. voi să facă aşa ceva din
poesia română, ca ea adecă senu

mai

cânte

de naționa-

litate sub care d. Maiorescu dice că se „ascunde eqoismulă și barbaria“, *) st nu mai înalțe aspirațiunile naționale, se nu mai alimenteze sentimentele veligidse şi
morale, cari tote după d-sa trebue eschise din poesiă,
ci s'0 dejos6scă de-o parte la o jucăriă a sentimentelorii
vage și ușore, de-altă parte la pasiunile selbaticose, ca
ura, resbunarea, desgustulu, pesimismulu ş. a. Prin acesta
din

poesia

nu

numai ar” fi cu totulă nefolositâre, ci
contră cea mai stricăciâsă, €r'.ea ca artă sar cobori

mai jos de tâte artele, și ar" deveni ehiar imposibilă ?
| Poeţii, adevărații poeţi, seiu, pricepi prea bine misiunea loru, care nici odată nu se învâța din teorii,
*)

Contra scdlei Bărnuţiă de 'T. Maiorescu, Iași 1868. p. 105
t

—
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&” cei ce mu 0 pricepi, sâi vreau s'o învețe din teorii,
nu suntă nimica mai puţini decâti poeţi. Adeveraţii poeţi români, ai priceputi totu-de-una misiunea lori.
Operele lori gunti probă viiă despre aeâsta. Er dâcă
noi nu avemu poeți ca Francesii, Italienii, Germanii
şi alţii, nu este vina -nâstră, ci a legilora progresului
peste cari nime nu pote sări. Apoi noi nu putemii face
minuni, ca s& producemu în 10—20 seu fiă chiar şi 100
ani, ce alte popâre 'cu multă mai mari, cu multă mai
favorisate de sârte, abia au produsii în sute de ani.
Bw d€ca poeţii noștri. ari urmă teoriile babilonice și
sibaritice ale d-lui Maioressu, s5 mai trăima chiar milione de ani și n'amu ajunge unde ai ajunsi popore ca
„cele amintite mai sus, “din contră în scurtă timpi amu
deveni o turmă de 6meni moleşiţi, fară aspiraţiuni, fără
energiă, demui de a peri sân a ajunge sclavi altora.
Acâsta st fiă chiămarea poesiei?

ia

V,

Rătecirile şi confasiunile d-lui Maiorescu nu s'au-terminatu încă. Acum vine și le încoronâză. La finele eriticei d-sale face o coleeţiune de poesii din diverși poeţi

mpa

români.

D-sa ne spune în

prefaţă, că aceste

poesii le

aduce ca esemple de poesti mai bume, se înţelege, pe basa
teoriiloră

sale.

Noi

amu

reduta

din capitolele anteridre,

că d-lii Maiorescu eschide depe terenuli poesiei tota ce
este politicii, istoricii, elementu întelectuali, scienţifici
şi moralu.

Acum logici

eră, ca d-sa să aducă

numai de acele poesii, cari respundi

ca esemple

teoriilorii sale. A-

ceste esemple ară fi trebuitu se fiă numai aşa numite
„cântece.“Ce face înse ? Pe lângă aşa numite „poesâă lirice“, unii-spre-dece la numeri, mai pune dece „fabule şi
epigrame“ și trei-spre-dece „balade.“
Fabulele şi epigramele, cari se ocupă eu morala Şi cu
iei abstracte, baladele, cari cuprindu elementă politici
și istorieu, subiecte

ce d-lu Maiorescu

„ca cele mai rele:

aberuţiună, cele maă decislute produceri“ (pag. 38—39)
le-a «sehisu depe terenulu poesiei : tbte acestea trebuiă
s8 le esehidă din colecţiunea .sa de esemple, susținân-

du-le înse,. densulu ântâiu a recunoscuti,

câmpii

că a bătută

în teoriile sale, şi a probatu, că nu scie ce face,

Apoi cum ? unu

asemenea „Hu-sciii-ce-facii“ mai are pre-

tenţiuni de a regulă și luminăpe alţii ?
|
Dar se trecemu peste acâsta. 98 cercetămu gustulă
și pătrunderea d-lui Maiorescu la alegerea esemplelorii.
Dâeă d-sa, în espunerea sâu adecă plagiarea teoriilor a
fostu atâta e nefericita, apoi, ileu, în alegerea esempleloră este chiar de compătimitu.
|
D. Maiorescu, relativă la antologia de esemple, dice
în prefață urmâtorele : că densulă publică „o antologiă

în eare tote poesiile so fiă.+. însuflate
„menta poeticii și ferite de înjosire
aspresiuni“, căci „0 critică seri6să,
trebue ss arate modelele bune câte
le distinga de cele rele“ Va se
rele !

de unt simţe-

în concepţiune şi în
continuă mai încolo,
ati mai remasu şi să
qică suntu și modele

Observămu, eă poesiile ce le-a luati din Bolintiritană,.
| Aleesandri și Aleesanârescsuntu
u, totu de acelea, unde
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eriţicului nu i-a
fiinâu-eă

cată,

nici

trebuitu

ele erau

deja

unu gusti, nici o jude-

cu .multu

mai

nainte

de gustulu și opiniunea generală a publicului.

alese

Prin ur-

mare gustulu și pttrunderea d-lui Maiorescu le putemi
judecă

după

numai

publici sâi nu-i eraii eunoseute
cunâscere

nesciință na

ori

piese,

cari marelui

stu cărora

el din ne-

alegerea aceloru
le dase

încă nici

o atenţiu-

ne, nu le arătase plăcerea sa. Cu deosebire. criticul
trebuiă st-şi arate agerimea gustului și a judecății în
alegerea pieseloru lirice, căci asupra. acestora a făcuți

dânsulu teorii peste teorii pe 117 pagine, pe când ste
cele-l-alte specii de

poesii, balade, fabule, epigrame, de-

clarate în teoriile sale de modele rele, în antologia vine
şi.le primesee

ea modele

bune!

Daw fatalu. toemai în alegerea acestora s'a arătată nu
se pâte mai sarbedu la gustu și mai tempiti la judecâtă, şi când dicii sarbediă și tâmpită, este espresiunea
cea mai mole pentru omulu ce se pretinde a fi nu nueriticu esteticii, dar chiar regeneratoriă.

Singure

d6ue piese:

S8 vedemi !

Dedicaţiă şi Cinelă-Cinelii ale

d-lui. Alecsandri, deja popularisate eu multi mai nainte,
suntii piese care potu servi cu dreptu eurântii ca esemple., Cele-l-alte, unele suntii „rele aberaţiuni“, altele „de-

cădate produceri“.
Una sonetu alu lui A. Sihleani şună
Peste ţermuri depărtate
-Vedi tu râul călătoriă
Cum în valusi turburate
" Se astârle în izvoră?

,

mai

||
!
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|

|

E

.

P'a lui valuri singurate

|

Veqi cum vântală mugitonă

Mişcă trestia şi-o bate
Șuerândă

îngrozitori ?

Riă-i vi6ţa-mă sbuciumată
Și-acea trestiă mișcată.

|

i

I-ală mei sufletă durerosă ;
Viitorulu ce m'aşteptă

E pustia cea deşartă
Depe malului nisipos.

Nu te *poţi. miră

de-ajunsa

cum acâstă. absurditate,

criticulu, între alte poesii mai bunişore ale lui Sihleanu, a aflat'o singură unu modelu-bună.

Un

ră călă-

Yorii peste ţermuri, și încă departate, se asvârle — în
izvoriă ! Şi, eu tâte că elu a trecuti peste țermuri, mai:
are maluri și cn trestiă, ba mai este şi o pustiă deşeriă (suntă și pustii împopulate ?) pe ună mală nesi" Posăi., — Ce lume întârsă este acâsta nici d-dei n'o mai
cundsce, necum noi păcătoşii, Dar apoi ventulă mugitorii
mai șuerândă şi îngrozitoriă, şi sufletul atâtu de durerosă,

care cu tote acestea sâmână numai cu o trestia mâşcată ?
În poesia lui T. Şerbăneseu

timu unele ca acestea:

sub titla Privescă, ce-

|

Privesciă cerulîn uimire,
Apoi me ?ntorcii și privescii
Cu totu sufletu 'n privire

-

Ochi-ţă d'un azuri ceresc.

|

”
“

Și nu pata de a nu-ţi qice:.
Ochiă tăi, scumpă îngerela!
-

2

--

—

|
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Sunt, ah! crede p'ună ferice !
Due picături de ceri.
Picături în suprafață
Dar ca spaciulă fără fundii,
Câte lumă în a lori câță
Şi-adâncime se aseundii!

S5 nu mai
_ nisee picături
în o strofă) şi
că suntă cum

a

PR

vorbimi de
(ochii), eari
ceri, ba încă
nu vedi nici

stilu şi de espresiuni. dar'
sunti și sâre (cum ne spune
și esţă, trebue într "adevără,
buiguindii de lângore.

__Doră, o altă poesiă de acâlaşi, care începe Bate vântulii, bate tare

i

și termină cu
ŞI atunci pe pământii; atunce

Li

ună

“este

model

de idei și stilu fără nici unu

d-deu,

Dâue poesii ale lui Nicoleani suntu toti ce a serisii
elu mai răi. În epistola adresată Unei domne, lasă că
nu-i absolut nicio ideiă poetică, dar apoi espresiunele,
stilului!

Căci te înşeli, dăcă vei crede, că doiâsa mea simţire
Căutânâii a ta presinţă şi 'ntâlnindi

a ta privire

A doriti ală t6i amorii“Pa nu erai decâti umbra,

ce'mi servid de apărare,

Ca sâ.nu-mi topâseă ochii radele nemuritore
- Din

”

-

suflstulu, ce iubesci ;

Tu nu erai, decâţi pânza

totă-de-una suspendată ”

Subt care ascundea suspinuliă a mea inimă 'nfocată
ă
Privindă ehipu-ă îngereseă.

—91
Va

să dică

acea domnă

—

eră umbra,

ba ceva

mai sub-

stanțiala — pânza ce sta suspendată şi poetulii "și ascundea — suspinulă sub ea. Tablou! Er în „chipu-te poetulu nu seie să deoseb&scă pronumele personala de a 2-a
și a 3-a persână.
|
Er în piesa O victimă toti de Nicoleanii, o femeiă
ca, o umbră străină călătâre cântă pe o notă desolati
următârele :
Amoru scânteiă smulsă din raele ceresci!
Tu care dândă viâță şi mârtea pregătesci ;
Fiinţa ta de flacări ca geniul proscrisă
Şi-a suspendală locazulă pe margini de abisă
Câtu inima, ce sbâră. spre el (?) şi se ridică,
Se “ntorce 'ngălbinită de jale (?) şi de frica,
Și strinsă violată de brațu-ți nevidută (!)
Ca undele perdute p'ună rîă necunoscută (7,
Alunecă din sinulă plăcerii aurite
* Pe braţele dureri de lacremă veştedite,

“

P'ală cării paţă (2) vegheză, suspină şi tresare
Căiniţa, gelosia Şi cruda desperare.
Căci unde-i muritoriulă, vai ! care n'a gustatii
Din cupa ta (?) veninulă ?—Şi cin aa lăudată,
Când furiile sârtei pe capu-i se ridică,

Să-și fi privită ruina în faţă fără frică
"Si fără remușeare ?—Suspinulă infortunii
Nu-i tânguiosi şi dulce ca glasulu rugăciunii...

„Amorulă
(mi

-

ca uni geniă proscrisă (?) şi-a suspendată

locaşuli pe margini

nevedută

,
“

de abisu, — inima violată de brațu-i

se pare

brațulii (1) ci străpunge

amoruli

nu violeză

ca săgsta)

şi încă cu

alunecă din sinulu

»

—
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plăcerii pe brajulă durerii, p'alu cărei pată veghiâză nu
Bciu ce,....%
Inţelegeţi ceva din acâstă înnodare de vorbe, ce sună
ca talangele dela o brașovâncă ??

Er

încâtu pentru amiculu

sed, d-lu I. Negruzzi, eri-

ticulu i-a făcutu o mare nedreptate seoţându-i la lumină
păcate ereditare ca
Nâptea profundă
In ea cufundă
Pămentulă june reînflorittă
Boltă senină
Blândă lumină
Varsă din sinulă sei aurită;
"Si totulii tace
Divină pace
Peste natură domnesce

lină.

va se dică întunecosă

Nopte profundă

şi totuşi „boltă

senină eu sinu aurită varsă lumină“ ; noptea care cufeundă ea în sine pământulu semenă a unu Saturnii.
june»
este
care
menină, cure "şi mâncă copiii ; pământulu
fără 86 scimu cum se întâmplă acesta, mai vertosu căci
fiindă cufundatu în nâpte nici nu-l mai poţi ved6, decă

e june ss batrânu, vesteditu sâu. reînfloritii ; totulă, tace
şi eu tote acestea se mai
care trebue să mai

spuni,

adaogi și pacea divină despre
că domnesce

lină, ca și ciim

ar” put€ domni şi cu vuetă: tote acestea sunti rarități
prea dese în trei strofe mititele.

-D. Maiorescu

şi-a făcută chiar pecatu, că n'a lăsatii

ascunsi. unde eră pe uni ore-care N. Georgescu, care 'și
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pusese în capu, se vede, st alunge Musele
din România
cu galuntele sale propuneri :
Vei tu
Giloriă,
Din a
Din ce

Acestea . suntu

de d-l Maiorescu.
Ne

aurit ? Vei putere *
coronă, mâniti ?
cerului avere (0
tei, împărtășiră ?

modelele de poesiă lirieă recomendate

pare reu, că d-lui Maiorescu" nu i-a suece
si critica,

nici chiar” plagiând”o, precum

nici alegerea pieseloru li-

rice, una lucruînse, închiânda, trebue să i-lu
recunâseemă :

criticulă și-a aflatu poeţii!

VI.

Postscriptum. Capitolele —1V din acesta studiu
s'au
publicati suntu acum 19 ani. Dedre-ce scrier
ea d-lui
Maiorescu a fostă pusă, se înțelege, de d-sa
ca programă

de regenerare a poesiei române, şi anume
pentru cetișdra,
din care face parte, și care de atunei
a şi începutu a,

scâte o revistă literară, credemii eă aeum, după
19 ani,

suntemi în dreptu st întrebamă : ce result
ate a avuti
acestă programă atâtu de sumâță, pe teren
uli poesiel
române ? După unu atâtu de lărmuitorii începu
tii trebuiă
s& ne așteptămu la due lucruri:

Întâi, la studiarea de-amsruntulă
a poeţilorii de mai
„nainte, arătându şi probându, la tiă-ca
re din cei mai în- .

semnaţi, defectele de concepțiune, de estetică,
artă şi
limbă, că astu-felii nu numai să-se dieă așa
pe de-asupra,

-

— 94—
tuturora aruncate în
că suntii ei, că arii trebui serierile
pe.atunci în o confoeu,. cum qisese d-lii Maiorescu totii
şi pună în vederea tuferință publică, ci acâsta să-se
ce, pentru-ea se-se
tmturori prin analise și studii criti
poeţii mai tineri st scie
„lumineze, şi alții și cu deosebire
ci încolo mai bine.
de ce st-se ferâscă şi cum să facă de-ai
e studii, unul celu
Întrebăma acum, unde guntă acest
u vre-o analisă eripuțini, deeă nu mai multe ? Aii făcut
ăratu literară. asupra
tică, aşa cum se face în lumea adev
„Alecsandri, Văcălui Bolintineanu, Eliae, Mureşianii,
rescu,

Aleesandrescu

ş. &. 2 Nici una

macar.

An

Scrisă

-asupra literaturei rocelu puţini vre-o mică istoriâră
luevu, căci pentru tote
mâne ? Nici nat visatu. Fireseii
se certi talente

și studii

seri6se,

îndelungate. &r

dar de-atâta timpu ?
nu jocuri de praştiă. Ce au făcutii
sunti ceea-âe nu suntu,
Ca.s6 facă lumea se erâdă, că ei
bătrâni, sati lăudat
şi-au bătută joeii de seriitorii mai
de ei. aii aruncată cu
și s'a cocoțată neîneetatii ei în
şi ai îmbetată punoroiu în cari nu voiau st-l eredă
Prin acesta au cupliculii prea-răbdătoriă cu apă rece.
getatu

ei, că au se dee o direcţiune

mai

bună literaturei,

pregătirile și vederi
pe când lorii le lipsiă nu numai
şi modestia, cuviinţa,
sănătose, ci chiar şi bunului simți,
. In loculi acestora
neaperati trebuinei0se unui seriitoriă
ţia şi eu vuetulii
ei se înfățișau publicului numai cu sume
propriu tuturoriă golieiuniloru.
trebuiau.
Ală doilea, în acestă timpi de vre-o 20 ani,
se producă 0 literaconformi * programei ce şi-au pusii,
inră poetică, cum dieeaii dânșii,

mai sănătâsă,

mai pe sus

AR

acestea

—
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de cea pân” aci. Trehue se mârturisimu, că în acestă
punetii “membrii cetișorei s'au ţinutu strînsu de ideile
programei,
Fi adecă au esilatii depe terenulu poesiei

sentimentulu şi aspiraţiunile naţionale, durerile, bucuriile,

marile aventuri, cari suntu legate de puternica, ideiă a naționalitaţii, şi prin care cu deosebire se întrodueu în sinulu
societăţii

curentele

cele mari, cari nu

mai

ele

sunti

în

stare s5 înalțe, pe diverse terene ale activităţii omenesci.
la o enlme Gre-eare, popârele, statele,
În toculu unorii asemenea înalte sentimente, noii ver-

suitori s'au

mărginiti

în generali la sentimentulu

amo-

rului. Cercetaţi tote poesiile lora, şi ve veţi conving
e
câte se află în cari să nu se vaite, se nu moră şi
seni

învieze

de mii de ori, se nu fiă înşelaţi şi înşelători totu

de-atâte ori ? Sentimentulă lori de amori nu-lii simţi.
nici cedată eșinda, deă nu ferbinte celă puțina calda,
din inimă, dia contră elii pare că ese din câfă ; elu
este
mai ţotă-de-una, nu sentimentuli însuşi, ci numai fățăria
lui pentru a put$ înşiră o sumă de frase tocite, rose.
ca
și surtueuli scolarilori în edte. Restrîngându-se
ei pe terenulă poeticu numai la sentimentulii amorului,
ami fi
așteptat, ca cela puţini liricei să-i dee în acesti
timpi
unu avântu. Care este înse lirica loru ? Pe cine "la
mişcă,
cine

o cântă ?,

Nu

gustămă,

nu

cântăma

totu lirica poetiloră veehi ? Și apoi lirica
când se nasee, ori nici odată, căci lirica,
înțelesă și gustată când apare, nu va mai
Acâsta este natura liricei, și nu mai are

anume esplicată.

noi

şi astădi

ori se împune
care nu este
fi nici când.
trebuință a fi
4

Ș:

—
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Dar dâcă ei în adeveru n'au produsi lirică în înțelesulu
fiâ
strinsu, de ce n'a scosi celi puţini a6ut-trei balade,
cum
chiar numai de amorii, dar balade, cari să prindă
în
Căutaţi
au prinsi de esemplu ale lui Bolintineanu?
„Convorbiri literare“ și vedeţi în vre-o ddue-deci de ani,
câți poeți „aplaudaţi și consacrați“ ei în de ei s'au pârânmai
datu, şi ve întrebaţi de-a remast vre-o urmă ceva
disi
căci
,
publică
adâncă în sentimentulii, în amintirea

artei;
pensămi de-a pute ţine esamenă înaintea cerinţelori

nu
ca să fii aprinsă vre-una entusiasmulu publieu, nici
“au
cân
nu mai vorbimu. Cu tâte că nu trebue sâ-se uite,
la
ajungă
să
ca
,
mijlocii
unu
lâsaut nici o ocasiune, nici
străașa-ceva. Poesiele, ca și iubitele loră, suntii palide,

+ădii

ea nisce

figuri de câră din

museele ambulante,

-nimieti
somnorâse, len6se, bolnăviei6se, nimici verede,
Dâcă ar” fi
sănătosu, nici în faţă, nici în sufletulu lori.

să facemi
merele

tipului

acestori

femeii

române

versuitori,

cum suntă chi-

după

sfinesulu

lui

Edipu

ar”

re-

ar” cumâne s&-lu încalece copiii. Unn străinii, care nu
stusâ-i
nâsce poporuli românii și arii avea nefericirea
dieze

caraeterulu, aspiraţiunile,

puterea

lui de visţă, după

decâtu uni
poesiele unoru asemenea dişi poeţi, n'ar” află

popori

enervati,

moleșşiti,

nisce

sibariţi,

şi te-ar”

rîd

poporii
sâiu ar crede că visezi când i-ai spune, că acestui
îndeplitocmai în acesti timpu a destoltatii o energiă, a
nitu fapte eroice, ce aii pusi în uimire.
poeDar Juerulu este mai gravu. Bine, când tocmai
a spirisia trebue s& fiă espresiunea cea mai înaltă
a faptului timpului, a caracterului, a aspirațiuniloriă,

Li
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teloră unui popori în mijlocul căruia se
serie, nu este

ridiculu şi chiar Tuşinosu, că poeţii
ni, şi încă chiar
aceia cari se pretindu singuri poeţi
și regeneratori,
toemai ei se fiă contrariuln dela ceea
ce. simte, aspiră și îndeplinesce cu arma în mână
poporulu în mij- :
loculă cărnia ei trăiescu, Şi pe care
ei pretindi se-lu
regenereze ? O situaţiune mai comică
și mai absurdă nu
ne-aducemiă aminte se-se fiă îutemplată
în nici o li-

teratură

vechiă

s6ii nouă,

cum

s'a întemplatu

cu

pre=

tinșii noștri poeţi.
Adeveraţii poeţi totă-de-una seu împi
ngu ei, fă
chiar numai cu încetulă, masele la
mari aspiraţiuni, la fapte strălucite, sâa celui puţin
u mergi Împreună cu curentulă celui mare alu
poporului, aju-

tându și ei realisarea

ideilor

puse deja în curgere;

dar' că poeţii s&-se afle cu totula în
alta curenti, și
încă într'ună curentă:ca pământulii de
cert mai pe jos
de curentului,
de aspirațiunile, de faptele poporului întregu, acesta este totii ce pote fi mai
compromiţetorini

pentru

poesia, Ca poeţii se fiă plini de focu. de
ener-

giă, de aspirațiuni, de dori de fapte mari,
6 poporulu
se fiă moleşitu, decădutii, adormitu, aeâst
a este uni ]ueru ce s'a întâmplată nu odată, și se espli
că de sine,
căci acâsta este chiămarea poeţilori,
acâsta este. condițiunea sine gua non a adeveratului
poetă, de-a deşteptă

și înflăcără

masele,

când

ele lângedescu stu

chiar a-

dormi ; dar' ca poeţii se picure de
moliciune, și, pe
când poporulii sufere, lucrâză, să sbuc
iumă Și-Și vErsă
chiar sângele. pentru a-şi asigură vița,
a-și înălță dem-

—
nitatea,

ei se

dormă

alu curtesanelerii,
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amorului,

tăvalindu-se în pufuli

pe unt d-deu! acesta

este ruşinea po-

elu s'ar” înspiră
esiei, şi ax” fi mortea unui poporii, când
dar pentruşi ax” urmă asemenea poesiă ! Înţelegemu
remasu nesinmţitoriii
"ee poporuli, spre fericirea lui, a
faţă cu aceşti

nefericiţi

apostoli

aă

moliciunei,

ai siba-

se afiș ca singuri
zitismului, care au avută cutezarea a
Ă
|
regeneratori !
ereatii poeţii duleineele
şi-ati
cum
_ Vedurămi mai sus
lovi,

In

câţi

pentru

siele lori, sunt

domnia-loră,

cavalerii,

«i, în poe-

sătui de lume, desmedulaţi de ostenelă,

iubitele lori
şi smochiniţi, încâtă priveseii la
urmă de iubire verde,
„eu-unii rece ochiii de morti.“ Niei
în o lume, nu de fiinţe
sănătosă, vigorâsă, care st te înalțe
sarbediţi

morte, împetrite, în care vii sunti
elenia şi

desgustulii,

ci din

contră

numai ghiarele, viîn o lume

plină

de

morte, unde fiă-care
vicță, unde înviă chiarşi lucrurile
putere, atâta plăcere,
_tăesee dece vieţi. de-odată, atâta

și în momente
bucuria şi vigorositate simte în sine chiar

în sine o uriaşă
grele de desamăgire ; unde omulu simte
care în câte-va
putere de vicţă, er nu o lângedâlă morţiă,
sciută cântă
fi
aru
momente desmedulă toti. Când ei
putut se pună sentiastu-feliă aamorulă, când ei ari fi
loru, deşi sari află
mente sănătâse şi vigorâse în. erotica
din poporu, toîn contradicere cu timpulă şi cu curentulu.
ln fine ca coneeptuşi situaţiunea le-ar” fi mai uşoră.—
câte-va idei scose de
ţiune şi limbă, ei înşiră papagalicesce

din Heine,
iei de colea şi mai alesti din Alfred de Musset,
câte: va uneori din Lamartini, şi învârteseii zornăindu.
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îrase, ca şi zarafii câteva monete

Cei cari voru să obțină vre-unti resultati
de ceva însemnătate în liriea erotică, credută atâtu
de uşâră, dar

în fuptă atâtii de grea, cum arată. abia
vre-o doue-trei
nume mari pe acesti terenu începându
dela vechia clasicitate,

trebue

să sciă

s6-și

ţese

poesiele

cum

erâ ţe- :

sută brâulu fârmâcătoria alu Vinerei
S6u alu Armidei,
Chiar şi în acestu casti, poesia erotică,
ea putere, ca,
influință regeneratâre, ca mijlocii care se
pună societatea în mișcare, s& întroducă curente sănăt
ose şi puternice, care st împingă mulţimea spre
țintele cele mari

ale omenimei, este forte palidă faţă cu cele-l
-alte specii
de poesiă,
Acestă poesiă prosperă şi-și are loculu numai
în împregiurări, când poporulă şi-a ajunsă o parte
din marile
sale:

ţinte,

cână

fericirea, . prisosesce,

„când

sufletula,

“mulțămitu şi liniştită, nu mai află se
atingă alte cârde
mai Simțitore, decâtu acelea care suntii cele
“mai naturale, cele mai înţelese. Până când înse suflet
ele, ca la
noi Românii de astăqi, ai atâtea, lupte,
atâtea mari dorințe neîmpliniţe, atâtea trebuințe ardet
ore pentru a.

3

|
|

tocite ; ea sentimenţu,

se aprindă, nu la inimă, ci la faţă, ca și
artiștii care dau
grosi cu rumenele, su, desperândi, cu gălbi
nele ; în fine
totulă se petrece teatralicesce, de dre ce
așa cere meseria,
sr nu fiindu-că i împinge, i supune inima
.
|
Este prin urmare ușori de înţelesu, pentr
u-ce, întocmai ca comedianţii, sau alișatu şi se
afiştză şi bati
toba cu tote ocasiunile, pe tote respântiel
e, căci almintrea, cine ar” face larmă îngiurulu lori.

mere

pute nu -numai remâne ceea-ce esti, dar a te înălță
unde ai ajunsă alte popâre, de sigură nu prin văezări
de

amorii,

giurări.

desgusti

şi desperare,—

în asemeni

împre-

lirica amorosă, ca mare țintă de cultură şi li-

teratură, este o curată copilăriă, o bOlă

chiar.

Fa ar”

lipprobă, că poporuli se află în stare de pruneiă, că-i
că
sesce energia şi înțelegerea stării şi chiămârii sale,
cei mai deştepţi din elu nu au ținte mai mari, decâtu
s6 prindă fluturi alergânda pe câmpulu înfloritu alu
poesiei ușuratiee, molatice, adormitâre. Departe de noi

de-a voi să qicemi, că pentru

aeâsta ar' trebui să esi-

,
lămu lirica erotică, din contră ceremii st-se cultive
ă
dar nu în mod uşuratieu ca pân'acum, nu ca singur
şi ca cea: mai înaltă ţintă, nu cu pretensiune de regenerare, ci ca simplă varietate literară. 6r' ca regenes6u
„rare să cultivămi genurile mari ale poesiei, ea epica,
poesia narativă, Qramă şi didaetieă ; acestea suntii marii
motori ai vieţii etice, politice și sociale a poporelorii“
acestea întroducu marile curente, acestea mişcă pop6rele, acestea concepii, nascii, realiseză faptele mari, aces-

tea facu istoria,

Ă

a

|

esce
" Reulu înse ce zace în acești poeţi nu se mărgin
când
numai la cele de mai sus, Ca vajiațiune de b6lă,

versuitorilora

li se uresce în pufarile amorului, aptică

câmpii prin „nimicnicia lei“, voindu se arate, că nu.
,
numai ei, dar și lumea, tote suntu unu mare nimică
ei
ațiune
desper
predicându pesimismuli — evangeliulu
nervate,

a unei

vieţi fără

țintă, a unui

- mu este altu foen, altă căldură,

sufletu

mori

100—

în

care

decâtii aceea a putriga- -

gi

—
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iului în întunerecula nop
ţii. Frumâsă încurăgia
re pentru unu Popori, caa r
lupe
tatu și are încă atâtu
să lupte
pentru vi6ța, sa, pentru
idealele sale! Acssta
îns
6mnă,
că ei riu. numai

m

că

nu-i cunoseui trecutul,
dar nu-i simțescu nici presentuli,
și cu atâtu mai puţini înț
eleg
aspirațiunile lui pentru
viitorii. Căruia i lipses
cu
aceste trei însușiri, în

locu de a scri

e mai bine ar” face dle,
Dar avemi mângăerea,
că publicului, cum ami
disă,
în faţa unoru asemenea
putrejuni, a arătatu că
elu
este
încă sănătosu,
gătorii,

căci, a remasu

gustânâu

- Tesăriă viu

și verde

față

cu

ei rece

ce avea bunu din trecuta
ici-colea,

din

şi respin-

și ce mai

când

în când. Dâeă.
_Înse ei at eschisu subiec
tele istorice, sentiment
ele și
aspiraţiunile naţionale din
poesiă, fără de Fari poes
fa,
nar
ativă, epopeiă,

balada -ș. a. precum

și dra

ma, suntu
cu neputinţă, puteau celi
puţiuu sE-și concentreze
aetivitatea pe terenului poesie
i didactice, și ne-ar” fi făc
utu
.
mari servieie, dee

a ne-aru fi

datu ceva ce să semene celă
puţini ca căţelulu cu pisiea
cu Operele şi dlilele lui Hesiodu, cu
Rerum

Natura

a lui

Luereţi, Arta Poetica a
Îi Oraţiu ori -Boileaii, ori
macar o poemă comică ea
Tiganiada. lui Deleanu, ori,
mai aprope de cosmopoli
tismula. d-l

oru-sale, o Frreiagdă ; puteaii
s6 facă

așa ceva,
fără nici unu pericolii de
„egoismu sâi barbariă naţ
ională,“ fiindă:ea țiganii şi
Evreii; pare-mi-se, n'ai naţ
io- nalitate.

-

Dar pentru

E

SE

asemenea, scrieri se cere

fonda, eunosein- | e, lucru gre și îndelungatu,
și adese-ori numai târdiu
li se recunâsce 'val6rea, când
după o lungă educaţiune li-

, j
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a esehisti şi sciinta” din

poesiă ;

prin

ferindu-i
acâsta le făcuse calea la mărire "forte uşoră,
, cari eul" tota-odată de pericolele, ce. le întâmpină poeţii
ile naațiun
aspir
și
tivă, în poesiele lori, sentimentele
mei, cari
ţionale, ideile cele mari, ereatore ale omeni
pedece, mii:
toti-de-una întâmpină în calea lori mii de
se scolă
care
de duşmani, parte ascunși, parțe pe faţă,
me în
de timpuriu și-și asculti armele, ca st le sugru
i
nascere.
dreptatea nici câtu unii firu
caleii
se
voi
Dar. nași
cari vorde per. Nu întregă răt&cirea poeţilori, “de

-

cite a
bimaă, toebue s'o punemi în spatele teoriei neferi

supun la teoA- lui Maiorescu. Adevăraţii poeți nu se
teorii.
rii, ci le restornă, făcându-și «i propriele ora
poeţii pe |
Nu esteticii au făcut pe poeți, ci din contră
i pe o
estetică, căci cari credii, că poti împleti versur
" eanava estetică, ari face
schimbându-și condeiul

multu mai mare bine societăţii
cu sula. Deca aceşti poeţi, să-i

pe cana_numimă aşa, Sai mărginitu a încurcă versuri
provaua, estetică nefericită a d- lui Maiorescu, acestă
insă
- beză, că ei nu seiă s5 creeze poesii, ci numai
i
seileze versuri.

cari ați apucat pe acesti răpedişa, cari în naiînălța,
. vitatea. vâstră cugetaţi, că o naţiune veţi pute-o
- Voi,

ele
„facândo să-şi pună în capi boneta, în pieiore 'botin

sa-i

carne ale gloriei,

căde publicului soldii depe ochi și a.
regulă gustului.
înse, ea st-și scape păeţii de ostenelă
să-i adimenescă mai uşor la „6lele cu

cofi -p pe aa

terară, începu a
i-se deşteptă și
D. Maioreşeu
şi prin urmare
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Ale dinelora

Vostre ;

cari

ere-

deți, că gloria o puteţi căştigă cufa
ndaţi în pernele de
pufă ale curtezanelori : o! scumpii
mei, ne pare reu, tare
vă Înșelaţi. Nime nu ax” dori -maj
„multă decâtii noi,

ca activitatea vâstră să fiă nu numai folos
itâre, dar' și

glori6să. Va rugămu înse, credeţi
unei convicțiuni 'sincere, că așa nu pote st fii nici una,
nici alta.
Frumosul și moralulă eondueu
pe omu la acceaşi
țintă.

Celu-ce

frumosul

nu-lu

înţelege;

&r” moralului

nu-lu respectă, nu numai că nu pote
înâreptă pe alţii,
dar însuși rătecesce fără întâreere
pe câmpul întanecosu alii erudei realisați, Ep aspiraţiun
ile mari, idealele
- Unui poporiă, nu potă să fiă niei-oda
tă, decâtu încercarea
neîncetată de-a întrupă frumosul,
moralulă. Şi cum,

tocmai acestea. să-le încungiurăma

noi scriitorii, să ne

batema chiar jocu de ele, ca „ceva egoist
şi barbară 9«
Atunci cei luminaţi ari ave dreptu să
îndeplineseă ideia

lui. Plătone, esilându

șescii poporul !

era

.

pe: poeţi, căci corumpi şi molee

|

SEMO
STUDIU

SANCUS
DE

SI

SÂMBELE.

MITOLOGIA:

COMPARATIVĂ,

Cercetările asupra datineloră şi credințelori nostre
" abia ai începută; er” până “când nu le voma av6 adunate în cea mai mare parte, studiele comparative nu
voră fi decâtu forte fragmentare.

_ Unu asemenea fragmentu comparativa vină a înfățișă
şi eii cu acestă ocasiune, din mitologia română şi cea |
vechiă

Dicii

italică.

mitologiă

a.

vechiă italică,

&r' nu

romană

sât

greco-romană. Scimu că, prin influinţa grecă, la Romani
se întrodusese în literatură toti-odată și mitologia grâcă.
Mitologia vechiă italică, scriitorii latini o deșconsiderară aprope cu totulu ; şi dâcă mai aflămu ici-colea a-

mintiri, acâsta trebue s'o mulțămimu

tenacițăţii popo-

- Tului, care a sciutu ţine la vechile sale tradiţiuni.
Drepti-aceea mitologia italieă trăindu în popori., s'a.

impusă de sine une-ori seriitoriloră, de „unde noi pose-,
demii

adi o sumă

de notițe,

înse

dice și întunecâse. Cele mai
aflimu în Pasti lui Ovidiu,
Cu tâte astea, chiar

și numai

adese-ori forte spora-

multe și mai preţise
aceste amintiri n

le.
des-

—
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vâleseii o mitologia italică avută. Mitologia grâcă ni
sa păstratii până în cele mai mici amânunte în marea
literatură a Grecilora; şi totuși ea este mai săracă în
personificațiuni decâtii cea italică, în care, din puţinula
câtu a scăpată de uitare, aflămu unt numeri cu multi
mai mare de deitâţi și, ce este mai însemnată, aflăm

personificate chiar și anumite acte ceremoniale, precum

vedemii în actele

Fraţiloră .Arvali;

2) 6r' în agrical-

tură, mai fie-care past alii desvoltării naturale, mai fiecare luerare a plugariului are deitatea ei propriă. 2) Nu

mai amintimu de diversele deitâţi din ceremoniele nupțiale,şi de altele asemenea, Mitologia grâcă este mai
avută în atribute. Acestea înse de multe ori suntii ereaţiunile seriitoriloru, cu deosebire ale poeţiloră, de unde

apoi şi provinu desele contradiceri între poeți. 3) In
mitologia italică afizmu o mulţimede eroi mitici, cari
dâcă nu aa reeşitii a. se cristalisă într'uou ciclu epieu,
causa este că vechile populaţiuni italice nu au fosta de
o naționalitate, 6r' elementulu, care le-a închiăgatu prin

supunere

în o naţionalitate, a desprețuita

tradiţiunile

naţionale și a altoită cele grecesci. Unii seriitori latini
ne-au păstrată amintirea unorii asemenea Jegende şi cântece epice naţionale. +) Spiritele cele mai luminate ale
(D Marini, Atti d. feat, Arv. p. XXII şi XLIIL. — Ambroseh,

Religionsbiieher d. Râmer,

p. 18, 93, 33, 52.

(2) Preller, Rom. Myth. p. 572—596. -

.

o

(3) A se ved6 mai jos sub 5 citațiunea dim Erodoti.

(4) Dionys.

Pictor

Halic. |. 79, dice

câ încă

pe timpul

,

lui

Fabius

esistaii asemenea cântece de cuprinsă eroică (Zirero. ÎuvoL)

despie Romulă

şi Remu; cf. |. 31. 1]. 34 III. 32. VI. 9. VI.

VIU. 17, 62, 86. — Livius 1V, 20, 53. V. 4%

T. Livii fontib. 1.p. 18, 19,

68..

£. 30.— Lachmann, de

Ș

|
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Romei ai vedutu în fine greșela ce s'a făcută, desconsiderându-se și dându-se cu totulu uitării acele legende
naționale. Ciceroneîn Brutus esclamă,cu duioșiă:, „ni„Diet nu s'a-inventatu și perfecţionati totu-odată; nici

„nu trebue să ne îndoima, că înainte de Omeru part fi
„fosta poeţi“. (e. 18.71.)— „Ce? unde suntii vechile nd„stre cântece ?: Măcar de-ară mai esistă acele. cântece
„despie cari Cato ne-a lăsatu serisi în Originile sale,
„că cu malţi secoli înainte de elu le cânta mesenii la

„ospeţe în lauda bărbaţiloru străluciți...“ (e. 19,75) 1)
“Dar acum eră prea tărqiu ?
.
Din acestă vechiă mitologiă italică, iau cu acestă oca-

siune o divinitate pentru a o studiă în comparaţiune cu
alta din

mitologia

nstră

română.

La. poporula români esistă între altele -următoriulii
(1) Dreptit-aceea

mi se paie

că

celebrului

istoricii

Mommsen

a

lunecatu a-şi lingași sieşi şi naţiunii sale, când în opera sa „RS-

mische Geschichte“ vol, 1. p. 229 ediţ, 6. 4 serisă: „numai Grecii
şi Germanii posedii uni isvori de poesiă ce isvoresce de sine:

căcă pe pâmântulu verde alu Italiei at cădută numai puţine pieă-

“tură din păharulă de aurii. ală Muselorii... In Italia nu sai putută
formă mitură proprie. Jeiă Italiei au fostu şi ai rămasi abstrae„_Şiuni şi nu sai putută înălţă s6ă învâli în o câţă de adevărată
t'ansfigurațiune personală.
Asenieneași cei mat. mari şi mai străluciţi bărbaţi, pentra poporului -italieii ai remasă fără escepţiune
muritori, şi în imaginațiunea mulțimii nu s'aă putut înălță la
eroi asemenea deilorii, precum s'a întâmplati acesta în Grecia, păstvându-se

în amintiri

duiose

şi în tradițiuni

cultivate

cu

iubire!“

In fața acestora este de-ajunsă să punemi pe părintele istoriei, pe.
Erodoti, care fără îndoiclă este mai competentii în acâstă materiă
propriă a sa națională, decum pote fi-unii dstorică cu due mii
şi vre:o trei sute de ani'maă târdia, Erodotă qice în cartea 2 ca=
„pitolulă 53; „aceştia (Omeri şi Esiodi) santă cari aă scrisă la Elini
în versuri teogonia, ati dati deilori epitete, au impărţiti culturile

si funcțiunile Îoră şi ait desemnatii figurele lori.“
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Deseântecii de durere de ochi şi de albâţă:

TI:

Astăi lani de diminâţă (s6u în ori-ce di
va veni omului)

ji

.

.

„. Mânecară nduă sfinte Șâmbe albe.
Pe dealulă Deleleului,
Cu mătură în braţe,
:
Ca cuțite
-„Ascuţite,
„Cu mâneşterguri de brâă ;

!

Sfinţi în piciore se sculară,

|

7 -

.
-

|
-,

Şi se 'ntălnirăcu ndus sfinţi părinţi.

|

Căciulele depe capă își luară

"

Și pe Sâmbe le întrebană:

|

o

a

i

— Voi n6uă Sâmbe albe,

.

Unde aţi plecati
Astădi d8 diminâţă

Cu mătină în braţe, |
Cu cuțite
„Ascuţite
Cu âneșterguri de brâu ?

|

—- Amă plecaţi la (cutare).
-

-Gu cuţitulu să-i tadema

|

albeța de trei oră,

=“ Ou mătură-să i-o măturămti de trei oii,
Cn mâneștargură să i-o ştergemă

Ce vor să fia cele „due

|

>

de trei ori.“ 1)

sfinte Sâmbe albe“, ce le

întelnimii în acesta descânteeu?

Eta ce ne preacupă;în studiula de faţă.

3

7. Schmidt, antorulii broșurei citate, dice
că nu seie
„Şi nici alţii pe câți i-a întrebată nu i-au
pututu spune,

ce sunti „Sâmbele“,

pe

pe Te

m

|

- (ID) Das

.-

Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch
der Romiănen Siebenbiirgens, von Wilhelm Schimat, Herman
nstadt, 1866, p. 35:
Lă

,
.- .

Ea

Tita

—
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Cercându să aflu originea și înțelesul acestui curiosi

cuvântu, 6tă peste ce am dată!
In Dieţionariulu
mătârele :
„Sâmbe. Game.

dela Buda,

la pag. 645, cetimi ur-

formula adfirmandi : certo, procerto,

„indubie : igzân, k6ts6g kiviil, bizonyosan:

sicher,

ge-

„Vis, zuverlăssig. Nota : acestă formulă a întăririi se
„întrebuințâză în traiulu de comuni şi întru acesti chipu:

„Simbânii, sâu sântulu Simbânu.“ :)
- „Sîmb&“ şi „Sîmbânu“ nu potu să fiă decâtu unulu și
acelaşi epvântu cu Sâmbele. Ajuns odată aci şi urmărindu euvântulu pe terenulu mitologiei, sperii că vomu
află ce suntu şi ce însemneză „Sâmbele“ din descântecă,
precum şi înţelâsulii realu alu. cuvântului Simbă şi Sîm=
dână din Dicţionariulu de Bada. Dar înainte de-a urmă
mai încolo, trebue să constatămi, că afară de Dicţiona-

riulii de Buda, pe Sâmb6 s6u Sâmbeni na l'amu
aflata în nici una altă.dicţionarii românescu din
-

mai
câte

ami consultatii.
Glosarulă-proiecti alu Academiei copiază simplu cele
din Dicţionariulu de Buda, fără a încercă s6 esplică mai
de-aprâpe s6u să afle originea cuvântului, adăugându dela
sine . numai : „noi, mami

auditu

nici

odată“,

și seriindiă

cuvântulii rea fără semnulă guturali.
S5 cercetămii dară, ce însemnă şi ce suntii Sâmbele.
Dicţionariula de Buda, şi după elu Glosarulu acade(1) In dicţionariulu de Buda se pune pe i semnul sunetului
gu“uralu. E îlă scriu în cele următore cu d, pentru motivul ce se
” xede mai jos; la Schmidt e scrisă „Sambe“ fără nici ună semnă,
după ortografia cipariană, cu care i sa comunicati descânteculă,

.

—
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Din cele următâre se va vede, că Sâmbe este uni voeativa, avândă, după Dicţionariulu de Buda, accentului pe

N

miei, nu ne spuni sce parte a cuvântării este „Sâmbâ,

ultima. Pergându cu timpulu însemnarea, reală, cuvântulu a deveniti o interjâeţiune, precum dicemu: dei!
Dâmne ! Dâmne sfinte ! Dumneqeule ! Isuse ! La Latini:
herele ! meherele ! mecastor! edepol ! mediusfidius ! ș. a.
Natura interjecţiunii este de a scurtă cuvântula câtu se

pâte mai tare, precuri. vedemi mai sus -în limba la- -

tină : „herele“ în locă de „hereule“, „edepol=“ „me deus
Pollux“, şi altele ca: „sodes“ == „si audes“! „sultis* =
„Si vultis“! „sis == si vis“! In limba română în poporu audimi: atje-deii = ajute Dumnedei ! țam-tale
== mulţămima d- tale! bună- -mmâță == bună dimineţa !
tu fa=— tu fată! mă? fra = măi frate! măi so = măi

soțule! dă nt = măi nene!

Er' în

numele proprie

asemenea scurtări suntu forte dese.
Dreptu- -aceea Sâmbe, s6a este seurtatii din vocativulti i
Sâmbene, s6u este vocativulu lui Sâmbă, schimbându-și .
accentulu pe ultima prin petrifiearea cuvântuluiîn inter-.
jecţiune,

Eu

sum

pentru

părea

cea din

urmă,

conside-

rândi Sâmbe ca vocativă dela Sâmbi. Sâmbii este cuvântulu originalii vechiu, 6” Sâmbenă formă mai. nouă,
Dar ce e Sâmbi sâi Sâmbeniă.
|
|
Este ofiinţă

mitologică identică cu Semo

Sancus din

vechia mitologiă italică. Ce ss fiă însă Semo Sancus ?
În scriitorii latini aflâmu următârele notițe despre ac&stă, fiinţă mitologică:

ai

=

10

3

=

a

" Qnaaerebam Nonas Sanco Fidione raferrem,
An tibi, Samo pater; cum mihi Sancus ait:.
Cuicungue ax illis dederis ; ego munus habebo,
- Nomina trina fero: sie voluere Cure,
- Hune igitur veteres donarunt aeds Sabini:
Inque Qouirinali eonstituere jugo.
|

|

a

De

(Ovid. Fast. libr. VI. 218—218)

Ibant, et laeti pars Santum voce canebant
Autorem gentis, pars lanides ore ferebamt
Sabe tuas, qui de-patrio cognomine

primus

Dixisti populos magna ditione Sabinos.

id

Gu Ital. De bello pan. see. VU
-

Sancte „pater salve, cui iam favet aspara
-

421 — 424)

Iuno:

Sanete, velis libro dexter inesse meo.
Nune quoniam manibas purgatum sanxeiat orbem
"Sie Sancum Tatii composuere Curea,

-

„(Propert, libre. x. 9, 714— 14

2
3
Ra
-.-

„Aedes eius (Vitravii) quae dasent în Palatio, diruen„da, bona: Semoni Sanco censuerunt. consecranda: quod„Que aeris'ex eis redactum est, ex eo aenei orbes facti,
„positi in Sacello Sanei versus aedem Quirini“ (Liv. .

VIII. 20). In unele ediţiuni .se află “Sangus, decli„Datu după a patra declinaţiune, ca și Janus la unii
seriitori.

.

“La Festus aflima următorele :

.

-

|

.

„In aede Saneus qui Dius Piăius- vocatur“ (p. 241).
“Propter viam fit sacrificium quod -est proficiscendi gra-

"mtia Herculi aut. Sanco qui scilicet idem est deus“ (p.

— 111 —
229),

„Sangualis porta“

(p. 317), 1) „Sengualis avis“

(ibid.), pasere consacrată lui Sanei, 2).
La Augustini, Civ. Dei XVIII, 19: „Sabini etiam re„gem. suum primum “Sangum, sive ut ali qui apelant
Sanctum, retulerunt in deos.“
|
Dionys. Bali. II. 48 dice: Kdrov Se Ildgzios 70
new Dvoua: Tr. Xafivuv

E9va Tedivai

pro. erei Zafivov

705 Săzov, Gaiuovog “Bre peoglov.
La Eusebia, It. eeles.- II, 13 aflam
SINONI
Saneto. 5)

JEO

Mai amintima

SATKTO,

va s5 dică:

:
|
inseripțiunea :
Simoni Deo -

încă -următârele inseripțiuni :

MommsenÎ. N. n. 6770: Semoni Sanco Deo Fidio
Sacraăm Sex. Pompeius Sp. F. Col. Mussianus ' Quin-

quennalis Decur. Bidentalis Donum Dedit.
Henzen ln Or. p. 162: Sanco Sancto Semoni Deo Fidio Saerum Decuria Sacerdotura Bidentalium' Reciperatis
Vectigalibus..
Totu la Henzen. n.. 6999: Phileros | ex= deereto XXX
virum sacellum Semoni. Sancw de sua pecunia fecit.
In Tablele Eugubine îlu aflămii în următorele forme:
Fiso Sansie, Fisovi Sansi, Sag Iuve:patre, Tapater Sage,

Sace sakre,- 4)
1) Acestă pârtă a fosti

|
unde astădă se află Fontana

Trevi în

Via della Dataria, după cum spune Becker în Răm. Alt, I. p. 133.

(2) A se vedeși Liv, 41, 13.—Plin, 10,7, 8 $ 20.—Lul. Obseg. 63.
(3) Afară de acestea, Sancus se mai amintesee. și la alți seriitori, prezum Factant. De fals. relig. |. 15. —Tustin. M. Apolog.. ],

26, 56.—Tertal. ad. Nat. Li. 9, Apolog, 13.

9 Les Tables Eugubines par Michel Breal, Paris 1575, tablii, VI.
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Din aceste notițe resultă, că deitatea în cestiune avea
următ6rele nume :
Sancus,

Sangus,
Sanetus,
Semo

Sancus,

Semo Deus Sanctus,
„ Semo Sancus Deus Fidius,

Sancus Sanctus Semo Deus Fidius.
“Numele din Tabelele Eugubine, serise în dialectula
umbrică,

seriindu-le în limba latină art sună:

Pisus Sancius su Fisovius Saneius, adecă Fidiua San-

„Cius ;

|

.

Sancius Iovis Pater;
Jupiter Sancius;

Sancius Săcer.
Ce ne importa en deosebire, este că Sancus, atâtu în
notițele seriitoriloru latini, câtu şi în Tablele Eugubine,
scrise întrună dialecta populară, este identieu cu Deus
Fidius seu Dius Fidius. "*
Dius (de aceiaşi origine cu deus, dies; divus) propriamente însâmnă strălucitoriu, 6r' ca substăntivă dum respective divum însemnă ceru, care însemnare s'a păstratii

în sub dio, sub divo şi sub divum : „sub cerulă liberi.“
Cu ac6stu se unesce pe deplin notiţa ce o aflămi în-.
trunti seriitoriă, care dica că Sancus în limba sabină însemnă „ceri,“ 1).

(1) 10. Lyd. De Mens. IV. 58.

—
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Fidius vine dela fidus, credinâiosii. Va să dică Sancus

Dius Fidius este unu deu alu strâlucirii, alu cerului luminatu sâii ali minei şi alu credinței, şi ca atare elii
eră învocatii la jurăminte, eră unu deu alu jurămintelori. 2)
După cum ne spune Varro (L. L. V. 66) la Sabini
exâ datina, ca acesti jurământi s5-se facă sub cerului li- .
bera (sub divo); va se dică promisiunea de credință (fidius) sâ-se facă la lumina dilei (dius), pentru-ca s&-se
îndeplinâscă amîndân& atributele deului, cum amu dice :
pe credința lui Dumnedeiuși pe sântuli. sâre!

Așa dar' legătura cea maide aprope între „Sâmbâ“ su
„Sâmbânu*

şi între

„Semo“ 2)

Sancus

Dius

Fidius“

o

(1) Medius fidius.— Quidam existimant iusiurandum esse per Divi
fidem, guidam, per diurni temporis îi, e. diei fidem (Paul pag. 147.
)a Preller. p. 645).
(2) Numele Semo nu ne impârtă în acestii studiu. Mommsen în

Corp. Ins, Lat. 1, pag. 10, combătândi

părerea lui Marţianii Ca-

pella, care esplică pe semo cu semideus, susţine că semo sa formatii
din privativulii se şi homoz=se-homo=semo, ca şi nemo din ne-homo,
cepa-ce nu ni se pare nimeritii, pentru că la Moerobiiă, Sat. 16. 8
aflămă Semonia deitate-a semânăturelori, care -este numai forma,
femenină dela, Sero, şi prin urmare în fondiă suntu identice şi trebue

să aibă aceeași origine, 6r' Semonia,

care în loculii citati obrine

4

şi sub forma Seia, Segetia, fără îndoislă vine de la semen, semenătură, formată din rădăcina se și suficsulu map, care în latină (a se
ved6 Corssen, Uber Aussprache und Vokal. [. 572 sqq. — Seheich, Comp. d, vergl. Gram. ed. 4 p. 396.) trece în 7men şi mon şi de-aici
din Semon;n finali căgdândi,a rămasti Semo, ca ho-mo, he-mo,

te-mo, ser-mo, pul-mo ş. a. Ja cari apoi în cele-l-alte casuri n rea-

pare: ho-min-is, te-mox-is,;

să dică

asemenea Se-mon-is,

Sancus are toti-o-dată și atribytulă de

Se-mon-es.

Semenătoriă

Va;

sâa

protectori ali semănăturelorii. Acâsta bu numai că nu schimbă întru
nimică din atributulă lui de Dius, strălucitoriă, luminătoriii, ei din
contră ilă esplică şi-li întăresceși mai mulţi, căci lumina s6u căldura este puterea ce nasce, cresce și matoresce semănăturele. In fine,

chiar din cuprinsul. Tabelelorii Eugubine se vede că se învâcă divinităţi ce proţegă

8 sus.

câmpurile,

-

ceea-ce

confirmă și mai multă cele

=

NA

—

avemii intreboințăndu- -se fiă-care în formulele de afirmare,
de întărire, de jurământ. Asemenea amu constatate că

Sancus sau Sancus Dius însâmnă propriamente strălucire,

„lumină, ceră. Din:-punâtulu=de-vedere alu înțelesului ne
mai r&mâne să cerestămi, decă Sâmbele din descânteculu
reprodusii mai sus poti” să aibă o asemenea însemnare
de strălucire, de lumina, Dcă voma pute probă și acâsta,

îi
|

atunci

Dânu

urmeză

şi Sâmbe

eu o rigâre matematică,

sunt identice între

" identice cu Sancus,
_

că Sâmbt, Sâm-

sine și-tote împreună

Inainte: de tote, trebue să constatâmu că Sâmbele vinu
înainte într'unu descântecă, care se pronunță contra du-

a

rerii de ochi si a albeţei, va se dică voesce a redă ochilori lumina. Mai încolo Sâmbele se numescă în descântecu „albe.“ Acssta încă este uni atributii ala luminei.'
In limba latină aflăma ;
Interea Sol alb rocosgit in infera noetis.
Interea fugit alb jubar Hyperiohi” cursu

Ut primum tenebris abjecteis inălbabat

Dies. (Hieron. Colunina, Ennii Fragmenta p. 23,65 11).
- Regina e şpeculis primum

ut albescere lucem

Vidit. (Virg. Aen. ÎNV: 586).

pa

E

„=
N

E

- .

„lam jam albicascit Phoebus“ (Aatius la Gell. 15,95, 1,

„

„aesar exploratis _regionibus albente caelo omnes copias castris educit“ (Caesar Bell. Civ. [. 68 ; asemenea

și în Bell. Afr. 11, :80).
In liinba

română:

sealbesce

de diuă, i 2 fliua

albă, a întrată alba în: sabii = s'a făcutu ua

15
Prin urmare

—

ni se impunede

sine

închiărea, că sub

Sâmbe, se înţeleg „dine de lumină,“ și în ultima analisă
sunt

ageriniea

cu

luminei. cari

vadelorii

personificarea

lora, representată în descântecă prin „cuțite aseuţite,“ și Ş
cu puterea lori de a alungă întunericul, representată
prin

„mături“

şi mâneșterguri,“

depârteză,

alungă

intu-

nereculă
Tâte
nunati
Dlicatu

şi redau ochiloiă lumina.
SE
acestea se confirmă deplinu şi într uni moda miprin unu altu descânterii toti „de albeță,* pude d-la S.F. Marian în Albina Carpaţiloriă,

Ne, 22

din

1879.

Etă-ce

stă între altele îîn acesti înte-

resanti descânteeii,
Maica Domnului

Ă

Din pârta ceralui
". Seară de auru a slobodită,
“Pe

i

aiînsa s'a scoboriti,

“Inaintea
lui "N. a eşită,
De mâna

drâptă la luată,

De pe sâre l'a Înturnatiă,
_

2,

- Şi-a porniti, şi a plecati

|

Pe drumulă lui Adamă

e

Su

La fontâna lui lordană.

.

Si-a tlnita ”

|

e

”

Trei surori a Borelua -

|

Cu trei mături,

Cu trei greble, Cu trei. mâneci

de mătasă albă.

__Măiea Domnulii.

- Cum le-a tâlnită,
|
Aa

Cum le-a zărită;.
Psla a întinsă,

i

”

_

Da

:

7

-

—
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Calea le-a cuprinsă,

Şi le-a cuvântati,
Şi le-a întrebaţă :

— Unde mergeţi Toi?
Trei surori-a Sorelui ?
— Că noi mergemă
Și ne ducemi
_
La

fântâna lui Dumnedei,

S'o ourăţimii de gozuri
„Și de gloduri !
— Nu mergiţi,
Nu v8 duceți,
Voi trei surori a Sdrelui

La fântâna lui Dumnedeu !
Câ fântâna lui Dumnedeii
E curată
Luminată

Ca de Dumnegeii ce-i “dată

"Da, voi mergeţi

Ă

Și v& duceţi

De cuyăţiți albeţele
De pe ochii i N:
Curăţii albâță albă, Albeţă negră, .
Albţă roșia,

Albăţă de 99 “de feluri,
Albeţă de 99 de chipuri.
Cătaţi-o în cleștele (2) capului,
In faţa obrazului,
In genele ochilori,
In pregiurulii ochiloriă,

In luminele ochilor,
“Gurundu |

Mai -curundii

—
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Cu greble o greblaţi,

Cu fârfeeile o forfecaţi,
Cu măturile o măturaţi, .
Cu unghiile o ciupiţi,
Din ochi mi-o fugăriţi

Co mânile o ştergeţi, etc.
In altu descântecu :
Sineeatu-s'o,
Mânecatu-s'o
None fete curate
Luminate
Din nus sate
Curate
Luuminate
_
Cu mânecile suflicate
Cu rochiile în fulicate

'

Cu ndue hărleţe,
Cu ndue sape,
Cu ndue lopeţi,

Cu nue'eoveţi,
Gu noue fureuțe,

Cu nâue seceri,
Cu n6use greble

Pe

cari întâlnindu-le

Maica-Preeistă

La a lui N. albâță
Cu hărleţele-o sapaţi
Cu greblele mi-o

greblaţ;,

Cu fureile mi-o seobiți,

Cu lopețile o râniţi
Cu paralele o tăiaţi,
In coveți să mi-o puneţi,
Cu mânecile o ştergeţi

le

mână
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Cu secerile o secerați.
Cu lopeţile o aruncaţi.

In

o altă

variantă:
So luati
S'o mânecati
Nue dori
Noue surori
Trei surori a Sorelui ete.

!)

In aceste descântece din urmă numele dinelorit,
Sâmbele, nu-lu mai aflămu ; Vaflămu înse înlocuit cu
adeverata însemnare a cuvântului, căci Surorile Sorelui,
cari asemenea suntu eu mături, cu grebie în loci de cuţite și cu: mâneci în loci de mâneșterguri, suntii înseși
Sâmbele ; “va st dică corespunăt pe deplinu, nu numai
după însemnarea reală a cuvinteloru, dar, mai multi,
chiar şi în atribute.
|

Se pote o consonanţă mai surprindetore?
Descântecula din Sehmidt este dela Reşinari, cum ne
spune însuși autorulu ; alu d-lui S. FI. Mariani, unulu
din Ciudeiu, altulu din Siretiu, din Bucovina, celi din
urmă din Sân-Georgii din Transilvania; va 88 dică
din doue colțuri opuse, depărtate şi despărțite încă prin
Carpaţi, Celui dîntâiu descânteeu este în cuprinsi şi formă
nespusii de vechiu, Eli a păstratu tota originalitatea vechiă italică.

Cele-l-alte au conservatu

bându'și forma,
-

spiritulu,

schim-

modernisându-se.

(1) Vedi şi Descântece poporane române culese de I. FI. Mariană, Suceava 1886, unde aceste descântece se află reproduse la
pag. 1—13.
.

.
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Remâne să .mai deslegămii' încă doue cestiuni.
Dâca Sâmbele suntu de-o origine cu Sangus, atunci,
pentru-ea se putemi ave. femininulu Sâmbă, trebue ca

și în veehia
Sanya.
Adeveratu,

formă

acâstă

feminină

italică se. fiă deitatea

mitologiă

|
nu o aflămiu.

Scriitorii

nu

ne-ai transmis'o. Este de observatu, că generalminte în

vechile mitologii, pe lângă divinitatea maseulină, mai toti- -

Etă ce ne-a lăsată. scrisă

de-una eră şi una feminină,

14,
despre aeâsta filosofului Seneca în Nat. Quest. III,
ii
unde vorbesee despre elementele din cari s'a”fi compus
|
universulu :
„Egiptenii diceau, că sunt patru elemente ; ei apoi din
fiă-care făceau câte doue : bărbații și femeia.

turosii îlu numiai

bărbati, pe celui negarosi

Aerulii vân-

și liniștiti

eeea-l-altă
femeiă. Marea o numiau apă bărbătâseă, totă
bărbatii,
dicea
femeiâsea, Foculii unde arde cu flacără se

strâluce

fără să te ardă atingându-li.

&r fomeiă

unde

Pamântulu

vârtosu, stâncile şi ripele

le numiau

&r femeiă, care se pote lueră şi cultivă.“

In mitologia . grâcă aflămu

Joe și Juno,

bărbatu,

Neptunu şi

Thetis, Pluto și Proserpina, Apollo şi Diana ş. a,

In mitologia italică
lăţita.

Aici

aflămu:

aesstă

împărechiăre este şi mai

Faunus—Pauna,

Fatuus—Fatua,

Gaius—Gaia, lanus—Jana, Limentinus—Limentina, Lu—
nus—Luna, Manius— Mania, Matutinus— Matuta, Semo
ș.
Semonia, Silvanus—Silvana, Volumnus-—Volumna

Drepta-aceea pe lângă Sancus a esistati şi Sanca,.
cum A ddua şi cea din urmă cestiune este a artă,

A
Sâmbă,

—

Sâmbenau
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;
sâu Sâmbele s'au pututi

Sancus—Sanca.
Amiă

vedutii

formă din

|
că Sancus

se mai seriea

şi

Sangus,ba

fără îndoidlă şi Sangus și Sanguus, căci aflam adiectivulii sangualis și sangualis, așa dară şi Sanga, Sanguus și Sangua. In inseripţiunile latine mâi aflămu şi
unii nume de persână Sanguri(us). *)
Din latinulu

lingua noi

avemiă . limbă ; asemenea

din

Sanguus—Sangua sa formati Sâmbii—Sâmbă. 2) In
câti este pentru schimbarea lui 2 în n, ea s'a operată
dejala Romani prin înfluința labială a lui ?. totu ca și
în limbă=lingua.
Etă într'una cuvânti o istoriă de mii de ani! Şi câte
vorii mai fi de-acestea în tradiţiunile poporului nostru,
pe cari nu le cunâscemi încă !

(1) Corp. Inseript.
(2) Schimbarea lui
este mai consecuentă
din guingue s'a făcutii

Lat, [. n. 1419.
mqu s6ă ngu în mb în unele dialecte italiene
ca în româna. Aşa d. e. dialectulă corsieanii
chimnbe eincă ; din sanguine—sambene sânge;

din înguine—imbene ; din lingua sa făcuți şi la Corsicani limba
(a se ved6 Revista di filologia e d'istruzione clasica pe 1881, Tarino, fasc. 1—2

p. 14, 16, 17).

POESIELE LUI ANDBEIU MUREŞIANU
IL.
Ideile ce domină o epocă, ce aprindu inimele și le
răpescu de multe ori fâră voia lori, cari deşteptă su|

fetele cele mai

care, popore,

lângede

și adormite,

eri, împărăţii, cari

cari pană

restornă

în

miş=

legi, întoe-

miri, datine și credințe ţinute pân'aci ca sânte și
nestrămuiate, cari daii nascere la ndue convingeri, deschi
da

noue direeţiuni, cari într'unu cuvântu târnă Gre-cu
m
lumea în nâue forme tâte aceste idei ai trebuitu se

încolțâscă
buitii
surdi,

lin
Din

cu multi mai

undeze încâce și încolo
neînţelesu, precum înaintea

frundele
timpi

„demnii

nainte, multi

ss

în arbori

în timpu

s6i undele

se nasen

bărbaţi,

timpă

cu

ună
furtunei

au tremurmură
murmurâ

pe luciulu

mării.

eari din unu în-

misteriosu se înferbântă de aceste

idei, le stu-

„ di6ză, le lămureseii, le dan ndue puteri, le lăţesei
pe
" deosebite căi, trăesei, suferi și moră pentru ele.
Lipse,
. învidii, persecuţiuni, închisori, torturi, morte,
tâte 'puterile și erudimile celoru mari, nu sunţu în stare a
năbuşi sutletulu loru. Dia contră, mai totit-de-una pedecele,
„ suferințele, crudimile, sunta treptele de marmori
cari
înalţă ideile mari la triumfa,
„
i
i
4

—
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d-dei abia din
“Done trei suflete alâse, de cari trimite
u îndeluntimp
u, şi ideile ce ai rătecita

secolii în secol
învingă, 6r' sugrumăgatu nesigure, alungate, năbușite,
mplările mari în vicța
_ torii loru cadă cu vuetă. 'Pâte întâ
popârelorii întăresc acesta sdevărit.
1848, siu născuse eri
Ţăeile, câri au triumfata la noi în
secolii mai. "nainte,
alaltăeri, ele resărise aprope cu uni

au pututi şi pe
ai trăitu şi san străcurata tiptilu cum

suntu doue staţiuni
unde au pututu. Horea și Tudoru
Ceea-ce ei făceaii cu
“vumindse în mersuli acestora idei.
şi Maioră îmbracă
arma, alţii făceau cu condeiulu. Şincai
ideile în manta de purpură & sciinței.
şi 6răși vai!
„Vai neamului românesci, dice Şineai,
carele

uitându-şi vița,

şi seminţa,

geme

subt jugulu

al-

ci numai pentru netoră neamuri, nu pentru alti-ceva,
nepriceperea să și
învețătura, nedragostea între sine,
care cu frumose
vielezugulă neamurilor celoru străine,
inesei, în care eu
pretesturi, mai âlesi ale legii ereșt
ni de-i stăpânesei
vrei să morii, înşâlă pe bieţii Româ
numeseii neamurile
şi în diua de acum. Nu vrei eu st
păstoriu ai, ale cărui
acestea, ci numai atâta dica: Ce

âne ! pentrucuvinte nu le înţelegi ?....Nu erede, o Rom

e pungile lori,
_că numai punga tu 0 voescu, ca să-și împl
marii tei i-au
mai
şi tu se remâni robi acelora pe care
tu-aceea, o iubite
„stăpânitil Sre-când, Deştâptă-te drep
„neamuli meu, şi ai minte !*
pe atunci ani
Rara să scie unulu de altulu toti cam
poetii

necunoscutii

esprimă

aceeaşi dorință si
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Dumneqeule
Isgonesee pe
Și în patria
Ca la a tale

prea-"nalte, de ce suferă tirănia?
vrășmașii şi-"Y sdrobesee eu mănia,
cea dulce pe noi pe toţi ne adună
altare să putemiă cântă 'mpreună,

Dar” nici astădi încă nu putemii cântă
la altarulu patriei !
Pentru a dă nou foeii acestei dorințe,
n6ue puteri, noi aleşi. In adevăru ei nu
când muriau Şincai și Maioru, pe când

trebuiă se vină
întârqiară. Pe
poetului necu-.

noseutui

strofa de sus,

scotea

din nobilulă

seu

sufleţu.

toți

împreună

provedința ne trimitea pe Mureşianu şi pe Bolintineanii,
cari prin prisma geniului loru să refrângă o n6uă lumină

pe calea Poporului- Români cătră idealulă sei.
Cu acâstă ocasiune să ne fiă permisu a vorbi despre
unulu din acești poeţi, eari au sciutii cristalisă în poesiile
lori aspiraţiunile mari ale Românilorii ! Vomă luă din
întâmplare pe Mureşiani,
Mureșianu începu ă îmbrăcă în manta de rade a poesiei, ceea-ce Şincai, Maioru, esprimase în prosă. Prosa,
care vorbesee la minte, care pentru a o înţelege se ceri
de cele mai multe ori Gre-cari. eunoseințe, petrunde
cu .
multă mai cu greu în mulţime, este maultu: mai puținii
gustată decâtu poesiă, care vorbesce totii-de-una la inimă,
aprinde şi înalță sufletul, şi face pe omu s6 înțel6gă
prin sentimenţii, ceea-ce. pote remâne întunecosi înaintea
minţii.

II.
Activitatea lui Mureșiani,

ea poeti, cuprinde trei pe-

ride, ce se deosehescii unele de altele. Periodulu ântâiu
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dela 1839—1840, şi alu doilea pănă la 1850, ala treilea
şi celu din urmă pănă la 1857, s6i mai bine pănă la
morte în 1863,
Periodulu I. In întregă acestă timpi poetul se luptă cu
“limba şi technica poesiei. Limba este forte simplă, de tote
dilele, fără întorsuri și fără sboru poetieii. Atâtu limbă
câtă şi ideile și imaginile suntii căutate, dar” fără suecesi.
Poti atâţiă de simplă este şi technica. Metrulau este, cu
puţine escepțiuni, celui populari trochaici de 7—8 silabe ; singură legarea, împletirea rimei este cea măe-

strită.

Inchiăgarea

recțiunea în alegerea

metrului este târdiă şi greiă.
subiectelorii

este nesigură,

Di-

ori mai

bine, nu esistă încă nici o direcţiune. Subiectele le află
poetuli

cu greu, -6r” când le află suntu de tote qilele, şi

+

i lipsesce puterea, ideile, pentru â le pute desvoltă, precumşi entusiasmuli, acea îmbttare de amorulu ce trebue să-lă aibă poetuli penţru subiecti fără de care nu
esistă poesiă,şi subiectulu celu mai alesu, celi mai poetică,nu dă de câtu o palidă poesiă. Poetulă 'şi iă în acestă
epocă subiectele sale din amoru și din desgustulu de lume.
In deșertă, poetulu nu este înamoratu, nu este petrunsu
de acesti puternicei sentimentu, nu cunosce până în adâncimile
lui nici dulcele, dar nici amarulu lui. Ori unde
se încâreă a esprimă acesti sentimentu, se încurcă, abia
află cuvinte și în fine se perde în alte idei, pare că-și
uită. 'Mi vine a-lu asemenă cu uni riuleţu, care curge,

curge, dar din ce în ce mai lângedu și în fine se perde
în nisipu. 'Lotă ce esprimă în acâstă materiă nu provine .
din pasiune, din sentimentă, situaţiunile nu suntii ale

—
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poetului, ele suntu cugetate, închipuite. Şi închipuirea
nu este idealisată. Pentru-aceea niei nu atingu inima întra nimici, ele se prefiră numai pe dinaintea minţii,
împiugânduse ideile una pe alta, şi în fine dispărând
tote fâr” a lăsă vre-o întipărire.

Nu

se păte şi O plim-

bare la himă întăresea deplinu cele-ce dieu. Aceste d6ue
piese irateză mai înadinsu amorulu, dar nu aflămit în ele
nici o schinteiă de amori, cum trebue ss fiă elă, şi cum
nu pote fi altu-felia. In piesa dintâiu, chiar începutulu
eu „Cugetamiă
că omulu

odinidră“ este cu totulu prosaici, pentruîn amori nu cugetă, ci simte, arde de dori,

se teme, spereză.
|
Pe când seriă şi publieă poetului nostru acestea, unt
omii care scie ce va să dică și ce este poesia, nu putea
să-și

facă

teraturei

speranţe

nostre pe

de elu,

că

nu

cumva

atunci a” fi justificată

sărăcia

li-

speranţele

puse în începuturi atâtu de primitive. Causa acestui neSuecesi eri, că poetulu greşise cu.totuli direeţiunea, ne-

fiindu nici talentele lui nici timpul pentru poesia erotică.
Eră ântăiulu pasi. prin întuneriea cătră lumină la care
și ese poetulă

Câte ami
putere

seu

îneyrânăa.

disti pân' acum

să potu aplică. cu deplină

şi la poesiele ala eărorii

mai puțini

desgustulă

subiectu

este mai multi

de lume şi de vitţă. Şi aici,

ca şi în amort, totulu este refleesiune rece, anii sentiment
comandati, făeutu, 6” nu născută, pentru-aceea şi re-

sultatuli este toti acelaşi. O singură escepţiune se pări
a face momentele, în cari s'a născuti poesia Aşa mi-ă
fostă ursita Aici "şi are și inima partea sa, dar numai
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“ momentanii. Situaţiunea, nu este trecută şi contopită în supiectii, ea este numai identifieată prin imaginaţiune, 6r' nu
prin sentimentu. Pentru-aceea nefericirea poetului nu este
motivată, Blu plânge. pentru că și-a propusă şi voesce
să plângă, 6r' nu pentru-că trebue şi nu pste altu-feliu,
A pututii înse să împrime piesei o putere
care atinge mai adâncă. pe cetitorii,

Pusere galbenă 'm ciocii,
ne” spune însuși poetuli în
'39 din 1842 1) şi tipărirea
poesii se va pute justifică

mai

mare,

este poesiă populară precum
F6ia pentru minte ete. Nr.
acestei piese intre cele-i-alte
prin aceea, că poetulu încă va

fi adaosi unele strofe.
cea dintâi,
în
epce,
d6ue
mu
distinge
_ Periodulu Il. Aici
care ţine până în ajunulu anului 1848, inima poetului este
sbuciumată

de durerile

de față

şi de

neliniștea

pentru

viitoriu ; în a doua, inima lui se împle eu încetulă de speranțe, deși mai luptă încă cu durerile. Postula în acesti
period a aflatii calea ce i-a fostu ursită. Flu lasă amorulu de-o parte ; s'a convinsi, că nu este” texenulă lui,
şi nici "lu mai atinge vre-o dată. Elu începe a cântă
sârtea naţiunei sale. Acesta este cordalprineipală de-aici

încolo. De-6re-ce înse srtea naţiune este forte amară,
poetulu la totu pasul

desgustii
chiar

de lume.

de binele,

este cuprinsi de-o durere, de-un

Nu e destul

atâta, elu despereză

de vieţa subiectului sei de predilecţiune.

- In acestă sfăşiătoriu sentimentii, el întrebă pe înaltulă
guver natori alu universului :
9) Vei

pag. 313.

şi V. Alecsandri „Poesiele

popularie“

ediţ. „din

1861

-
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Dece nu faci, o! dâmne, minuni ca șin pustiă;
Cu popululii ludeei, prin Moise omulă seă !
Să scoţi din jus p!o ginte, ce geine în slaviă,
Cerândiă între suspine, s'o seapi de-atita ră!

Acâstă desperare cu atâtii apasă mai greu, căci vede
că genetrațiunea de faţă nu promite putere, zelu, pentru
a se put smulge din pulberea în care este aruneată şi să
se înalțe la o posiţiune demnă de unii poporii.
Dormiţi, dormiţi în pace, voi umbre din morminte.
A vostre suvenire, ge sânti ni le-aţi păstrati,
Suntă limba şi relegea, er” zelulu celă ferbinte,
Ce-aveaţi spre genulii vostru, cu voi sa 'mormântati!
Ferice da voi umbre, că legea nu vă lasă,

SE rovedeți apuşii nepoți depe pământi,
Căci alti-feliii tirănia şi jugulu ce-i apasă,
De loci war reîmpinge în sarbedulă mormântii.

Toţii de-aici se vede,

că postuli „nu trăesce

timpulu de faţă, nici în viitoriă,

ei în trecuti.

nici în
Elu

mă-

resee uni timpii: la care nu ne mai putemit întorce.
Decăderea națiunei nu este vina ei. Injuria timpuriloră,

țirănia asociată a poporelorii conlocuitâre și marginaşe,
invidia, ura eredită asupra unor fii ai acelui poporă
care subjugase -odată lumea, etă ee ne-a îmbrâneiti pe

noi. Dâcă

poetului vedea generaţiunea decădută,

acâsta

n'a causat'o generațiunea, ci a moştenito dela părinţii
sei. Fără îndoislă, sunti mai vinovaţi părinți, cari su-

feru a fi călcați

în pulbere,

decât

fii cazi au

cută şi au. ereseutu în pulbere, din care este

năs-

cu nepu-

-
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tință a te înălţă și a te seutură de-odată. - Acesta
resundsee încâtu-va și postului când dice:
Esiţi voi umbre imdrte,
Şi dați dovegi la lume,
Strigaţi în gura mare,
Ue cârcă strănepoţii, nu

o

eroii gintei mele,
ce-atâta va ?nnegrită !
că voi de-atâtea rele,
v'aţi vinovăţiti,

Mai caracteristici este acesti periodă din punetu-de"vedere alu limbei şi alu teehnicei. Poetulu numai este
-nevoitii st afle ântâiu ideile apei st caute dujă vestmânte, după limbă, ca ss le îmbrace, cum trebuii să facă
în periodulă

ântâiu.

Procesuli

între

ideiă şi

materiă

nu mai este separat.
Limba nu se nasce- în urma
ideii, Amând6ue naseu de-odată, încarnate una cu alta.
Teehniea încă este fiesată. Precum ideile suntu grave,
asemenea, este şi metrulu. Poetului de-aici încolo numai
când. şi când mai ese din versulu jambicu de 13—14
silabe, care la noi ţine

loeulă

esametrului

grecu-latinu.

In acestu perioda se distingii Glasuliă unui Domdânii
şi O privire depe Carpaţi. Aceste piese esprimă ideile
fundamentate

din acestu

periodu,

6r' cele-l-alte

suntiă.

numai variațiuni asupra lori. In cea dintâiii face o
" apostrofă plină de amăriciune, că 6recine conduce destinele omenimei ? Cum se întâmplă de creatoriulă seie
de mişcarea unui verme, 6 luptele şi nevoile unui p6porii nu se scie de unde provini? Se pote, și dreptu
este, ca nepoţii se sufere pentru păcatele străbuniloru?
Se adressză
şi s8

spună

apoi

la umbrele

că ele n'at

din

făcuti

morminte,
atâtea.

să le seâle

rele, ca fii lori:

|
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de amară,

Prorocă

munţii

şi

locurile unde s'au câștigatii înviugeri,
se spună dâcă nu
Românii aii fostă aceia, cari le-au căști
gatu, decă cei
mai

mari

stea

deduce, că Românulu

eroi, ca Corvini, nau

fosta Români ? Din ace-

nu pote se pâră nici odată.

Acestă piesă este inspirată de vârtutea, român
ă din trecută și de speranță în viitoriula popor
ului română.
Din contră a -a6uă piesă este vocea despe
rată a Casan-

drei,

cum

diee însuşi

deosebire, ca temerile
poetului

nostru, patru

poetnlu, din

Casandrei
ani mai

fericire

înse cu aceea

Sau realisatu, &r' ale

târdin, san

întorsii chiar

din contră spre bine. Fiii Romei nu ai
apusu, ci aiă
reînviatu !
|
Cu acâstă credinţă poetulu întră în
epoca cea mare

a anului 1848. Poetul atinge aici culme
a desvoltării sale, Precum e timpulu așa şi poetuia.
Ela numai

plânge, nu mai desperâză. Inima lui
s'aprinde la, sunetul toesinului, pune la o parte lira
cu tonurile ei:

une-ori

blânde,

melancolice,

alte

ori aspre

şi

discor-

dante, iă buciumulu şi strigă: Deșteptă-t
e Române ! Desperaţiunea dispare, și speranța încep
e a lumină și a
încăldi, a înălță inimele. Poetula a rupt'
o cu treeutulu.
Vocea lui înnecată, durerâsă, nu o mai audim
u. ki când
timpulu nu-i mai ofere vre-un eveni
menti, care se-i

preocupe

la idealulu

fanțasia,

atunci ela filosofâză, înălță vârtutea
omenimei, cântă vârtutea de huni cetăţ
eanu,

de bunii Români, și măresce pe cei ce au căduti
. pen-

tru patriă,

pe care o mângăe

astu-feliu de eroi.

cu gloria,

că a produsii

Precum spiritulu și ideile

din poe-
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siele

teehnică nu lasă,
acestui periodu, aşa şi limba şi

înse se ridică „Deşpeste tote cele-l-alte. Pintre ele
cedrulu întruni pâlei
teptă-te Române“, cum se înalţă

de stejari.

Poetuli

în slofa ântâiă

strigă Românilorii

st-se deştepte, căci acuim este timpul

păuă sârte.

să-și

eroi6scă o

origiIn a dâuă voesce să-i înflacăre prin

a treia arată mulțimea
nea și numele -lorh măreţă. In
aşteptă numai cuvânlori şi aţiţarea spiritelor, care
înehipuesce totu potulu. La a patra strofă poetulu "şi
vechiloru eroi naţionali
: poporulii în piciore, şi strigă
la strănepoţii loră.
se &să din morminte și st privâscă
tablou măreț; poO întorsară din cele mai fericite,
ri—toţă gata de luptă,
porulu : bătrâni, bărbaţi, juni, tine
.şi Corvinu privindii la
„&r” umbrele lui Stefani, Mihaiu

, eselamându în
ei ! Poetulu revine la durerile trecutului
strofa a cincea:
te
_Pe soi vă nimiciră a pismeă reuta
aţi !
Carp
şi
Şi 6rba neunire la Mileoviă

noii eroi, ca se lupte
- Şi deșteptânda prin acesta pe
dela Mihaii a remasu
uniţi, pentru mărirea patriei, care
ută, pentru aceea poeveduvită și a fostii adeseori vând
ere şi trâsnete asutulu în strofa a șeptea trimite fulg
când patria va cere
pra. acelora, cari sari mai retrage
Poetului atinge apoi su- „sd trecem prin sabiă şi foci“,
semi-luna şi enuta, și
gerințele ce le-a adusii peste ţ6ră
limba şi de-a se fura
încercăridelea i-se răpi chiar şi

ca an ia

.
după timpului seu, nimici de doriti.
în acestu periodu
Cu deosebire-patru piese se înalţă

—
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„prin intrigă și silă“, care eri sâ-se reuliseze

în dilele uâstre, și apoi încheiă:

Murimi mai bine
luptă cu gluriă deplină
Decâtă să fimi sclavi 6rășă în vechiul nostii pământii,

Etă dar că acesti admirabila şi neasemânatu cântecă, în ună cadru restinsă împreună toti ce a sistată
mare în bine şi în reu, în fericire şi nefericire,în vicţă
nostră ; toți Românii, tâte credinţele Şi aspiraţiunile
lor. plângerile sorții loră ea și resonetele de eroismi,
blăstemulă

descrise
îneâti

tirăniei, ca şi indumnedeirea

eu atâta stralucire, cu
s& pare

că la creațiunea

atâta
acestui

jibertăţii, suntu

vigore şi shorii,
cântecu,

serafi-

mii i-ai dati poetului condeiuli din aripa lorii de foci,
In acesti cânteei este reversatii uni spiriti biblieu, |
o gravitate profetică. Aici numai vorbesee poetului.
Acela care ne cârtă blânda pentru trecuta şi care ne
strigă să ne deşteptămii, să ne ridicămu din patru unghiuri și s& ne unimu în cugeii şi în simţiri, nu, elă
nu

mai este poeti,

după înţelesulu, de adi, elu este unu

trimisu alu provedinţii. Nimicu nn se află în acesti
cânteeii, ce ar” fi de prisosii s6u de -a doua mână, Orice cuvântu este o schinteiă, ori-ce espresiune unii torentu electrică. Dâeă mi-ar fi “permisu a mă servi
de-o imagine parabolică a-şi dice, că. acesti cântecii este
uni

corpi

în

cae

totuli

este capi

şi inimă,

şi

prin

urmare nu poți înstrăină nimicu fără 8 distrugi totuli,.
Până când Românii nu se vori fi deșteptată deplini,

până

când nici

uni sufleta de Românanu va mai fi

—
sclavi

în

vechiulă
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când

până

pământa,

sei

nu

enuta

numai nu va mai încercă să-se vâre în vetrele străbune,
încă caii

dar

adăpă

se:voră

Roşioriloră

Ni-

în undele

strului, până când: intriga şi sila nu va mai cuteză se
ne fure Dunărea, artera nâstră de vicţă, până când Carpaţii,

se voră des-

taiă pe fraţi de fraţi, nu

cari astădi

„părţi în due s& ne eroima visță n6uă, până când piscudecâti

rile loru.ce se înălță în nuori, nu vori remânt

nitu

va remân€

misiunea,

doua

ca a

a
a

a cuce-

Columnă

ririi Daciei,
Cătră martirii română din 1548—9 are părți
mâse. Simplu şi mişeătoriu este începutuli:

fru-

Dommiţiîn pace, umbre, martirii Românimei
-Ce-aţi îngrâșată pământulii cu sânge de ervi!
Bâtrână cărunţi eu v6qă, voi flârea tinerimeă,
Ce 'n lupte sângerâse cădându, vați ruptă de noi!

Pământula “vă desparte, er” cerulii ne unesce
In patria ceea-sântă, egală pentru

toţă ;

Acolo nedreptatea și ura nu resbesce,
Nu cumperi

cu visţa

pământul

de trei coţi.

Unii devotamentă familiei Hurmuzachi

începe forte

frumosi cu o ideiă din o cântare bisericâscă
Trecut'a umbra

prin

care poetulu

" Românilorii,

legii şi darulă nu mai vine,

dă espresiune

cari luptară

nu

erudei

numa!

-

desamăgiri

pentru

a

libertatea

e aa

în charta

trebue să încete a resună mereu în văile şi câmpiele Daeiei : Deșteptă-te Române! Ex” când: elu 'și va fi împli-

ep

umbră

o

lumei: până atunei nu va încetâ, nu

ani

1!
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lora, dar Și pentru mântuirea “tronului, și tote promisiunile “ce le facase tronulu, în momente de pericolii,
poporului români, „ee piere ?n foci pentru . împeratu“,

ai vemasi

„deșertă -cuventu“,

Chiar pentru

acâsta

face

o rea impresiune când mai audimu în poesia de
eredință cătră monarchulu, care -a seiutu se resplătâscâ
atâta de amari până adi acestă credinţă. Dar
Veni-vă-o qi fatală, când intriga făţară,
Ce ţese la cavale, va pune larva jos ;
Când pisma, nedreptatea, voră fi espuse-afară ;
Când fulgerulu Proniei, „ce sbâră luminosă,
Va nimici dușmanii, ce “purerea urdesei
La planuri, cum s8 peră poporulă românescă!

Pisa nu prea vari6ză: în idei, chiar le repeteză une- „ tota este înse pătrunsă de-o adâncă seriositate și.
outere: de cugetare. Resultele erudiiloru
încadrâză în următârea strofă :

revoluţiunei

le

În satele frumâse, acum ruină turtită
Se plimbă corbi, selbatici din regiuni pustii,
Servinâu spre-a lori nutrire cadavrele strivite,
Ce zaeu pe jumâzate afară, prin câmpii, Şi stă. că Românuli și a4i nu-i “desperatii,
îR
Căci erede în Proniă şi *n „cugeti luminată !

Urmatărea strofă
pată în marmoră :

forte adese--ori.„citată merită â â să-

“De n'a . perităi Românali, când 6rdele barbare
Veniâ ca şi locuste în agrii-i semănaţi,

:

Tăindii fară de milă, răpinaă fără cruțare,

10
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Lipsindu pe fii de tată şi pe surori de frați,
Acum, când brăţu-ţi agerii în lume-i cunoscută,
„Tu brarule Române pai creqi că eşti perduti?

In Omulă frumosă' poetula se retrage pe uni momentă din valurile luptelori în interiorula seii. Eli se
afundă în regiunile nemărginite ale frumosului morali,
caută

căile

virtuţii

este totu-odată

el este seutitii

și frumosu,

|

de tote velele şi furtunele 1umei:
Arunee-lă

în degerturi,

lipsite

virtuosii

omulu

numai

că

şi află,

şi fericiti

de-oră-ce flore,

Pe unde nu s'asrată nici omi, nici sburătâre,
Ci șerpi veninătoră:

Vârtutea-i va fi scutulu și-asilulu de scăpare
In ftogma-ca și cedrulu, cu umbra sa cea mare
La Gmeni călători.

Asemânarea virtuţii cu cedrula din deșerturi este nu
numai forte nimerită şi concisă, dar tota odată şi forte
plastică. * Acâstă strofă are multă asemenare cu strofa
orațiană (Carm. libr. 1. od. 22).
Pone me pigris ubi nulla campis
Axbor

Dar

patru

acestă

aestiva recreatur aura ete.

retragere

a poetului

strofe, și în a cincea

ţine

cobâre

puţini,

6răşi

numai

în valurile

vieții omenesci, unde tiranii apasă poporele, și fără-de-

legea loră reclamă

resplată și aprinde dorulii de res-

bunare, şi astă-feliu
dorindu “timpului

poetul

şi acâstă

piesă o termină
”

—
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Gmenii să gtârgă şi umbra

de sclâșiă

Fiindi creştini curați;
Şi n locu-i să domnâsei dreptatea nepătată,
Egală "ndreptăţire şi pace-aderârată,
Ca între fii şi fraţi!

Acsstă piesă prin subiectulă măreţii, prin ideile înalte,
prin concisiunea cu care le cristalisâză, nu are pâreche
în literatura română, decâtu pote o altă poesiă, Mintea,
totu a acestui

poeta.

Periodulă III.

Cu anulii 1850 manifestaţiunile

vieţii

naţionale sunt înnăbuşite. Ideile, care în cei doi ani
din urmă, sburau libere cu vuetult tunetului și fără s6
afle cea mai mică pedecă, 'şi curmă shorulii: și cea mai
lină: şoptire a loră putea să te ducă pe viâță la închisore s6u chiar la spândurători. Acestă stare de lucruri
nu remase, nu pută remân€ fară influință asupra poe-

tului și încă „cu atâti

mai vârtost, căci nefericirea s6i

împregiurările vieţii Ii împinsese și pe el pe calea 'spin6să

a, funeţionarismului.

Cu

tote acestea elu nu putea

se remână nepăsătoriu la, cele ce se petreceau Împregiurulu sei; nu putea se nu comunice prin graiul musei
sale și altora convingerile, refleesiunile lui. Dar” în deşertu, Musa poetului nu mai putea eşi la publiea îîn talarulu largu fâlfăitoria. Poetulu trebuiă Bă-și ascundă
ideile sub diverse forme, trebuiă 'se-le travestescă, şi

astu-felu

să-le

trimită la cetitorii sei,

căci

alta-fel

însemnă a se espune și a se neferici sigura. Qeea-ce
poetulu în epoca ântâiă a periodului alu doilea nu putea esprimâ din nesiguranţă, acum nu esprimă din te-
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mere. Dreptiă-aceea poesiele din acesti: „periodu, deși
„atingu adese-ori evenimentele mai însemnate din vi6ţa
Românilori,

Ş

ele totuși nu mai ai nici energia,

i
4

nici căl-

dura de mai nainte, ci se perdu adese-ori în refleesiuni,
care din ani în anu devinu toti mai dese, &r' poesiele
Ă
mai rari, încâta pela 1857 putemu dice că poetulă
tota
“adormi

cu totulu, şi nici marile

Italiei și unirea

sguduirea

evenimente

principatelora

dela

1859,

române sub

unt domnă, după care inima lui a bătutii atâta, nu mai
fusese

Bupusti, interdieţiunea

neîntreruptă
de a

superiorilora

mai publică ceva, deși fusese îucă de multi silitu sâ-se
ascundă sub speudonimulu Eremitula din Carpati, lovituri și îndușmâniri chiar. de câtră ai sei, înfrânsese

-

ai

la care

Spionagiuli

Zita

fură în stare se-la deştepte.

sufletulu simţitoria ala poetului. In tomna anului 1860,

când ami avută fericirea a-lă veds pentru ântâia 6ră şi
a-i face cunoşcinţa, poetulu eră înfrântu şi vioieiunea, care
la cuprindea când întră în vorbă, eră unt semnu de încor-

" “dare a sistemului nervosi, care na întârdiatii a se pronunță totii: mai tare, și peste trei ani Va dusă în mormântu.

Poesiele mai

însemvate din

acesti

periodu suntu O

dimintță pe Surulă, România la 1854, şi Mintea.

In

-

IN
E

-

cea dintâia palpită spiritulu ce se revârsă în- poesiele
din periodulu alu 'doilea şi cu deosebire în cele dintre
anii 1848—50.

descrise
cuceriri,
“tunele ce
bieteloru

In a doua

vedemu,

ca într'una

tabloi,

tote relele ce nascii din pofta de domniă și de ce înferbântă capetele încoronate, vedem fur-"
£ spargu apoi în capulă.
provâcă aceştia Și cari se
popore. .

j
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Doi domnitori se cârtă, căci unuia-i lipsesce
ln titululă celu. mare

o câdă -de cuvântii ;

Din asta 6se-o luptă, ce strică și răpesee,
_ La mii şi mili6ne liniştea pe pământ,
i

" Tevanuli las

i

aratruli, familiă și casă,

Părinţii nu-și vădu fiii de locii, săii mai mulţi ani;
Se nasce lipsă în țeră, nevoile-o. apasă,
Ev 6stea pe-unde calcă, căștigă toti duşmani,

-

!

Ă

Omorulii se lăţesce, ea
În drepta şi în stânga
De graţiă nu-i vorba,
Si-ostașii puşeă, taiă,

negura, pe munte,
fugi cei persecutați;
căci luptele suntă crante,
chiar pruncii neculpați.

Din urbi înfloritâre, palate grandidsă, .
Remâni numaă ruine, să fiă mărturii
De pompa şi de luesulu, de. mâni indiistriose:

Ma, toti-odată drepte mustrări pentru cei vii.

Şi apoi încheiăcu aceste puternice cuvinte:
-M5 miră, că .maă ruşine, cu mâni pătate 'n sânge,
A tinde mulţămită părintelui 'ceresci,
|
- Ce vede din nălţime pe văduva cum plânge,
Orfanii şi bătrânii prin munți cum rătecescu.!

Cum potă făţari de-aceştia călcă pe 6rbă verde,
Când ei trimiti săgete, ea fulgere din nuoă,.
Avândi întru nimica, a stinge și a perde Pe cei cu ei de-ună sufletu, pe frați şi pe surori!
Când tigruli şi hiena, ce nu ai minte ?n sine,

Nu tuxbură visţa la cei de-unii soi ca ea,
Atunci făptura=ți, Dâmne,

ce sâmână

cu tine,

“Lucrând mai crudă ca făra, ce lege va avea?
+
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Mintea este gemenă cu
dres6ză minţii o odă plină
mărind'o ca conducătârea
dar câți de măreţi începe

Omuliă frumosă, Poetula ade putere și de avântii, preaomenimei. Câtn de simplu,
dicânda:.

Te mărescă ființă fără de 'ncepută
Pentru totii,-ea vede ochiului mei sub sdre,

.

Pentru toti ce drâpta-ți sântă a făcută,

|

Dela omiă şi fâră, până la-acea. fiâre
„. Care vegetâsă numai unii minut!

Ce mă face înse, ea să te adoru,Este mintea,

Dâmne,

care-mi strălucesez,

Ca și -unu lucâfâră, în ală nopţii nuorii,
ŞI ?n vuetuli lumii blândă mă însoţesce,
De când rădă lumina și până când morii.

De-altă natară suntu Loculă fericireă și Fanariotulă
și dărea.

Ele

sunta. scurte

naraţiuni

poetice

seu

mai

bine: balade. Moi însemnată este cea dintâiu : unu învețati caută să afle fericirea, dar în deșert o caută eli
la tronuri, în palate, în mănăstiri, în -traiuli simplu
ali păstoriloră, n'o află nicăirea. In calea sa ajunge la
nisce

ruine

unde

află pe

o colonă

scrisă urinătorele :

Aici locuesce dulcea fericire.

Când înse învetatulu cerceteză
fericirei

mai de- -aprâpe

Vede sarcofage, toti cu '6se pline;

_

NS

Cade şi se 'nchină, căci s'a luminată. |
7

loeulă

Aa
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III.
In cele. de pân” aici ami analisatu o parte din poesitle
însemnate ale lui Mureșianu. Valorea unui poetii nu este
a se judecă după ceea-ce n'a făcutii s6u nu i-a suecesii
deplinu, el trebue ecumpenită după lucrărileîn care şi-a
cristalizati cele mai puternice idei și sentimente. Poeţii,
cărora le guceedu tâte într'o formă, suntii medioeritaţi

sigure. Nota caracteristică a adeveratului talentu este tocmai o preschimbare de umbre cu lumini. Acesta o aflămi
şi lu Mureşianii ; suntu direcțiuni, ca cea erotică, care
nu "i-a suecesu de locu. Cu atâta mai puternici i-a succesu

înse oda

naţionala.

Elu este adevsratulu ei creatorii

„în literatura română și nime fa mai produst pân' acum
ceva, ce s'ar' pute asemenă en odele lui Mureşiani.
Cundscemu o singură piesă care se pote pune alăturea

eu ale lui

Mureşianu,

este poesia

|

anonimă întitulată

La fraţii mei Română, publicată toti la 1848. 2)
Cu: precisiunea, și puterea ideiloru Mureșianu în piesele sale. de forță, întrece pe celebrulu poeti italiană Filicaia în odele 'sale politice. pe care admirându-lu Byron Pa imitată, Va chiar tradusu într'unu locii în poeale lui Mureşiani este,
î
siele sale. Una din marile însuşiri
că elii, în oposițiune cu toți ceia-l- alţi poeţi ai noștri, s'a
înălțată în idei și în'sentimente mai pe sus de ori-ce provineialismii, elu nu cântă numai Muntenia, s6i Moldova,

sea Transilvania, uitându s6ă necunoscând pe cele-l-alte,
D Foia pentru. minte ete. No 24 din 1848, vedi şi Pașii [lavianu, „Istoria Românilerii din Dacia superioră V. Il p. 287— 289.. a

|
“

„ai
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după cum se întâmplă până adi la poeţii noştri, ci elu
le cântă pe tote. Nimieu însemnatu nu se petrece undeva
la” Români, ee să nu pună. în vibrare crdele lirei gale.
Eli este prin escelinţă poetula aspiraţiunilori, alu idea-

lului tuturoru. Româniloru.

„Poesiele lui Mureșiani
au 0 mesură elacică, nu
sunţii îndopate cu frase sforăitâre, cari nu dică nimici ;
ele nu

lasă,.ca

se dicemu

aşa,. „beşiei - colorate

în aerii,

câri adună copiii îngiuru ; ele suntii simple, naturale ;; Cuvintele nu suntu alune găundse, suntu imagini vii; poetula nu-se jâcă nici cu ideia, nici cu fasa, nici eu cuvântulă, ei le aplică numai încâtu serveseu pentru a întrupă idealulu seu. Se pâte, ca unii, cărora după gustalii
de astădi le place să-se înșele cu sunete şi colori strigătdre, să nu afle plăcere cetindi aceste ode simple şi regulate ca nisce statue tăiate din granitu, dar gusturile
"treci ca, vânturile, 6r' -statua de granitu, arta, remâue.
Se pâte crăşi să nu le. placă, flindu-că tema fundamentală a odeloră lui Mureșianu suntu de-o parte sentimen„tele şi aspirațiunile naţionale, de altă parte lupta pentru
virtute şi bunurile mari, ideale ale vieții, lperuri de cari
-uhora din generaţiunea de adi le place să rîdă alegându
a zăce metamorfosaţi, întogmai ca “soții lui Ulise, în
noroiulu fărmecătârei Circe. Pentru acestia înse n'a
- Serisii nici. Muresiani, nici unu altu adevâratu seritoriu
română, şi nu ori serie niciodată. Asemenea. făpturi
cu faţă omenescă suntă pulbere, care o bâtu Yânturile
și
care nu seopresee decâtu numai unde se înglaa.
Mureșiani a sciutti prin puterea: sufletului seii, sg cri-
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staliseze

idei şi: dorințe,

sciința, în sentimentulă
ganulu chiâmata
meculă

pân'aci

răttciau

să le -consaere prin far-

imaginațiunei : elu a deschisi

din inima

în eon-

nostru fără sâ-şi pâtă află or--

se le esprime,

și puterea

şi a vorbită

cari.

tuturoră

Româniloru

rostulu

şi din tâte

unghiurile, căci, cum amii Qisu, inima lui nu eră închisă
„între dealurile unui ţinută, şi noi toţi amn începută a
cântă și a ne înălță inimile cu ela. Aici zace puterea |
lui, prin aeâsta s'a impusu elu publicului. Este adeverată,
că Mureşiani nu posede o mare varietate de idei, să nu
se pârdă înse din vedere,că subiectele lui încă nu sunti
variate, suntu patria, libertatea, unirea, virtutea. In giurulu acestora se învârteseu “poesiele lui cele: mai bune.
Elu scie înse să împletâscă,eu deosebită măestriă, faptele
mari ale trecutului pintre aspiraţiunile viitorului, şi tocmai acesta dă poesieloră sale unit deosebiti farmecu și
gravitate.

|

Incâţu pentru limba,
de evoluţiune dă atunci,

a

Mureșiana
o limbă

|

serie, față cu starea
corectă,

ici-colea
a scă-

pati, după direeţiunea timpului seii, unele neologisme şi
latinisme, ca vulti, contentu, strepitii, fulezu ş.a. Stilulu
plinii, corecti, în ritmu bate uni pulsi puternieu, une-ori
„chiar aspru,.o cerinţă neîncungiurată a odei, a ideiloră
și a sentimentelori seri6se, puternice. Din contră blândeţa, duleâța aru strică toti efeetulu. Pentru tgte aceste
calități poesiele lui Mureșianu precum şi baladele istorice

ale lui Bolintineanu n'ară trebui să lipseseă cu deosebire
din mâna tinerimei și, cele mai bune; din cărţile scolastice

de lectură, pentru a se redeșteptă şi întări sentimentulă

7
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ÎN

naţionali în inima generaţiunei, căreia
eredințămu.

realisarea

pote, st le vedemiă

idealelori,

avemi

st-i în-

ce nu ne va fi datu,

întrupându-se sub

ochii noștri.

DUMBRAVA ROȘIĂ
(poemii istorică de V. ALECSANDRI,

Iași 1872),

Il.
Ștefanu-celu-mare bate pe Albertu regele Poloniei și
cu prinşii ară ună câmpu și sâmână pădure. Acesta este
scurtă Și simplu subiectuli?* poemei, ce publică mai de
curându

1) V.

Alecsandri

Subiectulu în fondu

sub

numele

Dumbrava

roșiă.

este câtu se pâte de simplu și de.

tote dilele, încâtii elu n'a pututi şi n'a meritatu să atragă atenţiunea poetului decâtu pote din due considerațițini : una, că Alberti invidiosi de. gloria lui Stefani,
urâtoriii de Moldoveni şi chiar înfuriatu asupra loru, voiă

s6-i stingă, dar câţi n'au voit să stingă pe bieţii Români ?
alta, că lui Stefanu învingândi i veni capriciosa ideiă de
a pune la jugă pe cei învinși, a ară unii câmpu cu ei
și a semenă pădure. Nu mai îneape îndoislă, că pe poetu
Va, atrasi mai vârtos acâstă, ideiă caprici6să a lui Stefani,
fia ea istorică ori numai legendară, totu atâta. ' Acâsta
se întăresce prin titlulă poeme. De-aici se înţelege, că
tote celelalte părţi ale poemei sunti numai nisee cărări
(0)

Acestă analisă eritică -s'a-pablicatu- mai, ântâiu la 1872.

cata
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- pentru, a conduce acţiunea

la punctului de predilecţiune.

roismulu lui Stefann, trebuiă să-l atragă alte. fapte din
viţa eroului cu mulţii mai mari decâtu învingerea mueratieului Alberta. Dreptii-aceea nu putemu dice, că poetulu a fostu fericitu în alegerea subiectului.
Ideia eapricisă a lui Stefanu cu semânatulu pădurei
apare

în poemă ca uni diamantii,

care,

în locii de-a

se

pune într'unu inel, s'a pusi întz'o z0tă. Subieetulă se
putea trată fericiti în o scurtă baladă, în care ideia caprieidsă

a eroului

străluciă ca

ună

diamanti - întrunit

“inelu de auru. Uni asemenea episodi este şi celu tratatu
de Bolintineanu în balada Stefană-celii-mare și mamă-sa.
înse în fondu cu totuli de Dumbrata
Elu se deosehbesce
voșiă. Pe când ideia fundamentală din acâsta -este unu capriciu, în balada lui Bolintineanu este o mare ideiă ca morală şi ca iubire de ţeră: o mamă, care-şi respinge şi-şi espune fiulu pentru ţeră. Este ceva spartaniei, sublimă. Câtu
de fericitaa fosti Bolintineani nu numai în alegerea ideii,
“dar

şi în îfiehiăgarea

şi înfăţişarea

ei în poesiă, probeză

marea popularitate a baladei. Şi pe când d; Aleesandri
st încâreă a. ilustră caprieciuli lui Stefanu aprâpe în o
__miiă de versuri, Bolintineană încadreză 6 niare ideiă în
patru-deci de versuri. Alecsanâri tratâză subiectulu seu nu
numai în modu simplu naratiți, ci se silesce a-i da forma
“mare. și solemnă epică, Dreptii-aceea. şi cerințele eri-

ticei în asemenea casu suntii mai mari.

In: acestii, cas,

poetului nu-i este permisă să trâcă cu vederea formele și
_ cerinţele elementare ale poesiei epice. In ori-ce operă

cura

Dâcă postul ar”. fi arutu de cugeti să cânte vârtutea, e-
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simetria este o condițiune neaperată a frumosului, căci
dincolo de ea aflămu apoi caricatura. In cele patru cân- -

tari dintâin aflămu pregătirelă de resboiu şi catalogulu
oștiloră îndatinatu în epopeiă. Totu de pregătirele la
la resboiu

“care împle

se ţine și cuvântarea

lui

Stefanu la ostaşi,

cântulă alu cincilea. In ali şeselea cântă

poetulu deserie asaltulă, cum dice dânsulă, și. numai în.
ală șeptelea vine lupta, în alu optulea este aratulă, cum
adecă Stefani ară cu cei prinşi uni câmpi și s6menă
pădure.
. Miedulu unei poeme. epice este fapta eroică, tote celel-alte împregiurări au sâ-se învârtâseă îngiurulă acestui |
centru ca planeţii îngiurulă sorelui, și prin urmare și
mărimea lori: trebue să stee în proporțiune eu mărimea,
punctului centrali. A face înse pregătiri atât de mari
în 5 cânturi pentru o luptă atâtu de simplă şi scurtă
petrecută în d6ue mici cânturi, este a nesocoti cu totul
simetria. Dâcă poetuluse ţinea de istoriă, adecă concentră și deseriă lupta sub murii Sucevei, pe căre o
împresarase

Alberti, fără ca să-și stingherâscă eseentarea,

„ideii de predilecțiune cu

Dumbrava

roşiă:

de-o parte

putea aduce simetriă îri operă, de altă parte ajungea la
dre-care plasticitate, care ”i lipsesee, căci tâtă luptă pla- |
n6ză Ore-cumîn aeru, fără terenii, fâră realitate. Nimicu -

„din împregiurările terenului, nimici din strategiă, nici
„oistețime, niei o surprindere ; eroii nisce simple păpaşi

pe cari le seste poetuluși le porta de sforicele.
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Puterea poetului se eunâsce în crearea persânelorii,
în depingerea caracterelorii. Care sunt pers6nele, ce se
distingă în acâstă poemă ? În a cui mâni pune poetulii
esecutarea fapteloru ? Celu ce a cetită poema, dar totiiodată scie şi istoria, va respunde ușorii: Stefani ! A"cesta respunsu -înse nu şe razimă pe poemă, nu resultă
din ea, ci în afară de poemă, din istoriă. Dă acâstă poemă

în

mâna

unui

străini,

care n'a audită

nimici

de

numele lui Stefanu ; rogă-lu s'o cetâscă și sâ-ţi spună
„cine-i eroului. Flu va dice, că erou nu vede pe nici unulă,
vede numai luptători d. e. pe Balauri, care spulberă
ereerii lui Grodeck, pe Comani și pe Velcea, cari amendot
-pândeseu pe Biela, apoi pe Negrea, care lasă cu pelea
întrâgă pe ună altu „bună viteză ca elă“ ş. "a. Aceștia,
departe de-a fi eroi, suntii nisce luptători de rândii in
cări nici unulu nu corespundela laudele ce li se dau în
catalogii, căci „Comanu este uriași de munte și care câte

urşii vii din bârlâge“ „Veleea ca şerpele pe apă alunecă
“prin dușmani“, şi la amândoi aceştia, în loci de a se luptă
cum le sună laudele, le mai placea se pune împreună la
pândă contra unui singuri, a lui Biela. De „eroii de.
vechi balade,“ înregistraţi în cântula IV: ca Mihulă,
Păanu, Alimoşui, Pală-dalbă, Sparge-lume ș.a. nu se află
nici o urmă în lupiă. Nici se putea ceva mai curiosi !

Va, se dică, catalogulu făcutii 6răși numai de paradă, €r'

„când la resboiu... înapoi! De-unu Stefanii-celii- mare, deunu eroii Stefană, nu-ţi va put

spune străinulă nimici,

—
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decâtii pote să-ţi reciteze cânteculu populari din cântulii
alu patrulea. Stefanu apare în poemă numai în due ac- țiuni, decă se poti numi așa, unde ține cuvântare la ostași,
şi altădată

unde ară

câmpulu ; acţiunea

lui înse aici se

mărginesce în.
Şi domnul Stefanii însuși, cu fruntea în sudâre,
Asista pe-uniă calu negru, sub uni stejară frundosă.

Din o cuvântare
credemu,

se va

mai puțini:

şi din

pute

o şedere

la umbră anevoiă,

află caracterului

se va pute

seote

uni

cuiva, şi eu atâtu

eroi.

Dar, va

dice:

cineva, Stefanu a condusi 6stea, sub conducerea lui s'a
reportati învingerea ; eli. este cunoscuti ea eroi.

„Este fatalu înse că din poemă nu se vede chiar niei
acesti conducere, din contră, cum se va arătă mai înjos, Stefami nici nu scie cine a învinsă, cum s'a căștigatu lupta ? Cetitoriula cunoscătoriă de istoriă seu
care a cetiti notele dela călcâiuli poemei pâte presupune, că Stefani a condusi 6stea, acâstă presupunere
înse ne duce

la istoriă, pe când eroulu

trebue sâ-lă vedi

în poemă. Altulu este eroula istorică și altulu celu
epicu. In istoriă învingerea este totu-de-una a comandantului ; elu este eroulu, eli se încunună. Nu asti-feliu
în epopeiă, şi peste totă în poemă. Agamemnonu a
putută. conduce 6stea grâcă- înaintea Troiei, eroula înse

a fostu și a remasi

în Iliadă divinula Achile.

Gode-

fridu conduce - cruciații, erouli înse este Rinaldo. Etă
istoria și poesia, ceriulu și pământulu! Stefanu este
cunoscuti ca eroii. Aga este. Pâte fi elu înse erouli

MB.

pe

unei poeme, în care nu face nimici eroica ? Achile,
“Breule, suntă cunoscuţi de totă lumea ca eroi; voră:
pute fi înse ei eroii unei poeme, “unde nu facu nimica,
sâu numai vorbescu și ședu la umbră?
Revenindi mai pe largu la ceia-l-alţi pretinşi eroi,
amintiţi -cu numele iei-colea prin poemă, ei nu suntii

"

-

decâtu simpli Juptători.- Poetulu dice:

Toţi, 6meni tazi de-vână” şi oțeliţi în. foeti,
„ Deprinși ași trăi traiul în timpi de voinici

„Şi-a da mână cu mârtea făr'a misc din locu.

E
îi

_Eă
Și
Cu
De

i

pâută pe-a lori frunte, pe â “loră braţe grose
m pepturi brazde multe, hieroglife sânte
palogulti săpate, ce. spună şi-aducii aminte
lupte uşiașe şi fapte glori6se!

x

Şi fiâ-care ?n viâţă şi-a căştigatii uni nume,

.

e

- 0 falnică poreclă, unii titlu de strămoșă :
Mihut, Păunii de codru, Bâlaură, Alimoșă,
- Ursula și Pală- dalbă, Grozani şi Sparge-lume;
"Eroi din vechi balade,. ce sai păstrati în minți
Trecând în moștenire la, fii dela părinți.

In poemele epice nu se deseriii, ci se arată ' caracterele prin' acțiune, S6i decă pentru deşteptarea şi încor- - Qarea luarei-a-minte aruneă mai înainte ică-colea laude
- - “despre vre-un. eroi, atunci “cu atâtu mai tare acţiunea,
trebue se ţină cumpenă s6ii chiar s6 întrâcă laudele.
Omeru: chiar la începutii lega luarea-a-minte a cetito-

a

riului 'de persona lui Achile, - Virgiliu
er

„3
|

faptele

lori

întreeu

de a lui Eneia,

așteptarea cetitoriului.

poemă nu pâte fi vorba de ce a fostii eineva,

In o

ci de

„ceea ce este, ceea- ce se arată în acțiune şi seu este aci

—

ceva sei nu este nimieu.
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Istoria nu pâte înlocui poema.

- Erâ 6re destulu ca Omeră, Virgiliu și 'Tasso, st spună numai că cine a fostu Achile, Eneia şi Rinaldo ? Ei nu
spună,
vorbele

ni-i arată luerândă, lasă "ca faptele
poetului, să-i. adererâseă de eroi.

lori,

€r' nu

Dar să nu mergemiu așa departe, să căutămii în
baladele nostre populare. şi vomu ved6, că ele nu ne
spuni numai. simplu cine a fosti: Fetu-frumosu, Mihula,
Păunaşu, Codreanii, Alimoșu, Riscogeli ș. a, ci ni-i
arată lucrându, fâcându fapte -măreţe, miraculâse. Va
înțelege ori-eine, că nu ne-ami pututi reţine mirarea,
când la luptă, în loci de eroii de vechi balade, vedemă
că se aruncă betrânulu Cârjă, care, cu tote că poetula
dice că are la luptă brațală tinereţii, totuși alege a
se retrage din luptă la o parte, dimpreună cu: inimicula sei 'Toporski, și se puni amândoi liniștiți la vorbă până trece lupta, Terminându-se lupta,. înțeleptulu
Cârjă se duce iute şi celt dintâi la Stefanu, care, cugetându, că ela a fosti eroulii învingătorii, i ice:
„Ani

mulți Cârjă! tu fală mi-ai făcutii,

Ca tine fiă-ţi n&mulii viteazu şi priceputa.

Acestă împregiurare aruncă în poemă o umbră grâsă
şi asupra lui Stefani, Cârjă a statu dositi în timpulu
luptei, Stefani îi mulțămesce, căci a căștigatu învingerea, și-lii numesce eroii. Aşa dară Stefanu n'a seiuti
ce-a făcutu Cârja, prin urmare Stefann încă n'a fostii pe
câmpulu luptei, şi poetul are nefericirea nu numai s8

lase celt puţinii lucrulu turbure, dar ne dă probe neînă
NR.

MN
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|

i
duidse,

necum

că Stefani

s5 fiă în luptă,

cui se

cere

s'a îutâmdela unt erou, dar njei nu scie nimică ce
prea loplati. Acesta este prea cruda pentru Stefani,
.
“ vitoria pentru poeti.
ula .
căleâi
Nu mai puţini curiosi este, că poetulu - la
luptă
poemei în note ne spune din istoriă, că în acâstă
'Lototuși
apoi
- „periră mulți din nemulă Toporsli“, şi
devine,
porski nu numai că nu pere, dar nici prinsi nu
, dice
polone
sale
căci Toporski, vedându -căderea ostei
cătră Cârjă:
Etă-mă

"nvinsă... O!

Cârjă de-acum

suntă vobulă teă.

— Robă, tu? na mi-ară iârtă-o prea sântulu D-deiă,
Când uni poporii de 6meni, se *nehină ţie, mie,
Uni tu, şi-ună eii, Toporski, nu cade în vobi-.

strigă:
-'Doporski şede dositi, aşa dicârdu, în tufă, și
şi
ski
'Topor
stă-me învinsu ! Cârjă se sedlă de lângă
imosi,
dice : 6ta-m& învingătoriu! dar &tă suntii mărin
şi lu...
eu
căci
(i lasu viâța, şi-ţi dati rumuli liberă,
pasi
J:o poesiă umoristică, în o travestiă, acesti
este
înse,
eroică
av fi celt mai sareasticu, în o poemă
iune.
situaț
aprope cu neputinţă a earacteriză o asemenea
uni eroi,
u
pentr
ată:
Maărinimia este.o însuşire neapăr
propria “ui
__pentru-că elt "și câștigă unu dreptă prin
.
putere, şi-i stă frumosi s5 sacrifice din acestă drepti
arăle
s6-se
Dar Cârjă ce a căștigati, pentru-ca renunțânât,

mărinimosu.? Ce pâte fi mai laşi. şi toti-odată de risă,

pţesce
că togmai acesti Cârjă, care se retrăsese înțele
ki
în bună. înţelegere, chiar ca nisce amici, cu Topors
b-

|
—
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din luptă, şi apoi, după ce armata română învinge, s6lu iee frumost de lângă sine, ge-lu taie sân st-lu ţină
sclavă ? Cârjă nu avea nici unu dreptii. asupra lui 'Po-

porski,

ci erat egali, amândoi

de-o -pănară,

amândoi

nisce codaci, Nici unulu, nici altulu, în acestă situaţiue, nu putea veni în posițiunea de-a esereită mărinimiă unulu cu altulă, ci trebuiaii să-și apere și s& împartă împreună lașitatea.
|
Pe Stefani lu înfâţişeză ca erou numai în cuvinte,
și mai ântâiu i face poetulu o mare și langă laudă :
Eată-lă căruntu, dar încă bărbati între bărbaţi,
Oa muntele Ceahlăuli prin munţii din Carpaţi!
Elă întrunesce n sine o triplă maiestate :
Acea care-o daii anii la consciinți curate,
„Acea care resfrânge a tronului splendâre,
Şi-acea întipărită de faima, 'nvingătâre.
Timpulă i-ai pusă corona de-argintii, ţâra, de aură,

Și gloria măriță i-au pusii cununi de lauri.
Pe falnicii sei umeri, cu anii, suntă

clădite

Neperitore sarcini. de fapte strălucite,
Dar, ani şi. fapte, Stefană nu simte-a lor povară
Căci dragostea moşiei, ca sfânta, primăvară,
In sinu-ă înflorescp şi îlii întinâresce
Pentru salvarea ţerii, când țâra, pătimesce. .

Erou plină de lumină, elu e menitii în lume
Pe secolulă ce-lii vede să sape ală seii nume
Şi să respânde raze pe secoli viitori
Precum ună sâre splendidă ce sparge deşii nori,
Fiinţă de-o natură gigantică, devină,
Elu e de-acti la care istoria se ?nchină,
De-acei care prin lume, sub paşii lori, câtă mergii,

Lasă urme uriaşe, ce?n vecinu se mai ştergă,

N
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A căsora legendă în depărtiui se 'ntinde

Şi 'nchipuirea lumei fantastici o aprinde.
Măreţiă, în a sa umbră unu timpii întregii dispare

Cacă D-doi pe fruntei a scrisă: Du veă fi mare!

remânea

Dâcă poetula
Stefanu,

deși fâră

fapte

la cele dâue versuri
în poemă,

dintâi,

remânea - în inima

negurâsă, ca și
cetitoriului învelitii în Gre-care
poetulu,
Ceahlăulă în nuori. In cele 24 versuri următore

.

mărire

în locu să dregă, strică impresiunea,. căci eli se apucă se

a
ni-l avaliseze, ea şi cum ună călătorii, în locă de
să
deserie frumuseţa și măreţia. Ceablăului, Sar apucă
ne

facă. o analisă

este eli compust.
varițiuni

de vorbe

din

geologică,

ce pământi

In deseriere poetulu
şi espresiuni,

și stânci

ue repetâză, cu

“aceleaşi idei,

se

care

cuprindă în cele doue versuri dintâia.; Poetul pune
şese-deci şi șese versuri în gura lui Stefana ca cuvântare cătră ostași.

Pentru

unu oratorii,

ad-

pentru uni

vocatu, aru fi la loculii seu, pentru uni erou, pentru uni

Stefann înse, care vorbesce

prin spadă, ali cărui foci

nu alu istoriei.

Ă

Şi agerime oratorică stă în ascuţișulu sabiei, ni se pare
e
o evangeliă în moră. Câte-va cuvinte scurte şi îndesat
ca şi lovitura spadei : acesta este oratoria adeveratului
a
erou. Cine vorbesee multu face puțini, și aici poetului
reeşitu de minune în caraeterisarea lui Stefan alu sei,
UL
Autoruli,

unea, n'a

neputând

putută să-și

să dee vicță şi să varieze

arate puterea

acţi-

de împletiri

şi

-

_

pf

—
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2

de înfrumuseţări episodice. Unu prea neinsemnatu terenu de dre-care înfrumusețare i s'a oferită totuși în
catalogulii ostei române. Dar” şi aci la aflămu încurcându-se. Poetulii deseriindu în cântulu IV Castrele române şi petrecerea

ostaşilori

ne amintesce

în ele,

în tr6-

cătă de eroi de vechi balade, ca Mihulu, Păunașă,
Alimoși ş. a. pre când în catalogulu 6stei din cântulu
II, unde

trebuii

s5 înşire

pe toți

eroii

mai

însemnați

din poemă, nu amintesce “nimici despre ei. Qine avea
altalii mai multă drepti de-a întră în cataloguli ostei,
decâta

eroii de vechi baloule,

cei mai

mari

și mai

cu-

noscuți, 6” nu ca alu-de Cârjă, Negrea, și Comani,
creațiuni necunoscute ale poetului, şi pe cari poetulu
numai în cuvinte i face eroi? Avut'4 poetuli cuvântii
de-a amestecă eroii de vechi balade în acestii faptă

speciali alu

Este o întrebare, de

lui Stefanu s6u ba?

mare . însemnătate pentru epopeia română,
nu e locului se vorbimu aici.

despre care

Sa-vedemu esecutarea diverselor părți ale poemei. Partea cea mai însemnată a poemei este „Lupta“ s6u
cântula ală VIL. Dică însemnată, pentru-că din acâsta
putemi cunsee puterea poetului. Amu disu mai sus, că
lupta, după lungi pregătiri, este fâră terenu, fără realitate. Vedemu chiar la îneeputiu,. că: oporski și “Câzjă

_se faci a se răpedi unulu asupra
alese, „amândoi

sehimba

câte-va

altuia cu cetele: loru

cuvinte

laudar6se

„. Toporski! din noi unulii e seristi se vâră-aice:
Osă tu, oră ei; sus pala şi vin” la luptă dreptă!

şi

—
mai

sehimbă

vre-o
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21 versuri

în cari se laudă ei în de

ei și apoi

|
„amândoi

bătrânii de-o parte sai

retrasă.

Ce însâmnă atâta laudă din care nu se alege nimici?
"Nici macar nu se încercă la luptă! Şi îndată
surile următore poetulu dice:

în ver-

Pe loci ambele cete aprinsă electrisate
Scotii paloşele n sore “uni freameţiă de oțelii.
Ochiile prin aerii se ?ntimpină 'neruntate
Căci fiă-care-alege unii dușmanii pentru elui ete,

După-ce

'Toporski dicându în fața 6stei-eătră

Cârjă :

Vin! colea lângă mine, şi nu fii dușmanii mie
Căci vista între 6meni stinge-oră-ce duşmăniă

se

retrage în intimitate

6re cetele loru

cu Cârjă

de-o

parte, puteai

să-se aprindă, să-se electriseze

de măniă

s6ă furiă, puteati ele să-și înerunte ochirile, să-se măcelărâscă între sine, când vădi pe căpitanii loru împreti„niți ? Apoi, care este motivulu retragerei lori?
Căcă vîvsta între omeni stinge-oi-ce duşmăniă

dice poetului ! Nu eră de-ajunsu purtarea lori ridiculă
în faţa ostei, mai trebuiă 6re să-se încerce so justifice
cu acâstă clasică absurditate ? Ce, când duşinanii sunti
de-aceeași etate, s6i batrâni cum înțelege postalu, atunci nu mai suntii dușmani, nu trebue se-se mai lupte,
ba

poţi

se devii

şi vendetoriu

alu patriei

tale, eşindi,

fugindu a6u retrăgându-te ca Cârjă? Minunatu
în o poemă

eroică!

eroismi

Lupta se urmâză, dar numai de câţi-va luptători,
între cari nici unul din „eroii de vechi balade.“ Afară
de-aceea poetulu nu pâte concentră espresiunea cea mai
înaltă a vârtuţii în mâna nimăruia, nu deşteptă admiraţiunea, nici celi puţinii o deosebită atențiune a cetitoriului asupra vre-unvi luptătorin distinsă, cu atâtii mai
puţinu este în stare s& reverse vre-o lumină de eroismii
peste 6ste, care dela prima răpedire, după retragerea,
lui 'Toporski şi a lui Cârjă, nici n'o mai vederii în
luptă, ci se perde ca apa în nisipu. i
Dar mai multi, poetuliă- s'a încureatii şi s'a coutradisi
în descrierea luptei, în câtu, la o luptă atâta de simplă
şi scurtă, trebue sâ-i admiri totala lipsă de orientare.
In cântula VI (asaltulă) Românii bata pe Poloni și
„pună piciori în lagări“. Câte-va versuri mai înjos se
dice, eă Românii erau în lagari, în cântulu VII 6râși
că Polonii erau alugați în tabară, și pentru a încoronă
acestă confusiune la urmă se dice, că
Românii,

duşi de Stefarii, în lagăriă se isbeseu.

“Din tâte acestea ar” urmă, că asaliulă a fostă numai
de paradă, căci deși se dice că Românii au luati lagărul, totă nu-lă aveau, dâeă Polonii erâu in elă, și că deși
„Cârja se dice că a înținsu şi a sdrobitu pe Leși, totuşi
au fosti

numei

vorbe,

căci

Stefani

a isbiti-și

elu în

lagără. Ce se credi. din tâte aceste lucrari, cari se bati
în capii ? După-ce se dice în poemă, că Cârjă a fi învinsu pe Leși, şi Stefani i mulțămesce „pentru învin-

gere, se continuă despre Stefani :
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Apoi cătră oştimea pe lângă clu remasă:
„Acum e rândulă nostru, boeri, copii din casă!
„S& dămiă zorulă din urmă, cumplitulii nostru zori,
„Ce trece şi restârnă,
ea trăsneti răsbitorii. (!)
„Daţi "vântii armelori vâstre! pe caă şi după mine!“
Precum ună cârd de vulturi din sferele senine

„ Cadii iute ca ună fulgeră pe-o pradă ce “zăroseă,
Românii, duşi de Stefani, în lagăru se isbescă.
Nimieii nu le resistă, nică tunuri, nici desime,
"Nici șanță, nici zidii de care, nică dâsă călărime,
Căci ei restorn în trâcăţă, și. darm şi sfarm în clipă
Scadâne, tunuri, corturi, și pună toti în risipă.
Fugi Leşii, fugă Cruciații şi fuge însuşi Craiulă!
Ii duce domnulii Stefană, cum vântul duce paiulă;
"Si tabăra Leşăscă, uni lungi pustiu remâne
Sub apriga furtună a cetelori române.

Mai eră

re necesara, ca pe cei odată sfarimaţi să-i

“mai sfarme şi de-a doua 6ră, şi încă Stefana-? Se unesce aşa

ceva-cu

vârlutea

„cati se

măture

ce au

lui Stefana ? Poâte fi elu apliremasii, a mai scupatu de

mai

ceia-l-alţi ? Căpitanul nu întză în luptă decâtu la ună
pericoli mare, sub împregiurări ce merită braţula, vârtutea lui. Chiămarea lui este a dirigiă lupta. Dar înadevării, și-aiei se vede că Stefanii parcă se deștâptă
din Bomnu, nu scie bine ce s'a „întâmplată, “s6u dâcă
scie

din

rostulu

lui Cârjă,

că

a învinsu,

apoi

ce înţe-*

lesu mai are zorulă din urmă alu lui Stefanu ? Vorbe
„mari în vântu, încâtiui Stefani apare aici în lumina lui
* Don=Chişotu.
,
Dintre tâte mai bine a suceesti poetului “catalogulii
ostei române, din care înse cu tote acestea nu lipseseu

Da

— 157 —
imperfecţiuni de formă şi unele

idei crude.

Este

înse

curiosi, că nu s'a mărginitii a face numai unu catalogă
ali acestei 6ste, ci, fără niei ună motivii, a făcutu doue,
ba chiar trei catalâge. (pag. 11, 16 și 24).

In deserierea,

taberei

leșesei

poetului

a atinsu

mai

multă ca ori unde în poemă succese technice, cu atâtu
mai multă înse a coborită verguria simțemântului, încâtu nici nu-mi pota permite â reproduce unele ver“Sur, Qar cel puţini din versurile:
Ei” pintre câni și 6meni pe 6rbă stii căqute
Femei, prada

orgici, eu minţile perdute ...

'și pote face fiă-care o ideiă despre acâsta,
IV.

Inainte de-a trece la stil, ar” fi s6 vorbeseu despre
simţeminte. In lipsa de caractere înse, cum am arătată

mai sus, suntă dispensatu de-acâsta.
leesandri serie întruni

stila înfatu,

In generală d.« A»
lipsa ideilorii

şi

a variaţiunei să silesce să le acopere cu 'strigătulă cuvinteloru şi cu zornăitulu fraselori.
Din A6qă-di ferbinte în recea M6qă-nopte,

Din Resăritulă mândru ! Apusulă lueitorii
Elă auqi prin visu-i mii, mii de mii de şopte
Crescândii în sgoimotă falnică, gisantică, imnătorii,
Unii uragană de glasuri ce clocotea priu lume
Purtândă, nălţândii eu fală unu nume,..... ală sei nume......

„Voi merge la Moldova, la Stefani drepta voia nerge
Si luciul de frunt-i cu spada mea voiă şterge;
o.

Er lumea îngrozită, privind spre Resăriti,
"Vede-va ?n locii de sâre ali meii chipii strălucită!“ (!)
Ai

qisii, şin nerăbadare pe lângă elă în grabă
Adună-a lui armată dejr'nsă la omori,
Urdiă numerâsă de feare ce se 'ntr6bă:
„Spre care orisonură saltă-vomii noi în sbori? (!)
„In care parte-i hoituli promisă la nâstre ghiare
„S8-l rumpemă întwo clipă, să-la râdemi, înghiţimii ? (1)

3

„In

care

ţeri:

teutone

române,

sâii maghiare

„Vrea Alberti, Oraiulă nostru, pustiul s&-lă lăţimă ?*

In cele cinci versuri din urmă înflarea a datu în frenesiă,

po

devenindu

espresiunile

copilăresei.

ridicule,

Totu cântulii V., care cuprinde descrierea lui Stefani

și cuvântului lui la ostași, este unii modela de stilu înfiatu.
Stilii erudu- copilăresci :

”

|

In luptă când i-e sete, cu sânge se adapă:
Şi dreptu potiră
Şi Zimbruli dela
Se ducii să ice *n
| Sângele curga 1...

elă are o ţevie de pușcă
Skee, și Zimbrulă din Mireesei
cârne pe vulturii le sescă,
Ă
peptul grei muge' ca ună turi.

Ss trecemi dar” la limba şi technica poesiei. Poetulă
n'a ţinutu sâmă de stadiulu la care a ajunsu limba nostră
în desvoltarea sa.. Care poeti mai pâte aşteptă plăcerea
şi admiraţiunea urmașiloră, căci contimpuranii potii se
nu le observe sâu se nu le simță, dâcă elii 'şi petâză
serierile cu cuvinte

ca:

sburdalniea,

berlogii,

eraiii, tru-

faşu, năprasnicii, duhi, văzduhu, jivină, podgoria, laghări,
prasnieui, galeșu, glasii, voinien, poreclă, dragoste, vecii,
vârsta,

tovaroșii,

grabnicu,

robiă, urdiă,

pribegn,

vitezi;,

—159—
tefăru, ocoli,
alte mărăcini
în scurta sa
Poetulu cu
acestă poemă
splendidu,
veteran;

.

ba chiar” şi cu odiosulu hoitii, Tâte acestea și
de tristă memoriă poetulii ni-le-a presăratu
poemă.
atâta mai grei se pâte apără căci toti în
aflămii şi cuvintele: salvare, onori, gloriă,

divină, legendă, amvonă, superbi, adversarii,
monstruosu, fatalu, splendore, profunda, rege,

regalu, maiestate, suverani, amorii, absâre, spectaculă
până chiar” și triplu, şi prosaicele : prestigiu, asistu şi
altele, Ce cuvântii a pututa av6 poetului pentru prasnici,
năprasnicii et Comp. decâta lipsa de gusti, esteticii în
alegerea

limbei sâa râulu înveţi

şi comoditatea -de-a îm-

pl6 mai uşoru versului. Din punetii-de-vedere ali stilului, dămu adese-ori peste espresiuni prea rele pentru
poeta d. e
Alberti eraiulu Lechiei, făcut'aă ună visii mare,
Creseând în sgomoti falnică, gigantică, îmnățoriiă,

trei epitete unulu mai reii nimeritti decâtii altulu, 6r „4mnătoriii“ este totu-odată unt neologismiu ne mai adie.
şi nu se pâte mai nefericiti.
Spre care orisonură săltâ-vomă noi în sboră.
Scadrâne sondre ete,
Când suflă grea furtună pe ramurile luncei.
Acea care-o daii anii la consciiți curate.
În mijloeulă poenci elii se înainteză.
Voindi a se absorbe depe a lumei față, |
In care parte-i hoitulă promisă l'a nostre ghiare, ș. a.

Nici

de erori gramaticale

-

nu este seutiță poeina ; chiar
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în primulă versu: Alberta făcut'aă, în loci de făcut'a.
Adevaratu că poetulu prin er6rea gramaticală s'a scăpații
de alta, căci: „făcuta uni visă mare, din ca':sa hiatului
„sună neplăcutu. A repară înse unu reii eu altulu este unii
mijloeu desperatu.
Pârte grozave etc.
Pânte este în singularu și nici nu are plurală, set
ar' av6

dâcă

ar fi pârtță,

lasă substantivulu
în pluralu.

poetulii

_“

„Bi

ca

se €să

în siogulari şi adiectivulu
|

Şi-au sărutaia odoriă.....
--

îuse

rima,

J'aruncă

-

Ferice multu ferice de dânşii!... faţa ride,
Inima sbâră, raiulă în cale-ă (!) se deschide.
Alberti! de sorte rele "ţi-e cupa otrăvită.
Dar biciulă i lovesce și lancele-ă împungil.
Şi umbra schînteiză d'ai ochiloră mâniă.

stâleiri ca : plecă cete înmiite, ei alergă, ei sboră,

certă, deșertii, ş. a. în locu de plecă, alergă, sboră, se
certă, deşert, aceste mărăcini se creda deja consânţite
în poesiă. 1). Adeverată publiculii nostru, ce se atinge
„de observarea reguleloră gramaticale, este nepăsătoria.

Seriitorii ereda că e bine să-se folosâscă de acâstă dor- mitare

a publicului

şi se-i dee bietei

limbe

bobărnace.

Indulgința, tăcerea nu șterge erorile.
Nu mai merge.
Deea. cei de adi taci, cei de mâne le voru face seriitoriloru- ile fripte pentruu asemeni ușurințe şi cutezări,
In versurile :
(O) In odițiunea din 1816 poetulii sa mai silită se impuţineze.
asemeni iregularități, dar nu s'a pututiă scăpă de tote.

i!

—
Pe
I-am

Radu, Aron, Petru

61, —

şi Țepeluşi

frântă !.. Maniacă

hainulă

Tatarulă şi Matiaşi

Corvinuli

I:am frântă !... chiar pe Sultanulă Mehmeti Fatih Pam frântă!

Poetuli n'a pututu
în trei versuri
Aureus

axis

să însuflețescă și să facă pe frântă

6re-cum

toti-de-una

erat,

aureus,

temo

noii,

cum este în:

aurea summae

Curvatura rotae.

unde Ovidiii în o scurtă

frasă același

cuvântii la în-

sufleţitu şi Pa înnoită de trei ori, singuri numai prin o mai6stră aşedare. In versurile următâre, pe lângă tau-

tologiă, aflămiu o sărăciă de cuvinte și epitete:
Străluce de departe în haine strălucite
Brazii, ne "mpăcaţi, teribilă, sub armele lori brave

In

versulii:
C'ună tună eu şepte țevii purtată pe roţi usâre

aflămi mitraillaisa de adi!
V. Alecsandri atâtu de variatii şi plăcutu în teehnică,

atâtu de dulce chiar aiurea în versul care l'a aplicati
în acestă poemă, de astă-dată se înfățișeză greoiu, şehio-

pătândii şi împedecându-se.

Chiar versulu cela dintâi

şehiopăta.
In fruntea Lori magnații, mândri, bătrâni şi tineri

Stejarii suntă Ja loculă
Gavrilu Moraviţă, frații
Inima sbâră, raiuli în
Face doi paşi şi strigă:

lori faţă cu furtună !
Grotovă, Huminschi,
eale-ă se deschide.
Deşârtă-ţi cupa jos.

Prin care ostăşimea curge ca unii şioiii,

În mijloculă poenei, eltă se inainteză,
“Twufaşă cu toţi, selbatici, lacomă, vieleni şi orbi.

-
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A loră acum e reniulu, frate. Noi, veteranii,
Zimbrii fioroşi din Codrii Racovii aprigi smei

- Fia! le qice Stefani, fiă cum cereţi voi.

In aceste versurişi altele încă lipsesce acum câte
uni picioră s6a câte-o silabă, acum trebue să schimbi
accentulu sâi întonarea cuvinteloru, decă vrei se seuți
ritmulu versului, ceeea-ce face se pronunţi cuvintele ca
uni străinu sti ținândiă întonarea regulatu scoţi unu versii,
ce-ţi

face

o impresiune

ea

și când

ţi-ai secte o măsea.

Am amintită mai sus, că numai în deserierea taberei
leşesci aflămu afară de câte-va versuri o technică mai
îngrigită, și anume în cele dintâiii 40 versuri cari din
nefericire suntu pote şi ele lunecose numai, căci şi cuprinsulu lori este forte lunecosii...
Este o adevărată nefericire, că seriitorii noștri în generalu suntu uşuratiei cu limba. Poeţii suntu în prima
liniă chiămaţi a serie o limbă câtu se pote mai curată, mai al6să, mai netedă. Poeţii suntu gramateca viiă.
Ei trebue să cânte, și publiculu cel mare le va urmă
ciripindu. Dax ei nu se silescu să fiă la înălțimea misiunei lorii. De te-ai nasce de dece ori românu, pentru a
serie o limbă românâseă corectă, frumosă, trebue sto înveţi, so înveţi, şi 6r' s'0 înveţi, şi so totii înveți. Nici
cea din urmă, nici cea mai neînsemnată regulă gramaticală, nici cele mai vechi şi mucedite serieri, nu trebue
despreţuite ; st nu încetezi nici-o-dată a-ţi înavuţi arseneluli limbei, când ascultându, cereetându graiului na-

turală, viu,

nemăestrită

alu poporului, când cetindu și

eulegându de prin diversele

serieri. Avuţia limbei este”
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pentru seriitoriă, până la uni puactu, chiar o avuţiă de
idei. Și avuţia amândurori acestora este o condiţiune
neapărată pe lângă talenta.
V,
Analisa critică ne-a reeşitii mai lungă decâţi cerea cuprinsuli, poemei. Am făcută înse acâsta din inotivulă, că
la noi puţinele încercări epice s'au lăudati, sai condempată, fâră a fi judecate după principiele- artei, Er o eritică fără a fi basată pe printipiele artei şi prin urmare
instructivă, na este critică, ci s6a pamfletu scu panegivicii obligatu. Din acestii motivii, afară de locurile ce în
decursuli

acestei analise, le-ami

înșiru încă în cele urmâtâre

arătat

ca succese,

mai

și altele în care poetului a

fosti mai multu s6u încâtit-va fericitii :
Aşa, cu micii, cu mare, apăjătoriă țerii,
Eşiţi ca frunda 'n codrii la vântulii
Din văi adânci se urcă, din piscuri
'Trecii sîpile în salturi, treeii riurile
Și-alerga 'n neodihna, voinici), câtii
La glasulii ţerii scampe ce-i ehiamă

primăverei,
se coboră,
?n noti,
ce potă
"n ajutoriii.

„Apărătorii ţeriă“. este o espresiune cu totulu prosaică ;
versului ala doilea înse este d'o rară frumuseţă, Pe-o

culme prelungită arcu mii și mii
în numerâse locuri.

4e focuri

Ca stele semnate

Se pare că toti ceriulă cădutu e pe pământ,
Şi ea remasii în urmări uut haosă, unii mormânt,
Atâta întristare, şi atâta 'ntunecime
-

Imprăştiă pe boltă-i a norilori desime, -

a
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Printre copaci și 'n ramuri din vâuturi până n p6le
Din eână în când lucesce, oțelii de săbii gole
Şi ochi de lei, de vulturi, de leopardi selbatecă

Ce ardi sub vâluli nopţii”ca nise roşi jărafici.

Unu semn reii pentru
următorele versuri:

Alberti

Și cr înalţă cupa (Alberta) rigândii

Da

se deserie
de aşa

bine

în

lamă,

eupa lângă huze-iîn mâna lui se sfarmă,

Şi-uniă trăsnetu lungi de-odată în ceruri bubuesce,
Şin eortuki plină de umbră, furtuna năvălesce,
Şi masa se vestârnă, şi cortul se urducă.....
Be pe câmpii, sub fulgeri, alârgă o nălucă.

Din totă poema, acesta este singură și cea mai plastică

şi firâscă deseriere. Unu pictori nu ar. ave decâtu 86
traducă

poesia din cuvânt

in cuvânt

în pictură,

Mii, mii de lăncă cu famuri. se mișeit fâlfăitâre,

Oa trestiele dese din bălți, câsd suflă vântul,

In seră sbori nechezură, eomăndi vesunătâre,
Şi caii 'n neastâmpăâră frământă ?n loeă pământulă.

Ac,

pe lângă o nimerită asemenare,

aflămi în versulit

din urmă unu ecuivalenti alu celebrului verst virgiliani :
Quadrupedante putrâm sonitu quatit unguila campuni,

Cea mai bună asemânare în ttă poema este:
Când suflă vântuli tâmuei, prin codrii veștediți
Copaci! plini de frunde suntii astă-feliit sguduiți,
Și crăngile cădute, și fvundele_uscate,

Pe câmpi în depărtare suntii asti-feliu semenate.

|
—
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Poetulu care, simţindi în sine focul sacru alu poesiei,
voesce s6 servâscă cu consciință și devotamentu musei
sale, să-şi țină totu-de-una înaintea ochiloru, că în poesiă,
ca şi întruni tabloii, ori-ce pâtă, ori-ce trăsătură greşită,
deformeză de cele mai multe ori totulu, şi totu-de-una
forte multu. Pictorului şi poetului nu i se iârtă- niciodată scăpări de penelu. Greșşelile nu se cunoseu adi, ţi
se iârtă mâne, dar de siguri poimâne nu vori remâne
nici ascunse, nu vorii fi nici iertate. Unu setiitoriu, și
mai alesi unu poeti, ca şi uni sântii, trebue să stee

„curati înaintea judecății, dâcă voesce s6 între în împârăția cerului.

AVENTURI LITERARE
1.
Interlocutosvulii .

Aţi

audită, boeri

d-vâstre,

de

unt -Achili, de unt Eneia ? Dar de Roland, de Amadis,

„de Girard de- Viane, de Cid? N'aţi audită de Hade-.
brand? ME rogă, am greșită ; de- acesta nu Voiii 85 vorbeseii, prea este uni sarsailă, Dar nu 8 îndoeseu, v&
"veţi aduce aminte de Doon de Mayence, de Aymeri de
Narbonne, de Gaidon, de Huon de Bordeaux și alţii..
şi alții! Ce 6meni! Ce::omeni! Nu, dei! dei totă aiua !
Vedi aceea-i viţă, acelea-sti fapte! Mi- -am vândutu cea

din urmă sforiciea
toți.

I-am

îd scârță!

Inima

le!

de moșiă, și mi i-am

adunati

pe

resfoită! I-am cetiti din scorță
lori furnică în vinele me"sângele
Btă acum
foitu

şi

mi-şe aprinde, - sufletulă

mi- se

"mar ipâză |

Pare că.nu mai atingi pământulu ! Nu, acestă vicţă de:
pân'acum nu mai este de suferitii! De ce s6 nu poti îi
şi eu ca ei?... Fapte, eroismii, mărire . . . nemurire !

Acestea le vr6 sufletulu meu ! tă ici spada ruginită a
„

strămoşu-meil ! Din colea o „jumătate de. coif dela n0(1)

Publicată întâia Sră în anul 1881.

u
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„Şu-mei, 6ră dela tată-men, fiă iertati, vedi colo pe Șoldilă,. măestrula. fugariu |! „Cei, “dreptu, cam rebegitu și,
răpeiugosi, dar viţă de-a, “lui Cală- -Vânteșii. Să-se. simță

numai cu Fetă-frumosu pe spinare şi-apoi s&-lu vedeţi...
"Cu sehintei de 'focii-:în nare
Și eu aripă la picigre!

RE

Așa s& trăieseu! Nu mai aşteptii unu minută! Ce? Se
me punu de viu în sicriu! S& putredeseu pân” nu me:
p

' sferşesea ?

Nu!

Hai!. în. ț6ră

după

sfară,

6r'

în lume

după nume !
Interlocutorulă II.

A micul

măi, sufletul

mei, vedi! :

tu colo yrafult acela? Ghici ce-o să fiă acolo? Aide să
vedi și.să nu eredi! Uite ici, acesta e Omeri, care a
" făcutu nemuritoriă pe Achili alu tea, fiă iertatii de cumva a murită vre-odată. Acesia este Virgilia, holteiă of-' ticosii şi elu ca și bolteii de adi. Elu a cântatit de s'a
<lusă

pomină

de Jneia și de Tyirnus ; dar

încă. de Dido

“cea, frumâsă, tare sa aruncati în foc de dorul lut
Eneia, pe când Didonele de adi se aruncă în braţele
altuia. Cestalaltă este -craidonula de Ariosto.. eu c066-'
“mele lui frumâse şi danâse. Acesta este nefericitulii
'Tasso, care & murit şi elu holteiu. Aceştia de dinedce
-aă fostă

luat'o

şi ei după. edda museloră

Și s'au

alesii

[i cu pulberea în
ochi. Ei! pe-aci eră să uita! Uite iei,
acesta este de-ale nâstre, Tiganiada lui Deliani, scii ceea ce ai puso s'0 râdă moli ile în biblioteca din Bucuresci,
ca s6. nu: î-se afle cui-Ya spiţa de rudeniă cu marii. eroi
||

„„ bisănesei ca Parpangelu Şi Galimana cinrariula, dar ped,
m
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Ph. Codrescu Vaii pusi
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:

păcatele de-a

publicat'o, pen-

Mai
tru: care faptă am auditi înjurându- li unii;
imului,
uite ici Patima lui Christosi, Risipirea Jerusal
Erotoeritu greculețulu . .. 6 acestă rosă şi fără scorță,

este Alesandria! Pecati că n'ei cetit'o și pe-acâsta, căci

toţi
"te făceai, amiculii meu, c'o palmă mai mare decâtu
mi
mei,
amiculu
aceste,
Când am cetiti tote
Achilii!
urechi.
s'a - îmflatu fantasia de nu mai încăpea între
Am

şi

încălecată

din

eă, numai

o săritură “condeiul.

j- am trasi! câteva rugine, şi-ani datu prâşeă — pe hărtiă. Voiam s6 faci și el o minune de carte de-alea
ei! cum

nemuritârele .. . aşa ceva...

naiba

i dică! .

se sfârșesce în — ada, — ida ... Destulă, așa ceva...
- Dar ce să vedi? Când la adecă,...- altă Staneă leiea
vorbă 1... strugurii erau acri! Brrrr!... "Dar bine
diei tu! Hai în lume după nume ! Lumea-i destulu de

a

- prâstă, s6 er6dă în vorba nostră !,
,
o

_

Sciţi acum,

i

Y

. »

%
%

*

onorabili. cetitori,

cine

erai aceste

rari-

tăţi de interlocatori ? Celu dintâiu a reposată înainte
de-asta cu vre-o câteva sute de ani. Eră nemuritoriulii
Don-Chişotu.. Poporulu nostru de laru vede i-ari dice
Vânturilă ! Ala doilea nu sei decă nu mai trăiesce și”
adi, eontinuându calare — pe -condeit aventurele amicului seu! Ve lasi să-i daţi. d-vâstre de urmă, ră până
“îmi veţi spune și mie dâeă Laţi aflatu, eu vinu s8 ve
narezii: de petrecere următârea âventură ce mi sa în-

templată mie cu uni cavalerii călare. pe condeiă,

|
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D-lă A. M. Marienescu s'a suptratii tare pe mine,
căci am publicati Negriada, și, cum dice dânsulu,
pare că me vede cum me grăbescu să publica și par-

tea a doua. De unde atâta suporare? Etă de unde.

„Și eu, dice d-lă Marieneseu în unu tonu doiosii,
am visatu în tinerețele mele se 'seriti o epopeiă, mi-am
adunată o grămadă de epopeie, dar” tota mai multa
m'am convinsi câţi este de greti aşa ceva, și în fine
m'am

lasatu,

pâte

lăsându-me

-

şi fantasia“.

Așa se plânge dânsulu în diarulu „Luminătoriulă“ din
Timișora, unde a publicati o recensiune asupra „Negriadei“.
Dar ce să dicu, dreptula lui D-deii, a- li Marienescu,
de voiă de nevoia, me și lăudă. Compiinu uşoru, dice
densulă ; în „Negriada“ sunta unele părţi câtă de. fru-

mâse ; mitologia

despre

Fetu-frumosu

am

apucat'o

bine, a voitu să dică, amu aplicat'o. bine ș.a. În fine
mai dice, că seiii limba, Se vede, că la noi suntă seriitori și cari” nu sciăi limba,

căti altmintrea

w'avea să me

laude pentu ună lueru, care ar” rebui se-se înţelega
.
de sine. Așa mă lăudă.
De re-ce înse dânsuli nu ne probâză cu nimici aceste laude, și noi nu primimu' nimici de-afetea, fară
- probe, nici chiar laudele cele mai cornurate, tare în
generală placi atâta de multi lumei; de-6rees, -eum
se va vede mai înjos, dânsulu, a serintit'o forte tare
chiar- în

ceatiunile

dreptu-aceea să-mi

în

cari

fiă permisu

şi-a, însușitii

competinţă :

a respinge eu tâtă cuvi-

inţa: și laudele sâu complimentele

ce mi

le adreseză,

D-la Marienescu amintinda de grămada sa de epopei
şi de visulă din tinereţe de a serie şi dânsulu o Traia“ midă,

că prin acâsta

ne spune

voesce

st-şi arate

o mică

” competinţă în cestiunile mitologice... Dar dânsulu se-amestecă _ şi în cestiunile estetice, - făra ne spune pe
„ e-şi razimă acestă competință. Nici nu-lu întrebămi.

“ Scimă
"

că aventurile

se întemplă aşa nu sei. cun — pe

mesocotile!

Dâcă. pasi

fi avutii 's

vorbesei

decâta

de cestiuni

“estetice: literare, n'aşi mai fi luatii condeiul. Cetitorii
Negriadei se poti convinge dA6că Negriada sei recensentulu suntu în certă cu estetica.
Nu aceste nn mi-au pusă 'condeiuli, în mână. Cesti-

x

„umile

mitologiei

nostre „naţionale sunt cari m iu

“i de-astă-dată pe acestă terenul.

scosi

!

Mitologia - nostră naţională este puţini cunăseută.

N

În

literatură propriu 'disă” sa aplieatu, pare-mi-se mai ântâiu în Negriadă. „Nu avemiă nici macar ună manualii
de mitologia. Pâte să seiă cineva tote poveştile de rosti,
|
„fără ca prin acâsta să sciă şi mitologia.
“Recensentuli, vine şi fâră s& ne spună motivele, fară
s8 producă o singură probă „seienţifică, pitin simple esclamaţiuni intercălate. în sumariulu ce-lă face din Negriadă,. voiesee s& combată o parte din mitologia Ne-

griadei. Dică eselamaţiuni, căci d-lu Marienescu a aflata
metodulu
" Când nu
fantasiei
_cum este

celt mai naivă şi mai ușorii de a: critică,
află jueruli după ideile sale, 86, prin puterea
de care dispune, şi-li nălucesce altmintrea de
în faptă: atunci strigă, eselamă, ţipă chiar,

— 11
dând așa dieându din mâni şi din piciâre, fără să ne.
spună pentru ce atâta sbuciumare! Lucru prea naturală,
așa se întâmplă cu cei ce pătimesea de bâla eroismului, eare nu-lu poti face. Le stă înse în voiă st-facă, .
aventuri

!

IL.
De-6rece recensentuli a datu r6ţă și prin cestiunile
„estetice, să vedemi ce-a păţitu pe adestu terenu. Lectorii

voriă

ave

ocasiune

să-se

desfeteze

nițelu.

Ami

abusă de rabdarea ce li-o.ceremii în cesțiunile mai seridse
ale mitologiei, decă nu. le-amu procură şi -puțină petre-

cere, alergându eu recensentulu pe câmpiă cu multe: pedeci a estetice.
O.
a
Recensentulii

înainte

de tâte

a ținutu, că pentru

a

o critică, nu-i face trebuință s5 mai și înțelegă Ne-.. griada, nici macar câtu „o înţelege celu mai simplu cetitoriă,

-

,

,

|

“36 vedemu dar. voiosele aventuri ce le-a paţiti cu înțelesulu Negriadei.
“Nu sciu, dice dânsulu, ce este arborulă luminos, ce-l

vede Negru

în. plaiulu

numai cu, o minimă

105,

află că Traianu

celori nemuritori.

atențiune

esplică

Dâcă

cele depe pagina

lui Negru

ce este

cetiă
104 şi

acelui

arborii, spunându-i chiar şi istoria lai. Se vede înse, că

_agerulu recensentii uitase cu totulă cântulii ântâiu când
a ajunsă la alu' treilea. -Ântâia aventură;
Din eselamaţiunea: „Minunate vii prin Făgărașu ![e se
vede, că n'a înţelegi: pe unde se întindea domnia lui

|

—
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Negru, deşi acesta se spune limpede 6re- sumăe-va ? în
Negriadă, pa chiar şi în istoriă. A doua aventură.
Între personagiele istorice viitâre, ce le arată Traiani
lui Negru, recensentuli pune, după Janeu, şi pe Fstufrumosi. De unde Pa seocioriti, nici cerul nu pote
sei| Se vede, că a înţelesu de minune versurile cari
!

|

Bună :

Dar 6tă-i! „ R&tu-frumosulii ce pintre toţi apare
'Ca-o lume după sine în- arme strălueindi,

- Acesta va fi Janculi . .

Unu elevii din prima clasă ar” spune d-lui recensenti,
după tâte regulele analisei, înţelesulu acestori versuri.
|
A treia âventură.
minună de-ajuns de
pote
se
nu
nti
Naivulu recense
cureubeuli din desorierea pescerei lui Moșt- -Gerilă, care
sună:
Colo Jă sâre:apune în eodrulii desii, atundii,
0 pescere prin munte se 'ntinde-adâncă, largă, .
In care-a dilei rade de-abia, de-abia pâtrundii ;
Ex pescerea-i de ghiâţă, şi pe eol6ne grele
„De ghidţă cadamantuli se "nalță "nfiorândi,
Şi Vale qilei rage, ce se restrângii prin ele,

In mii şi mii de feţe lumină strălucindi, Câta pescerea, în sine cumplită, fiorâsă,
Divinii palati se pare făcută din curcubei,

(Negr, p. 8 v. 15—23).

Recensentulu înţelegeîn faptă cureubeulii "depe

ceri

şi esclamă: „Pentru D-deii, ierna când e geri!*
Cum ? Recensentuli n'a observatu încă nici atâta, că.
/

—
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pe ce timpu se întâmplă

acţiunea

a

din Negriadă ? Nu |

Nu vede că aici nu este vorba despre cureubeulii depe
cerii, ci de joculu de colori, de curcubeului ce se produce
de resfrângerea radelori prin colânele de ghiață din
pescere. Decă recensentuli ari fi mai bine deprinsii în
geografia ţerilorii române, dâcă ar” fi cetitu cu atențiune
totă scena dintre Dochia şi Gerilă, ax” fi puiuti forte
ușoru să afle unde este acea pescere. Ha nu este ficțiune,
esistă în faptă, şi dâeă ar” -fi cercetat'o vre-odată s6ă ar
fi cetitu în vre-o geografiă descrierea ei, sari fi con-

vinsu, că descrierea din Negriadă se întemesză pe realitate, A patra aventură.
A înţelesii
mai încolo

recensentulu

mei, că Gerilă-a

prinsi în adevăr în baiă pe Consinziana,

pe Ploridra

ș, a.. Fără a se astringe câtu de puţinii, putea s5 vedă,
că Dochia,

că
Tote

va

numai

prinde pe
acestea

ca ss înșele

pe Gerilă,

Cosinziana și pe

înse au remasti

i-a născocit

cele-l-alte

„momele

în baiă.

şi dresuri“

şi nu

s'a realisata nimieu. Gerilă a fosti dusi pe ghiață toemai ca şi recensentulii! A cincea aventură — pe ghiaţă! Din cele următâre. se pote vede, că recensentulu sufere
de escesula fantasiei. La pag. 160—162 din Negriadă
se deserii în trăsături generale faptele lui Fetu-frumosiu
şi ale soțilora sei de lupte. Recensentulu crede, că Moșuli

Codriloră a data în onrea solilori, ce căută pe Negru,
s&-sa

producă pe scenă înaintea

soliloru,

"Cari nu ori fi cetitu recensiunea și nu vori av6-o îndemână ca să-se convingă cu ochii. loră; abiă vorii put crede,
7

poze Ri ua

lui de lupte

teatrală, făcânau pe Fâtu-frumosu și soții -

o

representațiune

Sa

,

—

4

m

aventură atâtit
că înteligența. vecensentului s& fiă pățitu o
poti reţine a nu
de tragi-comieă. Dreptii-aceea nu mă.
recensentului.
reproduce în întregulă loru chiar cuvintele

. speciniene de limbă şi stilu,
Ele potu-servi toti-odatuca

ectetieă, Etă-le:
şi de ideile ce are judensentulii despre
face gim-"
„Părintele pădurii face teatru, face circ,
nastică ca să se petrecă

solii. Producţiuni

grandigse, gi-

treci prin nnin. gantice, unulii gata, altulă începe, tote
- “tea ochilori solilorii,. că-şi o panoramă.“
tele codrului de
„Dar mă rogi, nu zeuitați, că părin
u ce se nu-i
pentr
şi
„pe tronii împărăţesce pe “Retezatii
? (Herein spafiă cu putinţă de a aranjă Imorură mari

zieren meine Herrn)).“

- Da

ie

e

Brâvo !
„Acum solii aplaudeză, bată cu” picidrele, strigă

"Bravo !'se închină părintelui, i: mulțumesca,

N

că pentru

tele codriloră .
er a arangiatu așa vepresentaţiuni, Părin
de tare. Acum
„râdede bueuriă, că a plăcută soliloră: aşa
|
toți strigă sâ-se arăte şi autorului.“

Va se dică, d-lm

Marieneseti şi-a făcutii unt vifleimit

Magilorit“ se
'grâtuită, şi eăutându pe sus după. „Sttua
pe seurtu,
vede că a lunecatii peste versurile, eari spunt
că tâte

aceste

minuni

nu se petrecii

i

E

teatru, d

în vifleimu

ori

-

“Infrumseţai păreţii şi-atâtii erai de viie,

Ineâtii pâreaii că mișcăși vorii să dă euvâpti.

|

Și tâte le făcuse. eu nalta măestriă

-

Măestrulu

fără nume

(Negr.

Ă

A

ce lucră sub pământi.

şeptea aventură!

pag. 159 v. 9427).

|n

— 15

—

Br Piza- -rea nu s'a mulțănăita numai cu atâta! L'a
aruncati pe recensentu în o altă aventură din cele mai
«sasa GUN 86 mai dicu ?
Eu seiamii pân'acum, că alţi eroi au scosii ună din
fântână.“

Vedu înse, că la acâstă faptă “erculeană conture

acum Și d-li-. recensentiă, căci dânsula în critica sa scâte |
sorele și luna din Negriadă şi de anină în copaci, )
“pe când. în copaci se află aninatu eu totula altu- ceva:
Er prin copaci atârnă mană arme tângerâse,
Ce din uitate timpuri acolo ruginescă,
Schelete uriașe și hîrce găvănâse,
„Ce fiorosăi din arbori prin umbre

“

:

se 1îngescă,

(Negr. p. 25 v, 21-21)

"Recensentulă în locu de arme şi schelete a veduta a- E
târnăte prin.arbori: sârele și luna! Se vede că pronunăele.
„din versulu: „Acestea; monumente. aici le-a atârnatu“ i-a Ea
- jucati acestă festa comediosă: 'Dâcă ? şi-aducea aminte de
analisulii depe bancele „ședlei, scăpă de „acestă a șeptea
aventură |;

In nevinovăția Sa naturală s'a senndalisata
tula când a cetită *

recensen-

-

= "Cupele

de paltini cu vinii încoronate

.

ă

(Negr. p. 15 e, 14).

Se pole că acâstă espresiune să fiă cu totulă n6uă în
“pi

(1) De Sre-ce anevoia

se pote erede o ideii atâtu de nefericită,

6tă cuvintele d-lui Marienescu : „Smeii adecă, dice dânsulă, furată

și screle şi luna șȘi le-a ascunsi în peşteră, dar Pati. frumosu â
bătutu pe smei şi a aninata sărele și luna în copaci.“ („Lumina-

„ toriulă“ pe 1880 Nr. 13).

i

—
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numai
literatura nâstră. Cu tote acestea ea se baseză nu
în tote
pe uni idiotismii populară românesc cunoscutii
mai
celori
ii
gustul
țerile locuite de Români, dar şi pe
va 86
mari clasici. Românuli qice: a împle cu vârfă,
.
înceapă
să
abia
câtii
“dică a pune atâta întrun vasi,
ă,
relief
Prin acesta să formâză ' de-asupiă vasului uni
„cupe încoronate“

o corână, Dreptih-aceea

unt vârfă,

s6mnă : pline cu vârfii. Omeri a disu.
Koiigor uiv xÂNriiQas 277E0TEpavro

în-

|
|

mozoto

Şi canele feciorii eu viu le *ncotronă. o

“(Diada, cânt. 1. v. 470).

Konrăigas Emoreptas 0ivouo
Oane încoronate cu vinil, -

-.

.

E
-

(UL. e. 8. v. 232).

|

iuni
" Xeehiulu seholiastii, Eustathiii, esplică aceste espres
A
buză.
peste
până
„pline. până în buză, sti mai bine
,
latini
şi
semenea se află și laalţi seriitori clasici greci
trebuitii să afle
chiar și moderni. Recensentuli încă ar” fi
le-ari fi cetiti
nu
acesta în „grămada sa de epopei, d6că
:
visânlă,

l vedemii.
că 'n'o
Dar de acâsta aventură se ne facemi

Pâte o păţiă și altulu totă aşa |

“Pe-aici eră să-lu prindă bâla de mare când a cetită

versurile
Eu rumenele cărnuri pe iârba rourâsă

Le

taiă şi' s'aşâdă cu toți îngiurulii lori

a

“ONegr. pag. 18 v. 10-11).

i
Sciţi pentra ce? Pentru-că, dice recensentulu, „săraci

—
barbari

(eroii lui

Negru)

171—
n'ai

avutu

nici blide,. ci le-a

“tătatu 'cărnurile pe ierbă.“ Bternă “daună, că Q-lu Matienăscu nu și-a pututi face epopeia șisată, în care st-i
vedemu eroii cu — Blidele în spate. Tablou !

Și Don-Chișotu șI pusese,

pare-mi-se,

pe capi uni -

lighianu în locu de coif.

E

Acâsta e'prea frumâsă, n'o iertămu ! A opta aventură.
Recensentulu vedându lupta deiloră, eselamă : Ce bătaiă între dei cu pâtra: unde-i estetica,
celă frumosă de luptă între dei !*

unde-i modul
i

De ar” fi știut Moşti-Omeru, că ge va nasce vre-odată
ună recensentă atâtu de cumplită n'ar' malfi cântatii *
Minerva se retrage şi iă cu mână tare
“Din câmpă o pâtră n6gră și aspră şi cumplită,
Ce cei bătrâni pusese să stă rozoră în agru,
Pe 'mpetuosulă Marte loresce-lii şi-lu aşterne,

(Ulind, e. 21 v. 403—406).
Dâcă unei deese,

unei femei, a pututu să-i stee bine

a se luptă cu petri, când se şeiecă femeile și prin ur
nare și deesele nu prea suntu Îndemânatice în asvârlita,

nici nu facă cea mai frumâsă figură când asvârlu : fară
îndoielă deulu daci, Zamolese,—mai puţină idealisat și
civilisatu, deeă mi se permite espresiunea, decâti qeii olimpiani, pote și mai puţini serupulosă: decâtu Minerva,

deesa înțelepeiunei, și în fine Bărbat, —a pututa să-se
lupte cu pâtra cu mai multu drepta şi estetică.
Nu

mă. îndoiescii,

recensentulu

crede a face o mare

descoperire, când dice că Don-Chişotit

mat curându ar
a

fi pututi 'reteză ca spada

„deălu Marte a tarul

e

=

-8

Ea

unit

de« munte, decâtă

colță

m

— spadă tunândi

fulgerătâre
-xetezândă,
restârnă-lii
Coeaionuliiă
sboru-i
"In
Şi qeulii împrennă cu regiară lueitâre
D'a dura pintre stânce se duce detunândă.
„ (Neg. p. 85, v. 1— 4)

|
Pe

"Dâcă recensentulu şi-adueea aminte, că în gimnasiu a
avut: leeţiune

din

Ovidiu,

care serie:

Se dice că Uriaşii Vojan să sue 'n ceri
Şi munţi: pe, munţi punându-i i-au îoălțati la stele,
„ (Metamorph. [. v. 152-158.)

d6că ari: fi cotit

Sci

-

vre-odată

ceva

din

Claudianii,

care. dice :
Cu

mână “cumplite unul învârte muntele-Etg,

E adtulu aiheniuță cu pisculii Pangi în mâni;
„Cu Atoaulii 'se 'narmă, s6tt mișcă, -axrdiea, Osa ;
Rodopulii altulii smulge cu-ală Hebrului isvorii,
Şi hula îlă desparte, și, Enipeuli curge
Din stânea cea înai naltă pe umerii-i „nos.
(Gigantomaebia

|

.

„ d6că

|

„1.

cetiă

recensentulii

cela

-

V. 66

puţini, acestea, nu

_
71)

sar”

fi

mixatur că Marte, care ea deu este ruai. multi decâtu unii

uriaş, a pututii, fiindii * totu- odată și deulu resboiului,
- s5 taiă şi elu celu puţinii uni colțu de munte !

„_.
= Ş

Recensentulu” putea să afle şi-o altă don-chișotiadă
în Omerii.. - Eli dice, că Marte, A9vita ca petră de Mi- erva, -cade
IN

|

— 19

Da

şi

acopere tepto

—

juguri și coma

și-o . nţerină,

be

oa

Va ss dica corpulă lua Macte acoperii, șepte.. juguri
de pământi şi strigă câtii dece mii de 6meni în resboiu-

a

Ul. 5 v. 859—860). “Prin urmare A6eă ami voibi nu

i

£

mai simplu materialminte și nu -figuratii, "Marte
putea,
st aibă şi o spadă cu care,s5 reteze unii: colţu de munte. Ia
Dar recenșentulu ar” trebui se scie, că nu trăim numai =
cu pâne, ci şi cu spirită |
0e

să alergămu înse

prin

țeri depărtate, prin lumea

în

Da :

vechiă după esemple! Eroii din poveștile noste aruncă
, .- E:
" buzduganele lori grele de- câte 99 măji cale de 9 poște!
"ă
Copilula babei. din povești întorcându-se acasă își răzi- |
mă bățulu de casă, și baba de-odată sinite casa plecându-se într'o” „parte, atâtu erâ de cumplite băţula copilului ! Ceva și mai interesantu. şi aprâpe identici: cu
casulii din Negriadă': în'o poveste de-ale nâstre popuiară forte cunoscută, o fată de uriașă trage cu ferulu

plugului

și. retâză

vârfula

Retezatului;

altă

fată de

E:

uriași iă în p6lă pe ună omă eu plugă cu totu. Er' ca
„ contrastu,- Petru Piricelu săgetă ali 12-lea capu ali bă-

| - daurului cu: uni aci cu” gămăliă, 1) .

Omera,. Ovidiu, Claudianu și: poporulu românu suntă
"dre și ei Don- -Chişoţă ?. „După ideile d-lui Marieneseu
pașa se vede!
.>
Celu ce are O „grâmadă de. epopei: culegătoriula: de
povești, trebuiă s8-şi aducă aminte d tâte aceste mai

API

(0), Gebrider Sehott: „Wălachisehe Mirchei“ pag, 142, 182-3,

|
ț

ii

sei

— 180—
năinte de a-şi învocâ ajutoriuli — eruditului Don-Chişotu, care, prâcum scimii, încă "și adunase o „grăinada
_de epopei“, dar în urmă ge apucase şi ela de alte —
secături ! A noua aventură!

Se pare

că recensentuli

a cetiţii cu unii

rea. pre-

simți pasulu din Negriadă, unde.se descrie Uitarea şi
locuința. ei, căci ea, Uitarea, prea isa păruti mare și
porta prea largă. În acelu pasagiu se dice, că Negru și
Cosinziana

mergânduîn

ceea- -l-altă

lume,

în-calea

lori:

ajungă
i

La porta mare, nâgră, cu totul

de metalii,

Şi-atâta de naltă, largă, încâtu prin ale sale
Aripă nemăsurate ne-atinsii a” trece-unii dealii.
„Păzindă la pârtă șede făptură nâgră, naltă,
"Ca turmă uitată de lume, la timpuri părăsită,
(Negr. [, pag. 28.) -

Uitărei şi înălțimea porții î san părut
Marimea,
esagerate.
Omeru deseriindii pe cielopula Polifemu dice :
“Exă teribilă monstrn, şi nu s "asemănă
Cu-ună omii ce mâncă pâne,ei unui pisi silhosă
Din munță înalți, ce-apare din altele- osebită,

* (Odis, e, 9 v, 191—193.)

E despre. regina Lestrigonilorii dice :
Intrânda în dalba casă, aflară o fomeiă,
Cata pisculi unui munte

N

Pa

-

și toți se "mfiorară.

(Odis. e, 10. Y. 112—113)-

—
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:

:

Ă

Pe Eris seu Discordia o deserie:
In ceră şi-ascunde capulu și caleă pe pământi,

-

(UL. e, 4.

483)

7

La acestea s'ar” put adaoge încă nenunigrate esemple

din alți

scriitori

clasici,

Alegi

înse

şi me

. _

restringu

la Omeră, ca celu mai mare și mai vechia clasica,

În poveştile nâstre înca se afla destule asemenea

esemple. Într'o poveste se „dice, că vântul șede într'o
pescere mare de poti se între şepte cetăţi într'ânsa! 1)
Zmedicele, Scorpia, Gheunţia'ş. a. monstri, când urmărescu pe eroii din povești, alârgă cu o falea în ceri cu

alta pe pâmântu. Urieşii șe înalță până la stele.
În descântecele nostre se dice, ca boluavulu „se plân-

ge cu glasii mâre până în ceru, şi cu lacremi până în
„Pâmântă, și nime nu-lu vedea, nici, îla auqiâ“, 2)

«O

elasieă imagine acâsta, dar după estetica d-lui Ma-.

„ Tienesca —.o copilăria!
A decea aventură!

-

i
|

|

Recensentulu devine fârte- nervosi când da dă câte o
„hiperbolă mai pronunţată. Așa când. cetesce versurile
.
ȘI câtă -se "nălța. cerilă afară peste lume, - Atâta. aicea iadulă safundă sub pământi. ,
'
:
(Negr. 1. pag; 29.) .

„Tecensentulă scâte unu ţipet fârte elementaru - și c0--.
„mică: „O pămâniule! că mare eştiîn fole! Se pune
(1)

lapireseu Legende part. 11 fase. 1 pag. 15.

(2) „Buciumuli Română“ 1879 n. 3 pag.
| $. II. Mariana, Descântece, passim.
E
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şi răesura

pământulu

se vedă

decă

pote se cuprindă iadulu, și află că pămentulă în osia
sa este „numai de 1713—1718 de mile de lungă“.
“ Avisu la astronomi, că pământulu nu mai este rotundă,
i “lumgă! Recensentulă înse uită a ne spune, pâte
că n'a închiată încă cu mesurarea, câtu este până la
|
.
ceră?

Dâcă recensentulă cetit la Omeră:

Atâtă s'afundă Orculă câti cerulii de -pământă,

(UL. & v. 16.)

"sâu dâca seiă ce dice Virgiliu, care- acâstă hiperbolă a
lui Omeru

o îndoesce dieându :E» prin pămenta Tartarulă

De due ori atâta se ?ntinde şi s 'afundă,
Câtă prin eteră -se vede de-aicea până ?n ceri.
(Aer. e. 6.

516—519.)

dâcă,, dicu, recensentuli sciă “tote acestea, pâte că ei afam ertare, dar atunci lumea eră în pericolă a nu
- mai: află nici odată n6ua descoperire, că pământulu e—

lungii !
A uni-spre- dea aventură i-o iertămă,
II.

Se vedemi nu cumva recensentulu 'şi va încure. fugariulu mai fericita pe terenul “mitologică. În cestiunile estetice atinse răai sus, cu totu tonulă
“elementari. și înflatii ce şi-l iă recensentuiă, de şi
a.

—

la începutu

însuşi

tema

judecâmu

d6ue

st-lu

momente

—

nu se, ţinuse competenti,
mai

uşurătore.

rata nici odată
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de favorulu

cu indulgență:

Scimu

totuși pu-

Suntu

vre-o

că nu s'a prea bucu-

caprici6sei

estetice,

şi-i în-

ţelegemu şi durerea când se plânge, că i s'au neferi- |
cita studiele făcute pentru v epopeiă; şi peste tote acestea, iubirea de sine este, pâte, celi mai vechii pecatii
omenescu,

Dar în cestiunile mitologice, unde şi-a susţinutu com-

petința, nu putemii fi, cu tâta buna-voința,
genţi. Aiei

jOcă unu interesi

se falsifice mitologia

prea indul-

mai mare :-de-a nu lăsă s6-

nâstră

națională chiau dela înce-

putu!
|
Recensentulă se supără pe mine, că n'am aplieatu în
Negridă mitologia cum o crede dânsulu, su, vorbindi
: verde,

că n'am

urmată

învețăturile

ce le ofere

dânsulii:

"nerecunoscătorilorii Români de câţi-va ani încâce în ar-.
ticolii publicaţi ici-colea prin diare, şi cari însuși și i-a,
botezati

eu cesariculu nume

Acestă pretensiune
„ coperirile sale

„Descoperiri mari“,

este atâtu de

cele „mari.“

De

1)

modestă, ea şi des-

6re-ce se crede atâti de

(1) Dolu Marienescu ne spune, că „Descoperiri mari: și le basâză pe Meyers „Neues Convezsations-Lexicon“ (!) pe „Vollstândi- ges Worterbuch der Mithologie aller Nationen“ şi pe „Gâtterwel der
alten Volker“, tâte nisce opere serise pentru marea mulțime, &r'

= Bu

pentru

cercetări

sciențifice.

Asemenea

cercetări

se potii

face

“numai pe basa-unui studiu adâneita a v-ehei elasicități. D-lu Ma.
rieneseu nu ne spune îuse nimică despre opera , Walachische Măr-

chen“ publicată de fraţii Sehott la Stuttgart în 1845, cari totiodată publică pentru fiă-eare poveste studie de mitologiă comparata, D-lui Marienescu a despoiatu aceate stidie şi ni Je aduce ndue
ca ale sale proprie „Descoperiri mari!
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“ânfalibiliă, eu "mi jaii voiă s-ă întindu acâstă

infalibi-

litate pe mâsa de diseeţiune.
Ca unuli ce am aplicati mitologia, ered că am cuventu
în acestă cestiune, Este timpulă s& ne desbrăcămu de
de-a înfâ

- datina

ca copiii, să ne

Inerurile

recoriniu

fer-

bințela fantasiei eu apa” rece a sciinţei și să aplicam
lupa eriticei, pentra ca s& .descoperimu falsificările,

i.

provină

ele din

curată

- din prea mare zeli.

rea. credinţă

nesciință, din

seci

_

puSuntu vre-o 20 de ani de când d-lu. Marienescu-a

plicatii, după cum dicea, din poesia n6stră poporală, balade şi colinde. Pentru ace!e timpuri și pentru etatea
“dânsului, se află pare-mi-se pe bancele şcolei, încercarea
Rae
Da
eră de lăudată,

sa

Aşa cum le-a, publicata, publicula parte râbdătoriu,
parte necunoseătoriu și nepăsătorii, spre nefericirea d-lui
Marienescu, le-a primitade bună monetă. Pe atunci nu
cunosceamu valdrea atărora publicațiuni. Cugetami, că
tota ce stă negru pe.albii este sântit, tota ce, străluce este

-

aură, Când

ni s'au deschisă

voiti să eșimi

la târga en acâstă moneta, ami vedutiu

că nu prea putemu

cumperă cu ea. D-la Marienescu ne

“ami

dase o monetă falsă.
--

ochii ceva mai bine, când

o

7

-

Ce fâeuse dânsulu ? Ne-o spune însuși: prelucrase și
coresese poesiele populare. Le-a prelucrată contopindă
mai multe poesii într'una, înnodându-le şi petecindu-le

una. cu alta. Le coresese punându o altă limbă, unu
altă stilu, și chiar alte nunie în 'loculu celora origi-

.

nale.“ 1) Dar -eg-i. mai neadita, ca să vorbe
sci în limbagiulu rococo ala d-sale, a „sacratii“ chiur
.și metrula
pe altarală santității originalității. 2)
|
„N'a fostu de:ajunsă ! S'a nevoita a furișă în
poesia populară şi-o altă tendință, despre care n'așu
voi se fin

silita a vorbi mai

aşa numită
nu

de-aprâpe. In senrti

ni-a datio poesiă

popiilară, care în faptă așa cum s'a publicata,

este a poporului,

ci'o

poesiă

coreită,

născută

din

cununia la salce -a fantasiei culegătoriului eu
musa po-

Maiorescu

la calea cea adeverată,
înaintându nu

PD

se va întorce

cu

Ze aepret erp

că-d-lu

timpulă

va -eorege pteatele finereţelori

și

numai în etate, dar și în eunosciinţe, se "va

7

Tineam,

ptr

„mante în traista cerşitoriului, 3...

cat

-pulară,
|
A căută acum în aceste poesii, spiritulu, cugeta
rea,
limba, datinele și mitologia, poporului,
ar” fi a tăută dia-

(1) In „Colinde' culese şi corese,a pag. 159 în notă
aflămi
următârele : „Din fragmenie multe am folositi pentru
întregire.
De tote avui 200 de colinde şi fragmente şi din aceste
vemaseră 60.
Prelucrârea prâcaută din mai multe esemplare
trei provineie xomâne sperii, că vă ridică autoritat âdese ori din
ea opului.* (?)
(2) In „Balade“ la pag. IX dice : „Wuniai atâta
um adaus ă,
lăsată s6ă strămutată, câtă a prâtinsă poesia
și modestia,
n6stră, mai în puține Jocuri pentru santitalea originali
tății celei
Îrumâse, am sacratii metrulă.* (

(3) Culegătoriulu se vede, că-cu tâtă modestia sa le publicase toti- -

obiectă, că ej îno seriere a mea m'am

Re:

odată şi cu :ntenţiuoea, ca dânsulu să înveţe pe popori
cum să-şi :
facă de aică încolo poesia, căci în „Colinde:. pag.
160 qice: „și
speră că_pe cum a învățatii poporulii cele mai rele,
aşa, va înveţă
încetii încetă şi cele mai bune; și cu âcâstă pretenti
une culegătoriulă sâpune şi falsifică şi schimbă. Culegătoriulva
i crede a-mi
pute

provocată la poesiele

minte și-să mă coregii.:

i

-

..

:

iza o MEA

poporale publicate de dânsulii, Aderâratii, în ună studia despre
poesia poporală publicată acum 14.ani, n'a: provocati la
colecţiu
sa. Înse de 14 aui îucoce cugeti că am avutii drepti să prindi nea
la
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sei,
sili ss nu mai schimbe nimicii din ceea-ce nu este alu
aşa,
ci proprietatea seculară a poporului, și va publică

rată. vâdânda,

că în

loci

de-a se

corege,

a

căduti

şi

mai afundu ; în locu de-a mai fi învețatii se publice mai
bine, mai credinciosi literatura populară, a înaintatu în

„ sciința de-a o publica -totă mai reă. La probele de ne-

credinţa, la mijlocele de falsificare a literaturei populare
a mai adaosii altele ndue şi multa mai grele. Poveștile
a începuti tota-odată a le îusoţi nemijlocitu de nisce
cercetări de mitologiă comparată, numindu-le „deseoperi mari.“ Mai bine le-ar” fi numită aventuri mari.
Cum a procesi şi cum procede până astădi în publi"carea poveştilor ? Ia mai multe poveşti, le amestecă, le
înn6dă, le cârpesce una eu alta, transportă numele și ac-

țiunele din una în alta, până când vede, că pote seote
din ele ceea ce -voiesce să ne spună prin

oracolulu ma-

riloru “descoperiri.
Pentru 'a se convinge ori-cine prin

însuşi, să e£
sine

ia i
a
iu
erai, pe: aurite arata
poe

ite
despre fidelitatea şi pietatea cu care adună şi transm
uşoră
facă
se
“nealterate produetele musei populare. Putea
a”
acâsta. Vedea bine su celu puţinii trebuiă se vedă, că
litetorii
Culegă
.
semenea se urmâză şi la alte naţiuni
încunraturei populare 'și duu tote silințele posibile, se
pu"gioră de tote precauțiunile, pentru a put€ asigură
at
cum
ci
pliculu, că ei n'au alterat, n'at. falsificată,
scosu din popori, aşa :ofert şi publicului.
Dar m'am înşelata; După. câtva timpă d-lu Marienescit
mi-_ începe a publică poveşti popiilare. Am, remasu forte

cas

cum a adunata, dându publicului tâte garanțiele posibile

—

saminăma

pe scurtă

181

câteva

d-lu Marienescăi pân'acum.

—

poveşti

din

câte a publicata

|

La „Uriașul cu ochiă în frante,: 1) ne spune în note,
că a avutii cinci esemplare înaintea ochilorii. Nu ne
spune înse după care esemplari -I'a publicati. Din trei
esemplare în limba română se vede că nu i-a plăcutu
nici

unulii.. Drepti-aceea

s'a apucatu

și a

tradusi po-:

opta

“esemplare.

vestea după “unt esemplaru serisu și publicata “mai
de
multă în limba germană. 2) Dar nu numa! a tradus 0,
ci a mai și adaos'o dela sine șia schimbat?o ca să son.
sune eu notele, facândă Ur iașulu numai cu ună ochii,
pe când în esemplarula germanu are doi ca tâtă lumea.
La povestea

„Urga- Muirga“ a avutu

Cn tâte acestea nici aici nu ne spune: după care esemplari.:

a publicat'o.

Intre note aflămi înse următârea însemnare :

„Urga-Murgu la G. Proea. „Buena Murga la Pepa, er
la ceialalți Petru.“
„Enaraţiunea la Proca diferă,
esemplară, de sine stătătoriii,
n6uă. Pentru-că Jurga-Murga e
mitologică, dar în altă calitate.“

încâvn se pote dice ună |
6r. la Pepa, de o clasă
totii acea ființă vechiă,
2)

Din acestea resultă : ântâin, că d-lu Marienescu a luati,

-titlulă și numele eroului. din poveste, din esemplaralu.
„Ini Proca, care înse difere de povestea publicată, şi încă *
(1) Chiar și titlului este scrisă reii românesce şi neînțelesă. Trebuiă să se dică „Urieșulă cu ună ochii în frunte.“
(2) In diarula „Ausland* Nr. 30 din 1856.

sai “Telegraful Românii“: pe 1819 Nr. 84—-86 —, 88—90, 92—94, !
6, 98, 102—13. Vegi şi broşura sa Urieșulă cu ochiă în frunte
e "Urga- -Murga. Pesta 1814 pag. 37 seg.

PI
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difere cu totulu, căci se pâte dice ună. esemplarii sti
poveste de sine stătore. A d6ua poveste ce ne-o publică
d-lu Marienescu, nu este cea dela: Pepa, numită Jurga-Murga,

căci

acesta

este

Marienescu,

și „În

altă ca-

A

-

-

litate.*
Va să dica. A-lu

nouă

de o. clasă

însuşi

mărturisesce,

că

povestea lui Proca și a lui Pepa nu s6monă cu cea puplicată: de dânsula. Cu tâte. acestea dânsulit îă numele .
povestei Urga- Murga și- -la pune la povestea ce şi-a fâurit'o singurii, căci

însuşi

ne -spune

în

note,

că nu

s6-

mână cu nici una din. cale ce i le-au trimist culegatorii
din poporii.
„Cum se vede din citatele de sus, d-lui Marieneseu ne
spune în unulii, că' la Pepa 'eroulu porestei se chiaină
Sucna- Murga și îndată €răşi dice că. Jurga-Mlirga. De
Gre-ce dînsulu face în note mare paradă eu numele Suena.,
me tememu. să nu fiă şi acâstă vre=0 mare învenţiune
pentru” ca să reâsă marea descoperire,
La povestea „Soranii. stii Impăratulă - Corbilorii“ a a-- uita şepte esemplare, D-lu Marienesew cu acestă ocasiune
nu mai spune cum se chiamă eroulii în fiă-eare esemplaru,
ci pune. 0 notă, care "lu tradâză eri-câtă s'a, neroitu ss-şi
acoere și totu-odată să-și şi jusifee falsificarea. „Nota
sună:
„Petru e numele eroului din poveste atunci, cână Fa
zeuitatii numele celui vechii ce ar” corespunde ehiâmării
_s6u . datorințeloru împlinite” în. poveste .... În: unele:
esemplare fiind xde-a dreptulu sorele, se pâte pricepe

ea Soranăi representă sorele“.

Si rit ta ac

—
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Vase dieă şi aiel vedemii, că Soraau, numele -erou- e
lui din povestea d-lui Marienescu, este erăși. pura sa :

invențiune, căci acesti
din

cele

șepte

nume

nu se află în: niei unglt

esemplare. .

.

Încâtăi se atinge de teestulu povestri, dies: „Pore-"!
stea e scrisă după esemplarulă. d- lui Iosifa Olaria, ca
celui

mai

lam

făcut,

zechiă“,

completă

în naraţiune, şi

ca celu. mai
E

după

studiulii. ce,

completă fața şi. cu mitologia
”

Cu alte cuvinte | mai , nencureate și mai limpeqi : d- lu
- Marienesen a făcută uiti șniztum-compositum din po
vestea lui Olarii şi “mitologia vechi!
o
„- În compilările a vre-o doue povești: „Afinu și Dafina“ şi „Fotu- -frumosii- eu ptrulă de aurit ce le-a facuta -:
după. cele publicate de Fundeseu, nu şi-a pututu permite schimbări şi adaogeri după. mitologia xechiă, dar

|

i

eu “atât mai: tare le-a schingiuitu îmbrăcând: -le în: .

limbă ce nu se pote mistui.
Ps
88
ne întrebama “acum seriosu : ce , credință putema
noi da acestori „povești făcute şi prefăcute. albite şi sy-

limenite ? Unde-i mitologia adeverată 7. Unde-i. limba
: “genuină, săhătosă, energică
„

şi dulee ? Unde -sufitii $a-

riantele locale" şi protinciale? Unde. ideile, unde imaginile eatezatăre şi atâtu de caracteristice ale fantasiei

i

.
-

poporului?- S'au * topită. și aw remasa'tâte în câldarea
farmbecată ă alehimistului nostru, şi, apoi dânsul .cere-.
dela: noi s& ne închinămi la Osele - înşirate şi înțorțo- F nate cu petece de mitologiă coraparată adunate, din tâte
vă nţurile !

4

ț

„—
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cunoseinţă, simţi

puţină

mai sus, câtu de

vedutu

și
şi inteliginţă are d-lu Marienescu pentru imaginile
ate
figurele poetice. De-aici provine, că -poveştile public
de dânsulu

de

suntu

avântula

atâti de secetâse,

ideiloru,

lipsite

ce caraeterisâză

de imagini,

multă

atâtii de

limprodueţiunile spiritului populari, şi se târeseu în o

lucrului

-și uniformă, cari tote arată
secă

bă împedecată,

făcută, &"' nu nășcuta, şi încă făeutu de —d. Marienescu!
D-la Marieneseu are dreptu s& publice poesii, poveşti de-ale sale câte voiesce; pâte st aplice. în ele ori-

dar nu

că mitologiă. şi cum va voi,

are drepti

s&-şi

e
mestece ideile sale, limba sa, gărgăunii sei în poesiel
be,
scălâm
le
să
şi poveştile poporului. Nu are drepti
și
se le sehimosâseă după gustuli și trebuințrle sale,
este
Acâsta
lui.
se ni le arunee ea produete ale poporu
o geamatoriă

literară,

ca s& nu aplici

colorată !

„zite,

cuvânta

mai

sar” put

desbăeră de-a pu-

poebiele și poveștile populare

ciungărite şi nădă-

Dâcă d-la
plică

unu

Marienescu

prelucrate

după

şi înţortonate

gustulu

şi

ideile

pusale cu totulu singulare, și din contră le-ar oferi
cuiti
transm
le
i
pliculăi leite-sleite cela puținu cum
nu-i
Jegătorii din poporn, și decă toti-odată, după ce
mai putemă crede ușorii: pe va put6 și ne va sei da

, dar
tote garanţiele posibile, că n'a mai alterata nimici
atunci Va vede că şi publicul ceti“absolută mimi,

toriu şi scriitoriii vora arâtă altă faţă,”

|

„Deea v'ași fi năsentă şi n'aşi fi trâita mai neîutre
ociti,
nemijl
u
rupti în popor; d6eă nu ași fi șiețuit
1

— 191 —.în ideile, în: spritulu lui, în datinele și limba lui ; dâeă
v'ar' fi fosta unu timpu în vi6ţa mea, când tâte datinele
şi superstiţiunile

lui 'mi- păreau

tota atâta

de

sânte ca

ceremoniele şi cuvintele dela altaru, şi tota atâtu de
adeverate și luminate ca sorele depe ceră, și toţi scimiă
ce va: se dică ideile şi impresiunile primite în tinereţe ;
„d6că nu mi se întâmplau tote acăste, poti dice, fericite
coincidențe : cu cunoscinţele din „descoperirile mari“,

cu

tote “poveștile

publicate, eu

modestia,

credinţă

şi

inimă 'curață de Fundescu, Ispirescu şi alții, m'ași fi
cutezatu nici odată să încereu o epopeiă naţională. Erâ

imposibilti și se fiu voii.
+

IV.

Venima la partea cea
mai grea.
Ss arătămu cum ar” fi
mitologia în Negriadă.
Recensentulu începe şi
capitală. În cântulu ala
rea Daciei. Findu-că noi

rai

interesantă

şi totii-odată

cea

Și prin

urmare

voită recensentulu 88 aplicămă
aici observările sale cu o erdre
doile Traiană narâză cuprinde: Românii pe atunci nu esistamu

nici mitologia

nâstră

specifică

române-

scă ; fiindu-că Traiană erâ împerată romanii, €x' nu
domni românescă : ela nu putea vorbi în naraţiunea sa
decâta despre deităţi şi credințe romane, 6 nu românesci. Prin urmare în tota cântulă alu doile, pe lângă
mitologia dacă, nu se află decâta mitologia greco-romană.

a.

a

- Dice,

E

nici

Recensentula
că Vinerea

acesta

cea din mitologia nâstră românescă.
lea, putea să Y6dă singură
A Romei

i

observă.

cânta. -este Vinerea

Dâcă nu sa ne-

spiritulu generală alu cântului alu doi-

„"xoitu,a patrunde

ae

putută

chiar acesta ma

ce vine în

1:

e
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dulce namă

numai din versului
se nalţă sus la Joe:

putea s6. v6da, dica. că Vinerea e6 întrevine aici. este
“mama lui Eneia, proteetârea Romanilorii, €r' nu Sânta-.
_ “Vineri din mitologia păgână-ereștină a poporului romă-

Desell, Chiar de nu sta acesta anume esprimatu în Ne-

griadă, _recensentulu, care se lăudă mai sus că a făcutu
studie corăpleţe de nitologia vechiă, trehuiă, s8 sciă acgă
E
sta chiar din acea mitologiă. .
că de ce am
împută,
Deșteptulu meu recensenta ?mi
-făcuta pe deulu Îsiru se dee spada. lui- Traiani, căci,
după dânsulu, mai fruinosă ar fi fostu să fiă pusi pe
“Marte st bine- cuvinte spada lui Traiani! Dâcă Marte
I avea barbă şi păru lungu popesci s6u celi puţini s8
rasă;
“” ni-lu putemu imagină î la Roma de adi, tunst și
dâcă avea, pe lângă cădelniță şi patrăfiru, pe elopotariulă
eu traista pentru colaci și mărginite, ce mâi scii, pu=.
l“
Da - neamu pe 'Traiant se-li ehiăme să vină -cu „busuiocu
ta.
originalu
mai
să-i boteze spada. În adevăr, celui
EI

m

a
a,
SR

blou!. Dar

n'am seiutii,

eă “eruntulă

şi sângerosulu

Marte pote s&-se îmbrace şi în pele de Giă, vream să
_dieu de popă: nu am aflată nicăiri în veehia clasi-citate. cu busuioeulu în “mână s6u Vinecuvântândiă, şi
drepti-aceea last acestă originalitate s'o aplice receu-

A.
:
:
|

-4

3
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sentulu

în baladele sale traiunide,. ce ni le proinite în

recensiune, hecensentulu

când

cetesce

în

Negriadă,

.
că bălaurulu
âin

za

că, ar' fi alu

- poporu, esclamă: „Cum se nimeresce, ca și pumnul înîn
ochiu. Ce jocariă, ee copilăria“,
Se vede că recensentula nu scie una din cele mai
vechi

ţerii ângeru,

Și mai Jăţite

cum

credințe

ale

se

esprimă

pe stâne zii,oz
poti
Pt secte

ce-a luatu pe Cicală şi a adusi corna lăsând'o

poporului

unuli

nostru:. cre-

dinţa în șerpii de casă. :
La vechii. Romani .fiă-care familia, chiar fiă-care personă,

fiă-care

popori,

eră,

ţinutu,

locu, cetate, sati, so-

citate ş. a, avea geniulă seu, ceea-ce Românii de adi
dicu dugeră păzitoriii, Cu deosebire la noi mai genărală
şi mai bine pronunţată este credinţa, că fiă-care casă are
ângerulă sei. In popori esistă o sumă de espresiuni în
care până adi se vede aprope nealterată credinţa şi cultulă

geniului.

Aşa

noi dicemi omă “slabi

de ângerii ;;

nu Va lăsată ângeruliăi sti sfântulă, se dice când cineva, a scăpatu din ună mare pericol, seu fiindu gata să facă

o faptă rea, în ultimulu momentii se reţine. Omi fără

ângerii

s6u care n'are ângeră, se dice și de omu res,

erudă, şi de omu nefericita. Cum te-a lăsatii- ngerulăă
„SE facă așa ceva, În înjurături: ângerulă tăă ! Sfântula
te!

ș.a,

-

-

-

In fne cine nu: “scie, că. fa care familia la . Români,
are_prazniculă set care se 43 la anumita di în ana. Acesta se face atâtă pentru îngerul păzitoriu ali Xasei,
câta

şi pentru sufletele reposaţiloră..

.

-

E
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In 'Ţera:-Haţegului până aqi poporului înainte de a
mâncă, der mai vârtosii înainte de-a be, varsă puținu
jos. Acesta este fără îndoi6lă o amintire din vechiulu
cultu alu Geniiloră, o așa numită libaţiune.Toti în Valea-Haţegului
esistă și credinţa

în

Vflva

locului. Adecă fiă-care locii are vâlva lui. Cu deosebire
am auditu multi vorbindi despre Vela loculuiă pe copiii
cari âmblă la vite, spunându că au v&duto în cutare
“vale, în cutare pâreu, la cutare isroră, în cutare tufişu ş. a.
Tota acolo când fulgeră sera la orizonă, nu se di8,că
fulgeră, ci se batii Velvele. Intrebânda odată pe unu bitrână vecină

alu nostru

cu numele

de: ce se hatii Vâhele? Vorn

Petru

Dinişoniu,

că

să-şi iee moșia una dela

alta, dragulu mioșului, mi-a respunsu bâtrânulu. „Casele
“părăsite suntu cu deosebire puse sub protecţiunea Vâlzei.

Acolo se arată

Vâla

fârte

dest, şi adese

ori alungă

pe cei ce vori să le surpe. La satuli nascerei mele eră
în luneă o fabrică. de zachari părăsită, copiii și chiar
şi 6meni mari se apropiati de ea cu fiorile în spate, căci
“ adese ori le eşiă

sa,

asemenea

Pâlva

în cale. Fiă care comâră are vâlva

fiă-care baiă.

Lecsiconulă de Buâa.

Vâlfa băii o aflămu

şi în

a

Deca vomii consultă vechile îneripţiuni ale patriei n6stre, vomi remân6 miraţi de mulțimea inseripțiuailorii
făcute în ondrea geniiloru aici în patria nostră, care, durere, ne-o cunâscemi atâtn de puținu. Er' în insepripţiunile descoperite pân'acum, deşi ele suntu abia unu
mihimi ptocentir
din cele ce voru fi: esistându în faptă,
“eu tâte „acestea aflimu: Genius Canabensium, Genius.

—
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- Centuriae, Genius Collegii fabrorum, Genius Collegii
Vietoriăe, Genius Commereii, Genius legionis, Genius
Ordinis, Genius Pagi, Genius loci, și în fine de doue
ori ehiar

şi Genius

În vechime. ca
rulvi, geniulii se
și pentru-aceea Ja
Speră. dară, că
o copilăriă dând
gerul.“
Recensentulu
când

Daciarum.

!)

şi le noi în credinţa. de adi a popoarătă mai vârtosu sub formă de şerpe,
noi șerpele de casă este ângeruli casei.
nu eu voit fi acela care să fiu comisu
locu în Negriadă şi la ala „Țerii ân-

consideră

XNuoraşu, vedândi

vogă la Cosinziana

erâși ca o alterare a mitologiei,

bâlaurulu ' venind

sâ-i ajute

asupra

sa, se

a-la săgetă. In Iliada (e.

10 'v. 284) când Diomede plecă st spioneze, se r0gă şi
lu la Minerva să-lu ajute.
|
Totu aşa erede recensentulă, că amu

alterata mitologia,

când amu făcutu pe solii lui Negru st. înnâte cu caii
măestri prin laculu ce încungi6ră palatulu Jelelori, căci

dice dânsulu:

„Cu aceştia se

sbâră, 6

nu se înnâtă.*

Ca în totii loculu, recensentulă se feresce și aicia aduce vre-o probă pântru susţinerea sa. Cugetă, că cineva
să-i er6dă, cum merge vorba, numai aşa pe barba popii!
Cestiunea este multi mai însemnată decâtu s'o lăsămii |
și noi încureată, cum o lasă recensentulu. Vomi face
noi ce trebuii s& facă dânsuliu.
|
Ca unult care sa ocupatiicu literatura populară, re=
7

(1)

Die râmischen

Inschriften in Dacien

de Ackner

et Miller,

Wien, 1865 Nr. 433, 448, 89, 76, 225, 445, 450, 446, 833, 21, 444,
651, 199, 37 și 409.
z

!
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"censentulii trebuie s6 cunâseă
lare :

legătura

loru,

mai bine poveștile pepu-

calităţile

și atribuţiunile

fiinţeloră

mitologice, până chiar şi a — cailori, mitologiei.
Caii mitologiei numai arare ori sboră, de ordinari

mergu

și ei pe jos ca şi ceialalță

cai — muritori, cu

deosebirea, că sunti multi mai * înteligenţi, mai
mai tari, suntu adecă cai măestri.
Precum eu nu eredi, din
în poveștile publicate

iuți şi

motivele destașurate mai 8us,

de recensentă,

așa nu pretindt nici

eu se eredă dânsulă. în „povestile ce i le-așh spune eu.
Dreptu-aceea me provocă numai la povestile publicate de
alţii.

--.

Eroii populari din povisti imblă adese-ori pe picidre pe unde.nua âmblă. pasere cu aripidre, cum see dice i în
poveste. :)

|

Arare-ori âmbla pe cai cu aripi, Mai adese-ori âmblă
pe cai fara aripi. Motivul se înțelege ușoră; Aventurile
eroiloru cu cai.“ sburători mai totă- de-una trebue sâ-se
întâmple în nişce regiuni imaginare, supra-naturale, încâtă

numai

puţinu

să mai

asemână

cu cele. depe

pă-

mântui. Prea, nâturalu, căci dâeă caii suntu sburători,pă“ înântula este unu: teren prea mârginita pentru aventurile lora, Er” în regiunile imaginare numai eu greu potu
- s6-şi afle” adversari. Dar abstrăgându dela acesta, unele
_ din. cele mai

frumose şi mai

-verosimile aventuri,

cu caii

sburători ară fi imposibile, sea numai prin inconsecinţe,
“prin

eontradicere,- Aşa

când

eroula

persecutatu. de ini-

(1) Ispirescu, Legende că: IH part. II asc, i pag. 39 și 99 şi 85,
99: fase. Îl Pag. 15. .

-

|
—
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miculu seu fuge cu calului, se vede înse ajunsi
, eli aruncă cutea care se face munte, st inelu
l care ge
face zidi de cremene, ori picătura de lapte
dela. Sânta,

Duminecă, care se face riu mare.

'Tote aceste

mijl6ce

de scăpare aru fi de prisos la eroi cu
cai sburători,
căci, ca se scape arii av6 numai să-se înalțe
în aeru.
Eroii eu caii sburători scapă cu alte mijloc
e âe adversarii lori, În povestea „Tinerețe fără
betrâneţe“ dela
Ispireseu, erouli scapă cu ajutoriulu săgetei.
Eroii eu câi fără aripi făcă aventuri pe
pâmântu mai
variate şi mai asemânate cu viţa omenâscă,
prin urmare mai bine înțelese şi. mai gustate de
popora. Așa
vedemu, la Ispirescu, pe Ileana Simziana
călare ântâia .

pe

fratele celu mai tineri alu lui Galbenu-de-s6re,
fă-

cândă cele mai minunate aventuri,
Galbenii- de-s6re
este fără îndoiâlă calula celu maj măestru
din povești,
Eli

în povestea

sus citată trece

văi, sue pe naiă cu -Simziana.

dealuri.

trece munți

Ela dă Simzianei

și

cutea,

peria și inelulu cu care scapă de Zmedica. Eli
se luptă

și învinge armăsariulu epelorii. din „smârculă
măriloră“,

și în fine elă „trece şi Jordanuli“. În „Fetu
-frumosu“ la -

Th. M. Arsene pag. 193, eroulu trece cu calulu
sei o
apă mare pentru-ea s6 pâtă ajunge la palatu
rile lui.
Negru-împărata, D-li recensentu acum st
ne spună cum

remâne

cu

cu biblia, și

innotatulii ?
va dice,

Pâte că va

vol

să-se scape

că au trecuta ca Israiltenii prin

Marea-roșiă |...
Cine falsifică “dar . mitologia?

Ami vădutu tote acestea, să trecemu acum la
cestiunea în
14.

*
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”

care se > crede mai tare recensentula. „Acestă îneredere- de-sine, ni se pare, și-o întemeiâză pe împregiurarea,
„marile sale

“că

crede

atingii,

descoperiri“

dânsulu,mai

v&rtosa acâstă. cestiune. Suntemu dar în dreptu se așteptămii, că, decă cestiunile de pân' aici i-au suecesi
atâtu de reăi, celu puţinu st n'o paţeseă Și în acâsta totii
N
asemenea. Şe vedemi !
Biăeare deitate, dice. d6nsulu, este numai personifi. „pa
carea s6u simbolului unvi elementi, unei puteri din naIe
:
“tară, Așa de esemplu Cosinziuna este Luna, Strâmbălemne și Sfarmă-petri suntu „urieșii imperiului plante- N
DR 1

loră şi ai mineralelorii“.

Zorilă, Murgilă,

Miedă- -n6pte,

„botezată de âânsulu Megilă, suntu luesferii de sâră, de.
_-mi6qă-nâpte, și de dimineţă. Dice, că și Peti-frumosu |
este tota luceferii, dar nu ne mai spune, care luceferii
va

mai fi şi acesta.

Ceva, mai

târdiu

"Ii face deitate de

vede că la de“lumină, altă. dată de sâre. Acum
. gradată la sortea de luesfera fără portfoiă, supranumerarji, deşi este eroula cela dintâiă şi cel mai mare
“ în poveştile populare. Fiindu onorile, ce le împarte re“censentula, atâti de nestătore, cine stie până la cap&se

tuliă descoperirilori

ee von

mai ajunge

toţi aceşti

edferi, Pe capriciosulu Mărţişoru la înaintatu, în recensiune, Va rangulă de sâre de primăvâră şi chiar la
xanguli de — Christosu ! Nu . glumesci. Nerecunoscă>
"torii şi neeredineioşii, cart arii ave cutezarea s&-se îndoiescă și da-acestă descoperire, să desfacă biblia, vream
e

“uz

“88 qieă, foisora „Lmminătoriului“ nr, 10. Acesta înse nu
împedecă nimici pe alchimistulii mitologie, ca totu în
»

!

lu-

:
-

—
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acelaşi nurăra alu foișârei, mai catia
fine, s6 degradeze

şi pe Christosu la sârtea de buruiână
, care -se numegee
ae

Odoleană.

Ovidiu în metamorfosele- sale este unu
câr-

paciă nevoiaşi, pe lânga d-la Marieres
ecu, care: scie se
facă asemeni minuni!
A
i
Causa

pentru

care

d, Marienescu,

nu potu eşi din atribuţiunile

crede

că deităţile

lori, este că dânsulu na

are cunosciinţă de-o evoluţiune ce s'a
întâmplă în mitologiă. Deca este adeveratu, că Qeită
ţile: s'au nascuti
din ideile, ce şi-le-aii formată Gmenii
despre elementele

ei puterile naturei,
"esercitatii şi esereită

pe basa influinţei
. ce acestea au
în natură, prin urmare și asupra.

omului,-nu este mai puţinu adeveratii,
că după-ce dei-.

tatea

s'a întrupatu

și s'a ficsată

în consciinţa

omului,

a Începuti a se consideră ea ca mai
nainte 'esisteniă,.
decât corpulaă: si puterea cutare din
natură; şi astufelii Diana și Helios nu esista pentr
u-că' sorele şi

luna

asi. esistatii

mal

nâiute

de ele,

ei sârele şi

luna

esistă fiindu-că esista Helios şi Diana.
De-aici a prove-

nitu apoi că deităţile despărţindu-se,
în ideia poprelori,
de causele din care s'au năseuta
și întunecându-se”
cu.

totulu acestă origine a lori, ele și-au
'luatii o libertate . de
acţiune

din

cele mai întinse,

conformă

eu

atribuţi-

unea unei deități, a. carei inguşire
fundamentală este
atoti-putinţa. Eta originea rătăcirei
d-lui recensenti,
Alehimistulu

rula

toti

nostru

așa înțelege

pretinde

mai

încolo, că şi popo-

mitologia,

ca dânsulu.

Vomă

“Vede îngată,. Mai departe „Susține,
că aici o deitate nu.
„pote ave -alte însușiri decâtu acele
a cati:le

simboliseză

,

=
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și cu cari apare

put6

rugă

Așa

de regulă.

d. e.. Nuoraşi

nu sar”

la Cosinziana, și ea nu ar' pute sâ-i ajute

85 sâgeleze balaurulu,

fi “lună. „şi eroina

şi cum

căci ea este luna,

ueigătore“ ?

ax” pute

mirare

cu

se întrebă

si, Mura-lu Marienescu. Dreptu-aceea nici Fata-frumo
gilă, Mi6qă-nopte

fiindu luceferi, n'ară pute

şi Zorilă,

se facă altii-ceva decât
"_loru de luesferi.

în calitatea”

să facă

ce poti

pe Negru şi
Prin urmare Cosinziana n'a” pute aperă
de ei, denn
pe Români, căci ce inţeresti s& aibă Lua
evmva ari fi toţi — lunafici |...
ei, ca lucc- Rătu-frumosă şi ceialalți feţi, ce ari ave
feri,
sare

sâu

doră când recu Românii şi Românii cu ei, afară
boii la pășune,
luceferulu de diua şi esu boanii cu

când -resare celui de sâra şi copiii

acasă, cu

ar

s6 nui

fugi cu viţeii

prindă Mama-pădurei.

Baba-Dochiă

sa-și
av alta de-a face, decâtii în cele noue dile

şi se tragă unit
scuture cojocele, şi apoi să-se pună
deşteptă-o €răşi
puiide somni până la anulă, când va
care, dice mi_ ştrengariulu de Mârţişoru. Pe Riscogelu,

că nu lamni
tologulă, este deitate edificătore, a” urmă

pute vea decâtă cu barda, eu herestrăulă
nnelte în spate, âmbiândii câte-odată

“cum

şi celelalte

şi de-a-'mboisele

în Negriale cam. place — lemnariloră- De dre-ce

- dă nu sa urmati așa. tâta mitologia
tul, este

fâră sistemă.

şi vomu ved6.

N'avemu

ei, dice recensen-

decâtii să cercetămi

|

|

mitologiei peAşa-'şi imagineză recensentulu sistema
e naţionale.
ndstr
ste totă, şi în speciali şi a mitologiei
N

îi

-

20
Până la

d-lu

Marienescu

şi n'amu

vădutu

aplicată

n'am
la nici

andita, n'amă
unu

cetitu i

seriitoriu clasică o.

așa sistemă mitologică şi cu unii. îațelesii atâtu de mărginită, absurdă chiar,
Dâcă recensentulu ar fi meditata numai uni momentu la consecințele acestui principii, sar” fi spăimântată însuşi de monstruositatea lui. Ce ar” urmă din acestu ridiculu prineipiu mitologieu ? Consecința nemijlocită a” fi, că deii nu suntu decâtu nisce simbole seci
ale

unora

elemente,

puteri

s6u

fenomene din “natură,

nisce păpuşi cari au sâ joce după cum portă natura aţele.
A doua, că deii nu arti avă nici 0 voință propriă, ari
„fi cu totuli lipsiți de libertatea acţiunilor lor. A
treia, că deii n'art pute se fiă decâtu cu multu mai inferiori, decătu omulii, care. are voinţă propriă şi deplină
libertate 'a acţiunei. Dar mai multi ! Jeii ari fi inferiori celoru-l-alte animale, cari ai şi ele o libertate, uni
instinetii ala loru propriii. În ultima analisă, frumosulă
Olimpii alu vechiloru

Eleni și alu Romarilorii

ar fi nu- _ .

mai o menageriă, dar o menageriă de animalele cele .
mai mişerabile.
E fatalu, că d-lu Marienescu, care se ocupă atâti de
multi eu mitologia, chiar mitologia, s'o înţelegă într'unir
modu

atâtu

de stângacii.

tori în tâte și ne 'primimu

La

noi,-eari suntemit începă-

împrumutati

înțelepeiunea

fără multă judecată, pote să trecă ușori esemenă sorin |

teli, fără să-şi afle coreeţiunea.

|

i

S8
vedemu acum d6că în adevără aşa Sa, aplicată
mitologia, cum dice d-lu Marienescu, seu după cum am
;
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E aplicat'o eii în Negriada,

Se mergemi

chiar la fântâna

“mitologiei, “6” pentiu mitologia nâstră, naţională, la po. "vești.

. Vântul favorabilă navigaţiunei "li trimite atâta Joe,
câtă și Calipso, -Ciree, Minerva și Apoline. 1) Minerva
ca Qeiesa înțelepeiunei, Apoline ca deulu sorelui, Calipso şi Circe ca simple nimfe, n'au de-a face nimict
cu vâutulă, n'aa nici unu atribută, nici o -influinţă ie- ratehică asupra lui, eu tote aceste stă le vedemu dispupândă de eli.'

- „Neptun

adună

nuorii şi resedlă vânturile,

6r” Poli-

- femu dice, ea Neptunăi va vindecă 'ranele, deşi elu nu
avea nici 0 putere peste vânturi şi cu atâtu mai puţină

putere

vindezătâre. 2) Minervă

trimite somnii Penelo-

„pei, opresce "'nâptea în locu și reţine pe Aurora în 0-ceant, ca _s5 nu apară pe pământi; totă ea trimite vântu
“favorabilă,

trimite . nebuniă asupra

pețitorilori:

Penelo-

,

pei. 5) Helios (Sorele) se erede, că pote să sfarme naia
lui Ulise, 4) Vinerea dimpreună cu Apoline apără ca-"

davrulu lui Hectori de putrejune. 2) Junonese duce să
resedle vânturile, Zefirulu şi Notulă ; se duce să ehiăme

somnuli ca se adormă pe Joe. 6) Cu deosebire Junone
şi Minerva, jocă în Iliada și Oăiseiă nenumărate role
„eu totulă- străine de atribuţiunile loră, Mi nerva, cum
(1)

Odiseia e. 15 v. 292, 414;

6.5.

167, 268;

12 v. 449, și în alte locuri.
(9) Odis, c. 5 r. 291, e. 9 v. 520.
(3) Odis. e. 16 v: 451, e. 23 a, 248, e. 20
(4) Odis, e. 12 v. 349, e. 15 v. 292.

(5) Dc. 93 o 15.

(6) 1, e. 21 v. 344, e. 14

v. 233,

e.1l

LA388.
Ă
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e,

Vinere

amestecă

se

și

până

dintre

tâțe casulii

celu

IIINEI

secte pe Eneia din luptă şi este rânită „de
-1) În o sevlptură aflată de curându în săpătuPergamu se. înfățișeză 6 dină luptându- -se cu
:
Unii presupunu a fi Vinerea.

III

Dar

şi” plăpânda

Chiar

în luptă,
Diomede.
rile dela,
Giganţii.
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mai sus, se luptă chiar cu Marte și-lă ră-

amu vedutu
nesce.

n

S E OSII DI INENNEI II I III

_

drastica - este, când

mai

Helios (Sorele) ameninţă lui Joe, că ela va cobori în
iadu și “va-lumină celoru morți, dâcă nu- și Ya resbună asupra 'soţiloră lui Ulise, căci i-au ucisi boii, €r”
Joe- respundându-i dice, se remână numai și se lu- .

mineze mai încolo
va resbună. 2)

&meniloru pe pământa,

Omert

chiar și n privința

căci elu.li

locuinţei

dei-

tățilora şi-a permisa cea mai mare libertate, după -cum.

i-a venitu mai bine. Eli pune de esemplu locuinţa Au-

rorei la, apus, 5) 6! locuinţa /efirului, vântu de apusu,

.

o pune la m6qă-nâpte în Tracia. 4) — Aceste numn6r6se ui
esemple le-aşi put - înmulţi cu o sumă altele din Ar
gonauţii. lui. Apoloniu Rodiu, din continuarea „Jladei de
Quinta dela Smirna, din Virgilii, Ovidia și alţii. Din Virgilii mă“ provoci numai la locului unde -Vinerea plân-

gându: se la Neptuni
Si

asupra Junonei, între altele dice:

mările ea tâte le- amestecă eu cerulii,
Căci ei de-ajunsă nu-ă “fură a lui Boli furtune,

-.î

Atâta cutezare în chiar ali tei imperiă.

(Aeneid. c: 8 v. 190—193.) »
-

e
dx, 31 și 335
a
(2) Odis. e. 12 v. 311, Se
" 43) Odis. e. 12 v.3.”
() II. ee 2 ” "200 și 229. sq,

-
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“Va st dică, poetulu nu numai prin o, aplicare tăcută,
-dar chiar şi prin o deelarare espresă ne spune, că deitățile se amestecă una în sfera celeialalte !
Dar ceva mai multi! La Ovidiu Junone cobâre chiar
și în iadu :
Ex Juna părăsesce ceresculă ei palatii
“Și ?n iadă eobâr-aprinsă de ură și mână,
Şi când acolo

|

-

întră, sub sânta-i greutate

Cutreinură-se praguliă, și Cerberă nalţă- odată
Tiei capate şi latră de-odată de trei oră.
(Metamorph.

c. 4 v. 446—450.)

Ferice de voi, Virgile şi Ovide, ea aţi muritu de
multă, altmintrea, eră s'o 'păţiți reu cu—dl. Marieneseu !
împregiurări

deșfășurări,
forte

din aceste probe, resultă doue
momentâse : ântâiu, că Omeră, fân-

“tâna mitologiei elasice, lasă deilora deplină

libertate de

acțiune, și prin acâsta i face respundetori de faptele
loră, supunendu-le legiloră moralului ; a dâna, prin âeâsta și numai prin acâsta se pote întemeiă toti-odată
“o lume,

unit

statu organisatii

de dei:

cu rege, consiliii

şi “forii. Din contră, dâcă deitaţile mitologice ari fi numai păpușeria, instrumente '6rbe cu o destinaţiune pe
trificată, neschimbată dela începutu, cum voiesce se le

facă acum după mii. de ani minunatula nostru mitologi,
atunci totă organisarea,. în statu a deilora erâ nu numai
de prisosi, dar absolut cu neputinţă.
Atunci Iliada,
Odiseia, Eneida şi tote epopeiele, afară de cea visată de
recensentulii, n'aru esistă cum şuntă,

„Se vederat nu cumva mitologia nâstră i va + da drepta

ae e
are cerea

Din aceste

_

recensentului ! Din

905
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nefericire, se înțelege

numai

pentru

d-lu Marienescu, poesiele şi povestile nostre "lu acusă
totu atâtu de grei de nesciinţă. Şi în poesiele şi poveştile nâstre fiinţele mitologice sunti totu âtâtii de libere în acţiunile loră, ca și în mitologia clasică; se
putea

altu

cum?

Vedemu. pe

|

Fstu-frumosu

luându-și

de soți

în aven-

turile salepe Strâmbă-lemue, Sfarmă-petri,. Apă-rea și
alţii. 1) Acum dâcă Fatu-frumosu e lueâferu, Strâmbălemne arbori, Sfarmă-petri mineralu, Apă-rea, - pote
simbolulu apei: atunci, după teoria recensentului, Lue6ferulu din ceru “cum ar” pute s& aibă soţi pe aceștia
depe pământu? În alte poveşti. "lu vedema cu Flămân-

dilă, Setilă, Sare-munţi, Ochilă, Lungilă, Laţilă și chiar
şi cu Gerilă. ?) Este fără îndoiclă interesantu a vede
pe Feta-frumosu, între alții, și cu Gerilă călstorindu pe
uni „timpu „când sorele arde. ca şi
şi trecându prin. nisce văi frumâse
nisce munţi împodobiţi cu copaci
îţi desfată -inima“. Aşa, se dice în

seu

citată în nota din urmă.

în luna lui cuptoriii
de unde se întindea
și cu o verdeță
de
povestea lui Ispire=

Cum sar” uni Gerilă cu

s6rele din luna lui cuptoriu, cu văile frumose și eu ver-

dâţa, dâcă poporuli şi-ar” închipui pe Gerilă ca gerulă

în ființă? Si Gerilă ar! trebui se p6ră de sore sf verdâța de Gerilă! Gerilă mar pute âmblă decâta 6rna,
s6u pe-unde âmblă elu ar” trebui se-se facă €rnă!
r

o

-

(1) Calind. Basm. 1877 p. 34, Basm. de T. M. Axsene ed. II p. 1174-75.
(2) Calind. Basm. 1815 p. 47, Ispirescu Legende part, Îl asc,

II p. 64, Basme de T. M. Arsene p. 160—161..-

—

206—

Vedurămu mai sus, că la cei vechi până chiar şi s6rele putea se cobâră în iadu, în ceeă-l-altă lume, Şi în

poveştile nostre sorele se află și pe celalaltii tărâm. 1)

i

„Dar ceva măi singulara - In 'mitula „Sârele şi Luna,
care se află în cântulu âlu șeselea din Negriaaaă, după

cunoscuta poesiă populară, se dice că D-deu a dus S6„rele şi la preâmblati prin raia și prin iadă.
Recensentulu laudă acâstă parte a Negriadei, uitânda,
se vede, că ea este dintre tote cea mai contrară teoriei
sale.
Va'se dică teoriile dânsului se schimbă, ca dilele
babeloru, Acum pune 0 teoriă, acum o restornă, apoi 6r e
„pune. Unu caleidoscopii de. imeonsecinţe și contradiceri !
Eta câtă de depirte se află recensentula cu ideile sale
„de ideile mitologice ale popotului. Dar ce-l superă pe
„dânsul acesta, caci am veduta mai sus,'nu “dânsuli Yoiesce 86 înveţe dela poporu, ci vr6 85_facă pe poporii se
învețe dela dânsulu.

Contra „unorii asemeni. pretensiuni și

” deii se luptă îndeșertu!

Atâtu în mitologia, - vechiă, câta. și în a nâstră,

po-

„ Porulu 'hu idealiseză totu- de-una unele fenomene „s6u
puteri din natura, Așa aflămi la cei vechi Sorele și Luna
(Helios și Selene, Sol et Luna) cu numele neschimbate

în povești, Totii asemene și în poveștile nâstre. Cu tste

-

acestea. li se dau

tâte atributele

și calităţile. personale.

Va se dieă se personifică „chiar şi numele 'realu.$i ne-.„..

.

p
|

schimbatu şi se învestesee cu tote prerogativele perso>

nale, Nu-i. acesta o probă de cea mai adâncă putere morală a poporului ? Elu scie obieetele adoraţiunei sale s8
W

Fundeseu, „Basme

ed. 3 p. 129.

=.
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le deifice, $r' nu s5 le dobitocescă, după cum face min=
tosula nostru mitologă!
Deosebiti emise suntu ideile recensentului despre
Sominii. Dânsulu din envtată în euvântiă susţine, că Somnulii „are infiuinţă numai asupra Gmeniloru“ „prin urmare,
după dânsula, este. falsă aplicarea ce se face în „Negriadă,
unde Somnul, la rugarea Cosinzianei, adorme pe Baba- Dochia şi pe Ventâse, Va să Qică, d-lă Marieneseu face
_ îmgeni0s8 descoperire, că numai Gmenii . dormi. Câtii
seva superă Darvină, că elu n'a observati acesta pân
acum!
Dar noi abstragemu dela monstruositatea ideii și ne
mărginimu la cestiunea nostră. Recensentulu arată aici
o 'duplă. neînțelegere. Ântăia, nu seie distinge între ele- mente şi. fenomene:

mare, riă,
ge arată ele
mârginesce
essţă totu

. S6re,

Lună, Juceferi,

aeru,

vânti,

lumină, falgeră ş. a. aşa după cum esistă și
în natură, și între personificarea loră. A doua,
puterea somnului numai la Omen, o ideiă aatâti de fericita, ca și lungimea, pământului !

_ Adeveratu, a dice în sensă reală, că Somnulă a adora” fi absurd, de şi
miti vântulu, marea, riurile ș. a.
se dice adese-ori și forte bină în senst figurati: vântulă, marea, riult d6rme.. Dar când aceste elemente seu
fenomene se personifică; când unulu se numesce Joe,
altulu Jnnona, altula Neptunii, Vântâse, .Cosinziana, Pe
frumosi

ș. 8.

atunci

aceste persone,

aceste

deitâţi,

închipuesen supuse Somnului ca şi celelalte vietăţi.
Recensentuli are chiar şi “tristula curogiti. a susține, /
că aşa ar fi cum dice dânsulă, și „după închipuirea din

—
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alte mitologii,“ dar fâră st ne spună, cari aru fi acele mi+

nunate

mitologii,

|

Recensentulu n'avea. decâtu st citâscă în Iliada, nu mai
departe, ci la cântulu IL v.- 1—2, care sună

:

“Toţă deii și ostașii pe cară luptători
Dormiău

întregă noptea.

-

şi vedea că nu numai noi pecătoșii, dar și deii se bucură de darulu somnului.
Recensântulii dice mai încolo din cuvântă în cuvântu:

„Pe Vântâse numai o deitate de natura lori le-ar pute

învinge, pe Boreas, vântului de mEdă-i, -cum numimnt
„adi Borea, care are putere de adârme prin căldura hi,
pentru-ce nu a cereati Cosinziana ajutoru la Borea ?*
Și acestu pasagiu este serisi în :unu stil gramatical- minte cu toţulă neînțeles,

Mi se pare înse, că recensentulă ar fi voitu să dea,

“că, în locu de Somna, Cosinziana se fiă chiămată pe
Borea ca să adormă pe Baba- Dochia şi pe Ventise,
căci
ea are prin căldura sa puterea de-a adormi. Va-se dică
„Tigorosulu mitologu, 6ră-și restârnă teoria şi dă
chiar
şi Venturiloră putere de-a adormi. Danciulu, care
se pu-

sese la vânti să moră, i-ar” puts spune mitologului mai

„bine de puterea adormitore a vântului,
- Recensentulă uită, că Boreas sa Borea ca vântu anume
nu este cunoscuti poporului, căci eli sub Bore înțeleg
e

o adiare lină și Dorea, de genu „masculini, cum face re'censentula, nici nu esistă nici n'ar' pută esistă, decâtu
de

genului femeninu. Prin urmare ar” fi fosti absurdu a pune
S
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mai
înseși unu altă motiv multii

ra &menilori,nu se agreu. Vânturile,în lupta lori cont
a, ci dispună de ele
plică pici odată unuli contra altui
ă, cum este Eolă în
s6u o personificaţiune a lori colectiv
ri impărţitoriulă sei
mitologia vechiă, numită la Ome
o altă deitate. Mai
guvernătorulii vânturilori, s6u vrerecensentulii uitândi,
târdiu, eâtră capetulu recensiunei,
se vede, că-mi recomândase

Borea,

vine şi-mi recomândă

ea și întunericul
Crivețulă. . Lipsa de sistemă, disordin
nsiunea, lau adusă,
ideilorii în care şi-a îmbrăcatii rece
ea contradiceri copi- .
cum ami veduti și mai sus, la 'atât

|

lâresci în acelaşi articol.

V,
iu, dâcă nu ami
Ar remâne necompleti acesti stud
cele mai însemnate
vorbi mai de aprope despre ună din
legi pe Ileana Cocteaţiuni ale mitologiei nâstre. Înţe
|
sinziana,.
Ileana Cosinziana
D-la Marienescu după ce dice, că
acum
este personifieaţiunea lunei, nici

precum

nici altă

ne preciseză caracdată în tâte .descoperirele sale, nu
să se mărginesce nuterula Cosinziânei. 'În recensiunea
dânsul, nu pâte fi
mai la negaţiuni. Cosinziana, dice
fi învocată. de vr'ună
dina cântărei. prin urmare nu pote

ideră nici eroină :
poetu ; nu pote fi și nu se pâte cons
dreptii-aceea nu pâte alungă

Vântâsele, şi eroii nu potă

7

tulu necredutu. Esistă

zi
it
cu

nu numai neverosimilii
vărea în luptă cu Ventsele. Erâ
atele Vântâse, eră cu toca blânda Bore: s6 învingă pe turb

a

n
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s'o chiăme în ajutoriu ; nu se pote sul
în ceri, nu pâte
" âmblă pe calea laptelui, nu pote cobor
i în iadu ș. a.
Trebuiă recensentulu tâte acestea se Je
justifice, pentru-că simpla afirmare, că aşa ar” fi
Și „după alte mitologii,“ nu pote se ameţescă nici chiar
pe unu abderită.
Trebuia s& ne spună ce face Cosinziana
, ce calităţi, -ce
caracteri, ce rolă pâte să aiba ea după
mitologia nâstră?
Cine altulu erâ mai îndatorati a face acest
a, decâtu densuli,

care

se ocupă

teribilă

cu

mitologia

și vina

a face

și pe recensentulu unei epopeie. Dar dânsu
la s'a mulțămitiă eu rola forte uş6ră a..Neagăi din
poveste.
Să

vedemi

acum

re

aşa

este

și în alte mitologii

ca-

. Marienescu

dies, că dina lunei nu pâte fi şia

cântărei ; din contră în mitologia vechiă
aflăina, că Diana,
dina lunei, eră "considerata și ca dina
primăverei, a plăcerei, desfătărei şi a cântărei ; pe cupa
lui Sosias ține
jira în mână și este urmată de-o cerbb
ică, 1) Ba areatributului de Hymnia va să dică . cânt
ărță. 2) Diana ca

„cea mai frumâsă“ xaliicen, cum are epite
tulu, este totu(1) Preller Gr. Myth. 1 233, 239, Pausania 8, 5;
(1)
8, 13, , 1,“
(2)E. Braun, „Arthemis Hymaia“ Roma
1832.
Prel, ibid. | 233—4,

_

„mean o pape araAI IE

Dol

e

„Xaeterulu, calităţile deităţii de lună:
Intre aceste „alte
mitologii,“ recensentula înţelege mitol
ogia clasică greeo| romană, Fiindu-că în descoperirile sale
d-lu Marienescu se
provocă mai numai la acâstă mMitologiă,
trebue se pre-!
Supunemi, că a studiat'o, dar cum o
înțelege densula,
acăsta pentru noi este aprope unu miste
ri, căci, precum vomii ved6 îndată, în vechia mitologiă
stă chiar contrarulu dela ee Susține dânsuli.
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de câtu Viodată și dina frumuseţii, dar în altii senșt
?)
“ mevea ; este dina tinereţii şi a candârei.
ueiDupă părerea recensentului, ea nu pote fi eroină
a
aceste
tocmai
contră
gătâre nici ajutătore eroiloră. Din
'tică (apgoren),

săgetătorea

are arcii de auriu, pasiunea

se numesce selbga-

înalte ; ea

(ioyraego), pentru-acepa ea
ei este vânatulii, eu este dina

tulu de
fiereloră,şi între multe alte atribute are și atribu

ucigătore de fiere. ?) Ea este cu preferință dina păduri

s).
loră şi pentru aceea se numi6 Pădureana (Nemorensi
conpăduri
te
anumi
Templele ei erai în păduri şi avea

-saerate. î)
Nu

in poti

|

e

puţinii -ur-

cela

reţină 'a nu reproduce

mâtoriulă imna alt lui Omeri, în traducere:
EA

Pe Diana

cu are

DIANA.

de-auriă, o cânt,

.

cea sgomotâsă,

Feciâra, câte-i place la cerbi a săgeți,

Sort gemenă cu-Apolo, ce pârtă spadă de-aurii;'

Pe munţi umbroşi, pe piscuri bătute dale vânturi,
,
Petece cu vânatul trăgânăi din areu-i de-auri
;
nunţii
Şi când ea săgatâză cutremură-se

Pădurile umbrâse resună tote 'ngiuri -

De ragetulu de fiere, pământulii se 'nfidră
Şi multi pescâsa mare, Gr” ea multă inim68ă

Alergă 'nedce 'ncolo necândii mereii. la fiere.
Cână apoi Săgetara vânândă sa săturată, |

i

37. Euripid. Hippol. 64,10, fig.
(1) Odis. 6, 151—2; 4, 122; 17,Sofocl.
Cl. 1939.
135,
Agam.
Esch,
1544.
1464 şi
(2) Omeră [1 5, 51-54; 16, 183;- 21, 410—1, 480. Odis, 1 198-9,
la Diana,
Calimaeht Imnul
21, 6.
(3) Liv. 21, 4, Virg. Eu. 146. Hor. od, lib. |
7
7

..

-

a

poze
DT

calităţile ei cele mai

barete E,
Data ps iaeSzasz
aie

sunt
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i

Simţirea destâtându-și, atunci desesrdă
areuli
Şi merge lă palatului iubitului îrăţină
"La Febulă Apoline, la, Deiti avută poporă
,
Se ?ntindă duleea horă cu Muse şi cu Graţii
,Aică apoi 'și-atârnă şi aculiişi săgete,

„Şi dalba ei făptură frumost împăunată,

Se pune n fruntea, horeă, 6x dinele "mcepândii

|

1şi cântă pe Latona ușâră de picioră,

Căci i-a născută și 'n minte și ?n fapte
cei mai mari.

Trăiţi fiii lui Joe și-ai candidei Latone !

"Ex ei de voi și cânturi niei când nu
mi-oiu

uită.

Ca dina resboitore, afară de cântecului
de resboiti

ce se cântă și lui Apoline

Pean

și ei, ea nai avea uni anume

cântecu de resboiu ce se cântă numai.în on6re
ă ei,

1)

Ea are putere şi asupra vântnriloru, căci
se scie că a.

oprită flota grecescă-in Aulida. Calimachii ridică
cu deo-

sebire acâstă

putere a Dianei. Ea este conducătârea, pe

căile grele și are anume
ca una dintre

cele

epitetul

12 deităţi

de „conducătăre“ >);

principale, “mergea,

şi ea

la adunarea Qeiloru pe calea - laptelui.
Ea nu numai a
condus la iadii pe Cerere. când acesta
'şi căută fiica, dar,

ca dina farmecelori, se cugetă locuindu în
iadu.

Se vedemi acum ce este Cosinziana
în poveştile nostre.
Unulu din cele mai dese și mai
frumose epitete ale

Cosinzianei

esta : „din cosiță

florea-i

cântă,

n6ue

împs-

rați ascultă.“ 5) Despre fetele cari cântă
frumosi se gice:
cântă ca Ileana Cosinziana, sâu: n'o
întrece nici Ileana

(1) Poll. 1, 38, 4, 53. Ath.p. 6.9: B.

,
(2) Sehol. la Teocr. 2, 12, baul p.
104. Jar. Diana enim viarum
pntabatur” dea, Calim.
(8)

S

Hymn. in Dianam.
Th. M, Arsene, Basme ed. || p. d Paus, 5 3, 1,8.
a:
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Vosinziana.

o

Va se dică ea este și la -noi dina cântărei,

.. Ea este dina jocului, “căci nime nu j6că atâtu de frumos
ca ea. 1)
Cosinziana este dina cea mai frumâsă. În cunoseuta
poesia populară „Sârele şi Luna,“ Sorele a âmblată ce-

rula și pămentulu, şi frumosă ca soră-sa Ileana Cosinziana n'a aflatu. O fată frumosă se dice că este frumâsă
ca Ileana Cosinziana, și acâsta este totu ce pote fi mai
frumosu după ideia poporului.
”
a

O poesiă populară dice :
Pârunoiti-mi-a mândra
Se m& ducii pân' la dânsa,
Duce-m'ași ca uni nebună
Pe-o frurmţiţă de alunii.

|

o

Treci în vale, mori de sete, „ME ?ntelnescii cu dâue. fete,
Awmânddue 'n berte ndue

|

a
|

o:

Căci frumâsă ca şi luna,

a)

|

o,
o
Ă

!

(D Fundeseu, Basme, p. 100.
(2) Balade de M. Pompiliă p, 50.

A

.
|

Şede n porta raiului. 2)

BE:
|
i

muza rade a

Frunda verde de bujor...
Fost'a fosti unii bădişorii,
Ela de tinără s'o ?nsurată,
Dalbă față şi-o luată,
Pe sub sâre .
Sţă mare,
Numai sora s6reluă

pate matet ăi

Er' în altă posiă populară se dice:

ce

Sărutâ-le-ași pe-amândâue,
"Ev pe una totu-de-una, |
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In fine -alta dice:
Floricieă 'n foi albastră !
Păcatu de dragostea ndatră,
Că e lumea rea şi hoţă,

Ufablă ?n faţă să ne se0ţă,
Toţi strigi şi facă gură largă,
Dragostea ca s5 ne spargă.
Of! draga mea 'n lume una

Mai frumâsă decâti Luna!

In unt cântecu populari

publicata de Ant.

Panu în

broşura : „Poesiă diverse“ 1831 ed, IL se dice:
Sus pe ceru cum este Luna,
Așa esti pe pământi una.

Ea, are pe vino-m-coce. 1) Ea este dina tinereţei fară
bătrâneţe pe care o caută Feti-Frumosi, *) ea este dina
primăverei 5) şi a plăcerei şi ca atare locuiesce pe pla-

iunile cele mai încântătâre, unde e totu primăvsră, în -

grădinele cele mai frumose, cu isvore limpedi ea lacrima, "eu flori neveșteditore, cu păseri cântătâre. 4)

Ea este eroină în tâtă puterea cuvântului.

Are arei, |

calii-măestru eu care cutrieră în aventurile ei, cerului, şi
pământulă. Se luptă cu zmeii şi cobore și pe tărâmului
(1) Ispirescu, Legende, fase. II p. 17.

!

(2) Ispirescu, Eegende: Paserea măiâstră, 'inereţe fără bătrâneţe.
Et) Ca atare ea are următorele . epitete în poreşti: Ileana Sim-

ziană, cosiţă de aurii, câmpului
_f. 1 pag. 92).

înverdesce, florile "'nfloresce. (Ispir..

(4) Ispir. Leg. fase. | p. 8, 9, 86 s. Porcului
„în Ileana Cusinziana,

fermecată ; Arsene”

|
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cela-l-altii: 1) Ea este qina păduriloru și a fierelori. 2)
Este de a se observă, că sub acesti raportii şi în mitologia nâstră Cosinziana împarte rola cu Sânta-Vineri,;
cum se pote vede din ultima citațiune. Palatulu ei este

în o pădure

neâmblaiă, în care se afla tote speciele de

fiere. Fetă-fromosă nu st pâte apropiă de ea decâti sub
forma de cerbi, eeea-ce arată predilecţiunea ei pentru
cerbi întocmai ca Diana. 2) Ea âmblă pe „calea robilori“ s6ii „ealea laptelui,“ are locuinţa și în . cetatea de
“
aerii şi pe terîmulu cela-l-altu. 4)
Precum Diana la eei vechi, aşa şi Cosinziana la noi
are nemârginită putere asupra farmecelori. Cine nu cunâsee hora:
Hai Ileană la poicnă,
Să săpămă o buruiână,
Buruiâna macului,
Să o dămiu bărbatului,
Să toti. dormă, drmă dus,

Pănă sorele-a fi sus.

Ileana din acâstă horă este toti Ileana Cosinziana.
Acesta se confirmă prin împregiararea forte caracte-

ristică, că în tote provinciele și în tote ținuturile locuite
de Români, în aeâstă horă este totu numai: Ileana. Dică

caracteristică,

căci

poporulu

schimbă în poveşti și în

(1) Pundescu pag. 49 şi 50. Arsene ibid.
-(9) Ispir. ase. | p. 8, 9, 99. Pundescu pag.

Vineri).

-

(3) Pundeseu pag. 49, 52.

4
po

110—11.. (Sâuta-

zi

Pa

„(4) Pundescu pag. 100. Ispiv. Porcului fărmecată. Arsene: IL Coae
sibziana,
=
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itu prin
poesiă înfinită numele. Se mai confirmă meînâo
uni altu cântecii populara, în care se dice:
Mori

şi moră, maică

|

.

lieană:

Fă-ţi cu mine 0 pomană
Şi îmi ad? o buruiână
Buruiana dorului
Din luuea mohorului,
S5 o dau la cine vrei
Se-niă- ardă cum ard şifei.

Asemenea se confirmă şi prin urmâtorea
„dara:

:
_

horă popu-

Jlenuţă dela Pâtra,

|

Cu pereica retezată,
Ce-a fârmecati lumea, totă,
Vin' să te sărută odată,
Să mă farmeci şi pe mine;
„Ca să mă iubesei cu tine ?

A

întâlni

numele

TI

-

Ilenei şi numai alii ei în asemeni

invocaţiuni, nu este întâmplătoriu, este saeramentulu !-

In fine nu este amoru în care se nu întrevină Ileana
s6u Luna. Citezu din „Poesiile poporale* culese de $.
FI. Mariană

următorele

;

După ce ne-omi depăntă,
La s6r' nc-omiă încredință

!

La lună ne-omi cunună,
Diva luna de cu s6ră
Ca eşi Lisandru-afară

(Part.

11 pag. 30)

-

(ibid.

p. 48)

o

—

217 —

O! lună luminătâre
- Ri stele strălueitore /
Străluciţi mai cu tăriă,_
Seumpa mea călătoriă,
Ca să vădu eu a mă duce,
La iubita mea cea dulce.

!

.
(ibid. pag. 65).

Cine dori pe vale n'are,

-

|

_Nu

şei luna când resare,

-

(ibid. pag. 91).Câte

stele

sunti

pe

ceri,

Tote pănă 'n diuă peri;
Numai luna şi cu-o stea
Şeie de patima mea.

(ibid. pag. 121).
Disa badea c'a veni
Decă Iuna-a
|

resări.
(ibid. pag. 169).

Incă e probă din cele mai caracteristice în acâstă ces--

-

_tiune! Mai nn esistă descântecu în care Luna să nu a: parăea puterea cea mai influentă. Scimii că o mare parte
din descânteee și fărmecătorii, se faca nâptea la lună, şi
“ după eredința poporului nici'arti ave vre-o putere de nu

S'arii “face la lună. 1) In cele mai multe descântece aflămu
dicându-se că :
Maica Domnului
Cobâre din înaltulti cerului

ă

Pe scări de argintă,
7

=

(1) Bociumuli Română pe 1878 fase. ÎNL 'p. 135.

.

”
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s&-s€ facă, 1)
şi s6u aduce leaculu s6u spune ce și cum
urată,
Maica Domnului în unele, în altele Maica Preac
sâu Cosinziana,
Maica Sânta-Maria, nu este decâti Luna
nţa creştinisîn locula căreia s'a substituit prin. influi
mului.

Până astădi

acestă

înse

influinţă

n'a

reeșitu a a-

ntece
lungă cu totulu pe Luna s6ă Cosinziana din descâ
desîn
-ori
„şi farmece. Noi o aflami chiar şi adi adese

ii Luna,
„cântece şi farmece sub numele ei neschimbat
e
*)
sâi Sora-S6relui și Sânziana.
Dianei
“In fine nu putemu lăsă neamintită, că eultulu
păgâni,
la strămoşii noştri în Dacia, pe când erau încă
până
Dacia
în
eră forte înrădecinată. Înseripțiunile aflate
la. 1865

Miiller,

şi- publicate

în

opera

citată

a lui

Ackner

şi

afară de Eseulapii şi Hygia; deităţile sânetăţii.

nici o deitate n'are atâte

înseripțiuni, ca Diana.

“Eta ar cum au aplieatu -seriitorii elăsici mitologia.

ele şi
Eta cum o aplică chiar poporulu românu în poesi
etulu și
“povestile sale, în fine &tă, așa dicându, portr
ului !
popor
nea
naţiu
viţa Cosinzianei în credința şi imagi

In

acesta spirit am voitii să-se naseă

şi Negriada.

ei juFa privesce cu plăcere și cu respeetu la serioşiă
ă
Şoldil
decătorii, ori-câtu de severi se fi, &r pentru
satira.
alori d'ală-de Vânturilă împletesce seriositatea cu

40; facs, IV png. 178119,
(1) Iăem facs, III p' 185-1
141; facs. IV pag. 119, 180. Veţi și
(2) Idem faces. III p.

pop. rom. de Teodorescu

p. 314.

-

Poesii

FÂNTÂNA BLANDUȘIEĂ (de V. ALECSANDRI. BUCURESCI, 1884).

Tentrulu români atâtu de lipsiti de serieri originale
a primita cu mare bucuriă acâstă piesă a d-lui Aleesandri. O parte din diaristică, ehiămată a judecă nu
numai piesa, dar şi publicul, a tăcuti, alta a primit'o

entusiasmu.

cu

Și presa carea tăcutii și care a vor-

biti, fiă-eare a vorbitu seu a tăcută nu din mot:ve 'lite-

rare, ci eu totulă de-o altă natură, cari, din nefericire,
se amestecă la noi în tâte cestiunile. Mai nainte de-a,
întră în analisa piesei, să ne fiă permisii a reprodiare de atunci, lo-

duce, din dările de semăale unor
curile în care recensenţii

Etă unii pasagiu

'şi resumă

apreţiările

în recensiunea

ce-lu aflămi

lori.

făcută

în Zrindăpendance roumaine din 25 Martie 1884, şi
pe care noi "li reproducemi în tradueţiune română :
„In scurti, ei eredu că Fântâna Blandusiei este fără
îndoislă cea mai bună scriere dramatică a d-lui Aleesandri. Ea p'are aprope nici unu defecti din punetu-

de-vedere scenieu , este o comediă clasică în tâtă puterea cuvântului, și suntă siguri,

„ins

că tradusă bine

în tâte cele-l-alte limbi unu

forte mare

va ob-

suecesti
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pe. tote scenele mari ale Europei. Va
d-lui Alecsandri de-astă-dată nu se valorei literare a serierei! Caracterele
susțina dela unu capătă până la altulu

să dică, suceesulu
datoresce numai
personagielori se
alu piesei. Ele

suntu adeverate și omenesci, păstrândi

fondulu istorici

şi elasieu scosi din studiulii conseiineiosu ală datineloru
romane. Ceea-ce face „principalului meritu este prefumuli de elasicismu ce se respândesce peste întregă
scrierea“.

Unu altă diaru, România liberă din 31 Martie 1884,
după-ce. face o analisă şi reproduce toti ce i s'a părutu
mai buni în piesă, dice: „Se analisămii frumuseţile

literare, ce amu citatu mai sus?

Pentru-ce? Ele se

impuna dela sine, şi o laudă ori o critică mai multa
ori mai puțin nu le vorii face nici mai frumose nici
mai nemuritore, Toti ce putemu spune, împreună cu a
cei ce în admirare ai asistatii la acestu noi triumfă
alu cântărețului vecinieă tinăru şi ferice, ala omului
de inimă şi de înaltă şi generosă simţire, este că în
faţa lui şi în faţa luerării

sale literare,

descoperindu-ne

capulu, vomii sta plecaţi şi cu fericirea
cându-i

cortegiu

nesfârșiti întru

on6rea

în sufletii făși fala ţerei, a

scenei şi a literaturei Române. Evohe! Evohe! Evohe! ete,“
Deşi ai trecuti aprope trei ani dela aparința piesei,
o critică în adevăratulu

vădută

încă.

Fără

înțelesi

îndoidlă,

alu

cuvântului

recensiunile

n'amii

aruncate

în

“fugă prin diare după ântâiele representaţiuni, și din care
noi reproducemii cele de sus, nu se poti pune pe acâ- .

—
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stă liniă. Ele se naseu sub ântâiele impresiuni, cari nu
numai că nici odată nu polu remân€ scutite de feliurite influințe, dar le lipsesce, așa dicânda, chiar și timpulii de cccere,

o cerinţă

neîncungiurată

în apreţiarile

seriose.
Întrândi

în materiă,

înainte

de

tote

ne întrebămi:

ce felii de piesă a voitu se facă poetul ? La purierea
în scenă a fosti anunţată ca Comediă. În volumula
tipăritu autoruli nu dice decâtu „piesă“, ceea-ce nu îns6mnă

nimici, şi datorii

erâ

autorul

să spună ce este.

Esperienţele înse ce le făcuse cu. „Despotii-vodă“, dându-i
„suecesivu diverse titulaturi teatrale, "lu făcuse în fine
mai multu decât sfiiciosii. Prin urmare autoruli ne dă
o piesă teatrală, pe care n'a cutezâtu s'o boteze, când a
presentat'o
literaru.

nu

numai

Acesta

înse

publicului
nu

teatrală,

ar' av6

nici

o

dar

şi celui

însemnătate,

când piesa odată cetită, desvelită, așa dicândii, înaintea
cetitoriului, genulă ei s'ar' arătă de sine. Din contră
piesa nn are nici uni genti pronunțatu. Comediă nu-i,
căci nimieă comicu nu se află în ea, nici ca întrigă și
mai

puţini

tere

incă nu este,

ea caraeteri.

Așa

numită

dramă

de carae-

căci în faptă nu desvâltă

nici uni

caraeteru. Nu mai încape îndoiclă, acesta este unu defecti capitală, care nu se pote repară prin nimici. Căci
dâcă ori-ee scriere trebue se aibă uni caracterii, în o
piesă de teatru, unde persânele pășescii vii pe scenă,
unde acţiunea

rul

este

se esecută

vicța și moârtea

sub ochii

piesei.

publicului,

Despre

caracte-

acesta,

ere-

demă, nu mai încape desbatere, A dOua întrebare este:
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i ?
pentru-ce autorul şi-a luati de subiectu pe Horaţi
i,
arătăm
să
trebue
Inainte de-a lumină acestă întrebare,
st
că punerea seriitorilorii pe seenă, ori- -câţa de mari
ti în
fiă ei, ba chiar când suntu mari, este unu subiec

generalii nefericiti.

representă idei, er tea-

Seriitorii

:

trului î trebue fapte, acțiuză,
Aut res agitur în scenis, aut

E

acta refertur.

“Numai dâue piese 'de valâre cunoscemi pân'acum în
care eroulu este unii celebru poeti. Este Tasso ală lui

Gothe

și Sapho de Grillparzer.

Gothe pe,
uni mare
odată, ba
pentru-că,
avutu

și

Și pentru-ce

a luată

Passo ea subiecti ? Nu mai pentru-că elii este
poeti ? Pentru acesta nu lar fi luati nici
nici pe 4alții mai mari ca elu. Ela Va luati,
afară de personagiu însemnat ca poeti, a
o viâţă

sbuciumată,

tragică;

şi Va

pusi.

pe

ă
scenă cu uni evenimentă istoriei, cu o faptă concret
din vi€ţa lui, amorula nefericitii pentru princesa Leoca
nora de-Este. Va sg dieă Gothe a luati pe Tasso,
subiecti alu dramei sale, nu pentru-că Tasso este unii
mare poetă, ci pentru-eă acesti poeti a făcutu şi cutare luâru, a pătimitu, a suferită ceva anume şi ceea-ce
cunosei și scin toţi câți numai

au augitu

ceva de Tasso.

Grillparzer pentru-ce a pusi pe scenă pe marea poetâsă grâcă.? Pentru-că a avutu unii amorii nefericiti şi
o mârte tragică. Totu asemenea s'a pusi în scenă Soerate, nu pentru gloria lui ca ună înțeleptă ala lumei,
ci fiindu-că “a murit mârte de martiri pentru ideile

sale. Mai de eurându s'a pusă unde-va în scenă Camoens» .

RA

nostru a luati

„piesă.

În locul lui Horaţiii totu

pune

ori-ce

Romani

piineipe orientali,
prinsulă piesei, nu
„sarminte, ca faptă
lui Horaţiu, Sea

pâșă

tureesci

ori

căci îngiurulu

A

se înamori

în o sclavă :şi a o

faptii ordinară se înver-

acestui

tesee totă piesa, o misiune: cu care este însărcinat

latini,

poeti

lebrula
putea

esecută

uni

unde esistă selăvia,. În întregu eueste absolutu nimieu, ce ar” fi neceistorică, legatu de vița, de. persona .
pote oda, ce o cântă Horaţiu ? Ode

facu. toţi înamoraţii !

liber,

unu

S6ă

înşirată în

așa de bină se putea.

și scenăria

vicța “lut Horaţiu

. între

DAT

Nimicu istoriei, nici o le-

visța lui Horaţiu ? Nimica!
gătură

așa ceva. din

SiCa aa 8

Seriitoriulu

rit cerșitoriil.

tote

ce-

acestea tot, așa de bine le

şi ori care alta personagii, şi autorula

cu

„unii personagii necunosculi putea scăpă de 'o sumă de
mari erori și neajunsuri ce le-a. comisii, alunecându-se
pe câmpulu vieţii unui poporă clasici.
Va să dică, autorulă sa acăperati de persna lui Ho-

rațiu, numai ca de o figură interesantă prin geniulu
seii, şi care, 'şi făcea antorulii socotela, mai are favorula de a fi şi unii aşa disa strămoşi alu Românilori.
În forma

şi” eu

intenţiunea

acâsta

personagiele

istorice

“nu trebue târite vrându nevrându pe scenă, căci scena
nu este ună Museă ambulantii, unde vulgulu are ocasiune să admire“ cele mai mari personagie ale istriei.
„— în câră şi papetăriă. Deci subiectului, cum sa apli„cati,

este

alegere

cu totulu

0 n ENE Pa

celebru poetii epica portugezii, nu pentru-că este “mare |
„poetu, ei pentru-că totu-odată multe a siiferită și a mi- .

ii DI tir
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hefericiţă, care nici

nu

i
i
i

x
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cărui recensiune a trebuitii să trâeă piesa. Dâcă acâsta
Sar fi întâmplatu aiurea, nu la noi, lumea mai linsă și
diarele aveani a doua di o voiosă petrecere, ba se putea
întemplă ca scolarii depe galeriă să corecteze pt actori
şi pe autorii, cum sciu ei șe corecteze. La noi ? De! ca
la noi!
Horaţiu vedendă pe Getă- (pag. 2) se întrebă: Romană-i s6u-străină ? Întrebarea “este neiertată în gura
unui

Romani

față

cu unu

sclavi,

şi Geta

eră

slavă,

Getta,

citindă

”

mă opri nu poti
„A
S5 le sărută, uimită, (e sărută) 'Lote-ati fostii serise “n câră
_
Cu-acesti stileti,

Va se dică „Oylindre idle scrise în câra cu stileti“!
Antorulă

trebuiă

să-se

înformeze,

6ă în ceră şi cu

stilus se seria numai pe table cerate (tabulze ceratee), er” în
forma de cilindre se învăliat manuseriptele pe papiri scă
pe pergamenă. Singure aceste greșele, în'ochii omenilorii
- eunoseători şi cu atâtu mai multi înaintea unorii capete
judiciâse, suntă de-ajunsi pentru a compromite nu nu"mai serierea- în care 'se cuprindu ele, ci o întrâgă litera-

„tură în a “cărei frunte se pune o asemenea seriere.

DESE

pentru-că selaviloru nu le eră permisu să pârte vestmântele romane, şi prin urmare Horaţiu numai de pe
portu putea se v6qă, că este sclavă, prin urmare şi străină
şi nu romană,
La pag. 99 Gallus sete din biblioteca lui Horaţiă
„câteva cylindre și le trece Getii“

—
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în
S5 vedemu dâcă n'a fosti mai fericitii în învenţiune,
desfăşurarea acţiunei şi a caracterelorii.

Mai întâiii să cer-

? Ce
cetămu, care este ideia fundamentală a acestei piese
şi-a cugetati

adecă autorulu

când

a conceputo ? A voitii

ecă despre
să pună vre-unii caracteră pe scenă ? Findunu vă Sus,
siguri
acâsta nu este nici o urmă în piesă,
ideia ?
țină nici autorulu. A voită se pună Yre-0 anume
şi-ar fi
Nu vedemu absolutii nici o ideiă, care autorulă
decâti
scenă,
propusi s'o ilustreze prin viiă acţiune pe
nici de
pote ea să ne vedeinii strămoşii—pe scenă în colori
esiste
se
Pote
tii.
invidia
cum de doriti și mai puţini de
ideiă?
vre-o pasiune fără se-și aibă de țintă o anume
Nu,

căci

toemai

preesistenţa

ideii este condițiunea

swme

qua non a pasiunei. Din acâstă lipsă de ideiă şi prin
urmare de pasiune provine, că nici autorulă na pututi
o dise împrime piesei sale nici o colâre precisă, nici
ce
recţiune lămutită, din care causă p'a sciutu însuşi
încolo. .
nume, ce culore st-i dee, ei a torsu dialogi pe aci
Fabula piesei este forte simplă și chiar ordinară:
îuHoraţiu, Postum și Gallus, selavuli lui Horaţiu,
. Scauriă
lui
beseu toţi pe Geta (nu Getta!), o sclavă a
Horaţiii

o iubesce

cu neputinţa

bătrânețelori,

Postum cu

gustul unui Satiri, sâu cum "li înfățişeză piesa: „Shbe-

râoda amoru-ţi veşteducu glasi dogitu de tapu' (p.
114), Gallus în faptă bătrână şi elu totă „ca ei, pusii înse
aibă
pe scenă ca june. Cei doi dintâin nici nu puteai se

pasiunea

amorului, caci

trecuse amândoi

şi prin dârmonuli amorului,

prin tote

prin ciurulu

misterele

lui, în-

câtu ei iubiaui numai în ideiă, în amintirea iubiriloră —

a ae

—
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făceau numai teoriă ; selavulu Gallus, pe care aide! se-lu

considerămu

june, este o bi6tă musculiţă pe lângă Ho-

rațiă, domnulu sea, și pe lângă Postum,- pretoră urbanu, ântâiulii funeţionara alu Romei, regina lumei. Unde
pote fi vorba aici de contraste și lupte pasionate între
Omeni de condițiuni de parte unii de alţii ca cerulu de

pământa ? Pentru-aceea

nici nu vinu

nici-odată

aceste

pasiuni în colisiune. Ca doi betrâni, Horaţiii şi Postum.
„abia se încaldescu puţini şi ceva mai multi Horaţiu, er”

de gusturile storsulti și smochinitului Postum nu putemu
nici macar vorbi. Bietulu sclavii Gallus ce are elu a face.
„ decâtii să tacă și să înghiţă ; pentru acâstă posiţiune a
lui nici de cum de invidiată, caracteristien este dialogulu
- din actulu III scena 2, între Postum, Getta şi Gallus,
un dialoga de alminterea. stângaciu şi lemnosă.”
Astu-feliu personagiele principale din piesă trecu unele
pe lângă altele fâră să-şi aţiţe pasiunele și fără ca stse întâmple vre-o cioenire, care se sgudue sentimentele. Pare că toţi sciu, că ei numai se jocă de-a amoruli,
- ca se-i v6dă publieulu, dar nu pentru-că aşa trebue săse întâmple, şi pentra-că ei aşa simțeseii. Amorulă celoră trei pentru Getta nu are peripeții. Actulu II şi III,
în care ar' fi-trebuitu să-se desvâlte și în fine se-se
deslege acţiunea, enprindu lucruri străine de adeverata
acţiune, şi anume done prânduri, din care unula'la fură

și-l -mâncă - selavii, între cari, bine
află

sâ-se însemne, se

și Geta, altula improvisată ajungi de-lu mânecă
„boerii. Sclavii romant se fureși se mânce prândulu !
„Acâsta este: scena nu din vița romană, ci din vi6ța bo- -

—
erimei

nostre,

regulă

ce-i

unde

mai
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servitorimea țigănâscă,

bunu,

și dau

boerilori

mâncă

de

ce mai

re-

mâne. Ce aveau aceste prânduri cu amorului Getei?
Întradevăru nimici. Ei! dar avea autorului, care n'a
sciutii st-și afle o ocasiune naturală, ce să-se ofere de
sine, pentru ca să facă se selipâscă în ochii publicului „june sclave de diverse naţionalităţi, îmbrăcate în costu-

muri

bogate

din ţerile

lori, ducând unele

tablale cu

fructe, cupe de preţă, cununi de flori, paste zacharite ş. a.“
(p. 88), alte sclave nubiene împlându cupele de aură, 6r'
6speţii apărându încoronați cu flori, se golescă cupele şi
betrânulu Horaţit cu cununa de misti (1!) pe capu şi eu
harpa în mână, inspirati, se declame privindu pe Geta“
(p. 91). Se nimeriă ori nu se nimeriă, acestea, trebuiau
neapăratu puse în scenă pentru mai marea — minunare
a speetatoriloru de mărirea strămoșilora !
Dâeă

cercetămu

așa numita

ni se înfăţişeză aceleaşi

fabulă

curiosităţi.

seu

istoria piesei,

'Totă piesa se rotegce

în fondu numai îngiurulu. manuseriptului lui Horaţiu pe
care elu "lu perduse, și Geta "li. veduse chiar pe la începutulu actului

[ în ierbă la fântână, fară

sâ-lu

ice de

ac6l0, 6r” actele curgiu pe aci încolo fără 85: mai audimu

ceva de manuseriptii, până cătră finele aet. III unde apoi
Geta "lu aduce câtă baţi în pălmi, căci "i trebui poetului s&-şi termine piesa. Scena din urmă unde Horaţia,
cu spada în mână, strigă măniosu cătră Geta şi Gallus
Morte vne! nvaţă înşelată ,....
Voi în genunchi ! vaștâptă cumplita-mi resbunare,
16
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şi îndată apoi le strigă:
Romani,

Fiţi liberi după usuli popor
De-acum a vâstrăzi lumea .

(asrârle spada)

Horaţiu toemai unde

este cu totulu nepregătită, încât

ii copitrebue să fiă în fine demnitosi, apare uni bătrân
lărosti.

Dar”

cum

se întâmplă,

ca Horaţiu

s& libereze

o

gelava lui
sclavă, care nici nu este a lui, căci Geta este

Seauru ?

tote a"Piesa nu desvâltă nici uni caraeterii, dar cu
aibă mocestea persnele cari lucră în piese trebue să
puţini în
celă
porte
ravuri, trebue s& vorbâscă şi sâ-se
cu
câtii ss nu devină în contradicere eu posiţiunea loră,
sine însuşi, cu vi6ţă în care

apari

şi cu intenţiunea auto-

este pusii
rului. Ne întrebămu mai ântâiu, decă: Horaţiu
în faptă
într'o societate demnă de posiţiunea, ce ocupă elu
a,
Mecen
lui
în Roma, ca amici şialu lui Augustu şi alu
tron6ză
su celă puţini demnă de “mărirea în care elu
perîntre
elii
şi
înaintea celoră de-acum ? Mecena apare

xeginei lumei.

Dar cumse pârtă,

nmemenome

scena VIII) și dispare cu totulu. Per sâne constante, afară
de sclavi, suntă Postum, Scaurii, doi parasiţi, Gallus, Geta
şi Neera,
Cine este Postum? Nimicu mai puţini, decâtă pretoru urbanu alu Romei, celu mai mare funcţionarii ali

I mmeei

sone, dar numai trecând pel Vila lui Horaţiil (act. |.

cum 'și ține demni- -.

tatea ? Înainte de-a respunăe la acâsta să vedemiu. în ce
etate ni lu presintă autorulă. La pag. 40 dice :
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“Horaţiu
Postum, eşti încă tinări şi inima-ţi totu sburdă.
Tu ești deabea în flâre, ei sutii eu capulă sură,

La pag. 44 tota Horaţiu dice :
De-a tale graţii înse, Postum, nu face-abusit,
Pe scâra bâtrâneţii te urcă totii spre juniă

(înceta lu Mecena) Şi depe vârfală scărei cade în copilăriă.

Neera la pag. 86 "lu numesce jumnele Pretoră, Gallus
la pag. 103 "lu numesce gârbovită. Seauru la pag. 114

îi dice în faţă:
A! ciungii pârlita?

a! fluturii ernatici, degerati!
A! vulpe degelată!

„ Strigoii din lumea mârtă, cu faţa ta srântată
Faci graţii lângă fete, dai ochii peste capi,

Sbierându amoru-ţi veştediă cu glasi dogitii de țapă?

Va se Cică. decă ar" fi să ne luămă după ceea-ce ne
spune autorului despre etatea lui Postum, numu sei deeă
eră tinera sâii betrânu, fiindu-eă-şi eontradice de-atâtea,
ori, noi înse, după funcțiunea lui de pretoru urbani, trebue sâ-lu considerămu

mai multi

bătrânii

decâta

tinărt.

Deci în înalta lui calitate de pretorii urbani, care înlocuiă uneori chiar pe 'consuliă, și ca omi mai multii

betrâniu decâti tinsră, se pârtă eli re cum cere înalta
sa posiţiune? Ce autoritate are elu, se pote vede din
versurile de mai sus ale lui Scauru, care 'lă batjocuresce

până "lu face vulpe deşelată, ţapu!

Şi cine este acelu

Scaurii, care cutâză să dică asemenea batjocuri pretorului

urbană în faţă ? Este unu sclavi liberatu. “Unde mai este
aici demnitatea pretorului și gravitatea romană ? Și pretorului şi libertula pare că sunta-la ușa cortului. Nu-i
destulu înse că pretorulă se amestecă în o societate unde
'şi bata toţi joci de elui, căci în unii chip scu altulu toţi
"lu hbatjocuresci, trebu se-li vedema şi cum scie sâ-se

pârte elă însuși, cum este Postum ea sentimentu, ca ideiă
şi demnitate morală. Spre a-lii vede și în acâstă lumină
ori mai bine întunereeu, este de-ajunsa se reproducemii

|

in piesă (p. 103—108)
Gallus,

în parte |

Ce spuneggârhovitulii ?
Postum
+

Tu nu scii eine suntu?
Pretorii, puterniei, mare, bogată și cu avâatu
De verde tinereță!. Am fostii prin lumea "ntrâgă
Cuceritoriu de inimi !. . dar ca să mănţelegă
Nu am găsitii nică una., o ereqi?. nu creqi... le cred. ,

Noi însă ne pricepemi .. ..în ochii tăi o văd,
Ai graţii tinerele, guriţă 'zimbitore,
Ochire ce promite plăceri îmbătătore,
Getta,

în parte

Nebună e sai glumesce?
Postum,

-

N
încetii

Gettii

Exos îţi este dragi?

Laiși uşa ta deschisă amorului pribagă ?
_

|

S

-

—

233 —

Gallus (făcându-se că citesce tare versurile cele scrise)
„Ai mâsuratii tu marea, aă măsurati pământulă
„Acum îți mai remâne ea se-ți măsori mormintulă,“
Postum,

Ce-ai spus?

.

tresărindi

2

_

Gallus
N'am

spus nimică... Preseria

Epoda lui Horaţii eătră..

îcă pe curată

.

Postum

Hmm!

Aşa ? (în parte) Ciudatii !
(Gestii) Qa să-mi urmezit şirulă ideei, Getta, dicii:

Păcatii -de a fi jună, frumosă ş'altii nimică.
Femeea 'n lume ave o nobilă menire

i

Să fiă admirată, să dee fericire
Cu nuriă sei, cu chipu-i de. minţi fărmecătorii
Și mai presus de tote eu-ardentulu ei amorit,
(sentenţiosn) De stai fără iubire în primavară dulce
Tyimete'ţi tinereța în grâpă să-se culce...:

(graţiosa) Deci eu fiindă pe placuţă, şi tu fiindă că'mi placă,
Propună...
Getta
Ce ?

|
Postum
O păreche cu mine tu

se facă.

Consimţi?. aud ?. respunde,
Galius,

declamândii

Oiţele şi lupii
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„Mai lesne-oră ţinea casă și .trântorii.cu stupii.“*

|

Postum,

surprins

-0iţi?. Ce-a dis?
Getta, zimbindă
Preserie.

Postum
|

A? (în parte) Pare căn. adins-

O face.... pe-a lui faţă unu zimbeti am surprins,
(

Gettis) Ascultă:

Vreti s6-ţi cumpăr o casă cu grădină

La Roma.

!
Getta
Mie ?

Postum

Unde în gloriă deplină
Măreţi încungiurată de-uni fastu Persienescii,
Vei duce ?n lenevire unii traiii împărătesei,

Când te-i trezi, pe-ameadi, din somnuli liniştitu,
Eu însuină, îu tunică brodată învestită,
Pe palme “ţi voi aduce smochine rourate
Şi pe-o tâblie cupe de-onyx, frumos săpate.
Cu vină spirtos de Setăa ce'n sânge varsă focii
Şi mintea predispune la visură de norocii,
Apoi, văpsinduți părulă, sai brună saii bălae,
In cadă argintie 'notândi vei lua bae.
O
Şi tei orna cu benghiuri, cu roşii de crocodili,

Şi mânele'ţi vei șterge în come de copilă
Saa de piticu... Hein ?.. (19)
Ă

—
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Gallus,

declamândă

„Nu

e mai tristă nebuuie
i

„Ca strechea bătiîneţii! . . .*

Postum,

tresare ofensatii
Ce ? streche ?..

Getta,

eu?

liniștinduiti

Preserie.
Postum
A?

Emm!..

:

Unde remasam ?
Getta
In bae.
Postum
Cum ?

e

Getta

“

»
a

Postum

Tata

Piticu,

a

diochiii, şi'n sin

-

Pentru recâre-unii şerpe cu ochii de rubin;
Apoi în plumetită pe şolduri bine strinsă
Şi de-ună colani, sub peplum, pe talie încinsă,
Purtândi

cercei de aurii eu albi mărgăritară,

Umbrela într'o mână, oglindă'n buzunar

!

CT Do

La gâtu o amuletă pentru

CT

Prea bine; între prânquri veă mesteca masticiă
De Hio, şi ţi-i pune la mâni şi la picidre
Inele şi braţele cu pâtre lusitore,

„—
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Şi sprintene sandale de purpură subţire,

Te-i arăta la lume ca lumea să te-admire ...
Egi-vei la primblare purtat?n baldachină
De Syriani oetofori pe d6luli Palatină.
Şi falnică precedati de Negri ?n haine albe,

Impedobiţi cu place de-argintii pe lângă salbe.
E eii, de tine mînaru, te voi urma supusi...
Gallus,

declamă

„Lihnitii, fără suflare şi gârbova..
Postum,

.

furiosti
He ?. ce-ai spusii ?

Getta,

îngrijită

Prescrie ;..
|

Postum

-

Ce? prescrie ?. (luă Galtus) Lipseacă!, .
Gallus, sculânda-se

|

Dar...

* Postum
|
Cutezătoră obraznieă!,. Audi?
Gallus,

Eşi afară,

așa ocară?

încetă Gettit

Te aşteptă la Blanduzia, (esă prin dr&pta)

Postum, apucându'lă tusa
De ciudă, na, tușescă, -

—
Li
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Getta

“ Vrosscă unii piei de apă?

Postum
Ce? s5 mă 'nbolnăvescă
Palernumii adă-mi.

Getta
Bine. (in parte) MB duc la Blanduzia.
(ese în drâpta)
Prin tusa-i bătrinâacă i-a trece nebuia.

Postum,

singuri

bunii momentii
M'a întreruptu, calăulă, în celii mai
ntii
Când tocmai începusenii a fi chiar eloene
ă
poetic
şi
u
gingaş
și
nii,
Qicero
lui
soiulu
In
icii
besmet
In soiul lui Horaţiă... Acum mă simtii
)
(tugesec
ă,.
In soiulă unuj.. unui... na! 6rm'a apucati

Amorulii ofticesee când peptu-i sbuciumatii . .

a lui pele
Am se me plângi de Gallus şi sper că'n
cu nuele .
ă...
Amiculi met venserie lungi versur
(cade pe unii scaunii)

.
La asemenea lueruri nu mai trebue lungă comentarii

Postum ca omi este o cădâtură fisieă și morală, ca Ro-

i o batjomană o ruşine a numelui seii,ea pretorii urbani
cură,

cum

nu

se putea

aduce

alta

gravităţii

romane.

ca PoNe-amii întrebatit, pentru-ce autorul a voitu,
nţă
trebui
de
este
stum să fiă unu pretori? Pentru ce
care
fără
aeâstă funcţiune în piesă ? Servesce ea la, ceva
din tote
i
nimiei
uti
Absol
?
piesa, s6 fiă fostu imposibilă
saruiafi
acestea. Atunci pentru-ce autorului şi-a îngre

—
cina fără

rulu

nici

unu

a voitu

„88 mai

ţină

scopii,

se. aibă
s6mă,
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fără nici o trebuință ?

figuri mari, nume

că Gmenii

mari

Auto-

sunătâre, fără

și pe scenă

trebue”

să-se porte mare. Decă pe lângă bietulu Horaţiu nu
mai erâ, celi' puţini cu numele dâeă nu şi cu fapta,
unii pretori, apoi în adeveru cele-l-alte figuri suntu nu-

mai

adunături,

căci pe

Mecena

"lu vedema

numai în

tr&cătu.
Pe Neera autorulu în registrulă persâneloră o nume„Bee. „celebră cântărâţăc, o calitate în care n'0 vedermu
de locii, afară de doue strofe ce se cântă între culise ;

care eră înse adevărata ei celebritate? acâsta ne-o! spune

autorulu

mai bine în alte locuri:
Neera,

cântândă

Io Bachus! numai ţie
M5 închină ... fă dar se mor ă
Intre doi butuc de vie.
(pag. 91.)

Er

la pag. 29 Horaţiii i dice Neere în faţă următârele:
„Pe

„e mare glâta de tineri şi eaduci
care, după placu-ți, cu-uaă degeti i conducă.
Neera

Aşa]...

Va s8 dică nu numai, că Horaţia ne spune că Neera

este, ce vedeţi; o prăpastiă pentru. „tineri şi cadaci“,
dar Neera în loei să proteste, o recunâsce şi ea ! Când
- Neera, este ceea-ce vedurămi, te iau fiori prin
spate,

—

audinda
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în câteva versuri mai în jos la pag. 32 -urmă-

târele cuvinte ce acâstă cădetură le adreseză lui Horaţiu:
Neera şi Horaţiii at dreptulu de a face.
In sfera lorii înaltă ori care pasă le pluce. *
Ei dintre toţi poeţii pe tine te-am distinsă. ()
Aș vrea să die: Venitam, vedut'am şi-am învinsă!

Va se qieă bietulu, batrânulu Horaţiu, a ajunsă cao0
asemenea târfă să-i dieă în faţă: veni, vidi, vici! 6r:
Horaţiă,

în parte cu amârire

Şi ea, şi ea în mine numai poetuli vede!.,

Ea, Neera, la care, ela însuși spune, nu numai că ati
întrare

toţi caducăă,

adecă

pe românesce

tâte cădeturile

bătrâne, dar că ea âmblă după ei si-i înenree ! Așa se
ajungă Horaţiu pe scenă ?.
Ss vedemiă cum se pârtă Geta, seu mai bine cum ne-o
înfățișeză autorulu, Ea ne spune (pag. 22 și 117) ea
este „de viță mare“ dela Istru, că avea „părinți puternici și nume şi mărire“, va se dica eră fiica unui principe geticu ; ea mai spune (p. 26), că cunâsce pe Horațiă încă „din depărtări“, va se dică de-a casă, se vede
că cetise poesiele lui (!), căsi seiă carte cum se vede la
pag. 98. În scurtu prin acestea ni se da să înțelegemi,
că “Geta eră bine-erescută, erâ chiar cultă. Faţă -cu aaflamu

în

desvoltarea

acțiunei,

Seauru, are-o rea opiniune.- despre ea
Scaură,

că domnulu

ei,

cătră Getta
Tu adi ai îndemnată

PCI

cestea
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Pe sclavii mel se 'nchidă în beciu întunecată
Pe Hebro....
Getta
Așa.

Postum
Nu-ţi pune mintea
Cu o copilă, Seauri.
Scâurti

Copilă?.. pe Caron!
Di iasmă infernală din negrul Acheron,
Ea mi-a furati toți sclavii, ea mi-ă mâneată

„...

Ea mi-a băutii vinulă ...

Şi eu în

ochii voştri remas'am.

festinulă.

i

ruşinatii,

ile
În privinţa inteligenţei nu prea şi-o arată în acţiun
.
văduse
ei, căci singură spune la începutulii piesei, că

chiar ea cilindrulu sâă manuseriptulu lui Horaţiu aruncată

Pa lăsatii şi
în isrbă la fântână, şi eu tote acestea acolo
cărți (p.
încă togmai ea care se înteresă, de lucrurile din

99). Dar, pote, aici nu

este de vină atâta inteligenţa ei,

câtu necesitatea ce a avutu autorulu de a pute serie, în-

vârtindu-se îngiurulă

manuseriptului,

trei acte lungi.

În societatea acestori ştrengari a eăduti bietulu Ho-

rațiii la bătrânețe, ba încă, cum am vsdutii, chiar dupăHoraţii în fine
! — te
ce murise deja cu 17 ani mai nain
Ja bătrâneţe nu voii să mai participe la petrecerile luj
Mecena, ci şedea liniştitii la ţeră petrecându-şi cu ceti--

tulu (Epist. |. 7).

”
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Dar s8 vedemu mai de-aprâpe eum "și închipuesce şi-şi
face autorula pe Horaţiu alu sei. Horaţiu în totă piesa
jocă pe înamoratulă şi încă nu a uneia, ci a due, deşi
ela "și cunsce veștedirea:
Amară cugetare! ,. fiori de-alu ernii vântu
Voi puneţi amorţire pe-ală inimei aventii...

Cum

și situațiunea lui ridiculă în duelu eu amorulă:

Ce-ar dice Roma 'ntrâgă când sar vesti prin ea
Că o copilă, sclavă, ocupă mintea mea?
Ar dice cu ună hohotă ce-ar resună în spaţiă.
Satirii acum ajuns'âii satiriculu Horaţiă!...

Și eu tote acestea neputineiosula poetu o îi după fluturi bălăbănindu-se pentru Geta când cu selavula seu
Scaură, când cu betrânult „ţapa“ Postum, până când din
căqătură în cădătară "la vedemii stându în picire înaintea adunăturei de sclavi şi ştrengari şi după ce le dice:
Și voi, amici, pe perne voioşi vă rezemaţi
VE "'ncoronați cu ros şi beţi şi m'ascultați,

Se pune apoi și deelamă,

făcându

+

ochi dulci selavei

Geta şi termină : .
Amici, a nâstre dile suntă paseri treeătâre,

N'avemi îu scurtulă vieţii nici timpulii de sperată.
Ferice care cântă cu inima la sâre

Şi dă chiar nemurirea pe-ună dulte sărutată!
Hebe! săgsta scumpă de care vreă se mori

E ?n ochii tsi, în tolba divinului amorii!

Ce cugetaţi, dâcă s'ar' sculă Horaţiu şi l'amu întrebă,
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plăce-i re st-şi încunune cariera şi b&trâneţele cu unu
așa cântecu, cu aşa idei, între așa 6meni ; ori dâcă ar' întrebă cineva pe autorulu, ce ar” dice ela, sâ-se sedle peste
o sută de ani și 'sâ-se vedă representatu pe scena strănepoţilori

sei în o asemenea

situațiune

cu foștii sclavi

din ţâra nostră, căci și poetulă nostru seriă deja pe
când nu se ștersese încă selăvia la noi? Fară îndoidlă
mare amăriciune şi cu drepti euvântu ax” cuprinde su-

- fietulu se!

Apoi umbra lui Horaţiu se nu aibă

şi ea

dreptu la acâstă amăriciune ?
Discordanţele şi contradicerile atâtii de uimitore, care
le aflăma mai în fiă-care personagii ceva mai însemnați
în piesă, probeză că poetulu nu pote să domine şi să
pătrundă cu vederea acţiunea piesei, uită numai decât
ce s'a făcutu. mai

nainte,

și aceeași

persână

o pune

în

„contradicere nu numai eu cele-l-alte, şi cu ţinuta generală a piesei, ci chiar cu sine însăși, și nu prin trăsătari mai line, desvoltate cu încetulii şi mai puţinu
observate, ci prin o purtare. fâţişă și prin declaraţiuni a„Dume, cum amu vădută la Neera, Postum şi Geta
ete.

- Astu-felia personagiele suntu lipsite de logică, şi de consecință, nu au o evoluţiune psichică naturală, ele facu
lucrurile şi 'se pârtă ca şi când n'aru av6 nici rațiune nici

inimă. Totulu este, că ele vorbeseu, se mișcă, dar” cum,

pentru-ce ? de acâsta nu se vadu â-şi pută da semă. Va
să dică poetului i lipsesce puterea de a cre pe: sonagie,

de-a

desvoltă

caractere, de-a

versă vi6ţă im ea.

împleti acţiunea și de a

Şi dâecă acâsta se cere

unui poetii în .

generală, pentru unu poetu dramatici este vi€ţă sei morte.
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Mai observămu. în fine, că dialogulu în generali:
este neanimatit, cuvintele se pară sădite, puse, 6r' nu.
resărite ; legătura dialogului se face prin necesitatea
gramaticală sub simpla conducerea poetului, 6r' nu resare, nu curge din impulsul, din vibraţiunea involuntară a sentimentului, a pasiunei, adevărata putere şi
teatralu.

viţă a dialogului

Interlocutorii

vorbescă fiindu-

că acesta li-i ehiămarea apărânda pe scenă, şi acestă
împlinire s6că a datoriei, a formei, resare din vorbele
fiă-cărui, fiindu-că înderâptula lori nu simţi mişcându-se
valurile sentimentului, nu audi vuetulă surdu alu viforului pasiuniloru, care face ca cuvintele cele mai simple, chiar de tote dilele, s6 resune cu o putere elemenrescâlă

tară, ce mişcă,
ca

resuflula

ce

ce le stă înainte, întogmai
departe înaintea sa,

toti

furtuna

Iaruncă

incâtu lumea i simte apropiarea, deși n'o vede încă.
Din lipsa fermentului pasiunei resultă că interloeutorii
pronunţe

cuvintele

numai

pentru

urechi,

fâră să trans-

mită curente electrice pentru inimă. Urmare firâscă, ca
și stilulu se fiă mole, duleiu, fără să irite, așa dieându,
nervii

gustului,

şi pentru

aceea

împenatu

eu

cuvinte

pentru urechi, dicţiune înflată, și în gura tuturora totii |
într'o formă, fără avântu înse şi fără căldură.
Pentru cei ce se mulțămesci cu cuvinte şi sunete în
loci

de idei şi sentimente,

şi care suntu

dedaţi

a vede

pe scenă păpuşi 61” nu 6meni, şi mai confundă încă Bc6năria și luesuli cu fondulu însuşi alu piesei, întogmai
ca necunoscătorii

rumenele

cu frumuseţa

şi

sănătatea

celei rumenite, nu încape îndoislă, ei potii să-se desfăteze
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„

piesei, esrințele artei înse nu trebue

confundate eu inteligenţă şi gustulu acestora.

„demu, că

a venitii

timpulii

artei, &” nu aita gusturiloriă.

gusturile”

Noi cere-

85 le supunemi

O MUSĂ — CENUȘERESA

pa

li

mpa

Nu odată s'a întâmplatu, că scrieri” însemnate și chiar
de cea mai mare valdre aii fosti multi timpi neluate
în gemă şi chiar despreţuite, ca cenuşerâsa din poveste.
Ac6sta sa întemplatu înse mai alesă în timpurile de întunecime ale unui să altui poporu, în epoce de amorțire, unde spiritele cuprinse de lângediă nu puteau stşi deschidă ochii în faţa luminei. Dar ca asemenea, lu| eruri se le vedema în dilele celei mai mari deșteptări
a spiriteloră, și chiar la ună poporă căruia nici inimieii
nu-i poti denegă o puternică dorință de-a se lumină şi
de-a se împune atenţiunei popârelori prin tendinţele Şi
activitatea sa pe terenulu - eulturei : acâsta este în adeverii greii de esplicată și încă cu atâti mai grei când
vomă ved6, că acelii popori nu numai că nu are prisesii de scrieri însemnate, dar este chiar lipsitu. Prin
urmare de-o parte acâstă lipsă, de altă parte tendinţele
lui de-a se face cunoseutu câti mai curându altor
| popore luminate, trebuiă neaptrati să-lu facă gelosi de
| ori-ee. faptă îndeplinită pe terenulu culturei, şi cu atâtu
mai vârtos de-o scriere de valâre ce ar” posedâ-o. Una

A “azi aaa
ae Ra.
e meomai

Il
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poporu prin nimicu nu se împune atenţiunei mai cu- rându şi mai temeiniei, decâta prin scrieri de valore,
Şi cu tâtă însemnătatea ce-o aii asemeni serieri pentru înălțarea unui popor în ochii altori popore, cu

tâtă sărăcia literaturei nâstre, s'a întâmplati, faptă tristă

şi curi6să totu-odată, chiar la noi, ea operă însemaată,
o adevărată Musă, să zacă ca cenuşeresa după cuptoriu,
neluată în semă, despreţuită.
Poezia nâstră literară, în adevăratulu înțelesi, -apare

acestui

pe la începutulu

secolu.

'Togmai pe atunei se

întâmplă, că unu poetă, de care nu sciă nime că esistă,
că musa i-a pusi și lui unu sărutu pe frunte, scriă în
tăcerea mormântului o poemă, cea mai volumin6să, mai

însemnată și mai originală toti-odată din epoca nostră
de renascere. Poetului a muriti, pe la începutulu deceniului ali

lui

cu alte ale sale numerâse

scrieri însemnate.

de

şi poema

acolo a remasu

împreună cu osemintele
deci

străină, și

treilea din acesta: secolă, în ţeră

ani nime n'a amintită

numele

Vre-o cinci

lui, nime n'a

„sciutii, că Românii ai în elu uni poeti de valore. Lui G.
Asachi are s& mulțămescă umbra uitată a poetului, avemu
st-i mulțămimi noi, că s'a scosi din gura perirei po“ema dimpreună cu cele-l-alte' serieri ale uitatului poetii,
cari tote zacu adi în pulberea bibliotecei centrale din
Bucuresei unite acum cu a Academiei române.

Acesti
leanu.
(DA

1)

seriitoriă,

acestă poetu este Ionu Budai-De-

Cea dintâia scire despre poema

se ved6 mai

riani în Analele

de

de-aprâpe împărtăşirea ce-o face

Academiei. române

care vorPapi

pe 1810 pag. 105—116.

Ila-

—

247

—

bimu am aflat'o din o serisâre a lui Papiu Ilarian puplicată în 1870 în Archivulă părintelui Cipariu. Poema
se numesce Țiganiada su Tabăra Țiganiloră. 1) La
alte naţiuni s'ar' fi începută numai decâtii a se publică
cele mai importante din scrierile descoperite, 2) la noi
înse togmai cei ce eră datori st facă acâsta, până în
diua

de astădi

nu

numai

n'a

făcutu

nimici,

dar nici

p'ai mai amintiti numele lui Deleanu; a trebuiti ca
uni omu privati, după 7 ani de dile, să-și iee onori-.
fica sarcină de-a publică una din scrierile lui Deleani,
poema sus amintită. Iaţelegemu pe d-lu Th. Codrescu,
care a publicati în fine poema Tiganiada în revista sa
lunară Buciumuliă Română pe a. 1871, pentru-care i
datorimii

|

tâtă recunoseinţa.

Dar întrebaţi, căţi au cetit'o, şi din cari voru fi cetit'o, câţi și-au datu semă despre valârea ei? Pentru a
dâ o probă reală despre acesta, este destuli să amintimii,
că deşi poema a fosti publicată aici în Iași, am aflată
chiar aici, nu

simpli

cetitori, ci seriitori

de-ai noștri,

eari nu sciau nici macăr că esistă. Ne întrehămiu pentru
ce acesta ? Şi mai alesi când ami vedutii publicânduse lueruri cu eheltueli mari, unele înse cari nu trebuiă
(1) Piganiada s'a scrisă după 1800 și inainte de 1821, căci poetulă amintesce de poema Arghiră şi Elena a lui Baraci apărută
la 1800, &r' din începatulă cântului IX

se vede, că.nu se întâm-

plase încă revoluțiunea, lui 'Tudoră şi recăştigarea domniei naționale.

O apreţiare a Ziganiadeă am făcut'o noi mai ântâii în modu samarii în serierea nâstră Istoria limbei şi lt. române, lași 1895 pag.

259.—953.

(2) Papia

-

Ilarianii fâcândă

relaţiune

Academiei-române

:

despre

manuscriptele lui Deleani în şedinţa din 9 Sept, 1870, s'a trecută

simplu la ordine fără nici o închiăre.

—
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fiindu-că erau tipărite deja, altele de puţină, altele €răși

de val6re cu totulu specială, și în fine altele aprope fără
nici o val6re. Ac6sta provine mai ântâiu din totala lipsă

de sistemă în activitatea nâstră,'și de dreptă apreţiare,
în care se mai
" derațiuni

amestecă apoi ună

In cestiunea cu 'Ţiganiada
giurări

lanți de alte consi-

și neajunsuri.

|

înse

suntu

și alte împre-

şi cu deosebire acestea au

avută

influință.

Ina-

inte de-a se publică şi pe când noi nici nu sciami ce
conţine, ni s'a spusu că n'are ş&-se publice fiindu-că ar”
fi tâtă numai o batjocură asupra boerimei şi a călugărimei. După-ce s'a publicata în Buciumulă Română amu

audită

vorbindu-se

aspru contra

ei. Ună bine a fosti

pentru cei ee pote nu le place, căci s'a publicata în o
revistă prea pațini lăţită şi: editorului i-a scăpati din
vedere ideia practică de-a o trage separati în vre-o

câte-va sute: de esemplare şi a le pune în comercit cu
necunoscută chiar

Asta-feliu

poema a remasi

şi aici în Iaşi unde

a apărutu.

aprâpe
Până

când 'şi va află unui nou editorii, n6i cu acestă ocasiune
încercămii o analisă eritică asupra ei, ca celu puţinu de-o
- eam-dată s'o facemi mai cunoscută pe acâstă cale. Observămi înse, că în edițiunea d. Th. Coâreseu,—numai din
_ceea-ce putemu noi observă după înţelesu, căci n'ami avută ocasiune s'o confrontăma cu originalulă, care, cum
„pune reposatuli Papiu Ilarian, se află în d6ue esemplare cu multe variante,— s'a străcurată ici-colea erori,
edea-ce înse nu împedecă apreţiarea operei.

se cata

unii preți scădutu.
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II.

Țiganiada este poemaă eroică-comică,. Subiectulu este

luati din vi6ța TȚiganilora.
espune subieetulu :

Etă cum începe poetulă şi-şi
+

.

Musă! lui Omirii care odinidră
Cântași a brâscelorii bătăliă ;
Cântă şi mie, fii bunişora!

Ce se tâmplă în mândra Munteniă,
Când îaarmă Vladii-vodă cu silă
Vit6za lui Faraonu prăsilă,

Di

cum vrură Țiganii să agede

Craii... şi țeră de moşiă,
Cum încinseră armele viteze,
Ba în ce chipii și cu bărbâţiă

Indrăsniră şi ei la bătaiă
OVlicindu că Turcii voi

să-i taiă,

Dar apoi prin o gâle6vă amară

Căci nu se nărăviă depreuna—
Toţi carii încotro se "mprăştiară

Lăsându exaiu, țâră şi corună; .
Inse tâte acestea se făcură .
Din diavolscă înderonătură,

Poetulii se adresâză apoi și la biata hârtiă, pe care,
mai ajesti poeţii, o năcăjeseii adese-ori:
O tu hârtia multă

răbdătăre

"Oare pe spate-ți cu voiă bună,
__“Totă înţelepţia de sub s6re.

Cu nebunia porţi depreună,
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Pârtă şi acoste versuri a mele,
Şi fii încredinţată că nu-să grele.

Turcii în ţeră, Țepeşi adună 6stea, 6r' fe-

Intrânda

meile, copiii şi bătrânii eu vite și cu bucate ce aveau se
tragă la munţi după datina pământului. Țepeș încă mai
dinainte vădândă atâta laiă de Tigani în teră, care nu

erau de nici unii folosu, 'și pusese

în cugetu să scape

i

- țâra de ei:

” De mulţi acum eli orânduietă
Socotise cu dânșii s& facă,
“Dax văgândă că multă căntâlă
Ar” avă pentru asta să petrâcă

Dela călugări ţi boeriă
Carii toţi razămă în tigâniă. i

Temându-se 'Țepeșii,că dâcă Țiganii vori remân€ risipiți prin țeră, voru put6 să servescă Pureilori de spioni
şi conducători prin locurile grele: şi ascunse ale erei:
_

Wrându să ferâscă Vladi asta dară
Află o mijlocire minunată :
S'adune pe toți puii de cidră,
Şi să facă o ţigăniă armată
Care întruni locă osebiti

să fiă,

Ce în ţiră se face să nu seiă.

'Ţiganii se adună în tabără la, eetatea Nâgra între Alba
Er' Ţepeși ținendu o cuvântare cătră Ostea
şi Flămânda.

ţigănescă între altele dice următorele :
Luaţi-ră dar aminte bine
Ca nu doar să vi se acățe în fiâce

Nescai ghiere turceşci şi păgâne;
Că apoi fără capi 'ce aţi pute face ?
Decă când arii dă Turcii să vă bată,
Nică voi s5 staţi eu gura căscată!
Datu-vani

totii feliu de bacate;

Multe legumi, 6ră şi pâme,
Doue mii de slănini afumate,
S5 nu răbdaţi în tabără fome;
Zeru destulă, lapte acru și rachiă,
Ca mai dragi armele se vă fiă.
Lângă acestea, coşuri de făină
Pentru mămăligă, multe sute:

Să ve fiă la prânqă şi la cină; |
Atâteaşi de urdă putini umplute.

Er voi încărcândă tâte aceste
Mergeţi fără a face mare veste.
Imbxăcându-vă în arme viteze
Ce v'ami datii, pureedeți înainte, .
ră

nimene să nu cuteze

Remân înapoi — de are minte—
Că amintere va trebui s6 moră

Piindu împuşcată ea și-o cidră.
Atuncă într'o gură glota dise:

Mulţămimii fârte Măriei Tale
A

Ă

De tâte, &” mai vârtos

dă clisă;

Jan vie acum dă hăi eu cealmale
Şi încâpă cu:a n6stră țigănia;
I-omu sătură noi dă bătăliă !

-

|

Dar când avea; se plece de-aci 6stea țigânâscă, căpi-

tanulu se râgă de Domnu, ca s5 le dee pe drumu pază
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de oșteni ce nu li-i frică de morte, că 'iganii se temu
s6 nu-i ucidă tălharii. Dela unu timpu 'Piganii nu voiă
86 mai mârgă Qicândii că le este fome, 6r' după ce Ii se
da de mâncare şi se săturau diceau, că nu potii merge
sătui, căci li se face râu. Drepti-aceea ca st-i facă să
mârgă at pusi carele cu merindea înainte, că așa s6-se
silâscă 'Țigarii să mergă în urma merinde, st nu remână flămândi. Ajungândi Țiganii, eu chiu cu vai, dela

Flămânda pănăla Inim6sa, aici ţin sfatii de resboiu în
care Voivodulu

'iganilora, Gulimanii, între altele, dice în

limba ţiganescă-românâscă :
'Trebue dară ca toţi hăi calare
Naintea taberei să purecdă
Armaţi cercetândii Gre dân care
Lature Turoii taiă şi pradă, *
Vedându-i apoi cum potă de tare
S'alerge dându-ne înseiinţare.

-

Eră noi cu tubăra hea grâsă
Atunci, audindiă că vina dâncâce
S'apucămiă fuga hea sănătâsă
Incolo și să mergemiă în pace.

Intraceea Satană, ca s6 oprâscă din drumii și st bage
cârtă în tabăra ţigănescă, fură pe o frumâsă țigăneușă,
Romica, şi o duce într'ună palată feericu în codrulu fâr-

mecati. Ea erâ iubita lui Parpangelu,
țigănesci, care așa se plânge după ea:
-

O! mie ca sufletu Romică,
Dragă, neasemânată copilă,

unulu din eroii
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Dă mursa prâspâtă mai duleică,

Dăcâtii turturua mai cu milă,

Dăcâtu o mitlușieă mai blândă,
Mai

netedă dăcâtă oglindă.

Mai oftată dăcătii umbra dă vară,
Mai dragă dăcâti vremea senină,

Mai lucedă dăcâtii steua dE sară!

Deh! vină-mi o-dragii suflete vină !
Dulce Romică, fi bunişoră
Nu lăsă pe Parpangelă

să mâră.

Perindu Romica se nasce mare certă și pruâlă între
'figani, pănă vine Sataba în ehipii de călugări. şi-i aș6qă.
Santu-Ilie şi arehangelulu Mihaila simţise, că Satanaa
începutii să amestece lucrurile, şi o luase și ei după ela.
Într'aceea Satana fură și pe Parpangeli în somni,
şi-lu duce la Romica, înse sântulă Spiridonă vedându
necuviința, alârgă și, făcândn o eruce peste palatii, se
risipesce totu palatului şi Parpangelu din paturile de
mătasă, se .deștâptă într'o băltâcă plină de brosce, 6r'

pe Romica o iă. Sântula şi o duce

de-o adăpostesee de

relele lumii în o mănăstire. Urmeză aventura
lui Parpangelu în codru cu Arghiri, cu ale cărui arme se îmbracă
țiganulu. Țiganii remăsese tota certându-se, temându-se
înse de venirea Turciloru începi a-se sfătui cum stea
țigănâscă „s6-se bată dar totu se fiă netăiată“. Diseursurile lori asupra planuriloră de luptă suntă de-o mare
putere comică. 'Țepeşi înse voindu s8 încerce credința

şi curagiulii

'Țiganilorii, îmbracă

o câtă

de ostași

haine turcesci și ving/cu ei asupra 'Ţiganiloru:

în
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Țiganii d6că aprâpe vădură
Turcimea

venindu;

de spaimă

mare

“Toţi "și uitară limbile în gură;
Ţiindu-se fără de scăpare
Periţi, acum armele 'şi uitasă,

Şi căută numai la tufă dâsă,

Inse văgândică nu e cu putință
Să dee fuga s6ă sâ-se ascundă:

Fiește-care cu năzuință

Acolo să bagă şi s'afundă
Unde vede gramadă mai mare
Şi unde altulă să înbulde mai

tare.

Cum oile blânde prin, ocdle

Şi în staulă; când aulmă de aprâpe
Vie uni lupii s6ă alte prădace bala,
7

Care de care pre câtu încape
Intre cele-l-alte să vixăşce
Ew de apărarea sa nu gândesce::.

Așa Țiganii saracii gramadă
Imbulzindu-se într'unii loci, s'adună

Şi-şi ascundă capete'să nu vadă
Cum Turcii vinu în echipă de furtună;
Hei! pe dânşii acuşi, acuși să dee :
Dulce viță ca.să le iee,

- După-ce sosi vrăjmagu în. faţă
Toţi la pemântă căgendi, îşi plecară
Gumazii. și întinseră braţă
-Milă cerşindi cu laeremi amară.

- Valeo! valeo! (strigau plângândi) că
Piese şi țigânia saracă,
Era Neiculu pe irnemile acele
Unui din Ţigani, care oăohite

.

-
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eri umblase, şi avea socotele
Bune în sine; şi la multe ispite

Saflase ; acesta luându cu sine
Oare-câte persne bătrâne,
Oştiloră mârsă întru înţimpinare,
"=

Muntenii vădinde aşa turburată
"Ţigănta, și audindă vueti mare,
Steteră în locu ; 6r”' deea bărbată

Solia veni ; până că se miră;
Așa Neicu prieina resără:
„Domniloră Turcă, deh! fiă-vă milă
„DE ţigănia nâstră săracă !'—
„Nu dă voiă bună ci 05 silă
„(Ca mai rău dâră să nu petrâeă)
„Au trebuită armele să îmbrace,

„

„Nearendi dă nevoiă ce mai face.
„Ertaţi dară luna să v'ajute,
„Mahometi mulţi ani se vă trâiâcă!
„Hie uitate hele “trecute

„Că ge! Dumneqeă să ne trăsnescă
„D& suntemii noi vină înti'ahastă !
„Ci 6că at fostă pă noi o năpastă,

„Toti Vladă-vodă e ahăstura dă vină
„Numa

Dumnedei

lui să plătâscă,

„Căci el ne-ai bâgatu în hastă tină ;
„Dară viţa nostră țigănescă
„Cu tâtă lumea vra să fiă în pace,
„ŞI deii! că bătălia nu-i place,

'Țepeşu se descopere în urmă şi certă pe Tigani.

Întraceea Parpangelu îmbrăcau cu armele lui Argiru rătâciă

prin codru

şi raompându

o nuia

din o tufă,.

. 7
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începe a grăi dicându, că ea este trupulă
Romicăi pe
care a furat'o Boroșmândru, altu erou țigăne
scu, dar*
aci în codru i-au ajnnsu Tareii ; Boroșmândr
u a seăpatu, 6r' Romica, după multe suferințe,
â murita aci,
Parpangeli de desperare voi să-se străpungă
cu sabia,
dar fiindu-că mâmă-sa, Brânduşa, mare
fărmecătâre, "lu
fărmecase de nu-lu prindea sabia, nu puti
să-se ombre,
"Și perde înse minţile și începe a se hate cu
tufele, cari

credea elu că suntu totu Turei,

Țiganii după păcălsla ce le-o făcuse 'Țepeş
u, esu depe unde se ascunsese şi acum le venise şi “loru
gustulu
de bătaiă. Din întâmplare 6tă se și apropiă
de ei o
câta de Turci, cari veniau ca cercetaşi. Țigani
i, cuge-

tându, că

ră

voru

st-i păcălescă

Muntenii

îmbrăcaţi

turcesce, 'şi iai curagiii, şi strigându, de frică
nu de
inimoși, se răpedu spre câta de Turci, cari
vedându
atâta mulţime, se retragi, Dupa acâsta urmâz
ă o nuă

certă între Tigani. Unii, sfatuiă so-se retraga dinaintea
Tureilorii,

căci ei de ce să-se bată dâcă nu suntu

mă-

nioși pe Turci, și ei voră să trăâseă eu tâtă lumea
în

pace ; alții din contră, după succesul din
urmă, se înflase în pene, şi credânda ei ea și acuma
a yoitu sâ-i
păcălâscă 'Țepeşu, diceau
Să-i arăte

acum Țiganii dâră

Că nici ei suntă pui de căpridră

În urmă

Tandaleri dice :

„S8 spunemu că pe Vladă-vodă ori bate
Tureii, puindu țara la robi:

|

|.
|
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Cine : (grâindii după direptate)
Ar' domni astă ţară pustiă!
l-an luaţi cam binişori aminte
Căci trebue a căută și "nainte.
Aă n'ar' fi cu multi. mai

direptă

şi bine

S'alegemiă pe unul care să fiă
Peste Voivodi capulii celă mai mare,

Apoi să căutămi loculă de moşiă
Cave de.acum st-se numâscă
Chiar şi eurată ţara ţigănescă!
Abia sfârşi Tandaleri cuvântarea
Când 6tă cu mara bucuriă

Sfaturi întări t6ţă adunarea
Cea 'maă multă şi mai tineriă,
Numa bătrânii ceva îndoidlă
Avea de acâstă nduă toemelă.

Fiindu-că 'Țepeşu sfărmase o ceţă de Turci, eră Sata
nei i mergea reiu în iadu, eăci de când cu ereştinismuli, începuse a i se rări 6speţii care veniau în iadu,
voesce 's6 ajute pe Turei contra creștiniloru, și chiamă

pe toţi draeii

la sfatu, ca s& al6gă

mijlocele

cu cari

s& strice pe creştini. Cântuli. alu optulea se petrece
întregii cu aceste sfătuiri, la fine numai s& nasce nouă

cârtă și păruielă între 'Ţigani, căci o parte din ei mâncase pe furișu tâtă merindea
Ulise râncede, mălai şi zară
Care arii fi ajunsi şi pentru o țară,

'Pepeşu atacându pe Turci eră să-i sdrobâscă, dar Satana, care eșise din iadu cu oștile lui, i învelue în c6ţă
=

—

şi-i adăpostesce.
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Sân-Mihaiu, vedândi oștile sătănesci,

ese-și ela cu oștile ângeresei, se nasce: mare bătaiă,
Sân-Mihaiă se răpede la Satana,şi, ţinându-la nedemnă
să-și spurce armele cu elu, i trage o palmă.
Intr'ăceea şi din artileriă

_ Incepură a împroșcă serindare,
Sfeștanii, paraclise, tămâiă,
Moste sfinte, şi altele; de care
Fuge diavolulă — apa sfințită
Mai vârtost este lui. nesuferită,

Atunci glta ngră într'o elipită
Cu ţipete mari și sberătură
De totă
“Şi acum
Unde-va
Cu vre-o

în risipă fu pornită;
care încotro străbătură
cercându-și să-se ascundă
mijlocire mai curundă.

Unii întrară în pământu, alții în stânce,

Mulţi în bâlţi încă se pitulară
Prin rîps, lacuri, peştere adânce,

E o zetienită cetioră
Neputândi scăpă în altă chipit de reaboiă
Sai băgat într'o.cirâds de boi.

De vuetulu ce se născuse cu aceste lupte ge spăimântă Țigănimea și se pregătesce de luptă, 6r' Tandaleră
le spune în următârele :cum s&-se bată :
„Cu ochii închiși e bine a se bate,

„Că nu cauță vrâjmașului în față,
„Nică te temi de a lui înfricoşate _
„Arie; s$ă şi căutătură îudrăzasță:

-:
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„Nu vedi cine lângă tine pică

„Şi până la morte na scie de frică,
„Răecniți, ehiuiţi, strigați din gură
„Câtii va încăpea pe grumazi dă tare;
„Asta încă'e bună învăţătură
„Că aşa se îmbărbată fieșcare;
„Ev nepretenulu să spăimentâză

„Şi a se băgă în resboiă na cutâză.“

Poetului,
luptă,

în ajunuli de a începe s& descrie cumplita

ne arată

neputința

sa în urroătârele:

De aşi ave gâtului de vițelu, și pieptă

De oţelu, —6r' glasulu de bou de baltă,
N'ași pute ei versului se-mă aieptii
S& cânte cădută bătăia naltă

Carea noroduli murgiă aici fece
Și — spună

dreptă
— că puterea-mi întrece,

Dar fiindi nâpte 'Țiganii

dase peste o cirâdă de boi

şi cu acestia s'au bătuta ei, şi se înțelege, în urmă aii
învinsu. 'Ţigănimea până cătră di se departase de lo-

culă

de luptă și dă într'unu

de “Turci

şi de Munteni.

câmpa

plina de eadavre

Aci le ese Satana. înainte în

chipu..de Tureu, și arătându-le .câmpula plinu
davre,

le spune, că toţi aceia suntu

scăpase din mâna

de ca-

Munieni, cari mai

'Tureiloru, dar dânda ei pe-aci :Saă

întâlnitu cu tabăra lori, a Țiganiloru, astă nâpte şi-a
fostu toţi uciși,
— şi de 6re-ee au păritu acum toţi Mun“tenii, le spune că Mahometii face pace cu ei, le dă ţera
lori şi-i poftesce st-şi alâgă vodă.— :Asmodeii,. ca să

strice pe creştini

se duce şi îndemnă
pe, boeri la:tra-

—
dare.
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Pe când Țepeşu eu poporul luptă pentru ţsră și

sfarmă pe Turci, boerii
Şedea pregiurii de masă

Ooconiţe, coconi şi cocâne;

Toţă fiindă cu minţile voi6s6,
La glasă

de cetere şi candne,

__Ine6ce, încolea sbură închinate
Păhare pline de sănătate.

Er' căntăreţulu Hriza le cântă cântecul lui Arghira.
Pe când s5 ospată, vine la ei Asmodeu în chipu de solu
şi le spune, că Țepeșu a învinsu pe Turci ; toţi se bu-.
cură,

numai

boeriula

Dănescult

ajungă domnu,
Satana vădendu-se şi elu

„pe ascunsă
m6să

nu,

căci

și Pureii

într'o mănăstire“

elă trăgea s8

învinşi se trage

prefăcându-se

în o' fru-

copilă,
Sciindu elă acu de multă vreme
Că fraţii călugări în chillă

Aii primită pizma fâră a se teme;
Er pizma iubita lui fă
Ai

născutii

acolo

depreună

Păţăria, şi vrajba nebună.

"În mănăstire apoi se desfășură uni comică episodu şi
totu-odată amară satiră la adresa călugăriloru. 'Țiganii
„după îndemnulii lui Asmoden începu a se sfătui cum
să-şi alâgă domnii şi să togmâscă ţâra. Gulimanii și
- “Gogu vorbindi despre „greutatea domniei şi a boeriei
" Gieu:
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Spuneţi-mi rogu-vă! ce greutate

Are unii Vodă? — Bă voii desvolbi-o!
Intâi : dârme ca şi noi pe spate
Sâii cum vra, pân” ce se face dio,
Apoi sculându-se bea şi mânecă
Sâu își radimă capulii în brâneă.
De-aici jalbe și cereri ascultă,
Și le hotăresce cum precepe ;

Fâr de a-şi rumpe capu eu multă
Inv&ţătură/ ce nici îi încape
Lui în mintea cea domnâacă ; de alte
Griji mai cuvidse, şi mai nalte
Precum

suntă: căferturi şi împlinele

Și alte a Domniei venituri grase,
Aceste

sunt mai tâte aloră, cele
Ost&neli, și greutăţi povărâse!
Intwaltele apoi, eum socotesce
Şi îi vine în minte, aşâ porunceşce.
Și acâsta o dice Drăghici povară ?
Dar ei vă qicii, că a scobire o covată,

Este o meșteriă multi mai rară ”

Şi multă mai grea; decâtă în polată
Pe divan şegândi a poranei: „E!
„Cutare din mila lui Dumnegei!
„Poruncescii acâsta cu tăriă“ /
Şi cum sciți voi înși cele-l-alte,..

Eră încâtă e pentru boeriă
Grijile acestori tocma nu-si nalte !
Se mă bată Dumnedeă dâcă
Ajunge

totă lueru lorii o flâeă!

„Bine ici, Durnegeă

să te custe !

Gulimane! — strigă din mulţime

18.

—
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Gogulii — căci nădragi largi, dar înguste
Socoteli mai tâtă boerime
Are, — Li cunosc ei din rădăcină:
Aşa sfinta Vinere mă ţină.

T'âtă diua cu ciubucu în gură
Pe divani stirvescă, 6r câte odată
: "Totuşi a plesni în palme se îndură;

Şi a chiămâ-pe ună argatii s6u argată:

„Bre, cidră, măi! — strigândă plini de rângă —
„Spune,

caiă-la butcă să prindă!

Se sedlă apoi Baălăbanii,
trage şi elt la domniă

6r' Bobul

vâdându-lă

i dice:

|

Atunci Bobul a se râbdă nu p6te
Şi qice: Dă ţi-ar' hi mintea lungă
Bălăbane ca căciula ; pote
Că av nimeri sfatuli tău să ajungă
A ne îuduplecă într'aceeaşi parte.
Unde vrei sd ne duci pă departe.
Dar n'amii mâncatii încă steregoiă,
Nică mătrăgună,

să nu simţim

Qând ar" vra cineva să ne despoie!
Şi păntru ce săne grăbimu ?
Aşa dă tare ? intrunit lucru, eare
Poftesee mai multă jădăcare. .

Aă dor ea să te punemi pă tine
Vodă, sâii dor Banii, s6u cevaşi âltă?
Şi Țiganii ţie să-se închine?
Er

tu la dânșii cu sprincenă naltă

Căutândă în jos să scuipi dopaite
Uitându-ţi dă opincele sparte ?,

a
.

că
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Dar nu! Dumnedeii s6 mă ferâscă!
Mai bine hălui mai r&i Munteană

Voiă să mă închină, și să-mi poruncâscă,
Dăcâtu căldărariului Balaban !
Incă Bobulii vorba nu sfîrșisg,

Când Ciormoiă seulându-ae aşa, disă:
Dar 6n mai mugeă-ţi ha limbă, o Bâbe!
Nu te acăţă dă 6meni dă omeniă;
Gândescă tu că aici făurimă la sedbe?

Sai ceva dintru a ta meşteri?

Mişelu ce eşti ! — dă ţi-ai ţinea gura
Şi ţi-ai spălă d8 pă faţă sgura,
„Dar tu cine eşti? — măniosă strigă
Burda fierariu, cu piica mare —

Adică ride Ciormoii dă opincă,
Cum

ride căzanu dă căldare;

Saă şi cum draculi dă porumbele,
Fiindi elă mai negru dâcâti ele!
Dracu mai vădi ciurariă cuminte
Şi vedeţi-lu cum să născocâră
Ca când ar îmbucă totă plăcinte,

Şi ar sereme totii aurii şi comâră.
Er” Tandaleră, cui o veciă

Părea că ascâptă pân? la Doranis,
Neputândă atâta răbdi vreme,
Turburată strigă, şi cu răstire :
Dar nici o-dată nu vă veți teme

Voi Gmeni fără -05 socotire

-

-

D5 voevodii voştri înealete ?
Blătărândiă ca nişte mueri bete?

” Ci

N

Dăci 6că vă dicu ha mai 45 pă urmă:
Aşa să tăceţă ca pescii în apă;
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Că dâcă oii simţi că mă curmă
Cineva în vorbiti, şi unii cuvântii
Din gura lui ha nărușinată ;

scapă

Dei! că îi voia rumpe fălcile îndata,
Neşte mișei făcători dă ciure
Lăeţi şi mâncători dă
Incă și pă hăi cinstiţi
Asceptaţi numa. ....
Ei căpăstru şi zăbale

mortăciune,
să înjure ?...
că acuşă voii pune
în gură

„Dax cine îţi dede a ha putere“
— Unu giasii să ridică din grămadă —
„Să ne batjocuresci o Tandalere ?
— Acesti eră iubitorii de sfadă

Sfârculă —, încă n'a sosită clipita
— Adause — „ca să ne împarți tu pita!

“De-ari încolo începe o cumplită
și poetulu încheiă:

păru6lă între 'Ţigani,

— Destul, că grea perire
Diua acâsta aduse în ţigăniă;
Şi toţi Ţiganii încă întwacea sâră
Merseră care încotro la ţară.

Acesta este pe scurti cuprinsulu celoră doue-spredece cânturi, din cari se compune poema. Afară de cele

resumate pân'aici se mai află încă unu episodii, care se
împletesce prin poemă și ai cărui eroi suntu Becichereeii
numiti și Işiocu, nemeși unguresci, ţigani şi elu de

origine, şi seutariulu sei Haicu,
lume

Becicherecu plecase în

să-și caute pe iubita sa Anghelina, pe care, qieea .

aer

Şi-ţi jucă a urșiloră jucătură.
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elii, că i-au furat'o smeii.
pățesci diverse aventuri,

Ratăcescu
în urmă

ei câtu rătăcescu,
daii și ei de tabăra

țigănscă în codrulu fărmecatu ; ei credea

înse că aiel

sunti în China, în țera lui Poru-împeratu. Aiei Beciche=
recu aude o v6ce dintr'unii fagi, care dice:
In zedară te baţi draguţii Istoce
Ca Anghelina ta mai multă na vie,
Ce află într'a morții împărăţiă.

Astu-felii

Beciehereci

se întâree acasă,

ŞI.

După-ce ami vedutii cuprinsulă poemei, se întrămă
în o analisă mai amenuntă, Atâta din prefața ce-o face
autorulă la poemă, câta și din poemă însăși vedemi,
că ela nu s'a apucate de lueru, decâta după o lungă
„Pregătire. Eli a studiata operele cele mai însemnate
nu numai ale epopeii comice vechi şi ndue, dar și ale
celei eroice. Din cele dintâii cunâsce Bătaia brâsceloră
cu şOrecii atribuită lui Omeri, La sechia rapita de
Tassoni, La pulcelle d'Orlâans a lui Voltaire ; din cela
eroice Iliada, Odiseia, Eneida, Gerusalemme liberata,
Orlando Furioso și altele, şi le cunsce nu numai ca unt
cetitoriu de plăcere, ci şi le-a asimilati, le-a consumati.
Pregătirile lui de limba, studiarea deprinderilora, datinelori, caracterului, şi peste totu a vieţii elementului și
starei sociale, din care poetulă “şi iă personagiele sale, și
despre cari voma vorbi la locul sea, resultă aprope din fiăcare strofă. 'Trebue prin urmare st recunâscemă dela înce-

—
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_putu, că poetulu, din punetulu-de-vedere ali pregătirei, alu
studiului artistica, s'a pusti la înălțimea chiămărei sale.
Singurulă poeti care, în epoca nâsiră de renascere, "la
vedem lucrândii în tăcere, necunoscutii, dar seriosi şi
cu o pregătire artistică, este nitatulu poetă ali 'Țiganiadei. Poema lui este și cea mai volumin6să și singură artistică din acestă epocă, în scurtă singura poemă
de adeverată valâre din epoca renascerii nostre. Suntu

17 ani de când

unu

seriitoriii germani

în o seriere

asupra literaturei Rheto-Romaniloră seriă următorele :
„Literatura daco-română nu pote s8 arate o poemă care,
după val6rea s6i mărimea esterioră, sâ-se potă asemână.
cu poema epică a lui Travers sâi a lui Girin Wietzel.* 3) Dâcă poema lui Deleani s'ar”fi tipărit! mai de
multi, sigură scăpamii de ac6stă observare despreţuitore.

A. nimerită poetului alegerea subiectului ? Și aici po-

etulu s'a urătatu măestru, Subiectulu lui nu este imaginară,ca de esemplu epopeile de animale ; Broscele

cu şârecii la Greci, Animuli parlanti
Jieni,
tră

Vulpoiulă la Francesi
elu este luatu din visţa

de Casti la Ita-

ș. a., din conomenâscă, 6”, în câtă pen-

şi Germani

tru Români, l'a luati poetulu togmai de-acolo de unde
"şi îă și poporulu cu preferință subiectele sale comice
(1) Dr. Fr. Rauseh,

Geschichte

der Literatur

des

Rhăto-Roma-

nischen Volkes, Frankfurt a. M. 1870 p. 156. Poema lui Travers
pârtă titlulu La chanzun dalla Guerra dalg chiastt d Miisch: Cân-

teculă luptei dela Castelul Miuşă ; cuprinde 104 versuri scrisă la
a. 1597 şi aflată la 1865, Gioerin (4+1650) a serisit poema vesbodin
ului Veliliniă, în 1106 versuri. Amând6ue și mai alesă' cea
urmă, ca poesiă, de puţină valore, însemnate înse ca monumente
literare ale limbei eto-romane.

.

|

—
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în poveşti, anecdote, satire, adecă din vița Țiganilori,
calulu de bătaiă alu Românului, când eli voesce să-și

facă hazu.

Dela

Țiganulu

celu ce Qicea câtră o ciâră:

„Eu seiii cum te chiamă pe tine, dar mă păcălesea pe
mine“, până la celu cu anafora mişcota,i Românulii naibei uu slăbesce pe bietulu Țigani din mușcături. Ce
subiecta pote fi mai nimeriti pentru o poemă eroicăcomică, că togmai acela, care prin tradiţiune și prin
vi6ţă, este cunoscută

ca atare, — inimosăşi fricos

este

epitetula constantu ala 'Țiganului, mai adaoge și cunoscuta ţânţoşiă ţigănescă, şi ai totu ce-ţi trebue pentru
hora umorului. Deleană a înţelesă, nu se pâte mai bine,
tâte acestea, când și-a luati 'Ţiganii de subiecti alu
umorului sei. Situaţiuni, moravuri, nuanțe s6i umbriri
de limbă chiar, tâte acestea le pote tăiă 6re-cum din
viu, elu trebue numai, pe-lângă talentulu naturali, s6
adaoge cunoseința, arta. În seurtu subiectului este nu

numai

comică, dar în adevtri

aceea

subiectulă

adecă

elu este

este

totu-odată

comicur-eroieii.

Dreptil-

şi naționali,

în câţi

ţerei

nostre,

luati din împregiurările

Er” în câtu despre originalitate, nici nu mai încape vorpă şi ni se pare, că cu drepti cuvântu (ice poetulii, că
o asemenea materiă și în acestă formă nu se află tratată în nici o literatură. Încâtu pentru înţelesulu de
fonâu, poetulă ne spune în prefaţă, că poema „este plină
de critica“ şi că „acâsta-i numai o alegoriă, și prin Ţigani se înţelegi şi alţii, carii togmal așa ai făcutii şi
facă togmai ca 'Țiganii de atuncea“. Poetula cun6sce de-

plina viâța Țiganilorii

precum şi a nemeșilori

ungu-

—
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resci, pe cari asemenea i sfâșiă cu satira sa. Este de
observatii înse, că episodului lui Becicherecu şi alu lui
Haicu s'a tăiatu după Don-Chișotu alu lui Cervante;
Haieu, frătuţuli, este Sancho Panza. Desvoltarea înse

este originală, tote împregiurările suntu 6re-cum carne
viiă din trupulu acelei clase de cavaleri Râde-scorţă și
Frige-linte, din acea boeriă ungurâseă înfamurată, calică
şi ignorantă, care, privilegiată şi astădi, 'și vinde sufra-

giulu seiiîn alegeri

pe câteva înghiţituri

de

vinarsu.

Deleanu, care o cunogeea până în măduă, i-a facută și ei
portretulu în 'Țiganiada sa, şi nici nu-i putea află locu
mai bunu, mai demnu decâti între 'Țigani. Se pare, că

poetulu sub cele doue personagie, Becicherecu şi Haici,
are în vedere anumite persâne depe timpulu sei.
Talentul poetului se cunâsce nu numai din alegerea
fericită a subiectului, dar mai multă încă din: așegarea
şi desvoltarea lui. Elu domină deplină, ea şi unu mare
generalu mișcările 6stei sale, tâte evoluţiunile ce se desfașură în doue-spre-qece cânturi, Ceea-ce înalță și mai
multă acâstă calitate a poetului este desvoltarea para_lelă şi măestra împletire a d6ue acţiuni în fondu deo-sebite, și anume tabăra Ţiganiloră și aventurile lui Becieherecii, cari se începi în cântula ala doilea și se termină numai în cântulu alu unu-spre-decelea. Este cunoscută, că acestu modii de împletire a evoluţiuniloră
din o mare

mișcare

generală

este celu mai

atrăgătorii

şi toti-odată mai grea. Elu a fostu aplicati cu celu mai
mare succesi de Ariostv în Orlando furioso. Prin ac6stă măâstră împletire a acţiunei Deleanu a întrodusă o
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- fericită preschimbare de colori, de perspective şi de
idei, care, în lunga acţiune a totului, desfetâză, recreâză
pe cetitoriu şi-lu face chiar să aştepte cu nerăbdare reînceperea naraţiunei ce poetulii a întrerupt'o cu măestriă, împletindu alta acţiune numai puţini atrăgătre.
Pentru aceea cetitoriulu este mânată de-o putere neînvinsă din strofă în strofă, din cântă în cântă,
Tote aceste mari însușiri înse nu. şi-ari atinge ţinta,
când poetulii nu ar” mai posede, ca fondi, forţă comică
şi avuţiă de idei; cea dintâia ueapărată pentru caraeterulu speciala ali poemei, a d6ua pentru a împlă cu
materială preţiosă şi variatii volumulu destulu de mare

alu operei.

Încâtui se atinge

este nu numai

celu mai

de forța comică, Deleanii

puternică, ba chiar unicul

literatura

nostră, dar totu-odată

originalu

representanti alu Românului

şcătoriu,

Umorulu

palidu,

nefiresc,

cel

mai

în

eredineiosă şi

glumeți şi mu-

lui nu este eeva imitată, importatii,
ci, precum

subiectulă,

şi umorului

şi

satira lui suntu flori sea, dâcă voiţi, urdiei eu mirosula, cu col6rea, cu spinii şi cu veninulu născută, crescuti în
pâmântulu și sub sârele nostru. Acestă Pămenteniă, fiă-.

mi permisu a formă acesti cuvântii not, căci cuvântulă
originalitate nu esprimă de-ajunsu ce voii să dicii, ac€stă pământeniă, dieu, resare şi mai puternicu, când se
încâreă omulu să traducă opera în o altă limbă, căci
este cu neputinţă a se strămută, a se varsă acâstă pă-

mânteniă în vasulu

umorulă

unei alte limbi, fără se pălesca

și s&-se apătoșeze veninulu satirei.

Acestă în-

sușire, cum vomit vede, s'a întărit şi s'a mai

înălțată

—

încă

şi prin

limbă.
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Avutia

ideilora

a făcutu, ca

pe

.

poetu să nu-l vedemu repetându-se. Elu în nici o si-

tuațiune nu se încurcă, nu se îngaimă, nu trece peste
ea ca s&-ge plătâscă 6re-eum de cetitoriii, din contră ţi
lasă impresiunea, că-n'a voitu să-ţi spună totulii, ţi-a
reţinutii unele ca se ţi-le spună la o altă ocasiune, dâcă

i va mai veni.
Ceea-ce caracterisâză pe Deleanu ca poetă, este că elă
celu dintâi a înţelesu marea însemnătate a mitologiei
şi tradiţiunilora n6stre naţionale pentru poesia română.
Acâsta "lu înalță cu atâta mai multi, căci pe acelu
timpu, pe la începutulii acestui secolu, nu numai la noi,
dar nici la popârele culte nu se deşteptase încă acestă
atenţiune pentru tradiţiunile populare. Pentru-aceea "lu
vedemii pe Deleanu folosindu-se. adese-ori în poema sa
de aceste tradițiuni. Dar întradeveri elu nu sciu să le întroducă ca elementu activi, ci elii face numai amintiri

de ele icl-colea.

Și atâta

înse este multa pentru acele

- timpuri.
În câta

pentru

caractere şi moraruri, în a cărori des-

velire se arată adevărata
poetulu nostru și-a luata
viţa ţerei sale, după ce
fâşurate în poemă esistau
dar esistă și astădi sub

putere a unui poetu, după-ce
unt subicetă pământeani, din
caracterele: și moravurile desnu numai pe timpulu poetului,
ochii noștri, ni s'ar” pară la

întâia vedere, că poetulu în asemenea împregiurări
avutu

să întimpine

nici o greutate,

n'a

fiindu-că caracterele

e ir

şi moravurile esistânda deja, nu avea elu să le creeze.
Judecându înse mai udâneu cestiunea, togmal acesta este
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cea mai pericul6să

situațiunea

pentru

poetă — faţă cu

publiculi, Avândiă şi publicula însuşi sub ochii sei ea-

racterele şi moravurile ce le representă poetulu, cum
suntu în opera lui Deleanu 'Țiganii şi nemeșii, cetitoriulu pâte. judecă numai decâtu elu prin sine, dâcă poe_tulu a observati şi a copiati bine natura, pe când în
opere cari representă caractere din timpuri istorice și

chiar

popâre străine,

dela

numai

ună omii

instruiti,

specialista, şi încă cu uni gustu fină și pătrundere ageră, pote s observe neadeverulu, să descopere " falsificarea

istorică

şi chiar a naturei, căci în asemenea

ope-

ve, amânăâue acestea se confundă între sine, chiar în=
cârcă sâ-se scuze unele cu altele, și trebue adânci cunosciinţe şi multă pătrundere, ca s6 le afli şi să-le deosebesei. Ac6sta s'a întâmplatu la noi cu greşita apreţiare
a „Fântânei Blandusiei“, neadevărată și cu totulă falsă
ca istoriăși natură, cu tote acestea prea-mărită la început din lipsa de cunoseință şi de gustu. Dreptu-aceea
esistența

viiă a caractereloru și a moravuriloru

este pen-

tru Deleanu, faţă cu publiculă chiar celi de adi,o adevărată Scilă. Pe lângă Scila înse mai are totu aici şi o
Caribdă. Elu trebuiă să copieze natura ce-o avea viiă
înaintea ochilori sti. Şi ce este mai grei, și totu-odată

idealului artei, decâtii copiarea naturei ?
“Dreptu-aceea vedemii că pentru Deleanu, în loci de-a
fi o uşurare

esistena

viiă a caractereloră

sale,

din con- _

tră-a fosti ună pericolu îndoit. S'a perielieati ela ori

a triumfata ? Poetulu a triumfatn în modulu

celui mai

Țiganiloră,

chiar” de

strălucită.

Celuce

cetesce

Tabăra

.

nu ar' cunâsce

-—
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pe 'igani, elii dela începută

va simţi

că se află, nu între umbrele, între figurile învelite în
ceţă ale fantasiei unui poetă, ci între 6meni, în adevăru
curioși, dar din carne și 6se ca toţi omenii; va simţi,
că viâţa, ideile, vorba şi mișcările loru, în fine tota ce

face viâţa, este așa fiinda-că esistă, fiind-că suntu nisce
ființe reale ce așa și-au format'o și așa trăescu, și poetula ferieitu le-a reflectata întogmai prin prisma geniului seu, nici n'a adaosii, nici n'a lăsatu nimieu. Unu
străină care ar' fi studiati Tiganiada, fără sc fiă vadută vre-o dată vre-unu Țiganiu, şi apoi sâ-lu duci
într'o laiă de Ţigani fără se scie elu cine suntu, numai
decâti "ţi-va spune: acesta este lumea care am cetit'o
în Țiganiadă ! — Acesta este adeveratula genii ! Pe câtu
poetulă s'a aflati în cea mai grea situaţiune, pe atâtă
posițiunea n6stră, ea apreţiatori, din punctii-de-vedere
de a put6 convinge, este mai ușâră, căci ceea-ce dicemu
noi despre suecesulu străluciti în depingerea caractereloru și a moravuriloru, pote să verifice prin sine însuşi
cetitoriulu

chiar

celu

mai puţinu instruiti, asemenându-

le en caracterele și moravurile vii ce le cunâsce și le
vede în tâtă diua eu ochii sei.
Chiar numai din pasagiele reproduse în caritolulă I,
se pote ori-cine convinge despre adevărulu celoru, de
sus.

Noi vomă

mai

tere ce se ridică mai

tulu ântâiu este

însemnă

încă unele

părţi și! carac-

multi pintre cele-l-alte.

admirabilă

catalogulu

stei

În cân-

ţigănesei

(strofele 43—67), cetitoriulu pare că-i vede în faptă. Ne
pare ren, că spaţiulu nu ne permite s&-lă reproducemu
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întregi. După-ce poetulu înv6că musa sc-i dee pepti
de aramă şi glasu de tauru, ca să pâtă cântă cetele viteze „din dalba

ţigăniă“, ne spune

că ântâiu

apare

câta

ciararilori eu Yoiv6dula Gulimant în frunte, care
De nu-lii va prăpâdi vre-o întâmplare
Nu va bate elu în zedară lela

Nici va zăcea prăvălitii pe spate
Neavândii elă dsră în traistă bucate, -

Urmâză

apoi Parpangelii,

care

se trage

din craiulii

Zamdadelu, şi eră celu mai buni cântăreții din gură şi :
din lăută, cu ccta lui de zlătari
din.care o parte

de

inele

şi de ţinte,

In peleuţa gâlă, golişâră.
Și scripindii de nâgră ca și o, ciâră,

E

alţii
Cu păru îmburzită, barbe spârlite,
Haine avea lungi, scurte şi învrâstate
Unii fără mânecă, alţii rupte 'n spațe.

A treia cctă, sub Voivodulu Bălăbanu, erâ a eăldărariloră
Toţi căciulaţă cu barbe afumaţe. ..
Taiă arama ca uisee șindile

Și rabdă fome câte trei dile.

A patra câtă erâ a ferariloră
Purtă ei. cu sine de vândare
Seceri, cuțite, forfece, zale,

Şi nu le lipsi numa parale.
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Veniă apoi lingurarii în frunte cu Neagulu
—colii mai bunii meşterii de eovate
De scafe, căuce, linguri, tăiere,

Răvare, hambare şi cuere.

.

;

Vinuapoi auraril în frunte cu Tandalerii inimosulii, care
Frică nu cunâsce nică spaimă,

Că ar âmblă cu dracului, pisma-li defaimă.

Er

apol
Pe urmă în stoluri grâse neașegate

- Mergea Lăsţii, Goleţii droiă
Ca nisce păzisori de bucate
Intr'armaţi cu măciuce şi maie,
- Muerile cu pruncii mici în spate
Unii ds totii goli, alţii pe jumatate

Coreodelă pe dânşii avea poruncă
Să-i povăţusscă în rândui6lă,

Coreodelă ! care ca bobi aruncă
Și cu vrăjituri Gmenii înşâlă:,
Ori-cine ce fură el scie,
Spuindu-i dracu din respântiă,

Poetulu scie s& pună cu. măestriă pe fiă-care câtă, pe
fiă-care căpitani sigilulă vieţii sale şi pe toţi împreună
sigilulu vieţii şi întregi modului de-a fi alu clasei de

-6meni din care 'și iă eroii;
_Dar' fiindă-că Țiganii pe drumu remâneau toti înderăptă pe lângă carâle cu merinde, şi se certat, Drăghiciu
betrânulu

se supără

şi mână

pe heroldulu

Ciurilă

ss

chiăme pe bstrâni la sfat, 6r' Ciurilă strigă prin 0ste:

i
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Toti omulti s'audă şi să scie
Că moşulii Drăghiciu să strigi m5 mână,
Ca totă insulu la cortulii lui s5 vie.
Cei cari-să de vârstă mai bătrână.
Uă multe are oli s8 vă Qică
Dav veniţi curându, bătulă în tică,

Este de-ajunsu sâ-la audi vorbindu, fără să-lu vedi,
ca s5 scii, că este Țiganu lritu. Poetulu este în adevtru
admirabila în limbagiulu şi ideile, nu se pâte mal ni-

-

merite, ce le pune în gura fiă-cărnia, una din părțile

esenţiale şi din cele mai grele totu-odată în depingerea
|
caracterelori şi a moravurilorii.
la fucercare,
u
Țiganilor
Când 'Ţepeşa pusese credința
şi-i aflase că suntii trădători, necredineioși, orâ6nă bu-

ciumariloru s& buciume de bătaiă şi să-se facă că şi

când ari voi să taie pe Tigani,
'Piganii înțelegândii aceste
Slăbiră Ja inimă de frică,
Cesta leșină fâră de veste,
Cela amurte nu simte nimică,
Altu să vaită în gura mame, .

Er altu plânge cu suspinare.
Mai toți acum de sine 'şi uitase,
Numa Neiecu firea "şi ţine

“ (Aderăratu). cu tața gel;

Şi trăgând adânce suspine,

7

Dar totă odată mai deschisă
Rostulii săă, şi cu nădejde qisă:

_Dăh! nu vă lăcomiți într'atâta
La țigane suflete mişele,

Sa

—

216—

Luaţi-ne averea tâtă şi pita,

Desbrăcaţi-ne pân” la cămeşe,
Numa ne lăsaţi dă mângâere
Vicţă, copii şi muere.
Sciţi bine că şi la voi săracii
Țigani trăesci numa Qân milă
Făcându slujbă, şi plătindă baracii;

Dar acâsta fu pă noi o silă:
Inse ertați-ne-acum d'odată,

S8 vă erte Maica prea-curată!

!

"Şi ce folosii dă acole ră este
Dacă ne luaţi dulcea vicță.
Şi a nostre vorii remîn6 neveste,
Cu mititei copilaşi în braţe,

Noi omii muri (cu dreptulă) dar ele
Purtâ-voră: după noi lungă jele.

_

"Pepeşu ccertându-i dice:
Voi mișei şi Smeni de nimică
Așa vă bateţi voi pentru ţsră,

Pentru acâsta v'am dată ei bucate
Şi vă hrănescii ? cidre blestemate,
E”

Neicu:
Să erte Măria Sa

(elă disă),

Noi suntemii fără de nici o vină
Că cine ar' fi socotiti să ni să
Temple

una ca ahâsta, și să vină

PE noi Muntenii îmbrăcaţi turceşce,
Insuţi Măria Ta socoteşce,

" Inse dă ami fi priceputi noi: cum că
Nu sînteţi Turci: dâră şi mârte

N
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Se întemplă : că. dă voi nici o pruncă
Nu sar fi temută: — apoi ce sârte
Urmă între noi încă nu se scie,
Destult ! — că s'alegea dă voinielă.

Eta earacterulu ţigănesei depinsi în modu admirabilă.

Cu o altă ocasiune, când 'Țiganii ajunsese 6răși la strîm-

tore, poetulu earacterisză comediâsa lori confusiune în„ună

modă

minunată

numai

prin due

versuri:

Căci de frică “și uitase de minte
Și în locă de îndăreptu mergea înaiute.

In fine poetulu în ori-ce împregiurare pune pe Ţigani,
- fă tabâra întrsgă, fiă câte unul numai, pe fiă-care “lu
depinge cu penelu de adevăraţi măestra.
Nu mai puţinii a reeșiti poetult în caracterisarea, lui
Don-Chișotu ală seu numiti Becicherecn .
Becicherecii se trăgea dintro viţă
— Despre strămoşii lui ţigănescă;
Dar moşu-sâă ajunsese în spiţă
De nemeși, prin o caste Domnâscă :
Căci mulţi ani cu lăuta și țâmbale |

" Desfătă Curtea; Măriei sale.
După-aceea dobândindă elă moşfă
Se ţinea românii — căcă unguvesce
Nu seiâ — macar pe unguriă
li mai plăcea decât românesce;
Cum şi astădi Nemeșii mai cu -stmă
Toti pe unguriă tragii și se chiamă.

Pentru acâsta şi unii unguresci nume
Fiului seă Mișca ela pusese
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Acestă Mișea apoi eşindu în lume,

Nu sciii în ce chipii aminte-și aduse
Că ar' fi ţigani de unde — se dice

Că au întrată cu tată-seii în price:
Grăindu-i! tată ! mie "mi pare
Că nu m'ai născută tu, dar uni erai,
Sâi de bună s6mă, unu Domni mare,

Căci nu simţit în mine spre mălaii
Sâii mămăligă, nici o plăcere,
Şi gura

mea totă plăcintă cere.

Hacimore! — Bătrânul

de altă parte

Dicea — bine că lumea nu scie,

Că a fostă, cărpitoriii de ciure sparte
Moșu-tăi !

:

Dar fiindii-că nu sciai unguresce, Becicherecu învâţă
pe fiulu sei „că viţa lori se trage dela Radu-Negru.
„Căci așa va crede fiă-care
Vădându-ne nâgra familiă

Cumcă dânsa începutulii sei are
» Dela Negru-Vodă,

- Sabia lui

Becicherecu se trăgea dela Han-Tataru
Căci Hanului

zetigniti la strimtorea

Jibetului de oștile ardelene,
Şi pierdându acolo tâtă fldrea
Glâtelori sale; eli ca prin pene

Scăpă, lăsând sabia de jacii
Unui

nemeşii din Vaidei săraci. -

Dela care tată-seă pe o pipă
De spumă,

prin schimbi

o căpătasă,
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Er' sosind acasă, în pripă
Sub streșină în podă o aruncasă,.
Unde zăcea de mulţi ani încâce,

Virîtă iutre nesce polobâce,

De scutariu avea pe Haicu
Omi

scunduceli

Şi forte

deșențatu

de stati; inse tare
la cuvinte

Avea — încâţi de sema

lui — şi minte.

În tâte acţiunile lori se portă şi aceștia în deplină
armoniă cu caracterulu ce li-lu împrimă poetulu dela începutu. Este înse adevărați, câ aceste personagie nu se
împunii atâtă de multii ca cele-l-alte din motivului, că
Becicherecii este deja unii caraeteri sociali resuflatu,a-

fară de-aceea elii pote fi înțelesti numai dincolo de Carpați, unde a esistată în tâtă firea lui până la 1848.
Haicu, a voitu poetulu se represinte unu caracteru duplu,
„pe

alu

scutariului

și alu

obagiului

seu

elăcașului,

nică

unulu înse nu l'ă pututi pune de-ajunsi în reliefă, şi
cu deosebire partea din urmă a caracteruluia remasu a-

prâpe cu totul întunecată.
Afară

de

ideile,

situațiunile şi

descrierile

pline de

comică și umori, poetulii depune în opera sa şi o sumă |
de idei seri6se. Mai fiă-care cântu "lu încâpe cu reflecsiuni filosofice sea morale d. e. cântuli II:
Bine ai dis

odată nu sciu

cine

Dâcă nu e minte, nică capi ss fi;
Căci din mintea slabă pe capii vine
Toti reulii:— Fericita care scie

+
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A-și procopsi mintea, în cele bune
Şi a, nu

-

o învăţă la

gânduri

nebune.

Mintea e ca câra moliștră,
Ce formă fi apeşi aceea rămâne
Şi 6răză e ca şi o până uşoră
Care anevoiă într'uniă loci se ţine ;

Măcar ce vântucelă o xăpesce
Şi apoi c'ne scie unde

se trezesce.

In cântulii alu patrulea după-ce se plânge, că adi îngerii nu mai coboră pe pământiu ca în dilele bătrâne, dice :
Cu adevărat că altă pricină
Nu aflu, fă:

că s6ă nici o credință

Noi avemi acu, sâi prea puţină,
Inse a bătrâniloră socotinţă,
Razimă pururea în lucruri sfinte
Cerulă avândă fn sufietă şi 'n minte.

La începutului cântului ală nonelea aflămu o puternică
şi amgră apostrofă la adresa Româniloră ; după-ce eli
deplânge decadinţa, aservirea și moleşirea lori, dice :
Ah!

cine acu din aceste tote

Ome ticălse te va scâte?
Au dâră cea mâle de-acu juniă?
-Ce nu ai învățată altă nimică
Fâr a vână după liboviă:
A măestri, gâlceva şi intrică;
A trândăvi pe divană cu lene

Şi a căseă gurile prin dughiene.

A se împodobi cu jingășiă”

rs

Csi

2

Mai al6să decâtiă o femeiă;
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„A-şi bagâ în haine tâtă avuţia; Aceste sunt

faptele holteie

Coconașilorii de neamii şi de riță
Din jupână pân la cea mare

spiţă.

Aceşti numa ştii între coecâne
Şi din gură a-și lăudă hărnicia,
Ex” la fruntea vre-unei legiâne
Unde împrâșcă glânțele cu miiă,
Vaileo săracii ! cum le-ar" fi grâţă!
Cum le-a” fugi sângele din faţă.
Unii coifi în capi, o sabiă în mână,
Unu pieptii neînvins, ună scuti în stânga;
Inimă și vârtute română,
Aceste numa poti să frângă
Lanţulă şerbiei tale cumplite
Popâre, ali meă, de totă ovilite!
Până nu va fi cea mai întâiă
Coconiloră îndeletnicire
A dWarmeloriă naltă măestriă ;
De patriă fierbinte iubire:
Nu vei puts tu să'ţi vii la tine,
Să gustezi sloboziă și biue.

La începutulu ce. XI arată cum trebue să fiă omulii
statornic şi cu virtute. Intre descrieri voma însemnă :
Fărmecătorea (e. IV, 23—31), frumuseţa copilei ţeranee
(e. V. 28, 29), nâptea sinistră (e. VIII 1—4), gustului
Satanei când vede venindu la iad prelați, călugări pântecoși şi boeri

cari „totă sânge

au beutu“ (0. VIII

67—

68), primulu amoră şi seducţiunea (e. X 5—12), bătaia
între

călugări în mănăstire

pentru o, frumâsă fetișără,
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care

nu eră decâtu

Aflămi

une-ori

Satana
în

ptefăcutu

poemă

diceri

(6. XI 26—45).

cristalisate cu măe-

striă în proverbe d. e:
Ostei vrâjmașe în fugă pornite
Trebue a găti poduri aurite!

— Noroculă bunti nu şade în unghețiă
"Qi pribeagi âmblă şi călăreți.
— Nu e vrednici uni bărbati să-se ehiăme
Careîn nevoi se vaetă și geme.
Dar câtă trăesci de barbă căruntă
„S'asculţi

şi de cei copți

la minte

Ca şi de nunu nare la nuntă:
Căci dicătorea vechiă nu minte;
Cu fată tânără te logodesce

Er' de sfatulu tântră te feresce.
Adecă ride Ciormoiu de opincă
Cum ride căzanu de căldae.
Se nu credi ila macar ce arătare
“Că nu din tâtă

pânea

prescură

Nici din totă lemnul se face cruce. -

IV.

Nu putemiă îneheiă acesta studiu fără a vorbi şi despre technica și limba poemei. Poetulu, cum s'a putută
vede din citațiunile de pâni'aici, și-a serisii opera în strofe
de șese versuri, cele dintâiu patru cu rima împletită al-

ternatii, cele din urmă doue cu rimă împărechiată. Ver_sulu este “endecasilabulu

italianu,

pentru - greutatea lui

?
e

—
înse în limba

română,
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nu totii-de-una

rigorosi,

căci va-

riâză între 10—12 silabe. Strofa, ca totu, este bine închiăgată, rima, afară de forte puţine

casuri, este rigorosă,

plină și avută ; acâsta i servesce cu atâtu spre mai mare
laudă poetului, căci elii și-a îngreuiatu nespust de multu
sarcina, aplicându aprope esclusivi rima femenină. Din
punetulu-de-vedere alu avuţiei „rimei, mai alesu în restrîngerea şi rigorositatea ce şi-a împus'o, poetulii 'Piganiadei
este în -generală cu multu superioră poeţilorii din epoca:
ulteridră, atâtţii de săraci în rimă, Acesta înalță pe Deleană eu atâtu rai: multi, căci, pe când seriă ela, poesiă
literară la noi nu esistă deeâti în psaltirea lui Dositeiti
- şi în câte-va, poesidre ale lui Ienăchiţă Văcărescu, celă
puţinii atâta putea cunâsce pe atunei poetuli nostru. Vomi
ved6

înse

îndată,

care este

causa

acestei

avuţii a lui

Deleanii..
Deea vomii judecă versulu lui Deleanu, ca ritmi şi armoniă, după gustului şi urechia nâstră moleşită de adi,
fară îndoi6lă că-lu voma află adeseori aspru, acâsta înse.

provine ântâiu, căci versulu este străinu și nu togmai acomodati geniului limbei române, încâtă elu chiar şi adi,

când limba a deveniti atâta de flecsibilu şi lunecâsă, apare totuşi aspru; a doua, căci limba pe atunci nu ajunsese la lucicla și vânjoşia de adi. Acâsta nu s'a întâmplatu numai la noi. Versuluiui Dante în Divina Com-

media este nespusii de aspru faţă cu ali lui Ariosto şi
Tasso ; este unu versti tăiati din granitu faţă cu nisce
versuri îinpletite din fiori. Cu tâtea aestea, eapă-d'opera lui Dante îmbrăcată în versulu lui Tasso, și nfai

—
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vârtosi în alu lui Ariosto, ar” fi adi

totu-atâtu de puţina

Divina Commedia, cum poema lui Deleanu, îmbrăcată în

vergulu nostru luciu și rece de acum, nu ar mai pute
fi
Țiganiada de aqi, verde, vigorosă, plină de viâţă şi
de

spiritu ; din

contră

ar” fi o fiinţă anemică,

vediă, blândă şi melancolică.
întențiune, ci numai

palidă,

stră-

Poetula ncstru, fără anume

siliti de starea lucrurilor

de-atunci,

și-a alesu, după părerea nostră,iunu versă forte nimeritu
pentru subiectul și spiritulu operei sale. Endecasilabulu italiani în limba nâstră are o înfăţişare simplă,
nemăestrită, în deplină unire cu subiectulu luata
idin o
vi€ță asemenea simplă, şi aspră chiar. Dealmintrea
înse
nu trebue s& uitămu, că endecasilabală italianu, așa
cum
la aplicatu poetulu variându între 10—12 silabe,
l'a apropiatu fără să fi voitu el de unu versu alu nostru
populari întrebuințatu cu variațiuni în oraţiunile
nostre de
nuntă. Prin simplitatea şi asprimea versului poetulu
a
pututi concretisă ori sensibilisă perfeetu caracterulu
simpliu, aspru, necultă, chiar selbăticosa alu personagielo
ri

sale,

atâtu când

elu desvâltă

acțiunile

loru,

dar' mai

vârtosi când aceste personagie vorbeseu ele înseși.
Intrebămu ce impresiune palidă chiar ridiculă, ca
neverosimilă, ne-ari face eroii țigănesci Gulimanu,
'andaleri, Parpangeli şi alţii, când ei urii vorbi, sari
certă
Sară înjură într'ună versu ticluitu, dulce, lunecăt
oriu ?
Nu ariifi ei atunci numai nisee păpuși din
dosulu căTora amu auqi pe poetii cadențândn-şi versurile
?
Nu

mai puţină

însemnată

este

'Piganiada

ca

limbă.

Poetulă cunâsce, adâneu atâta limba cărțiloră vechi,
câtă -

—
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şi graiulu viu din tâte provinciele române, şi în speciali

şi chipulu de a vorbi alu Țiganilori, care eli a seiută
g&-lu aplice cu nespusi electu în vorbirile şi certele
lori, împrimându prin acâsta poemei Sale şi caractereloră din ea una coloriti atâta de vii, o verdâță
atâtii de firâscă, încâti cetitoriula numai decâtu se simte,
nu între figuri, nu între păpuşi, nu între ambrele futurătore ale fantasiei, ci între Omeni vii. Avuţia limbei a
adusi cu sine varietatea rimei și a espresiunilori. Dintre
arehaismi poetului aplicu puțini, ca întortu, vince, vântă,
sâncelosă,

și îneă vre-o

câţi-va,

cu atâtu

înse

este

mai

avută în proprie formaţiuni : sufiețiă — putere sufleteseă,
tineriă, răpediă, păşită, ochiuri, nălţia, golațime, vânderiă-tradare ;

erâmpițată,

iubeţi,

irupinosu ; dinesce,

boiesce ; înfomă, înfugă, împumnă —a
stârveseui — când dice despre boerime:

luă de pepti,

Tâtă diua cu ciu ucu în gută
Pe divaniă stârvescii —

O espresiune nu se pte mai colorată şi mai energică.
Cuvinte dialectice întrebuințeză mai alesu din sudului
Transilvaniei (Orâstiă-Deva-Haţegii) unde s'a năseutu şi
poetulu, la Cigmau lângă Orâsiiă, şi anume: piscoie și
trişcă-flueriee, schilă-javră ; pârhită-amăritu, ticălosă;
ponivă-pornită,

vehementii ; tocorozescii-spunu,

toci me-

reu din gură, împără-trage în ţ6pă, cocorescăă-mă fudulesci, ms înflu în pene ; a sări asupra cuiva ; desvollidescureâ, lămuri ş. a.,a se pune în pârâ-în contra cuiva.

Espresiuni frumâse ca a băgă

în tâcă pe cinera, na-

ANR
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sulă i fumă, pentru a esprimă puterea

loviturei

one n i mute ra rd

—

ce a

primit'o cineva, plină de sine- fălost, fudulu, vârstă
a„dâncată, a cântă într'o suflată, începe de-a-sccirmă
natase încaeră, să dee de-a dărimata-âe totă,- de mârte
;

cale respândită să mai bine respântită ; minte tîmpă,
fire trândă-gredia leneşă ; ochi holboiafi ; a bate lela-a

âmblă vagabundu, fără nici o trebă, fâră ţintă ș. a,
Totă de cunoseiința şi adânculu simță alu limbei se
ține și alegerea numelori pentru pers6nele principale
din poemă. Nu este nici decum indiferentu, cum ar” crede
cineva, ce nume se dă cutărori sâi cutărorii personagie
din o poemă, mai alesi când ele nu suntii consacrate
prin istoriă su prin tradițiune. Din creearea unori asemenea nume sâu din alegerea lori, se cundsce simţul
finu de limbă, adâncirea psichică a caracterului ce
se
pune în acţiune, în generala alu talentului şi măestriei
poetului. A acâsta este cu atâta mai grei, căci nici nu
esistă, nici nu se potu ficsă regule din simpla causa,
fiindă-că acâsta este unu simți nespusu de finu de limbă,
și o lucrare psichică atâtu de intimă şi particulară încâtu,
chiar pentru” acela în ali cărui sufletu se petrece
și se
îndeplinesce acâstă lucrare adecă a scriitorului, a
poetului, remâne uni ce misteriosii, ce elii însuși nu
păte
să-și lămur&scă, ci simte numai din combinaţiunea sunetelori din nume între sine şi apa oi
acestora cu timbrulu

psihicu

ce voesce st-lu împrime

ele se stabilesce o armoniă

intimă,

caracterului, că între
care

mulțumesee as-

pirațiunea, idealulă poetului, şi cutare nume apâren
du
învestit eu cutare caracteri: ele, nume și caract
eră, a- .

.

—

281

—
de tare se îm-

tâta suntii de închiăgate laolaltă. şi atâtu

punu

şi în urma & întregului pu-

cetitorului

fantasiei

blicu, încâtu este cu neputinţă ase mai despărţi numele
de caracterii s6u din contră, căci numele representă carac-

terulu, 6r” caracterul numele. Indeplinirea, acestui fenomenu de simţi alu limbei și de luerare 6re-cum mis.
teriosă psichieă pentru armonisarea și închiăgarea dintre nume

şi caracterii,

în sufletulu lui
Sei,

ca

s'a petrecuti

astu-felia

Deleani, şi

Tandaleru,

cu

deplinii

suecesii

numele

eroiloră

Coreodelă,

Gulimani,

Parpangeli,

Parnavela, suntu nu se pâte mai nimerite, resărindu
împrumatatu Gre-cum numele din caracteri şi caracterul
din nume, şi, ca formă etnică, fiindu într'adeveră tote
nume proprie elementului etnicii pentru care se aplică.
5

*

%,

%

Credemiă, că ami probată îndeajunsi însemnătatea acestei poeme, care avurămu nefericirea să stee o jumâtate
de secolu înmormântată de viiă, 6r' aprope de d6uă-deci
de ani

stă

mârtă

şi lungită

sub

ochii

tristă
— ri
noșt

probă câti suntemi de înapoiați în gustulu artei şi
orbi în apreţiarea meritului. Credem că ne-amii împlinitu o datoriă morală catră umbra uitatului poetii, și o
datoriă naţională față cu literatura și cultura nâstră, încercându a sete din ungheţu pe o Musă ajunsă — cenuşerâsă.

POESIELE LUI D. BOLINTINEANU.
Il.
Deși celii mai însemaatii dintre

poeţii noştri, Bolin-

tineani a remasu, ca și cei-lalţi, eu totulu

Ori-cine

nestudiata.

vorbiă de elu, bine sâa reii, o făcea așa în-tr6
-

cătă, înflându-i câte-va laude fără nici. o legăt
ură, fără

nici unii căpătâii, s6u aruncându-i nisce
căutături de
vasiliseu, fâră ca să sciă nici chiar elu
pentru-ce, de- *
cât așa pote i veniă bine. Până traiă încă,
se făcuse,

prin adoratorii lui de-odată, adâncă

tăcere, şi mai vâr-

tosă după-ce în poetu dispăruse şi omulu
politiei, Er
după-ce a muritu, părea că nu murise
omul, ci poetului Bolintineanu, atâtu cuprinsese întun
ericul uitării
mintea tuturora. Chiar la mormân
- ti
fusese dusi nai
multă ca unu siinplu muritorii, în depli
nă tăcere şi
întunereeu. Pentru-ce âre? Qine este
de vină poetulu s6u publiculu ? Noi nu seriemii aici
vița lui Boliati-

neani,

cu

tote

acestea

trebue

se ne încercămi

a

res-=

punde la aceste întrebări, fiindu-eă ele
stau în cea mai

strinsă legătură, nu numai cu serierile
lui, cari noi
voimii să le judecămu în acesta studiă,
ci și cu spiri-

—
tulu

mișcării

n6stre
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literare,

și cu gradulu

de

deştep-

că la noi

esistă o

tare şi înțelegere a publicului nostru.
Mai

ântâia

trebue

s& constatâmiu,

bolă generală de care sufere publiculu, lângedia intelectuală. Publicului, elu prin eln, nu este încă în atare
s6

judece

chiar

mai

valârea
greu

seriitorilori,

decâtii

și

în trecutu.

astăi,
între

pare-mi-se,
1840—1860,

pentru-că atunci seriau multu mai puţini, și acești puțini erat cam de regulă cei cazi în adevâră puteai ceva,
şi pe lângă putere mai adăogeau și mai multă sirguință ; astădi seria o sumă de âmeni, cei mai malți aprope fără niei o pregătire, ba chiar de aceia, cari au,
fugita de pregătire, de scolă, dar cari şi-au căștipati
o brumă de rutină formală, și, mai pilinda de ici
de colea de prin cărţile altora, es şi se înflă inaintea.
publicului în pene de seriitori. Bietulu publieii afară de
acesta mai este adese-ori trasi anume pe sforă, Acești
seriitori 'şi scin ei bine nulitatea lori, și pentru-aceea
mișcă totii pentru a se pune în vedere, parte prin sfruntarea reclameloră proprie, parte prin larma ce.0 faci
amicii şi cunoscuţii, cari au să fă și ei trâmbițaţi și

lărmuiți la rândulu loră. Până când ss ajungă publicului
se pătrundă misterulu, s6u până se vină vr'unulu să
bage mâna în vespari, să-i împrăștia, se le rumpă masea, bietuli profanum tulgus i-a admirată cu gura
căscață,
!
Acesti metodii s'a întrodusi la noi deja de multi.
Bolintineani câtă a trăite a făcuta elu asemenea arlechinade ? şi-a pusă elit numele set . în proţapi să-l

|
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pârte băeţii strigânda? Nici-odată ; prin urmare mulţimea ne împuiându-i-se merea urechile cu numele lui, ci
cu ala altora, l'a uitată, cugetânău, că larma este una
“eu puterea, cu valorea. Altă causă este însuși caraateruli lui Bolintineană, cela puţini până trăiă încă. Din
firea lui -modestii, drepti şi mai pe sus de tâte nelingușitoriu, lumea, cum este ea pecătâsă, nu se îndesă îngiurulă lui, căci sciă că n'are să-li pâtă folosi pentru
interesele

sale;

mai

caute lingușitorii

fiindu

în

urmă

resplătâscă

Nici cu pompose

mese,

Lmeruri,
adi potu

ce 8

nici cu vestminte vechi,
(Horaţiu

_

și săracii,

îngiurula lui, când elu nu putea să-i

mijlee

Epist. Ii. 19, 37.)

tote acestea, cari în gilele lacome de

să facă minuni,

celu puţină

pe unu

timpaă.

" Mai încolo o n6uă causă suntu înseși ideile lui Bolintineana. Ela dimpreună cu Mureşianu, la cari mai
putemi adauge şi pe Gr. Aleesandreseu, sunt poeţii
sentimentului

și

aspiraţiuniloră

unii timpi deja s'a începutu
ționalu.

O parte

nâstre

naţionale.

De

la noi unt curenta antina-

din tinerimea,

nostră,

crescută

set

mai

„bine stricată în străinătate, în loci de-a aduce de-acoloi deile sănătâse și eminamente naţionale de cari se
„conducă poporele cele mari, din contră aducu ideile
subversive ale minorităţilor su ale elementeloră corupte, ori în fine ale acelori cari în numele unoru idei
speci6se de umanitate mascată voru -să stâreă mulţimea,
s'0 corumpă pentru ca s'o desmoștenâscă, cum ati des- -

—

stinsu

'și au

moşteniiu

291—

pe bietele

europenii

pei-roșii,

şi cum ari voi mulți, în numele acestori idei, să des- :
moștenescă și peile-brune dintre Misa şi Dunăre; Acâ-

stă parte din tinerimea nâstră înveninată de asemeni idei,
cum putea ea se mai iubâseă pe nisce seriitori în cari
totă fibra tremură de sentimentu naţionalu ? Este dar de
miratu, că togmal acești poeți aii fostu aprope uitaţi,
ca să nu die delăturaţi? Apoi să nu se uite, că elementele străine dela noi, când numai poti, nu lasă nici
căci,

nu întârdie

că

naţionale,

contra

unorii

idei, înfăţişându-le ca ceva „egoisti şi barsterpindu-le din sufletula n6uei generaţiuni,
realiseze planurile lorii. Cine va urmări cu
scrierile condeielorii .strâine dela noi, va put6

asemenea
bari“ şi
poti s5-și
atenţiune
ved6

urgiă

deșteptându

mai

ei, nu

credu

nâstre

ideile

în

lovâscă

s& nu

o ocasiune,

veninul

s6 nu-şi verse

s6

nu-și arate

colții,

contra sentimentelori şi aspi-

naționale.

nostre

raţiunilori

la ocasiune

Etă o sumă

de cause, cari

ai contribuiti atâta la uitarea lui Bolintineant, câtu și
a celoralalți
ţiuniloru

poeţi,

n6stre

representanți

ai ideiloru

și aspira-

naționale.

Ca o ultimă și lovitore probă vomi aminti, că dramele lui Bolintineanu, cari, ca sentimentu, suntu pline
de celui mai

curati

patriotismii,

de cele

mai

înalte

as-

piraţiuni ale poporului români, făr'a căroru împlinire
nu avemu decâtu s& vegetămi, au fostă în modu sistemațicui ţinute departe de scenă, deşi nu erâ aprâpe nimică originala ali nostru și mai buni cu ce se filă” înlo“cuite,

și din

contră

s'aă

aruncati

şi

se

aruncă

pe scena

—
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nosiră tote murdăriile şi căqaturile
mai

alesu

francese,

ne lipsinda,

spre

scenelora străine și
culmea

rușinei

și

a desereerării, nici chiar eărpaci de-aceia, cari piesele
străine le-au localisatu, fâcânda ca sâ-se batjocurâscă și

să-se urgistseă Românii ei între sine! Așa înțelegu ei,

şi încă Gmeni cu pretensiuni de-a însemnă nu numai
ceva, dar încă multi, educațiunea unui popori atâtii de
încercată|
Pote să-se afle cineva să ne întimpine, că nu acestea
suntu causele uitării lui Bolintineanu, ci eu totula altele.
Care anume ? Unii voră dice :.uite, Lamartini erâ pân”
acum vre-o 30—40 ani unu poeti-idola alu Francesilori, adi aprâpe lau uitati şi ei. Apoi fiindu-că Bolintineanu și Gr. Aleesandrescu

şi sentimentele
„S8 încerce

ară av6 multe

din ideile

lui Lamartină, au trebuită prin urmare

şi ei aceeași

lovitură.

La acestea

vomu

res-

punde, că asemănarea în fondu este eu totula greşită.
Bolintineanu şi Alecsandrescu nu s'a împusu la noi
prin poesiile, cari au ceva din spiritulu lui Lamartinu;
anume celă dintâiii nu prin el-giile sale, ala doilea nu
prin elegiile și meditaţiunile sale, ci din contră Bolintineană s'a împusi iai alesi prin baladele şi poemele

sale, Aleesandrescu prin baladele sale ori-câtu de puţine
la numără, prin satire și fabule. Tâte acestea, şi la
unul și la altulu, p'ai nimiei din Lamartini, care, câţi
scimă,

n'a scrisă nici balade, nici satire, nici

fabule

în

înțelesă naţionali.
_
i
Dar s6 dicemii: bine, așa este; ti au serisi tote și
cu totulă: în spiritulu lui Lamartină ; atunci întrebămaă,,
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că decă

Lamartină

ar” fi poeta români

şi nu francesu,

lami fi uitatu 6re şi noi ca Francesii ? Nici de cum |

Suntu la noi împregiurările, cari suntu acolo ? Cu marea desvoltare literară și socială, cu schimbările ce
s'a întâmplatu în vre-o 30 ani în urmă în Franţa, se
pote asemenă literatura, societatea, statulă nostru ?
Suntii aceleaşi condițiuni, şi mai vârtosu același spiritu ?
Cela ce ar” susţin aşa ceva ar” fi bunu de Golea, sâii
cela puţină ar” păr€ ci s'a sculatu din morţi de trei
sufe de ani. Nu dicii înse, eă acei ce au crescuti şi au
trăitu

cea

mai

bună

viţă

a loră

în Franţa,

urmare nu-şi mai cunoscii ţâra, nu vor
veru

astu-feliu, când

- simțindă
cugete

vedândi, nu

nu simtu!

Liberi

la reconstruirea

Î- târa nostră, Vedemi
„cestiuni de literatură,

cari prin

cugetă în ade-

vădi, audindă -nu audă,

suntu din partea nâstră să

turnului

babiloniei — nu

înse în

cu durere şi adi că, până şi în
se întemeiâză ipotese, se facil â-

- preţiări

pe basa evoluţiunei din” ţeri străine, de cari la
noi nu se află nici macar urmă, Qecâtii numai în ereerii
„celor ee le. facu.

Deeă, va s6 dică, acei poeţi ari fi seristi în . spiritula

| lui Lamartinii, atunci întrebămi pe cei ce ne-aru întin-

„ind cu acesta: bine, dar spuneţi-ne în generalii cepoesiă se serie adi la noi ? Ce: vorii respunde nu seimii,

noi însele spunema : Niciodată nu <'a serisi- la noi
„mai multă poesiă lamartiniană ca astădi. Se fima bine
înţelegi, nu ca a lui

Lamartină,

ci care

ar” voi

st fiă ca

„a Iui, 6r' dela a voi până la a pute, seimu ce va să dieă,
! În adeveru

ce se serie la ndi astădi

decâtu

eterne
20

me-

—
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ditaţiuni şi lamentaţiuni, în câtu "ţi este și grâţă s& mai
deschidi vre-o revistă su vre-ună volumu frumosi de
poesii

urite.

tațiunile

înse o deosebire

şi lamentaţiunile

deosebesc,

serisu

Este

ca cerulu

de

și anume,

poeţilori noștri
pământu,

de

că medi-

de adi, se

cele

ce

le-a

Cârlova, Bolintineanu și Aleesandrescu. Pe când

acei trei poeți scotu accentele cu rădăcini 6re-cum din
adâneuli ardetoriu ala inimei lori, poeţii de adi pare că
ne vorbesei

prin câfă,

atâta

sunti

de răguşiţi,

reci și

apătoşi, şi-ţi facu impresiunea v6eei ofticoșilori, vuitore

dar

gâlă.

Pentru

aceea ei scriu,

ei se citesc,

ei se

admiră. Etă dar, că togmai astădi, judecându după spiritulu poesiei ce. se serie la noi, ar fi timpulu pentru
uni Lamartini adevâratu.
Dreptu-aceea eausele adevărate ale uitării acelorii trei
poeţi şi cu deosebire a lui Bolintineanu sunti cele arătate de noi mai sus. Trebue s& vină înse odată critica
nepărtinitâre, în afară de colectivităţile literare compro-

mise unele prin. cultulii propriu literară și materială,
alte prin libertinagiulă ideiloru sibaritice, pentru-ca se măture cu încetulă pulberea aruncată în ochii publicului,
să scâță la lumină pe cei ce coleetivitățile i-ai arun„cati în ungheții și sâ-se pună fiă-care la locului ce-lă
„merită.

Acâsta

este datoria

seiinții

și ehiămarea

unei

societăți, sănătâse.

II.
Luându în cereetare poesiile lui Bolintineanii o spunemuă mai dinainte, că ne mărginimi numai la poesiile

—
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- sale până la a. 1855, publicate în ediţiunea din acela ant

sub titlu Poesîă vechi şi noi. Acâsta o facem din motivulă, că, deşi poetulii a scrisu încă multu după-aceea
și încă în genurile mari ale poesiei, ca epopeia și

drama, totuși scrierile sale de după acestu timpu în generalu nu poti susţină critica. În
pe Bolintineanu celă mai dinaiu.e.
resărindi ca din somni în câte-o
mai bine a resăriti în unele piese
înse

numai

întru

câtu

până

acestii terenu, și ele puteai
nostră scenă mai

ele abia mai eunosei
Iei-colea "lu mai afli
piesă. Cu deosebire |
dramatice, mai bine

astădi

stămu

fârte reu pe

să pună degenerata, căduta

sus și 8'0 schimbe

în

ceea

ce trebue

s8 fiă, o instituțiune de crescere națională, de cultură a
sentimenteloru,

aspirațiuniloru

și demnităţii

naţionale.

Dar, ami arătată mai sus, că crescerea n6stră destrăbălată,
nenațională, nu numai. nu pâte gustâ, dar' nici nu sufere așa ceva pe scenă, și când dicemu
nu trebue să probămu, că asemenea piese

că nu sufere,
suntu fluerate

pe scenă, acâsta totu ar” fi ceva, este înse ceva mai râu:
că nu se punu în scenă piese naţionale, 6” când se puni

actorii jâcă Ja bancele și cu deosebirela logele gâle, când |
înse se rătecescii pe la noi nisce trupe de vântură-țeri
compuse din jidan!ce se dau de francesi s6a nemți,

atunci mulți din noi şi mai alesu din așa disa boerime
'Și scoti: depe fundula lădii câte-o remășiță
din seumpeturile de-odată, numai ca sâ-se- pâtă arătă la înălţimea — boeriei,
Bolintineani
până la 1855 s'a ocupată cu lirica şi cu
poesia naraţivă. Lirica sa cuprinde plângeri și cântece ;

—
| piesele

în amândâue
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suntu

puţine

la numâră.

Poetulă

„n'a stăruitu anume ; suntu mai multi aruncări de condeii în-trâeătu, dar mai totu-de-una sub puterea inspițiunei momentului. Mai multă putere se simte în plân-

geri.

Începândii chiar dela cea dintâiu, O fată

pe patuliă

tinără

morței, elă înalţă elegia unde n'o putuse sui

îneă Cârlova şi unde n'a ajunsi încă nime la noi. Dâcă
cele dintâiu doue strofe din acâstă plângere suntă de-o
adâncă doioșiă, care mergea crescândi, cele trei din urmă

n

Yi

S8
Ce
5
5

E

mâră bătrânulă ce fruntea. înclină,
plânge trecutulii de ani obositi,
m6ră şi robulă ce?n lanţuri suspină,
mâră toti omuli eu sufietuli sdrobită!

-

eă ca o fire ce nasce când plâuă,

Creșeeami

în de paseri suare căntii;

Şi mie amoruli
'eu bu.e de r6uă
„Cu inima dulce îmi dă sărutări.

Ca frunqa ce cade pe tâmnă când ninge
Suflată de vânturi aici pe pămentă,
Ah! juna mea, vi6ță acuma se stinge

Şi anii mei tineri apună în mormântă!

-

sunti totu ce pote fi mai sdrobitoriu pentru unu sufetu
tinăru, ce cruda morte "lu smulge din plaiulu fârmecă-

toriu alu vieții; Blândeţa ce se revârsă ca ideiă, senti-:
mentii și stilu, peste totă acâstă piesă, stă în cea mai
intimă “armoniă cu ființa care scote din sinulu seu. acâ-

"stă plângere : este-o fată tinoră ! Poetulii nu ne-o putea înfâțişă mai

bine, pare

că o vedemi

cu ochii, decâtu

ai
aan
a ce m

m
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încungiurând'o de tâtă acestă atmosferă blândă, doiosă,
palidă, întogmai ca o vale de flori în amurgulu palidu'
și doiosă ali sorelui apunstoriă. Măestria s6ă mai bine
drâpta copiare a naturei resare și mai puternici când
vomit incerc să schimbâmi tinăra fată întruni june.

De-îndată

simţimu, că blândeţa

reii, căci atunei cerem

accente

i-ar şed6
mai

piesei forte

tari, și o _mare parte

din asemenări na se mal unesci cu celu ce plânge. Uni
simţemintu finu în ale poesiei nu va put6 s5 nu observe
şi o mare influință a metruluj în totala impresiune ce
o produce acâstă piesă. Metrulu acestei piese întrodusă,
dâcă nu ne înșelămu 1), în poesia română de Bolintineani, prin ritmulu sei rupta esprimă 6re- cum în'modiă
materiali însuși suspinulu, agonia chiar:
Ca ro-buli ee cân-tă a-marii în ro-biă.

Acesta, ni se pare la noi celui mai nimerită versi pen„tru elegiă, deși însuși Bolintineană nu-l întrebuinițeză,
în elegii, decâtu în acestă siogură piesa,
Scurtă și ferhinte este
LA O NĂLUCIRE IUBITĂ
Dulce fantasmă, unde eşti 6re?
Luat'ai shorulu linii cătră ceri,
Ca fluturelulă ce în 6teră,

„Legânată shâră

pe ariptâre?

O îngerii dulce ală vieții mele!
Ală tinereţii visă fugătoriă!

(1) Ceva cam analogii, dar” nu
„unii dintre poeţii Văcaresci

curată, se află ici-colea

şi la

.

—
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Eşti pe pământulă acestu de dori,
S6ă ari ferice sus între stele?
Decă tu viâța ai părăsită,
: Spune-mi, ferice şi dulce nume,
"88 lasă îndată viţă şi bune
Să sboru la tine, ce am iubiti!

Ideia atâtă de simplă față cu perderea cea mai mare,
căciea eră „îngerulu vieţii“, desfășurată atâti de seurtu şi
atâta de rotundu, facu strălucirea acestui diamanti,
Unu
altu poetu ari fi turnati unt roiu de strofe voindi
să“și arate durerea pentru perderea, „îngerului“ sei, şi
tog-

mai

acesta

dore si

ne-ar convinge

toti mai multă,

că

că nu-i în stare s6 ne arate.

" Cornuliă

esprimă

6răși

nu-l

durerea perderei, dar într'unt

chipii cu totulu deosebita. Poetul priode din împreg
iurările eu iubita lui unii momentii doiosă nu numai
în
sine, ca momentului despărțirei, dar” doiosu totă-odată

şi prin împregiurările ce-lu încungidră : eră în călăto-

riă pe unu deală şi în taina nopţii, er în depărtare
se
audiă uni corni sunânâi, iubita sfășiată de durere
i
dice :
Şi
”

ă

-

Ă

—

Sunetul acesta când vei audi
In străinătate unde tu vei fi

Uelu puţină atunce cugetă la mine !

Poetulu după dece ani se întoree, iubita nu-lu
_ Gunâsce, ea iubesce pe altulă,
-

mai

alia E aa

udă sinuli meu!

rii cat

Ca unii riă de lacrimi

în

„Dar când sană cornulă, nu sciu ce simţă eu,
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Acestă plângere
simţirea

naturală

nu numai “ţi îndoioşâză
și adâncă,

dar” toti-odată

inima prin
"ți desfeteză

imaginaţiunea prin. modulu atâtu de noi de ă-ţi esprimă
durerea, şi -prin mișcarea viiă ce se revârsă peste tâtă

icâna. Unu pietori
piesă unii minunatu
- În elegia, a decea,
rerile sale cele mai

măestru ar pute sete din acestă
tablou.
poetulu ne desvălesce una din dupline de amăriciune. Poetulu 'și în-

tr6bă inima sa de .ce este întristată? sâri fiindii-că sâr- tea nu i-a învoitu bunurile deșerte, peritore, ale vieţii ?
s&u pentru-că „tinera făptură“ zace în mormântulii umbrosu ? Inima respunde între altele:
Dar nu plângi tinereţa în suferință frecută:

Nică bunurile vieței ce omenii dovoscă;
Durerea ce portii este amară şi tăcută:
Căci îmi respundă prin ură acei ce eă iubesc!

Acesta este fără îndoi6lă totu ce pote fi mai durerosu
„pentru o inimă, care în acestă vicţa plină de sbuciumări, nu bate decâtă pentru binele altora, și inima lui
Bolintineanu erâ una dintre cele dintâii asemeni inimi !
Şi acâsta este în adevtri soriea lori până potii se mai
a
| _
bată încă !
Invocarea

este

uni

imnu,

care

cu

totă neasemânata

lui frumuseţă, ca fondi și formă, se pare că n'a fostu serisi,
decâta pentru-ca să fiă uitati... fiină-eă,... de-6rece
„ este

în elă

vorba ....

de

ţâră

şi eredință.

Chiar

pentru acâsta, credemi că, după 32 de ani, este bine
sâ-lii mai vedema celt puţini încă odată tipăritu:

-
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O Domne-ală Vunataţei, esenţă creatâre,
"De care nici odată eă nu m'am îndoitu
,
Tu. care-aă pusi amorulă în inimă sinițit
âre,
Și florile câmpiei cu râuă:ai învălită ;

Tu, ce-ai sădită în inimi speranţa şi
credința,

(Căci una fără alta nu poti a esistâ)

>

Ce dai, după durere, surîsulu și dorinţa,

Și după vijeltă unii sâre-a lumină;

Ce, fără încâtare, dai dilelori lumine,
Şi câmpului verasţă, şi păserei cântări
,
Şi frundeloră şoptire, şi apelorii suspin
e;

Și pe virgine buze suave sărută;
Aruncă

o cătare asupra ţerei mele!

Ea, este ca o barcă pe oceânii plutindi
—
"Când vânturile urlă în nopţi fără de
stele...
O resaltare încă gi-0 vomă

veds perindi !

Tyimete-ne, O Dâmne! lumina, ta
cerâscă;
Căci lungă fose nâptea în care noi
amii fostă ;

„Ca să vedemi furtuna ce vrea să ne răpâscă
Și sub unii malii ferice să afle adăpostă.

Generaţiunea mai n6uă, care a esilatu
patria, sentimentulu naţională şi credinţa din poesi
ă, se pare că nu
a înţelesii decâti dâue strofe pline
de ironiă cu care
Bolintineaniă 'şi încheiă Plângerile sale,
unde dice :
Când plângi acâstă
Legi, arte, instituţii
Totii ce chezeşuesce
O dulce *ndestulare,

ţâră tu eşti în amăgire:
în sinu-i înfloresc ;
o dulce fericire, nimiea nu lipsesc.

“Tu poți cântă, poete, dumbrava recorâ
să,

!
.
”
|
i
:

_

“Tu poți cântă ca bardulă sub tron adăpostită
;

i
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Er” altă-feliă pentru tine e vi6ţă durer
dsă,
Și Gmenii voru dice câ ai Îmnebunitiă,

Aceste

strofe pline de fierea ironiei

bardii

noștri

le-

au luatu seriosi, şi ca să-nu dică lumea
, că aii înnebuniti, cântânâu durerile și aspirațiunile
patriei, s'au apucati st mâne mereu zișnița hodorogitâre
a Musei loru cu
râuri de laeremi, 6" cu suspinele loru
amorâse au pusi
în mișcare morile de vânta ale fiă-iertat
ului Don-Chișotu. De ar fi voită Bolintineanu anume
să ne batjocurescă pentru tâte nedreptăţile câte i sau
făeuti, şi nu
şi-ar” fi pututu mai bine resbună, cu tâtecă lucrurile
s'au întâmplatu Gre-cum întruni modu fatala
, fără anu„me intenţiune. Dar aşa se resbună faptel
e !
La tâtă întemplarea sunta forte caracteris
tice aceste
strofe. Poetului predice generaţiunea, viitâr
e a. poeților
români, din cari unii lingușitori, alții miorlăitor
i și amoroși ca nisce motani, și ţinânda de unu felit
de nebuni pe
cei-ce voră mai cântă pâtria și aspiraţiun
ile naţionale,

Poetului predieea acâsta înainte de 1855!
Unui sufletu
simțitoriu și pâtrundetoriu nici nu putea s&-i
scape acestă
vedere în viitoriă, căci reulu începuse a se
pregăti încă
mai dinainte, dar' a-lă arătă atâti de lamur
iti cu atâta

timpu înainte și togmai precum el s'a împlinita
chiar
sub ochii noștri, acâsta este datu numai suflet
elora alese,
Liricele lui Bolintineanu, în înteles
mai strinsa,

suntu Caiccelameele

și Cântecele.

este numai, că cele dintâii

s'au

Deosebirea între ele
născutu

și se mişcă-în:

vi6ța orientala depe Bosporiă, pe când cele-l
-alte suntu

flori crescute în târa poetului. Caiccelaneele ad tota fan-
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tasiă şi farmeculu vieţii orientale, și trebue să te miri,
că ele totuși n'a prinsi, ceea-ce nu poți s&-ţi esplici
decâtu, că, pâte, neînțelese şi nesimţite în vicţa nâstră
| deplină aceste frumuseți străine, nici cântecele n'au pututu prinde adânci, celui puţină nu precum merită; o
altă causă

pote

să fiă, că și în

acestea

se revârsă

mai

multi ună sentimentu melancolici, decâtu voiosu şi prin
acesta să confundă cu Plângerile,
Cu totula în altă
» Cântece.

atmosferă

se mișcă

Câtu de simple, dar” câtu

cele 13 mici

de fârmecătâre

aceste doue strofe:
„Lana d6rme graţi6să
Peste rose, peste erini,
Ex” tu dulcea mea frumâsă,
Eștă deșteptă şi suspină!
Dormi

fromâsă copiliţă,

Dormi și numai suspină,
Şi mă lasă pe guriţă.
Rosa ta a-ţi sărută,

Următârele trei strofe:
Valusi de rose, mărgăritare,

_Riuri de aurii şi de brilantii,
Diua reversă fără ?neetare
Din cornu-i veseli de amarantă;

Sorele dulce și luminos
In totă-de-ună o se 'ncălqâscă

-

Și câmpula verde o se 'nflorâscă
Şi o să fiă cerulă frumosi:

i

suntă

-
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Ey e ca frunda ce 'ngălbinesce
Din qi în n6pte fruntea înclinii,

Şi alu meu suflet rece, străini,
Nu

mâi adoră, nu mai rodesee !

Pe lângă neasemânata
farmeculii

vieţii

strâlueire în care se înfățiștză

în cele

due

strofe

dintâiu, 6r' în a

treia să desvelesce de-odată marea durerea vieţii vesteditre a poetului, elu îneadrâză
mai sguduitoriu

toti-odată celu mai adânci şi

contrastu dintre viâţa pururea vesteditore

a omului“ și natura purarea viiă şi plină de n6ue străluciri. Și totă “acestă uriaşă luptă între omii și natură, ce
agită etern omenimea, esprimată în trei mici strofe! Câtu de simplu și nimeritii” deserie poetulu întâiulu
Sentimentă de amoru, ce la aruncati în sinuli fragedu
alu unui copilu, ce alârgă după fluturi pe vale, frumâsa

copiliță dându-i flori din pâlă:
De atunci pe floricele
Fluturii se jocă, sbora;
Că mai multă cu ramurele
Numai turburii pacea lori,
Inse pacea pentru

-

ine

-De atunci s'a turbuiată ;
Şinu-mi saltă în suspine ;
Lacremă vărsii neîncetati.

Piesa a patra, Cântece și sărutări, trebue s'0 reproducemii întregă, pentru ca să putemi desvâli frumuseţa ei :
— „la harpade aurii, poetule june,
|
Şi cântă căcă oehii-mi de lacrimi sunti plini:

—
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Eu pentru aeâsta pe frunte-ţi voit pune

Girlande de crini !&
— „In dară tn vei pune, copilă curată,
Pe frunţe-mi cunune:'eă totă voiă muri,

Câcă r6ua nu pâte pe flărea uscată
A o 'ntinexi,“

4

— „la harpa-ţi de aură şi fă să resune
Paiatulă acesta, de blânde cântări,
Eii pentru acâsta pe feunte-ți voiă pune
Ghirlandă 'nftorită de dulci sărutări:«

.

poetii nu pâte se-lu facă
gloriei primită din mâna
aminte de nimidia vieţii
taiă sboruli fantasiei ;

mite

cununa

înfiorită

să cânte nici chiar cuunei fecidre, căci elii 'și
şi acesta i năbușesce vocând înse feciora i pro-

de sărutări,

elu niei nptea

nu în-

ectă a; cântă. A se esprimă mai frumosu şi mai adânci

puterea, farmeeulu- iubirei, pentru care

poetulu uită nu

numai nimieia vieţii, dar aruncă dela sine chiar şi
cununa

gloriei,

nu

sei deea sar

mai put închipui

-vre-unu

mijloc mai simplu, „mai fireseu, pe când alți poeți târ-

nă unui potopi de strofe pentru a esprimă aceeaşi ideiă,

Acesti modu de a sensibilisă, puterea iubirei este gemenii

cu acela cum ne înfățișeză Homeru prin 0 siogură trăsătură frumuseţa Elenei, pe carg elit v'o deserie anume
nicăiri, dar' întruni momenti nimerit ne lasă st-i
simţimu totu - farmeeulii ei.- Când adecă Elena trece pe
lângă batrânii troieni cari, ne mai putând luă parte la

ie

Pe
nuna
aduce
cea, i

auziti ae

Atancea să tacă copila-lă rugă
Dar mândrul ei dulce şi n6ptea cîntă.
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luptă din causa bâtrâneței, ședaa în porta Scheiă cu
Priami, vedând'o ei, cu tâtă bătrâneţe, lori remânu făr- |
mecați de frumuseţa Elenei și începânda să-şi șoptescă
între sine, dicii:
Nu merită 'mputare, “Acheii şi Troienii
Pântr'o aşa femeiă dureri atâtea suferă.

Se putea,
câtii facându

descrie mai drasticu:

frumuseţa: Elenei de-

ca şi nisce vâji bstrâni

sâ-se aprindă

şi să

dică că merită s6-se omâre doue popore pentru ea?
La rându-lu. sei poetului nostru peutru o cunună de
sărutări

nu

îneâtă

nici

noptea a cântă,

şi cetindu

cele

doue versuri din urmă ne r&mâne impresiunea atâtu de
viiă, încâtu ţi se pare că audi poetulii cântânda. Tmpresiunea acesta este ajutată cu deosebire de răpedea aețiune

ce se petrece

între

posti şi fecidră, şi prin fericita

aplicare a înfinitivelori rugâ—cântă, care U: lasă împresiunea înfinitului. O asemenea îm presiune deştâptă și
cele din vrmă vessuri din Paradisuli “perdută ali lui
Milton, unde poetulu ne arată cum Adami şi Eva, alungaţi din raiu, esa şi ținându-se de mână apucă încet
și nesiguri priu pustiă. Cetitoriului i se pare că-i vede
mergându-mergându triști, aminiţi şi fără ţintă.

Sub, titlulu-. Pandurulii

scurte de unu genu
sale cântece. După-ce

poetulu ne: dă patru cântece

cu totulă noi

între cele-l-altale
e

le-amii cetită nu ne putemii năbuși

„durerea, că poetulă,nu ni-a

vârsatu

din

auriu mai multe asemenea mărgăritare,

cornulu seu de

-
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Mândre-ori'fi stetele 'n raiă!

.

Mândre florile pe plaiă !

”

Inse ca armele mele
Nu luceseii nici flori, nică stele!
- Vin' la mine voinicele”

|

Ca să-ți dat armele mele

-

5

Arme mândre de pandură
Cu argintu giurii-împregiură,
*
Fe

Tu la brâii de le-i purtă

Sera colea vei află
Şi copila mândruliţă

e
”

ă

Iţi va da floră din ensiţă
-Ougetări din

inimidră

Sărutără din gurişoră.
Când păgânii 'n cale-o trece |
Capului no să ţi se plece

|
i

|

Er Tatarii de-ori veni,

|

De comva ne-ară întelni- -

S'oxii. preface că aduni
Floră în iârnă pe cătuni.

Ă

ue

Inimma-mi e s6că
Traiu-mi este grei:

2 tr

-_ Multă larmă vauditi!
Nu-i pandusulă ce-a venită
Ca uni leă nebiruită,

Ci Tatarulă ce lovesce
Capulă ee se umilesce.

_ Praţiloră, sculaţi «cu toți
"S5 scăpămi țâra de hoți

IRA

'

PER

E" tu zaci în tâeă
Iataganuli mei !

La

—
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Și în inimă străină
Ca în pele de juvină

Să-mi spălă pala de rugină!
Inima-mi e sâcă;
Traiu-mi este greu
Eși acum din tâcă iataganulă

mei!

Etă, putemu dice, singurele cântece de resboii ce merită acestu nume, în literatura română. Acâstă lipsă probâză în generali slăbiciunea liricei nostre și toti odată
amorțirea

sentimentului,

vârtuţii resboinice în inima ce-

lori în haine vinete, care s'a păstratii numai
Din

cele dâue

cântece de mai

în opincă.

sus, celi din urmi

se

distinge prin o selbatică dar mărâță energiă ; 6r strofa
dintăiu şi cea din urmă, scurte și îndesate, prin contrastuli

lori, esprimândi

cea dintăiii amorţirea, cea din -

urmă erumperea furiei, suntu toti ce pâte fi mai plasticii şi energicii. Incă odată durere! că Bolintineani n'a

schimbată mai desu, mai

îndelungu lira cu buciumulu!

“Nu ne putemu incheia părerile asupra liricei lui: Bolintineani fără a aminti de traducerile sale din Anaeredar” nu-i mai puțină adev&ratu eă a înterpetati
pe Anacreonu. Eta trei cântece din cele mai
mai grele de înterpretatu, ca fineţă de idei
căci tote pari, nu idei,nu cuvinte, ci rade şi
bătători :
a
(1) Din aceste traduceri nu eunâscomi

Reuwsta Română a. 1861 pag. 114—6.

admirabilu
populare și
şi limbă,
mirosi îm=
a

decâtii patru publicate în

Nu scimi dâcă colecţiunea

întrâgă anunţa:ă acolo a apărutii su ba, noi ori-câtii amu

n'ami putut'o ad,

-

Ă

-

căuţat'o

4

onui. 1) Este adevăratu, că traducerile suntu adese-ori libere,

—
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Toţi: tusaurii. Lidieă
Nu atingi inima, mea;
Şi splendorea *mpărăţiei
Cu dispreţ o vede

ea.

Uni paxfumii plăcută stropâscă
Barba-mi, perii ce albeseui!
„Rosa n fruntea mea lucâseă!
Etă totulu ce doreseii.

Timpulă de-aqi :i-a mea avere ;
Mâne scimii, ce-o se 'neercămu ?

„Vine-o 6ră de plăcere ?
Noi s5 bemi și să jucămă;

>

Lui Bachus "vărsați pahare ;

„Mâne mortea, măi. băeţi,
Ne ra dice vorbe-amare,

Ne. va ice nu mai beți!

Ah! văsață nectară în spumă,
June frumuseți vărsa !
Poculiă setei mă consumă,
Moru sub flacăra, ce-mi dați!

-

Faceţi noi eunune ?ndată
Să "mcingu fruntea-mi ce-arde ?'n boi,
Focu-usucă de odată
|
Cele ce le puiă în locă.

Voi puteţi îndată "minge
Foculă stelei cei beresei Fa
Vai! dar cine. pote stinge

Foculii inimii-omenesci?

Fugi de mine dragă fldre,

o

P&ru-ml albă tu nu-lă iubeser ?
*

-

S

—
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Ah! deși aici sub sâre
Tu cu rosele "nflorescă,
Na te depărtă de mine,

” Sufieta dulee şi senină!
Roseă şede mulţă mai bine
Impletită cu uni crini, '

Nimieu mai greă decâtu airaduce lirica vechiă clasică

astu-feliu, ca să fiă lirică şi la noi, so putemi şi noi
gustă, Lirica ori-cărei limbi este o fl6re, care prin traducere o smulgi din pământulu ei, 'şi perde mirosulă şi
veștedesce. Br” când este vorba de lirica lui Anaereonii
care constă, aşa dicândi, din rade, mirosti și r6uă, care
este ceva neasemenatu frageda, ușor, sburătoriu, ca cel

mai fini și mai îmbătătoriu mirosă, traducerea este nu
numai neasemenati de grea, ci chiar aprâpe de desperata. Dar 6ta cântecele de sus au realisatu acesta lueru

atâta de grei, aa sfarimatiăi desperarea. Ni se va diee

pote, că poetul nu s'a ţinuta toti-de-una strinsă. de originalu. Acâstu nu este unu defectu, ci din contră o
calitate. 'Togmai aici se arată puterea și măestria tradu-

cătoriului, nu numai de-a întâree originalulu. cuvântu de
cuvâniu, cum ai întârce unu vestmânti pe dosă, cu care
îmbrăcându-te

te-ar: ride Omenii,

ci substituindu cuvân-

tulu, frasa, chiar ideia străină, cu ceva asemânatu, su
ecuivalentă din limba, frasa și ideile poporului pentru
care se traduce.

Ceea

ce este poetieii,

înţelesi,

gustatut

în o limbă, nu este totu așă în alta, şi acesta mai ades
se întâmplă în lirică, care cu deosebire trebue să fiă carne
din carnea, osti din osului, şi sânge din sângele popoă

21

—
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mau

_

rului în înțeles strinsi, căci almintrea nu este lirică.
Pentru-aceea traducătoriulă togmai prin aceea 'și arată
puterea şi măestria sa, seiindu în asemenea, casuri să afle
şi 88 înloeuâscă cu ecuivalente.— Avântul, precisiunea,
limbei tradueătoriului ţine aprope cumpână originalului.
e

%

%

Caracterulu lui Bolintineanu, ca lirici, este, dâcă nu totiide-una tristi, dar

totu-de-una

doiosii,

Chiar și în cele de

resboiii, pe lângă energiă, se amestecă şi doioşiă. In Plângeri acâstă doioşiă este adese-ori de-o putere 6re-eum îmbătătâre ; ea "ţi lasă o puternică ardere în inimă și unu feliu
de

ameţslă în minte.

De-aici provine, că unii

simtu mai

inultii acestă ameţelă, și atunci credu ei că poetului ar fi

lângedu, că poesiele lui aru fi unu felii de beutură dulce
mentii și resuflându-se

te îmbâtă

te lasă desmădulati.

pe unu

mo-

Acâstă a-

meţlă se produce cu deosebire prin strălucirea, orbitâre
a limbei și prin curgerea nespusi de dulce a versului,
încâtu adeseori acestea nici nu te lasă s6-ți mai dai s6mă
şi de impresiunea curati sufletescă, de sentimentu, şi de
multe ori nici chiar de înţelesi. Din contră alţii simtu

mai multi

arderea, ce încinge inima când cetesci poe-

siele elegice ; şi cu deosebire aceştia suntu în stare a-şi
“da semă de totă puterea poetului ; aceia cari se impresion6ză mai multa de mechanismula esteriorii, de dulesța și
strălucirea formei, nu simti şi prin urmare nu cunoscii

pe poetu decâtu după esterioră, spiritulu loră nu se pâte

at

care te adimenesee,

Dogilor

înșelătâre,

uni.și luerâ împreună cu sentimentula, prin urmare nu :

—

petrundu, nu înţelegi întregi poetulu. Din acesta motivi
,

deși Boliutineană n'a fosti studiata și aprețiati
nici: odată anume, ci numai prin aruncături de vorbe
în-tr6+ eătii, poesiele lui ai fostu judecate unilateralu
când în„tunu înțelesu, când în altulu, și mulţi în
timpurile
din urmă au remasi 6re-cum întunecați asupra
vâldrei
lui, căci. nici unulu Du

nunti

Pee

mm SăAc e

.

—
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și limpede

şi-a dati silință a ne arătă ame-

motivele

pentru o părere

si

alta,

Togmai aeâsta probeză de altă parte, că este forte
greu
1.8 înţelege deplina și a-ţi pută toti-odată espune
lămu=
| ritu vederile, cu deosebire asupra liriceloru lui Bâlint
ineanii. Nu fiă-care seriitoriu, și euatâtă mai puținii fiăcare cetitoriu, este chiămatu să-şi dee părerea asupra lui
Bolintineanu. De-aici se esplică și împregiurarea, că toți
Sau feritu a serie ceva seriosi asupra lui. Numai cu idei

și clișeuri generale de critică literară nu se potii judecă de-

„cât 6răşi numai aceia, cari lueră după elișeuri, căci atunci

„se află şi critica serisă deja Ore-unde-va, și trebue numaj

-— 50 despoi,

"Altă

deosebită

calitate a Liricelori ui

Bolintineanii

este următorea. Lirica, lui este adese-ori nu numai o
„simplă reversare de sentimente, ci totu-odată Şi 0 viiă
acțiune, cum amu arătatii cu deosebire la analisarea
pieselorii Cornulă, Cântece şi sărutări și Copilulă ; elă
lasă adecă ca -sentimentulu sâ:se nască din acţiune, cara
totă-de-una este_viia şi scurtă. Nimieu: mai grei, dar
nimici mai fericita ca acâsta. Inima se încăldesce -nu
numai prin cuvintele poetului, ei toti odată și prin
„mișcarea ce eli o întroduce, şi, mai pre sus de tâte,

—
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“prin adâncimea sentimentului, prin acţiunea iute încondeiată, ce ţi-o deschide înaintea sufletului, încâtă după ce-

tire remâni cufundati în nouli orisonă urmând chiar
fără voiă fantasia, şi sentimentuli, ce au fosta împinse
pe aci încolo prin n6ua lume. Din contra rîșnirea de
frase adeseori fără nici unu înţelesu, căci de sentimentu
pici nu mai vorbimu, propriă liricei nâstre de adi, d6eă
Musele m& vorii iertă s8 dau acesti nume unori vorbe
uscate,

înșirate

în versu

ca şi hiribele

trase

pe aţă,

a-

"acâstă rîşnire, dieu, "ți face împresiunea unei petri de :
"m6ră, eare urducă fără grăunţe și cu scârţăitulu și ho-

dorogitulu "ți sgândăre medua în 6se.
III.
Decă Bolintineani s'a ocupată mai puţini cu lirica, cu
atâti mai înadinsu a eultivatu poesia narativă. Şi în acestă genii activitatea poetului se destinge numai în epoca până la 1855 ; în cele de dup'aceea arare-ori
a mai
putută atinge ici-colea înălțimea de. mai nainte.
-Poesia narativăa lui Bolintineanu se împarte în poeme
şi balade. In fiă- -care din aceste dâue specii constatămu
“câte

doue

direcţiuni,

ce se deosehesen

simţiti

unele

de

altele. O parte din poeme, Florile Bosforului, se mişcă
nu numâi în o lume cu totul străină, dar şi coneep- |
țiunea și întregu spiritulu ce "domnesce în ele se deose- $
besce de celelalte, numite simplu numai Poeme, şi cari |:
cuprindă subiecte din istoriă s6u celu puținu din visța
nâstră.. Asemenea și baladele, unele prin seurţimea și ră-

mame

—
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pegiunea cu care se petrece acţiunea, se apropiă mai multă
de lirică, şi anume cele istorice, pentru-aceea parte din ele
au și fostu și sunta încă cântate până adi; altele, prin
desvoltarea mai întinsă şi mai lină, se apropiă de narațiunea poetică, acestea suntu cu deosebire baladele cu subiecte luate din tradiţiunile și povestile nâstre populare
s6u de propriă învenţiune a poeţului. Între acestea şi |
baladele

istorice

se află încă şi o altă

deosebire:

mai

tote baladele istorice au versulu loru favoritii troehaica
de 11—12 silabe cu rimă impărechiată, pe cână celel-alte suntu serise în deosebite versuriși rimă mai totă-

de-una împletită,
|
Vomi vorbi ântâiu despre poeme. Subiectele poemeloră suntu luate seu din istoria naţională su suntu puse
În legătură cu asemenea fapte istorice, ori suntă scose
din vi6ţa nâstră din timpurile trecute. Aşa în Andrei
poetula ne descrie luarea Nicopolului de Udrea, căpita-

nulu lui Mihaiu. Sufra este pusă în legătură cu 6re-care
invasiune a Tatariloru. Sorica este o aventură legată de
persâna unui domnă, Miehnea. In Profira se celebrâză
eroismulu lui Caloiană, moșneană din Bolintinii, loculu de
nascere ali poetului. In Tudora poetulu îniroduee personagie de-ale soţiloru de arme şi de eroismn ai lui Mi-

haiă, Sorină este o scenă din erudimile lui Mircea II.

Vedemi prin urmare, că tte se mişcă în cadre istorice fiă

reale fii mai multa s6ă mai puţinii imaginate.

In tote poemele lui Bolintineana, afară de Sorin, aflâmu uni planu forte coreetu și limpede, desvoltare firescă și bine închiăgată, diversele acţiuni forte propor-

PM

i

ționată desvltate. Altă calitate însemnată și care nu o
posedu alţi poeţi de-ai noștri, cari ai scrisă asemenea
narațiuni poetiee, este că elu nu face deserieri de tablouri
statatore, fără acţiune, fără mişeare, fără viță, cum face
Alecsandri în tâte poemele sale, ei din contrală Bolintineanu totulu este mișcare şi viță; faptele se petreci
sub

ochii

noştri,

eroii

i vedemă

ei însişi,

lucrându

6r

nu făcându-li-se poitretulă prin declamaţiuni de ale poetului, cum este de esemplu Stefani și Cărjă din Dumbrava-roşiă, Dani căpitană de plaiiă, ale lui Alecsandri.
Etă câtu de viu este deserisu asaltula cetăţii, în care
vedemi eroii princincipali luptândă şi sfărimândă :
O ploiă de glânţe

Innâcă pandurii;

în vântă vijteşce:,

ninsrea soseşte.

Dar cine-i acela ce s'a ridicati
Pe porta cetăţii, şi ce a strigau?

Apare și pere ca o nălucire! ..,
Ah!

pârta se erapă!... a nâstră oştire

Al6rgă acolo și află p'Andrei
Ce porta deschide şi întră cu ei,

.

i

O spaimă adâncă alârgă ?n cetate;
Aici Musulmanii vinii toţi a combate,

O luptă amară... mii sabii Lucescă,

Şi locului să mnâcă de sânge-omenescii.

|

Acolo bătrânii, copii, şi neveste
Cu petre și apă aruneii din fereste.

!

Uni Dani spătarulă, călare trecândiă,
Ta 'drâpta și'n stânga pe trupuri călcândă,

Unii june turcu, falnică, aci "1 întâlneşce

—
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Și, vrândă să-lu lovâscă, pe calii îlii xăneşee.
Vitezulă respunde ; 6” mândrulu Osmani
S'abate subt braţulă spătarului Dani
Cadâna îlă vede, și dela fereste,
Ocheşee!. .. Spătarulu cădu făr de veste,
Komânii vădă glonţulu de unde-a veniti,
Turbaţi, la femee mai mulţi s'aii suită

Ca leii ?n mâniă o sfâșiă îndată ;
Er' casa 'ntr'o clipă cădă

sfărâmată.

In capu-unei strade sta paşa, cu-aă săi

O miie, din cei buni mai falnici flăcsi,
O câtă de roşii aici se opreşee;

Andreiă cu mândriă în frunte-i păşeșee,
O ageră luptă începe 'ntre ei;
Din pala tăiâsă se vusă schintei;

ps

Er sângele cură şi flinta trăsneșce,
Și calulu turbză, voiniculă răeneşce.
La pepturi se luptă, se stringi, se lovescii;

Cu dinţii se sfişiă, cu pumni se isbescii!
Doi fii, la o parte se lupti Jângă-uni tată;
E paşa. In sânge i-e pala muiată:

Odiuu căpitanulă alârgă spre el.
Subt braţulă seă cado unii fii tinerelii:
Bătrânulu sei tată geme cu turbare ...
Dar 6stea Română se face mai mare,

Inn6că totă locali... şi paşa eu dori,
S'avântă 'nainte pe calu-i ușora,
Fugindiă armăsaru-l mai 0010 s'abate
Lovitii de unu glânte ce câsta.i străbate.
Bâtrânulii cobâră, aici adăstândii

Cu sabia 'n mână s5 mâră luptândă.
Dar hatmanul Udrea acolo soseşee, Ridică baltagului, pe paşă loveşce,

|

—
Acesta se 'nclina,
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6r' pân

a muri

Ursita voise amari a privi
Cădândă

lângă dânsulă, în prima juniă,

Doi fii în morminte şi fată ?n robiă.
Indată es cade bătrânului Ali,

Oștirea, turcscâ începe-a fugi.

a

Ici calul înfige potcâve uşdre
In fruntea și "n peptulă acelui ce mâre,
„Şi care, 'n durere-i, ca şarpe căleatii
Piciorulă ce "li calcă, scărșnindă, a muşcată,
Unu altă cali, mai colo, vărsândă cavalerulă,

Ali cărui braţii falnică tăiatu-Da ferulii,

In voia-ă. turbată, ici colo-alârgă,
Şi-o mână tăiată de frâi 85 'ncleşta.
Ici unu în ninsâre dă dilele sale,

Er' altulă din fugă 'ntâlnindu-la pe cale,
Se 'mpiedică, cade și alţii sosescii,

Și toţi se restornă şi să 'nvălmăşescă,
Ey

alţii, dându

arme, îşi ceri ertăciune:

Unu altul preferă, decâtu a depuna
Jos armele sale, şi a se predă,
Să-și spintece sinulii cu sabia sa,

Andreii

eroului poemei,

întâree din luptă încununată

de gloriă, alârgă să-și vâdă iubita sufletului seu, pe care
o lăsase la plecare

înnecatăîn laeremi

dicându-i aceste

__doi0se cuvinte:
Ah! dâcă ursita aşa risipesce
Ori-ce fericire ce'n vi6ţă-mi zimbesce,

Purcede! i dise copila cu dori,
Dar când tâ-i intâree, o dulce amoră !

ere ere aia a, lee eee rdemrap te

e

eee

mm

e
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[n dară căutâ-vei pe mândra-ți iubită:
Căci vântulă va geme pe pâtra-i negrită.

Dar elu o află togmai serbându-și nunta cu altulu.
Eli întră în sală pe când se ?meepi
O horă voi6să ... Maria-lă văqă.
Andrei lângă dânsa se prinde îndată,
A că mână n mână-i eră înghețată.
— Mariă, Maviă! de ce nvai vânduti ?
— Ce qici ?.. nică-odată eii nu te-am vădutii,

Respunse mirâsa. .. Andrei se uimesce:
S'abate,şi moriea îndată-li xăpesece.

Intr'o qi următâre, când Maria cu nuntașii și cu lăutarii trecea pe o stradă. nunta se întâlnesce cu unui
morti ali cărui sicriu erâ urmati de unu arapii, Maria
privesee şi recunâsce în morti pe Andreiu. Intr'una din
qile aflară pe Arapi mortă pe mormântulu lui Andreiu.
Arapulu înse eră Biulbula, încântătorea fiică a paşei din
Nieopulu, eare, înamorâtă în Andreiii și arsă de dorulu .
lui, se luase pe urma-i. Acesta este în scurti cuprinsulă
celei mai desvoltate și mai bune poeme. dintre ale lui
|
Bolintineanu.
Ceea-ce la ântăia vedere nu ne împresion6ză
în earaeterulă

lui Andreiu,

este, că elu more

plăcuti
când vede

pecredința iubitei sale, Acestă slăbiciune se pare o contra-dicere în caracterulu iui de eroii, Cum, acela care a
văduti de-atâtea ori mârtea în faţă, a cârui spadă
a sfă-

râmata atâţa,. pâte ela să âibă o inimă atâtu de m6le,
încâtu s6 moră când aude din gura, iubitei sale, că nici
nu l'a ve&dutu vre-odată ? Era elu atâtii de nepăţitiă, a-

—
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tâtu de necunoscătoriă alii inimei omenesei, şi mai alesu
a unei fete, care după condiţiunea în care ele se află în
„generali, facu fără îndoislă una lucru cuminte, când nu
lasă paserea din mână pe cea din gardii ? Când vomu
eumpeni acestă contradicere în caracterul lui Andreit
cu contradicerea

în

caracterulu

lui

Achile,

care,

pentru

o selavă ce i-o luase Agamemnoni, lasă ca Grecii se fiă
măcelăriți atâta timpu de 'TTroieni, și nu voiesee să-se
mai lupte pănă când nu cade amiculu sei Patroelu;
când Rinaldo alu lui Tasso uită în braţele Armidei de
datoria sântă cu care plecase în sufletii, de-a luptă pentru

liberarea

mormântului

sântu, vomii

Vede

că acestă

contradicere ţi se împune numai în ântăiele momente,
când înse cugeţi mai adânca asupra ei, când pe lângă
eroă puni în cumpănă şi pe omi cu tota ființă, cu tote
pasiunile, cu tâte slăbiciunile lui, 6r nu numai cu calităţile cele mari : atunci lucrulă ni se pare, ceea-ce în
„ adevăru

este, omenesei.

Eroii care

nu ară

mai

nici nu” ne-ari put6 mișcă prin faptele loru
mari

să fiă. Apoi s5 nu

se uite,

că

Andreit

fi 6meni,

ori-câti de
'si împli-

nise chiămarea de eroi, luptase, luase Nicopoluli ; elu
nu negligâză nici o datoriă eătră patria, câtră soții sei
de luptă, ela devenise 6răşi simplu cetăţeani.
Afară de acesta se nu se uite, că în narațiunea poetică,
întogmai ca în novelă, desvoltarea caracterelora nu se
pote face cu lungi pregătiri, ca în epopeiă s6â în romanți, ci din

contră

prin

evenimente

precipitate.

Este

chiar o cerință a naraţiunei poetice, de a se desfășură
răpede și a ne înfâţişă chiar caractere bizare, căci,în

alte d6ue fo-

lose. Fiinda desvoltarea naraţiunei forte viiă, închiărea
ei într'unu 'modu dramatică se unesce deplinn cu spiritulu, ce petrunde tâtă poema, și asti-feliu prin unu ultiinu aventă poetulu încheiă cu aceeași putere şi miştave, Gu care începuse,

întrându

într'una

moda

rupta

S

pitată a lui Andreiu, poetula a realisati

-

lipsa de desvoltare, ea nu se pâte împune decâti -prin
mijl6ce drastice, uimitâre. Prin acestă schimbare preci-

,
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de-

odată în acţiune cu versurile:
De ce plângi tu ra, o dulce. Mariă?
voiosa-ţi juniă ?

Unu altii folosu este, că poetula pune totu-odată “în
viia lumină iubirea firescă și nestinsă a Biulbulei, fiica
unui barbară, față cu iubirea caleulătâre a unei fete de oraşu, a Mariei, care, eum ne spune poetulu, este Iașancă.

Biulbula

se espune

ghiaurulu
lui,

ce-lu

Maria...

o! Maria!

“ți minte

din buze,

faptă

aruncă

se

poetulă :

tuturori periculeloră

iubesce, vine şi mâțre

în

ea este

că are s6 moră

braţele

căutândă pe

pe mormântuliă

fată înţeleptă,
pentru

care

tine,

și în

altuia. pentru “aceea

dice

”
Femeiă! fomeiă! de unde vii re?
Din ceră s6ă din iadură, din umbră,

din s6re?

Și 6re nu gar? pută dice toti aşa de nu mai
și barbaţiloru, afară de Andreii,

bine

Bărbate ! bărbate! ...

În poema

Safira, Lupeseu,

băiati săraci, care „prin

i

Ce aburii umbresce
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fapte frumoseîn lume-a strălucita“, iubesce pe
o fată
avută, Safira, pe care părinţii o dai după ună
avute.
Lupescu vine cu o câtă de Tatari, Safira andi
ndă fuge
la eli. Mirele avută se iă cu ai sei după Tatari, Lupe
seu este rănitu în luptă și: mdre, Safira de dure
re „se
străpunge cu paloşula lui. Eta ce minunata deser
ie poetulă venirea lui Lupescu cu 'Tatarii:

Dax colo, mai colo, departe în nâpte,
S'aude o şoptă, ună tropotă de cai.
La surdele șspte
Pandurulă lipeşee urechia pe plaii,

Şi dice soţiei.să 'nșele fugarulă
Să-i dee baltagul şi ştoa de feri
Căci vine Tatarulă

În numeri mai mare ca stelele 'n ceră. ”
E şopta cu 'ncetulă se face mai mare
Şi codrii resună de-ună tropotii întinsă;

S'aude-o strigare
Și pulberea lata pre văi s'au destinsă.
Pandurii, sub arme, trimită să vestâscă
La nuntă pre copii ee încă inchini,
Mâna voiniceseă

Abia mai ridică paharulii cu vină,
Tătarii! repetă oyi-care suflare.

În văile-ascunse cei mulţi se 'nvălesciă,
"Nainte călare,
Ajunge uni june cu coifă românescă,
Urdia s'opreşee pe valea 'nflorită.

„O albă copilă cu ochii de ceri,

se mmtemaeez

|
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Cu câm aurită
Veni la voiniculii cu zale de feri.
Voidsă, uşră, la paza de lună,
S'aruncă pre calulă acelui xoinici
Şi
toţi împreună

Cu eaii lori falnică ei nâptea despică.

În versu pare că audi tropotulii cailoru, vuetulu văilori, Frângerea versului ala treilea este da unt rară
efectii, Cu o neasemenată grațiă descrie poetulă o scenă
dintre

iubiţi la întâlnireă

lori:

— Abt lasă, dulcea mea,
A sărută pe ochii-ţi o dulce viorea,

— Nu voii o drăguliţă ! copila i: respunde;
Şi 'n mâni şi în cosiţe, ea faţa îşi ascunde,
-— In iua nunţii nâstre... augă tu mândrulfi
Ea dice, şi prin plete privesce draguli

mei?

sei:

Şi râdeşi îl muștră și 6ră se 'nvâlesee,
Şi ră pintre peru-i de auriu îlă privesce:

«

Ca sârele de vâră ce se ascunde 'n nuoril
„Şi 6 şi 6p s'arată voiosă şi plină de dori.
Dar” el sărută păru-i; ea trage-a sa cosiţă,

Și lasă desvălită suava €ă guriţă.

i

- Caracterulu de adeverată erou alu lui Eupescu cum și
alu Safirei de iubită credinci6să, reese atâtii de străluciti din următorea scenă:
— Ai noştri ne preurmă, o dulcea mea frumâsă!
Pa ai să vedi aice o luptă sângerosă...
Sub lesele 'nflor'te, vină, îngere dorită !...
Şi nu ai nici o frieă de mândrul tâă iubiti!“

-

—
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— Nu! nu: eu viă cu tine la morte şi. la viâţă!+

— Ascultă pe-ală tăi mire, o fermec
ii de dulcâță!

Căci brațulă tăi ca crinul plăplăndă
şi drăgălași,

S'a frânge sub baltaculi fiorosului
ostaşi !..„«
Fă bine!.. stati acolo; dar spunemi, dragă, mie
- De ce aenma lacrimă să verşă îţi
vine ţie?
Ori cregi că nici-odată tu mo să
mă mai vedi?
Ah! spune, spune-mi mie... tu tacă
şi lăerămezi ?:

— Imi plânge ali meă sufletii ce trebui să-se
bată

Cu fraţii. mei de:ună sânge, şi
pâte cu-alu tăi tată

— Atunce .nu se pote, Tătarii să-i lăsăma
,

Și amândoi eu caii în n6pte să
piecămaă ?«
— Na, nu, o dulee îngeri, căci
loră mi-am

dati cuvân

tul
Și trebui să-mi ţin vorba chiar
de-arii peri pământula!«
El dice şi s'aruncă Pre calulă sei
nebună.

Indată dalbe spade pre capete
resunii,
Şi munţii repetâză strigările turbat
e,

Și sângole se varsă în râuri spumeg
ate.

In, pulbere și n abură, și munți,

și câmpuri peră;

Şi stelele albinde se turburii în
eteră,

Safira încoronâză caracterulu seu
de iubire nestrămutată până la mârte, căci
Tă paloșulă din sinulă

voinicului ce more

Și pătrunqându-și peptulă se sting
e ca o flâre?
Moru amândoi, fiă-care adeverat
ii erou, Safira
- sentimentului pentru care desp
reţuesce vieţa, Lupescu
sentimentu și fapte. Acâstă
piesă, ca acțiune, este
mai vilă, cea mai agitată dint
re cele șese poeme cu
biec

prin
prin
cea
su-

te naționale.
E
Subiectula Zudorey este mai acel
ași ca ală Safirei, nu

—
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are înse aceeași viţă. Profir, ca concepţiune, dar mai

alesii ea esecutare, este lângedă.
Soriniă este o poemă mare parte în dialog și chiar.
cu scenăria, teatrală. I. lipsesce planul, concepţiunea
limpede precum și desvoltarea proporţionată. Poetuli se
perde multu în descrieri indiferente, mai vârtosă pe la,
începutu și inteţesce acţiunea la fine unde putea st-i
dee o desvoltare mai pronunţată pentru a pune mai bine

în evidență personagiele. Faţă cu aceste neajunsuri ideia
fundamentală

este

de o naltă frumuseţă,

Sorină

pe domniţa Fioriţa, care înse sentimentului
Sorină "lu resumă în următoriuli vers:

iubesce

seu pentru
!

Nu simţi nimaicu vădându-lu : lipsindă, nu îli doresc.

- Smaralda, o orfelină crescută de mică pe lângă domnița, iubi pe Sorină, și fiindu-că domnuli decisese să

ucidă pe 192 boeri cu ocasiunea nuntei

Fioriţii cu Fi-

lipi, şi între acestia eră şi Sorinu şi Filip, Fioriţa,
care aflase ceva de ce se prepară, trimite prin Smaralda
inelulu ei lui Sorinii, ea arâtându-lă sbirilori în casă
de piricolu să-şi scape viâţa. Cu -oeasiunea nuntei vistieriulu

Ghinea,

care

aveu. ordini

se omâre

pe boeri,

i

prinde, i închide, €r' elit răpesce pe Fioriţa şi o duce
la sine. Când elu voia să-și esecute dorință sa, Smaral-

da întră pe o ușă laterală și chiar în momentuli supremiu străpunge pe Ghinea și scapă pe Fioriţa. Er” Sorin, care desperata de amorula - Fioriţei âmblă râtecindi și nu se dusese la nuntă, audindu că mirele Fio-

riței este prinsi şi Paștâptă mrtea, se duce şi arătândă

—
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poetului.

Cioenirile

de

situațiuni,

de sentiraente,

aa

DEE

titi d

inelul întra în închisâre, acolo dă inelu
l mirelui, care
arătându-lu este liberati şi se duce la
mir6sa lui, şi
elii, Sorinii, more în l6cula mirelui, 6r'
Smaralda desperată că a perduta pe Sorină, se aruncă
în apă.
Va s8 dică fondulu piesei este nu se pâte
mai dramatiei şi nu togmai proprii pentru
o poemă. Prin
urmare amestecarea de poemă și piesă teatra
lă, în câtu
nu apare nici una nici alta, a fosta o
ideiă nefericită a
suntu

situaţiuni

Pintre descrieri
sărăcia, frumuseţa

aflămi unele qe tâtă frumuseţa, ca. Fioriţei şi a Smaraldei, 6» pintre

pline

a
a

fugitivă a acestori

Zi ai ea

câti se pote de puternice, Sorioii, care se
sacrifică pentru a scăpă pe prietenulu seu, mirele Fioriţ
ei, pe care
înse elu o iubi nebuni, Smaralda care
se saerifică pentu Fioriţa, până la unu puneti rivala ei:
tâte acestea
suntii pline de putere dramatică. Poetulu
înse se perde
în descrieri și se mulțămesce cu-o încondeiar
e UŞGră și

3

de efectu.

ă

tote se înalță următârea:
„Pe

malulii Ialomiţei,
Ce din Carpata gână
- In funduli unei silve
Se înălţă odată, unii
Acolo subt o 16să, pe

eterne lăerămidre
se vârsă cetinelii,
ci dese frandișâre
mititelă castelă,
mânâ-i rezămată,

Ca florea ce. se plâcă pe mlăstărica sa,

Pioriţa, se gândeșce,

şi ?n gena sa bogată,

O lină lăcrămidră, Pplăpându se legănă.

mph cai

Eră momentu-acela, când „paâserea răpită,
S'ascunde în coma verde a câmpului roosă;
Când cerulă se prevede n valea înflorită,

n

-
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Sei valea înflorită în cerulă celu stelosii,
O aură suară jucă pe floricele

Şi respândea "departe mirosulă dulce-ală lor,
Ex” und armoniâsă, riQândă pe petricele,

Vârsă în sinulă seră ună vuetă plângătoră.
A serei aripicră, muiată 'n lăcrămiâre,. Pe pletele câmpiei ici-eolo se lăţiă:
Departe unde diua apune după s6re,
Pe nisce stânci de aburi o raqă mai lueiă,
Ca unii crateră ce arde şi 'nnâcă în văpae
- De telurite feţe, vecinii muntişori,
„Ghirlandă de, flori roşii pe ema cea bălae
Ce dqiua după sine, las” a târi prin moră. -

În

Plorile

Bosforului

lume, darşi unu

întâlnimu

altu spiritu, lumea

talu este şi spiritulu din ele.

- -

nu numai
orientală,

o

altă

şi orien-

Subiectele lori, afară de

Hialu și Ortansa, suntu Inate din vi&ţa haremului turceseii, amorulu şi gelosia ; celu dintâi eu înșelăciunile
Imi, cea de-a â6ua cu erudimile ei, suntu fondulu tuturoru acestori poeme. . Scenaria este Bosforulu cu tâte
frumuseţile şi farmecele Lui. Acestă natură în câre se
petrece acţiunea poemelori a fosti şi fericită, dar” şi

nefericită până la unu puneti pentru

poetu;- Poetulii “și

coneentreză puterea. mai multi în deserierea frumuseţiloră Bosforului trecându iute, încondeindă uşori și ehiar

negligindu acţiunea, care este temeiulu poemei. Pe lângă
acâsta, poetulu desvâltă în poeme atâta pompă de limbă,
unii atâtu de vii torentu de versuri, încâtu tote acestea .
într'atâta
- orbeseu. și răpescu pe câtitoriii, încâti ela

nu pote st-şi dee s6mă de ceea ce se -petrece, de acţi-

a

a
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une, şi asti-feliu trece peste piesă fără s6 potă
şi ţin

în minte

desvoltarea

prinde

ei, ci alegându-se

de cele

mai multe ori numai cu gunetultii nespusă de dulce și
melodiosii şi eu espresiunile pline de rade şi flori, cu
unt felii de mirost îmbătătorii, ce curându se risipesce. Trebue cine-va st-se împetrâscă 6re-cum mai

dinainte
mele

contra acestori

pentru

farmece, ca s& pâtă

a află ţesetura,

acţiunea

lori.

ceti poe|

Acesta este defectului esenţialu alii acestori poeme.
Strălucirea orbitâre a formei, a scenăriei, înn6că fondulu. Atâtu subiecteleîn sine, câtu şi totu chipulu de
creaţiune și înfăţişare ali acestori poeme, reveraă asupra lora o atmosferă blândă, molatică, în adevări orien-

tală şi diametrâlti opusă aerului înviforatii, bărbătescu,
din poemele și baladele naţionale. Este rară şi de mare
însemnătate aeâstă îndoită natură în.acelaşi poetii. Florile Bosforuluiat Gre-eare asemănare cu poemele lui
Byron, ca Ghiarulu, Mirâsa dela A bidos, Corsarulu şi Pavisina, mai alesi în pompa scenăriei, cu deosebirea că

poetul Albionului,

prin

strălucirea și moliciunea na-

turei sudice şi orientale, amestecă câţa şi asptimea
nordului, și prin acesta a datu totului uni farmeei_mai
vigorosi,

pe când

unea lui mai

poetulă

românii,
din firea

orientală, s'a metamorfosată

adeveratu -poetii orientali;

şi posiţiu-

cu totulă în

Noi: eredemu, că dâcă Bolin-.

tineanu aru fi serisu Florile Bosforului în limba tureâscă,
a” fi remasu unu strălucit poetii turcescii, şi atunci
traducerile acestori adevarate Flori în limbele culte,
ari fi avuta chiar mai mare efecti, decât au pututu

ge

anuata

et,

fiinda-că ori-și-cum Bolintineani, ca români,
nu

se pâte

consideră

ea adeverati

representantii

unui alti poporii, alu unei vieți străine,
sebite de a poetului. Atâta din acestă
pentru

încondeiarea

ușâră,

fugătore,

alt

cu totulu deocausă, câtu și

meteorică

6re-cum,

aceste poeme nu potu lăsă o adâncă împresiune în sufletula cetitoriului. Dreptn-aceea ori-câta suntă de străJucite aceste poeme, din motivele desvoltate mai sus,
ele n'aă pututi să-și lupte nici-odată o deplină învin- .

gere. Toţi câţi le citeseu se îmbâtă, le admiră momen-

tanii, dar vibrăţiunile produse în sufletulii lori răpede
se aş6dă, se linişteseu, strălucirea, ce i-a orbitu, iute

dispare,

mirosulu

ce i-a ameţita

curânda

se resuflă,

şi revină în starea lorn normală remânendu ceva mai
timbrulă dulce, melodia versului,
îndelungatu în auqu
&r în minte espresiunile schânteitore.

Cele mai însemnate din Florile Bosforului suntu Zeila»
Mehriube, Giulfidană şi Siuadea. Zeila, odaliscă a
sultanului, iubesce pe Alibei, cu care are întâlniri.
Sultanul simte, că se petrece o tradare, dar nu seie

încă care din odalisce.

În o sâră Sultanului 'și petrece

cu odaliscele, Alibei vine în o luntre pe mare în drep-

tulu palatului, începe a cântă, Zeila tresare, Sultanului
înţelege - seeretulu și o dă pe mâna eunucilorii s'0 cufunde în mare. Zeila resistă, se rogă s5 n'o perqă, şi

într6bă de sârtea iubitului sea Alibei. Eunucii i spunii,
că elu deja nu mai este, că a fostu. cofundată ; atunci

Pi sboră dela mine, speranț” amăgitsre!
Din cupa-ţă înflorită et nu mă mai brâneseă.
Din eruda desperare, ali morţei negru sâre,

]mi place să trăescii!.

.-.. -

"Te du de amăgeşce o inimă iubită

_

Ce dârme legănată de tinere plăceri,
Şi scutură asupră-ă aripa-ți înflorită;
Dar ei voiit trece-riâţa în lacremi de dureri?
Unu şiră de suferinţe a fosti'2 mea juniă :
O qi de fericire nu potiisă numării ei,
Singurătatea încă din frageda-mi juniă
Toti plângâtore șede la căpătâiulu meă.
Şi nimene nu scie durerea ce mă bate—
Suspinele-mi pe vânturi revarsă dorul mei,
Şi laerimele mele în valuri turburate
Cu sânge curgi mereă!“

-

N

În doioșia cântecului se resfrânge ce urmeză numai daE

în versurile

următâre:

E ora când mirâsa, zefirului dulee

Rosa, îmbătată de ali nopței cântă,

e pe,

Lasă scurtazi. viţă a sbură la nori,
Piubere de stele pe albastra undă
Se prevădii cochete în splendârea lori;

Da

Vesela sultană celor-l-alte flori,
Pe o profumată dulce sărutare

m
iii
pa:z

=

Plâcă mândra-i fiunte, până să-se culce,
După sărutarea tinărului vântă ;
Şi'n a sa suavă dulce desmerdare

fr
vas

câtu.

—
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Er" din sinulă măre. dâsă şi rotundă
Luna îşi înalță disculi bălăiori,
Şi prin munţi de valuxi pere şi s'arată
“Ca surisulă dulee pe-uni chipi întristatu,
La a sa lumină viă și curată
Valuli dalbe spume trece coronati>
Dece-eunuci cu faţa negră și 'nereţită,

Poxtă o femee în eaiculă lori.

„prin
|

descrierea viei şi duleei naturi se pune prin

trastu

„

-

în evidență

Genială

este

tristeţa,

crudimea

urmaătârea

arata lui Alibei. că nui

scenei

asemenare

con-

ce urmâză.

prin

care

Zeila

descopere cum

în starese-și

ar voi foculu inimei:
Te iubeseii!... ah! dragă! rosa se esprimă .
Prin profumu-i dulce și desfătătorii,
Paserea prin cântu-i, st6ua prin lumină;
Dar că n'am cuvinte pentru-ală mei amoriă!

i
d

Mehriube

este fiica Carpaţiloru, eum ne spune poetulă, va să dică o română. Totu orașulu este în serbătore, căci bătrâna Valide are st presente Sultanului darul îndatinata — o frumuseţă de jună fecioră. În publiculu ce asistă la acesta ceremoniă se amestecă unii

străinu

dela Istru îmbrăcată tureesce,

Ochii lui și ai

Mehriubei, inbitei sele, se întâlneseii, Serbatorea trece.
Mebriube șede tristă

lângă

Snltanv, sufletula ei sboră -

la dulcea ei ţâră și la adeveratu-i iubita:
_

Capului ei pe mână

cade gânditoriă,

Ochii sei cei negri p'intr'o dulce rouă

i
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Mângăe surfaţa latului Bosforii.
— Storge-acele lacrimi, resfăţată flore

Ce-amu cules din munţii verdilori Carpaţi!“
Dice ei Sultanulă. Juna plângătâre
Câtră eli întoree ochii-i lăcrămaţi,

— Strălucite Dâmne ! lacrimile mele

.

Pâte fi mai magiei pre pământă șin cert!
Uită-acele câmpuri unde nică-odată
Sicomoruli verde nu a înflorită,
Unde cormoranuli eu aripa r6tă,

Aura din mare nu a risipită1“
— Colo unde rada unui dulce sâre
Peste stânci uscate nu s'a pulberată ;
Unde ca fecidra într'o serbătore
Cu câmeşi de aurii câmpului e 'mbrăcatii;

Unda limba dulce şi armoni6să

Sună ca suspinuli vântului uşoră,

P'inwe a câmpiei comă mlădi6să
Eii voescu

a merge,

eii voesce

să mori!“

— Dar pe-acele țărmură omaulii nu iubesee;
“Înima-i e rece ca ală ernei v6ntă,

Şi-a ta frumuseță eare mă uimesce
Troece-va ca florea lângă ună îmormântă!
Impărţesce-amorulu ce mă încongidră!
D&că pentru-acâsta poti să facă ceva,
Cine să trăiâscă, cine vrei să moră?
Sârta omenirei stă pe buza ta.%
— Colo unde limba cea armonisă

am m

Numai focului fragedi din a ta juniă

rai

Cură pentru ţeră d'unde m'ai răpită.“
— D6că pentru asta rîureză ele,
Şterge-le,o fexmeci îndumnedeitiă !
- Dulee Mehrubică! Lasă-a ta privire
P'ală acestori unde dulce legiveră.

—
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Sună ca suspinuli vântului uşoră,
P'intre a câmpiei comă mlădi6să,
Inima mea sbâră la uni alti amoră !*

« Sultanula

înfuriatu la aceste cuvinte

în Bosforu.

Eunucii

o aruncă

din

ordână s'0 arunce

palatii

în mare,

iubi-

tulu ei înse din întâmplare este aci, o: pescuesce îndată
din unde.
,
Începutulu piesei este însemnată prin o admirabilă

deseriere a Bosforului.
Giulfidanii are o acţiune mai energică,i lipsesce înse

strălucirea celori-alalte. Ali iubi; pe Ginlfidanti, care
înse sa vândutu pe bani grei şi-a întrații în Seraiii,
Ali se face ianiceriu, revâltă o parte din ei, atacă Seraiului şi vine față în față cu Giulfidanu, care remâne

înmărmurită,

O despsiă

împreună cu alte odalisce, şi

despoiate ianicerii le mână cu biciuli prin orașă ;
privesce, dar”

Al

„1... faţa lui se înereţi
De uni risă satanică, când de bucuriă,

4
Când de-amărtciune: eli înnebuni!

Hialii şi Ortansa suntu lipsite de acţiune și în” fondii
nu suntu poeme, ci numai nisce reversări lirice, în care
plutesc d6ue frumuseți adorate de poetii. Amând6ue
aceste piese şi mai alesu Hiali, care- va să dică fantasmă, întreca pe tâte cele-l-alte prin avântulu și strălucirea lorii ; aici vorbesce nu numai

fantasia,

dar şi inima »

poetului. Cu grei se pote rumpe și reproduce ceva sephratu din aceste d6ue piese, întogmai cum nu poți s&

—

“împarți o flore,
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fără s'o distrugi. Fiă-care

versu, fiă-

care strofă este o fâiă și tote împreună faci florea.
Cu tâte acestea, reproducemii-câte-va, strofe pentru ideia

frumosă care

resună misiunea artei,

Poeţulu qice fan-

tasmei sale, că omulu, poetulă, de ce sâ-se
cu visurile deşerte,

ocupe elu

cu farmecele trecătâre ale naturei, căci

Sorta-ţi pe
Este de a plânge
Și cu-a ta ţerină
Vermii. în

pământi
după visuri vane,
să hrânesci, sărmane!
mormântiă,.

Er” ea respunde:
— 0'poete! "ni gise alba călătâre,
Musiea naturei este-amăgitore:

Sunetu-i ceresc

_

Ne însufiă eânturi ce tu dici deșerte;
Dar ale naturei magice concerte

Nu ne mulțămeseii.

i
-

Arta le culege și le curățesce
Cu puterea sacră ce-oniulă
Dela Dumnedei.

moștene3ee

Florile perdute "n erbură luminse,
" Când le faci buchete nu suntii maă frumâse ?
Spune dragulă mei?
N

>

-

In nici o speciă. de poesiă, din câte a cultivatu, Bolintinganu nu este atâtu de originali, p'a atinsi unu
succesi aţâtii de mare, ca în balade și cu deosebire în
cele

istorice-naționale.

Eli

este

aici cu totulă

originală.

rata
pt 7 TFE
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N'a urmatu nici modele străine, nici vre-unii altu poeti
românii

n'a mai

serisu

şi ori-cine s'a încercată

ceva

asemenea

să-ln

imiteze

înainte

de

eli,

a remasi .atâţii de

micu pe lângă Bolintineanu, încâtă abia se vede cu mieroscopula. Bolintineani nu numai a aplicati celui mai
nimeriti metru, căruia elu celu dintâi i-a datu adevăratulă lustru şi val6re, nu numai a seiutu să aplice rima în
forma

cea mai

simplă şi mai

naturală,

nu numai
a creati

unt anumiti stil, când de-o duleță farmecatâreă, când
de-o energiă cutremurătâre, când de-o seurţime şi concisiune 0s6să, când de-o uiţime fulgerătâre,-dar' a revârsatii totu-odată în aceste balade

o deosebită atmosferă,

care prin strălucirea, şi chiar profumulu ei te transportă -

cu totula în acele: timpuri eroice, şi încă de uni eroismii propriu trecutului şi vieţii specifice a PoporuluiRomânu. Poetulii nu ne aduce pe eroii vechi înaintea,
nâstră, din contră ne transpârtă pe noi în timpulu
lori, ne duce şi ni-i arată, și noi nu-i vedemu învâliţi
în cea fantasiei: poetului, ci 6re-cum trăinda și luptânda

înaintea

tineanu:
Prin

se

acesta

nostră.

descopere

Prin acâsta en deosebire

ca uni iubita

se esplică

și o altă

Bolin-

fiu alu Maselora.

împregiurare

în viţa:

poetului. “După anulu 1855 în nici o speriă de poesiă
ma mai atinsă vre-odată succesulu, care la atinsu din
când în când în balada istorică. In acesti genu zace
adevărata lui tăriă, şi suecesulu lui necontestată.
Deşi Bolintineană n'a cunoseuti pe celebrulu poetă
germana Uhland,

meni. Fie-care

ei

înse
în baladă,

suntă doi

fraţi ge-

cântă treeutulu eroica alu națiunei sale,

anal

—
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și amândoi în belade, amândoi revârsă în ereaţiunile lor
atmosfera eroică chiar cu profumuli ei, deosebindu-se

înse fiă-care după caracterulu poporului, dipă natură
deosebită a pământului în care a nâscută fiă-care. Pe
când poetulu germani reversă peste ereațiunile sale unii
felii de. câţă mistică, uni elarti-obseuru proprii Germanilori, și în generalu popârelori nordice, Belintineana
înundă baladele sale de o lumina schinteitâre, în câta în
radel
'ei ochiulu
e
interni alt poetului pâtrunde 6re-cum
chiar şi ceea-ce ascunde viitoriulu. Pentru-aceea vedemi
în baladele

lui

Bolintineanu

adeseori

arătările

viito-

tiului.
|
”
Asemaânarea între acești doi poeţi provine din asemg

narea

timpurilor în care a trăită şi a gerisii

fiă-care:

Poetului germani serie în timpulă sguduitâreloru evenimente dintre 1805—1815 și între 1815—1847 timpulu
plâsmuirei aspiraţiuniloru de unu mare împeriii germani
și a pregătirei poporului încetuli cu încetulu pentru realisarea acestui ideala la una momenti dati. Intogmai și
poetulu români serie -cu deosebire între anii 1842—1855,
timpu plini de cele mai mari evenimente, și de vii aspiraţiuni ale poporului romanu. Etă cum aceleași timpuri produci aceiaşi 6meni. O ngua probă acâsta despre
adeverata și înalta chiămarea lui Bolintineanu ea poetul.
Ela nu âmbla dibuindu în întunerecu după Musa despre
care a visati
nime

şi ar' voi s'o afle; și pe carenul'a trimisă
8'o caute ; -din contră Musa vine cu el de mână

și spune lumei: acâsta este fiula meu! Apr6pe tte baladele istorice seris6 până la 1885 se distinga prin pu-

abia

cui zidi

terea

imaginaţiunei,

—
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prin

căldura

sentimentului

şi pria

vigorea espresiunei. Este chiar uimitoria, cum elegiculu
Bolintineanu şi fârte adese-ori blândulu poetă, în aceste
balade este ageai, scurtă, îndesata, încâtă adeseori ele parii
nisce lovituri de spadă răpedi și sfârmătore. Cu deosebire poetului prepară 6re-cum mai dinainte atmosfera eroică în care întroduce dela începută pe cetitoriii, 61” acţiunea
baladei o grăbesce dându-i prin acâsta o viţă forte miş-

*

pe cetitorio incordatu şi deslegânâni: acţiunea, adese ori prin 0 singură lovitură, ca 6. e. în Mamă

cată,

ținându

luă Ștefanii cel mare, Tepeșiă și Solii, din cele

după

1855 Cupa luă Stefană şi Daniilă Sichastrulii. Deosebitu
frumâsă, ca sentimentu şi artă de espunere, este Radulă

Dommnuliă și fata din casă ; deslegarea atâtu de neașteptată
din ultimele doue versuri. ori-câta se pare de simplă, este
de-uni

neîntrecuţă

efeeti,

căci după-ce

tte

pregătirele

de mai nainte desfâșură în fantasia cetitoriului unu
blou din cele mai cumplite, ca legarea cdpilei de
unui cală selbatieă, târîrea şi sfâșiarea ei, de-udată ca
farmecu vedi schimbându-se: în o scenă din cele
răpitore — în

ta- .
c6da
prin
mai

nuntă,

Cu totulu de altă natură suntă baladele de propria învențiune s6u luate din tradiţiuni naţionale. Poetului lasă
adese-ori frâu prea liberi fantasiei, prea desvoltă amsnuntii. acţiunea și prin ac6sta lângedesce. Cu tote acestea; aflăma

ună numâru

între aceste

balade

de

multă

fruniuseţă nu nuriai ca ideiă, dar şi ca formă.
Intre tote în Michnea și Baba poetulu desv6ltă uni
neasemânatu bor alu fantasiei și o selbatică energiă, înse

numai aşa cum a
cum a schimbat'o
Blăstemulu ce-li
aduca amintese

publicat'o. pentru întâia Oră, €r' nu după
şi a deformat'o în edițiunea din 1855.
aruncă baba asupra lui Michnea nu-mi .
aibă păreebia nici. chiar în marile ]i-

teraturi străine, câte cunoseu:
Ori
Să
Să
"Și

unde vei merge, să calci,
calei pe-unii cadavru, și
strîngi tu în mână-ți tota
oră-ce ţi-oră spune tu tâte

|

-

o tirane!
visu-ță sâ-la vedi!
mâni diafane!
să credi!

Să-ţi ardă plămânii de-o sete adâncă,
Şi apă, tirane, sd nu poţi să bei!
să simţi totit-de-una asupra-ţi o stâncă!
— Să 'nelini a ta trunte la eine nu vrei!
Să nu se cunâscă ce bine vei face!
Să plângi înse Jacremi să nu poți vărsă!
„Şi ori-ce credință, și ori-ce îţi place,

Să nu poță tirane! să nu poţi gustă!
Să cregi că ești genii, s5 aibă dile multe ;
Şi toţi ai tăi moră; 6r' tu să trăesci!
Şi vorba ta nime sânu e aseulte,.

Nimjeă să-ţi mai placă, nimiet să doresci !

Vehemenţa, plioă 6re-cum de-unu focă eonsumătoriu, n6mărginita varietate de nefericiri aruneate prin blăstemu,
probsză o avată fantasiă şi o adâncă revoltare a senti"mentui,
“ "Poti

semne neîndoisse
aceeaşi

ideiă,

ale darului.

chinuirea

unui

domni

desvolta poetulii şi în O ndple pe morminte.

eu multi

mai slabi

în- cari. se deseriă

tirană,

o

Ideia înse

esecutată. Cele diatăiu optu strofe
spaimele

morții

suntu

la înălţimea

m

981

subiectului, încolo 2—3

=:

strofe bune

-

şi restula fără Va= .

- d6r8,. lângedii ca ideiă și slaba ea formă.
Domnulă de râuă, tradiţiune populară de înaltă fru- museță. Poetulu înse

nu a putut

reversă în balada sa

atmosfera eroică din țimpulu mitici în care se petrece acțiunea, ci i-a dati 'unu aeri

cu totula

moderni şi cam

asemânătoriti cu moliciunea, duleeța orientală din Florile
Bosforului. o.

In Cavalerulă şi fiuturulii ideia este genială, balada
se versă în unde strălucitâre, dar impresiunea se şterge
curândii. Motivulu este atmosfera eterieă În care învelesce poeţulă acţiunea.
|
Dochița este o scenă imaginară din vieța-lui Stefanicelu-mare. Stefanu uitase resbiiele, "și petrecea încureatiă
în laţurile amorului şi în ospeţe. Uni poetu cu plete .
albe se ridică dela 'mâsă şi Juănda paharală închină qicându :

_

”

„Moldova mea cea dulce !'-0, ţră multă iubita
De ce cu vâluli morţei-ţi-e fruntea coperită ?
Nu eşti tu semânată cu eânge vitejeseă ? |

-

-

Pe luneile-ţi ridinde eroii înfloreseii

,

tie grei AN

Fecidrele-ţi sunti dalbe, plăcute, glorise,
- Ca stelele de aur în seri primăvărâse.
Cosiţa ta balae cu dulci flori împletită
De riuleţe limpegi nu-i Gre înflonită?
7
- 0, ţâră! ce-ţi lipsesce de-atâtii. te-ai fntristatu?
Dar ce strigare crudă tăcerea-a turburatii ?
Sizăivulă întră n ţâră, şi arma vitejescă _
Nu se ridică încă pe barbări să sdrobâscă ?
Ah! umpleţi până mâne paharul meă eu vină!
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E

S8 uiti ruşinea vâstră, să 'nnecu alii mei

suspină !

Mă îibstaţi pe mine de dulce frumuseţă,
”
Ca să-mi aducă a-minte de mândra-mi tihereţă
Atanci de dece brațe eh n'aveami

Ă

nici o frică;

Sburamii la luptă âr&pta ca fulgerul ce pică,
Er sângele din spadă cură ca ună isvoru: ...
Adi anii mă apasă cu greutatea lori,
Și mâna-mă tremurândă abia mai cârmueşce
Tambura ruginită şi-un câlă ce *mbătrânesee
Mai slabi ca mine

este poporul

româneseu

Ce-a strălucită odată în câmpul vitejescă!
Căci inima-mi totii bate lu fală, vitejiă;
Er el perduta tote: credință, bărbaţiă;
Amara moliciune, mir€sa celori: morţi,
Inirat-aîn loeașuli vechiloră mei consorți ?
Dar cătră cine Gre durerea mea voit spune?

Pi x

Ah! cine la mărire vrună preţă aici, mai pune?

Er" Stefani turburatu:
Ţera încă vieţuesce:

Ă

E

Bravii n'a perită
Tu, ce dorulii te orbesce,

Bâtrâne-ai minţită,

.
E

Ă

Și bătrânul

Dar poetul de-odată
Barba și -aruncă
Şi 'nti”o albă dulce fată
Paţa îşi schimbă. -

poetii nu erâ nime altulu

soția -lui Stefană, Dochiţa,
Atunci Stefanti, doranulii-mare,
Buciumu-i sună

decâtu însăși

—

339—

Şi de oștile barbare
""

"Pâra curăţă.

Vorbirea poetului, seena desvălirei, revenirei lui Stefanu ia vechia sa vârtute, sunti tâte pline de efectu ;
începutului: înse este forte palidu, molatieu şi lungii.

Este adevăratu, că tote acestea, s'aru părea,că simboliseză
moliciunea

petrecerilorii

lui Stefani,

înse togmai

acâsta

nu se unesce în fonda cu caracterulu lui Stefani și cu
atâta mai puţini eu răpedea și energica lui deșteptare,
unde

apare

Gre-com

numai

mişeându-se

şi suflândi,

și

pe inimicu "la vedemu de-odată fugindi în tote părţile.
Drepţii-aceea poetula a greşita insistându prea multi în
descrierea

moliciunej, care trebuiă

încondeiată

nu numai

cu câte-va trăsături energice,
Y,

Acesta este Bolintineani

-

judecati in parte după fiă-

care speciă de poesiă, ce a cultivatu elu în epocasa de
putere, căci, ami dis și 0 repetămiă, lucrările sale de
după 1855, nu potu susţină. critica. Acum înse trebue
să ne concentramu și să ne dămu părerea asupra poetului întregă, s&-lu cumpenimii de-odată din pune-

tului-de-vedere generali

ali întregei

sale activităţi de

poetă,

Toţi poeţii noştri din epoea
adi se împariu în due elase
toralişti, alţii rutinari. Ca se
teorii ad-hoc, după cum faci

de rendscere chiar până
: - unii instinetivi s6a nanu ni se qică, că facemi
criticii de coteriă, să lă-
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“sămi pe celebrul

esteticii

=

Vischer

st ne

spuna cine

a
a
suntu acești poeţi:
-:
„Poetulă naturalista posede în adevăr destulă putere

prin care pâte esecută cu uşurinţă representarea 'esteTiOră. a imaginei ce și-a conceput'o în fantasia lui, da”
fiindă-că

ela nu

voesce

-să înveţe,

s&-se cultive,

operele

lui chiar cele mai bune remânu învâlite în unu felia
de selbătăciă, şi, fiindu-că elu s'a înerequtu întâmplării,
astu-feliu serie adi bine, mâne reu, și se deăă cu anumite
forme, cari, lipsite de sirguință,de meditațiune și de

toriu.“ ?)

”

Bă
portretulu. poețiloru noștri, dintre cari ami pute
-- seote numai pe Deleâni. Educaţiunea _literară- întelectuală
le-a serviti în generali - numai pentru a deșteptă in-

stinctulu
din adormirea lui firesca, de a-lu face pe cu-

"tare s6u cutare luătoriă aminte,
mai

multi set mai

» bătorii,

pentru

puţinu,

mai

că în ela se află aluată
lângedu

Plemădirea. unui poetii;

(ID) Dr.-F. Th. Vischer, Aesthetik, UI 109,

sâu

pentru

mai fer-

alţiia

DIE

artistice, din -o putere naturală

ui

esperienţei

a

resultatele

plină de căldură la începuti, ajungă a fi numai o ma:
nieră sâcă, mijloce fâră viţă, morte. Contratulu naturalismului este rutina scolastică fără talenta: rutinariulă, prin esperință şi desteritate,- 'şi câștigă apucături
și isteţiă technică, dar fără cultură temeinică şi fără seriosă meditaţiune, "ţi seutură ușoră lucrulu din mânecă,
"ți stă tota-de-una
-la disposiţiune, nici-odată nu. se- încurcă, dar nici-odată nu devine adânca şi cuprinde-
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servitu ca să-și căștige 'rutină, isteșiă tehnică şi câteva elişeuri de idei. Ajunși ei la acestă cunosciință
seu istețiă technică până la unu punct Gre-care, v6denda că potă 'să transmită prin graiu viu, prin scriere,

ceea-ce se agită în sufletului sei

mintea lorii, eredu că

acesta este deja totuli pentru a fi poeta. Astu-feliu toți
acești poeţi se cugetai și

se cugetă

care de-aici încolo ares6 curgă mereu

ca inu

istoru din

versuri, fâră se

țină s6mă, că isvorulu are să sece dâeă nu-lu voră alimentă prin continuă educaţiune literară-artistică și prin
neostenită sirguinţă.
.
Numai aşa ne putemu esplică o aparință, care se repetâză la toţi poeţii noştri într'o formă. Fiă-care adecă
cântă cu succes mai mare sei mai mici în anii primului avânţii tinerescu, şi îndată apoi începi a se repetă, a se copiă ti singuri, întogmai ca paserile cari au
cântecele loră câte-va întorsuri stereotipe, tipice, ce
le întorci eterni, și, ori-câtu de dulei să fiă ele, devinu
monotâne şi chiar nesuferite „dela unu timpu, seu celu

puţinu fără înteresa; astu-felia acești poeți curându |
lângedesea şi chiar amuţesca. Când te aștepți, ca, după
încercările nesigure, după dibuirile prin întunerecu ale
tinereței, s& vină bărbatului matoru, puternicei, care aa- |
junsu s6 cunâscă ce pâte și acum să-şi concentrez
e |
tâte
puterile ce i le-a datu firea, le-a agerita, le-a înavuţitu şi
le-a înalțatiăi elă prin neîntreruptă cultivare literară-ar-

tistică, vedi că tinărulu poeta, ce așteptai se-lă vedi poetu
bărbatu, deja este unu moşu bătrâni, acârui vâce s'a
stinsu cu totulu, stu, silindu-se s& mai seâţă câte ună
i

-

Ia
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acordu, decă nu scârțăe, refleeteză celu multă
stinst,

răguşi

din

timpurile

tinereţii.

uni eche

Acâsta

se

în-

tâmplă cu deosebire la poeţii cu dari. Poeţii rutinari,
și în tinereţe și mai înaintați, remânii aprope staționari, .
ba se întâmplă că pogresză în modu technicii, și prin
acâsta suntu în stare chiar să înșele îndelungă publiculu
neesperimentatu, dându-se ei și ţin6ndu-i alţii de poeţi
adese-ori chiar de valâre. Publiculu aflându-se şi elu în
stare naturală, nu se pâte așteptă ca elii se împingă,
să silescă pe poeţi a ge înăltțâ, prin seri6să activitate
şi

cultivare neîntreruptă,

până

togmai elu se mulțămesee
poeţii sei.
De-aici

poeţi

a

urmată,

instinetivi

la

că

poeţi

la artiști,

din

contră

forte uşori cu ceea-ce "i dai
nu

san

artistiei.

putută

Ev

înălţă

dâeă

dela

putemi

vorbi ceva de artă, acesta se mărginesce mai numai la
partea formâlă, și aici înse numai în unele puncte, ca
versulu,. strofa și rima. In scurti poesia nstră de pân'

acum

șovăesce

între

poesia

naturalistă şi rutinară

şi

între cea artistică. A urmatu mai încolo, că poeţii ai cultivatu numai genurile uşore: sâii eredute ușore, 6âr' genurile mari ale posesiei, cari ceri ani îndelungaţi de activitate .neîntreruptă,

tăculă, ascunsă chiar, aii

remasu

cu totulii necultivate, și dâcă câte unuli s'a încercată să.
producă ceva mai înaltu, ori n'a sciutii ce voesce, ori

s'a spăriatii dela âutâiele începuturi şi s'a retrasă. De-aici

N

provine, că până astădi vedi pe multi imitândi, în formă
și ideiă, poesia populară, eregând'o ușâră, pe când din
“contră ea nu numai în fondi, dar adese-ori chiar și în
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formă este neimitabilă, şi pentru-aceeă nu produci decâta fiori de hârtiă în loeu de fiori naturale. Totu din
motivulă,-că

acești

poeţi

aa

lueratu

şi lueră numai

in-

stinetivă s6u rutinari, se esplică şi împregiurarea, că ei
îndată ce scota câte-va versuri numai decâtu le aruncă
în public: şi-au mulțămitii ei instinctulu şi adese-ori
numai ambiţiunea, acesta trebue s'o seiă şi lumea nurhai
decâta! Unii felia de neastimpări copilărescu de a nu
pute sta multu

la unu

lucru

și de-a spune

totu ce faci,

ce ai în cugetă şi pe inimă ! Totti de-aici și preconisările
în publici: de ceea-ce cugetă să facă. Astu-feliu, dâcă
nu S'aii îngrijit de artă prin educaţiune seriâsă, nu-i
„iasă nici macar unu timpu Gre-eare, ca, ce nu pâte su
„nu scie s8 facă arta fiindu-eă n'o posedi, celu pu“ ținu să pâtă face cugetarea, refleesiunea, rece, stimperându
Şi regulândii încâtu-va agitaţiunile crude ale instinetului.
Ia o asemenea stare de lucruri să uu ne

mirămă, că poeţii

noștri n'aii îndeplinită încă nici unulu din eternele adevăruri, ce unu mare poeti clasici le-a cristalisatu în
următorele versuri :
Natura su dâr arta facii mare pe poetii
De multi se ?ntrebă lumea. Eu credi că fără dară
Nică studiul ajunge, dar nică îngeniulă singură:
“ Sajută unuli pe-altuli și ambii se "nfrăţescii,
Cin! vre, în cursii, s'ajungă la ţinta ce-o doresce,
De mică elă rabdă, lucră, şi degeră şi-asudă
Şi dorului îşi înfrână de vină şi de plăceri.
"Oază cântă ?n oculii pitici, ântâi au învățată

Și-au tremurata adese în ședlă la măestiu.
Si nu-ă destulăa dice: „facii versuri minunate,

ai
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Er' cine-i slabu, la naiba! rușinei să fiu câdă
Şi să concedă că nu seiă ce, deă, n'am învățată .“

(Horaţiu, Art. poet. 408—418).

Lămurită acâstă stare de lueruri, putemu trece ia apreţiarea în totala a lui Bolintineanu. Bolintineani este
cela mai puternica poetu instinetivu la noi, cel care posede

mai mare

talențu

naturali,

Pontru-aceea la elu do- |.
FI

mină sentimentulu chiar şi acolo unde te aștepți să domine mintea. 'Totii-de-una înse peste sentimenti se versă
o atmosferă dulee plină de o blândeță melancolică, propriă înai multi s6u mai puţini tuturora poeţilori în- |
stinctivl şi lui Bolintineanu

eu deosebire, avându celii nai

pi me

puternieu instineti poetieu dintre poeţii nostri. Din acestă motivu, la Bolintineanu şi unde ţi se pare câ lueră mintea, ea nu lucră atâta cugetându, cât mai vârtosă visându Gre-enm, pentru-aceea poesia lui nu te lasă s€
meditezi, ci te învelue mereu şi te orbesce, încâtu voindu
s8-i urmezi şi s6-i alegi cugetarea din undele sentimen- ;
tului, trebue anume să-ţi propuni ca -s'0 cetesci, nu ca :
poesiă, ci ca prosă. Poesia lui Bolintineanu cetită cu.
inima şi simțită cu urechile te farmecă, când înse pe
lângă acestea întrevine cugetarea cu seriositatea şi adâncimea

ei, când

cauţi ce ai adunatu

în coşi

din fâr-

mecătârea grădină a poesiei lui, prin mulțimea de flori |
afli puţine fructe. Bolintineanu este care posede mai

multa avânta,
înse nu

“este

urmare şi legătură internă; avântulu lui
vehement,

este dulce,

linu, şi ela

mai.

multu te înferbântă pe locu, decâta te transpată,te ră-:
pesce cu sine,

_
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Din dominarea instinctului și din lipsa de enltură artistieă resultă şi alte defecte, cum suntii: unii cereă restrînsi
de idei, secăciune, monotoniă, dese repetiţiuni ; lipsă

de avuţiă de limbă, de-aici repetarea de cuvinte şi frase,
întrebuinţarea desă de diminutive, espresiuni lângede,
lăţite, gâle, necuprindetore, şi neasems&nate situațiunei şi

" caracterului. Forţei instinetului, împreunatu cu uni adâneii

riloră precum

şi aplicarea lori conformă eu natura su-

biectului. Nici una poetu altulu n'a atinsu la noi acâstă
perfecţiune şi fineţă. Bolintineanu

nu

numai a încuugiu-

rată, dar' din o semă de poesii aesilatu hiatuln
-cu totulu, fâră ca prin acesta să înăsprâscă ritmulu, Limba
lui Bolintineanu este corectă, totii-de-una poetică, puținii
variată ca atuturori poeţilorii eontimpurani, şi chiar a celori de adi. Unii înse din ei se deosebeseu numai prin
amestecarea

de o sumă da provincialisme

şi cuvinte

ne-

estetice, grose, necioplite. Stilul în generali dulce şi numâi 'arare-ori vigorosi ; cu deosebire -mai energicii în
balade'e naționale.

VI.

spor

-

simţi musicalu, avemă de-a mulțămi ritmulu neasemănatu de fărmecătoriă, varietatea şi chiar noutatea versu-

Nu putemi, fu trebue s8 închiămu fâră a lămuri încă
0 cestiune,

care

s'a aruncati

şi să aruncă

mereu,

fără

ea vre-unulu din cei ce-o aruncă să fiă avută bunăvoință a încercă să şi respundă la ea, celui puţini cu
câte-va motive,

d6că

nu cu o amânuntă

Dieu unii, că Alecsandri

desfăşurare.

este mai mare poetu decâtu

|

LU

Bolintineanu ; alţii din contră. Maărturisimii,
în fondu este fără însemnătate, căci d6că
lovitu

cu sterpiciune, decă este,

că întrebarea
ddeu nu ne-a

ca să avemi

şi noi

0

dată o literatură clasică, dâcă este“în fine ca s€ trăimu
și să nu vegetămii, poeţii de care vorbimi, s6u cestiunea: care este mai poeti dintre ei, va ave într'unu
viitoriu, față cu o adeverată literatură, ce-o așteptamii,
tota atâta valore, câtă are adi cestiunea agitată odată:
dâcă Eliade

su Asachi, erai

mai

mari

poeţi ? Si acestia

ge consideraii pe atunci ca mari poeţi, astădi, după unt
timpu forte scurtu, suntem toţi înțeleși asupra valorei
lori ; le recunâscemii meritele de deșteptători şi promovători, şi le dămn onârea, ce numai scie și pote s'o
dee uni poporii recunoseătoriii ; şi nici o datoriă mai
sântă deeâtii acesta! Cestiunea de care vorbimi este
totu aceeaşi ; ea s'a pusu fiindu-că nu se putea pune
alta mai bună, şi fiindu-eă unii din neînţelegerea lucrului, nu

poti

să-și dee s6ma

de adeverata

storu doi poeţi, alţii, din deosebite

valore

a ace-

consideraţiuni cu

to-

tulu străine de meritulu literări, nu voră s8 recunâscă,
nu vorii să mărturisâscă totu adevărului ; dâeă nu poti
să-lu nege,

vorii cela puţină să-la încungiure. Ss fimau bine

înțeleşi, vorbimu din punetu-de-vedere alg meritului artisticu-literară, şi nu de alu pionerult pe terenulii
înaintării nâstre în cultură; apreţiarea activităţii din
acesti puneti cade în sfera istoriei politice, sociale şi
culturale
Este cu fotulu greșită când se confundă una
cu alta, cum se face la noi. A nu. voi 88 cunosti, s&
mărturisesci adeverulu, este o stare de slăbiciune, care

__”

face multa reu ori-cărei activităţi omenesci,,6r” în ac€stă cestiune eu deosebire progresului nostru literari.
A ascunde adeverata stare de lucruri, este a cultivă mere ratăcirea, a face, dâcă nu imposibilă, dar cela puținu a întârdiă multă progresulă, şi, în cestiuni de progresii, întârdiarea esteo perdere nereparabilă. Celu care,
după o lungă activitate și mediţiune, a ajunsi de pote
distinge între bună şi reu su între bunişoru, bunii şi
mai buni, este chiar moralminte datorii s6 împârtă=
șeseă şi altora resultatele sale, cu inima deschisă, fără
şovăire, fâră reţinere. Adeverată, nu numai că nu-i plă=
cutii acesta, dar este adese-ori împreunati cu mari neplăceri
remân€

şi chiar cu ceva şi mai multi,
marele înteresu alu tuturori, când

dar unde ar”
fiă-care și-ar”

cultivă numai interesul seii, când nime n'ar' mai ține
gemă Qe salus reipublicae suprema lez esto!
Cei ce aii urmăritii cu atenţiune

cele ce le-amu „serisii

pân'aici, s'au putut convinge, care potă fi părerile n6stre în acâstă cestiune, Nu este înse firea nâstră a âmblă
cu uni bani în dâue pungi, cum se practică la noi pe
acesti terenă ; noi voimă s6 fimi câti mai lămuriţi,
încâtu să fiă siliți s8 înţelâgă şi aceia, cari suntu sâii

nu vori

târdii, seu

să înţel6gă.

cari în fine

Se întrâmu

deci în

cestiune.
Mai ântâiu_ne întrebăma: se potii compară acești doi
poeți unulii cu altulu ? Se află ci în condițiuni egale?

Bolintineanu și Alecsandri se acupă fiă-care cu aceleași
specii de poesiă cu o singură deosebire, că Bolintineanii

ii

înţelegându

s6ii mai

eo

neesperimentaţi,

e eugena

mai
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nu serie comeâii, Alecsandri nu scrie: epigrame și satire. Noi nu aprețiămu nici pe Bolintineanu după succesuli s6u nesuccesuli epigrameloru și satirelori sale
aprope necunoscute, nici pe Alecsandri după ali comedieloru

și farseloru sale,

neînsemnate

și străine

căci tâte acestea, siintii lucrări
de

firea

fiă-căruia,

și amândoi

s'aii ocupati cu aceste specii numai ocasionalu, siliți
de împregiurări. Prin urmare din punetu-de-vedere alu
terenului pe care îi comparămi e! suntă egali, căci amândoi înadinsii se ocupă numai cu unele și aceleași specii
de poesiă ; drepti-aceea compararea este perfecti justificată, şi nu mai încapu nici chiar motive sofistice de a

o eludă,
sa

|

|

Şi Bolintineanu și Alecsandri sunta poeţi instinetivi
naturalişti. Le lipsesce la amândoi arta, au puţine

idei

și o

limbă

specialisarea

restrînsă,

le lipsesce

în vastulă câmpii

concentrarea

şi

alu poesiei, le lipsesce

în fine la amândoi puterea architectonică, căci nici unulă
nu pote concepe, formă, sistemisă și construi opere mari,
6r' când se încâreă, în locu de unu edificii regulatii,
artisticu, scoti o gramadă de materiala încureati s6u
vreu aşedatu, ca d. e. Alecsandri în serierile sale dramatice şi narative, Bolintineanu în Sorinu, Traianida şi
în drame. Fiă-care înse din ei se deosebesre în gradulă de slăbiciune. Bolintineant are mai multe idei,
Alecsandri mai multe frase şi limbă mai avută dar mai
necorectă, mai amestecată, şi anume amestecată nu nu-

mai
mânii,

cu o dr6iă de cuvinte, deşi
dar

colțurâse,

necioplite,

înțelese

de toţi Ro-

ci totă-odată

şi cu 9

—
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sumă de provincialisme şi neologisme ; din contră Bolintineană scri

limbă

în o frumosă

generală,

cum

s6u,

se

dice înestetică, în stilii ce tinde la ideali, la care trebue
literatură,

se ţintâscă fiă-care

elasicitate. Chiar
înțelesa

de

ce voesce st-se

înalțe

la

bătrânii noștri seriitori bisericesci ai

minune

marea

însemnătate

a limbei

gene-

sale, și apoi noi acum și încă poeţii -s-se întreă la
provincialismu ?
Bolintineani s'a concentrati mai multi decâta Aleesandri, căci Bolintineanu în epoca sa de forţă s'a ocupati cu lirica şi poesia narativă ; Alecsandri deja dela
începutii s'a ocupatu cu lirica, poesia narativă şi dramatică, şi pe lângă acâsta s'a împărţitu în doue direcţiuni cu totula opuse: una populară, voindi s6 imiteze
poporulu, alta. literată. Afară de-acâsta Bolintineană în

lirică are o anumită direeţiune,

elegică ; Alecsandri nu

o direcţiune, nici o coldre, elu nu este nici
trista, nici voiosu, nu vedi nici lirica naltă seriosă, nici

are

nici

uşoră, ridetoriu, mușcătoriă, nu vedi nici me-

cânteculu

ditațiunea ; -nici una

aceste

din

direcţiuni

posibile

în

lirică nu le afli la elu pronunțându-se și dominândii celu
puţini în unu periodă Gre-eare, ci în tâte timpurile
este o amestecătură nepronunțată, îngăimată, fâră colore
lămurită. Alecsandri este dominată de îndemnulu imitaţiunei,

voesce

s5 imiteze

întrunu timpu Gre-care
amesteculii
85-şi dee

totulu, şi aeâsta

nu pe TÂndi,

o specia, în altulu alta,

ci de-.

şi chiar mai multe în acelaşi timpaă, şi fără
semă că ce anume voesce să facă, de-dre-ce

în același ramii de poesiă se află mai multe specii. Astii-
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feliii, ca și în lirică, elu se apucă de dramatica
fără

să-și

algă,

ce

voesce

se facă:

mai înaltă,

tragediă,

come-

dia, dramă sâu ce ? Pe Bolintineani din contră în lirică
lu vedem, cum amti disi, elegici, în teatrale cultivă
drama de caractere naţionale, și tote acestea în timpuri
deosebite, concentrându-și puterile ce avea, celii puţini
în uni timpă, în anumită irecţiune.
Ami disă că le lipsesee la amândoi puterea arehiteetonieă. Imi Alecsandri înse i lipsesce în grai cu multi
mai mare, decâtu lui Bolintineani, chiar în piesele mai
amânunte.

piesele mai
în Poemele
sandri

Architeetura,

dâcă

o putemi

numi

așa

şi în

mici, în Florile Bosforului şi mai alesă
lui Bolintineanu nu lasă de doriti, Alec-

înse mai

toti-de-una

se încurcă

şi nu

observă

nici o simetriă, cum ami vedatu în Dumbrava- Roşiă,
toti-așa în Maări6ra Ploridra, Sentinela şi Dana Caăpitanu de plaiu, 6r' în piesele sale teatrale, chiar în cele
considerate ca mai bune, acestu defeetu nici numai are
trebuinţă de-a fi anume

însemnat.

Bolintineanu este
a fi și de a vede se
sta 'şi are temeiulu
tulu mai puternicii

cu totulu subiectivu, modulu lui de
împune la totu ce atinge el. Ac6în foodulu sei naturală, în instinepoetic. Asta-feliu caracţerulu sei

elegică

cu tota forța

se impune

de care dispunea

tote poesiele lui atâta lirice câtu şi narative,
dramatice. Acestă subieelivitate este atâtu de
că, încâtă ela merge pe calea lui împinsu de
se-se îngrigâscă de ceea-ce va dice, va simţi
cula ; lumea lui se află în elu; pentru aceea

în

și chiar
puterniea, fără
publi"lu ve-

cap

Dă

Sa:

cai: în

—
dema,

că deși

lumea

31 —
îngiurula

lui, de pela

1860

se,

schimbă aprope cu totulii, subiectivitatea lui remâne
nealterată, ea vine în colisiune cu cei dimpregiuri dar
elu remâne același, chiar cu pericolului de totală isolare.
Lumea ce-o vede elu nu erâ lumea ce o visase, dar nu.
- desperă! a o face, şi mâre uitatu şi isolată, în mijloeulă
unei lumi, care, volubilă şi schimbătore, nu-şi mai simțiă, nu-și mai înțelegea poetulu. In scurti Bolintineanu
are unii sigilii ce-lu imprimă pe totu ce atinge, are unu
caracteră determinata.
În Alecsandri nu simţi pentru-că nu are nici 0 subiectivitate,

lu,

ca

poetu,

nu

are

decâtu

o

cantitate

Ore-care de putere reproductivă şi forma în care îmbracă lucrurile ce le reproduce, fără ca se le potă însuflă
ună anume spiritu de viță, fâră ca sâle

uni sentimentu

Gre-eare lămuriti

dri lucră în generali

încăldâscă prin

şi alu sei.

Alecsan-

cu o fantasiă pasivă ; elu erede, că

cu impresiunile de- reminiscență ce le-a culesii dela alţi
impresionați s6u poeţi, pote, dându-i-se ocasiune, să le
aplice unde-va, s& impresioneze și elu pe alţii. Va se
Qică dânsulu, în lipsa de subiectivitate, nu-și pâte creă
singuri impresiuni, nu-şi pâte ferbe și destilă în sine
însuşi subieetuli, ci "li aruncă st îunote în reservorulă

de diverse

impresiuni ce şi le-a adunatu

dela alții,

şi în acestu chipi "lu espune s6u "lu coneretisâză înaintea
nâstră, Acâstă procedere înse, de-a reproduce impresiunile
reproduse de alţii, €r” a nu-și pute ereă singura impregiunile directi din subieeti, este. toti ce pote fi mai slabă»

mai palidă. Din contactulu sea cu subiectulu nu se nasce
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ferbere, nu sară schintei, ci se întâmplă numai lipiri între subiectu și impresiunile de reminiscență.
Pentraaceea lirica rece şi vagă,

dramatica

încoloră

şi lângedă.

Subiectulii pentru” dânsulu nu este unu ce, care se nasce, cresce și se cultivă ca o ființă organică, este numai unu, substrati pe care 'și aplică, 'și tetovâză aşa
dicându versula, strofa, frasa. Întogmai ca virluosulu
musicală,

eli esecută

piese

după alții, nu compune,

nu

creâză, face celu multi variaţiuni pe motivele altora; el nu are invenţiuni, ci numai reminiseenţe,
când din poesia populară, când din cea literară. Elu
lucră numai cu mintea şi eu technica şi mai alesu cu
fasa, în luerările

ceva mai voluminâse

înse

mintea

nu-lu

ajută nici ca creatâre, nici ea organisatore. Din lipsa
de putere creatore provine, că lirica lui nu este niei
lirică de sentimente, nici de meditaţiune s6u de așa nuelement gnomiecu, ci de cuvinte şi forme poetice;

miti

în poemele mai lungi nu pâte pune spirita viu su
mișcare, ei numai tablouri. Din contră ama vădutu, că
Bolintineanu

pune -mişeare

chiar în lirică, şi în tote 'şi

împune sentimentula.
Lipsade subiectivitate "Iu face pe Aleesanâri să aibă
totă-de-una în vedere pe ascultători, va să qică efectul,
€r' nu opera în sine, Neavendu fondulu proprii prin
care să-se împună, lucru firescii, trebue sa-se uite îngiurulu seu s8 vâdă cum și ce ar put să faca efecti
mai curândă. Pentru-aceea a fostu siliti st-se lege de
diverse ocasiuni, adese-ori cu totulu locale şi trecătâre,
să imiteze poesia pepulară, ca mai uşoră înțelâsă ; de-

—
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piese teatrale,

—

ca Fântâna

Blandusiei

şi

Ovidiu, calculate numai simplu pe efectu ; de-aici totude-una dicțiune retorică, înflată, cuvinte cântate, frase
speciose, tablouri şi scenării nejustificate. Poetula se
vede torii-de-una lângă subiectulă seu, nici-odată nu se

pâte contopi cu elu, s6a fiinda-că greşesce cu totulă alegerea sei nu-lu pâte tornă fâră hesitare ; adese-ori i se
înehidi căile, încâtu abia mai pâte eșşi, de-aici apoi
uitări, inconsecințe, contragiceri, irânturi, s6u legări anenoi6se şi nefiresci
; şi acesta i se întâmplă mai în t6te
piesele ceva mai voluminâse. Tendinţa de efecti l'a
dusi mai departe la coneesiuni prin cari efectele se prepară mai dinainte cu mijlocele cunoseute pentru asemenea scopuri; acestea mai ântâin coboru multa barometrulă
seriosității, condiţiune indispensabilă a unui adevâratu
seriitoriă, răt&ceseu siguru pe autorii şi adese-ori și pe
publieu, şi anume pe autora mai pentru totu-de-ună, pe

publieit de regulă numai până la unu timpi.
'Pote acestea nu le întâlnima la Bolintineanu. În ela
dela celu dintâiu: versu simți o putere de sine stătăLore, ea 'şi se6te din adâncimile sale sentimente, idei
şi forme ; ceea-ce elu produce 'și 'are pamântul „sea,
atmosfera sa, colorile sale, gustulă sei, tote acestea
suntii născute şi crescute împreună : organismu firesc
„Și deplinii

închiăgatu,

6r' nu adunata

și

șiruitu.

Ela,

subiectivitate puternică, nu are altă grijă decâtu a se
versă în poesiă cu totu ce constitue ființa lui psichică.
Nu-i trebue lui sâ-se lege de ocasiuni pentru a-și pune
- în mişeare sufletul, ela se mișcă de sine; o împregiu-

—
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numai

s6 pună

sufletalu seu

în o

disposițiune

nu de câte-va

momente

de oscilaţiune,

ci

în o ferhere

de-o durată

mai lungă,

prefăcându-se

în

elu,

prin

puterea,

sensibilităţii,

a. fantasiei,

în o adevă-

rată viță. Astu-feliu "Iu aflămu în Plorile Bosforului,
unde eli în lumea vrientală atâtu de propriă firei, sufletului seu, devine în faptă orientalu ; în poemele naţionale devine uni cântăreții, care cu spiritulu se transportă
în timpulu fapteloru ce le descrie. Și în tote aceste
lumi pe elă nu-lu veqi decâţu prin prisma subiectivităţii
sale, care prin timbrulu seii doiosu se împune la totu
pasului, în ori-ce împregiurare, în ori-ce lume se află ;
elă preface totu în sine, încât subieetulu nui-lu cunosci
decâtu prin elă, şi pe eli numai prin subiecti. - De-aci
provine că elă nu se îngrijesce de: efectu, precum nu
se Îngrijesce fiârea când se desvălesee la sâre. Poetulu
absorbitu, încanscientă, în creaţiunea lui, nu are pentru
altă-câva timpa şi voință, decâtu pentru ceea-ce ere€ză. În
elegii. este scurti ; și-a vărsatii sentimentulu, procesului
s'a terminati, poetulă nu mai âmblă după frase ; ; înţelesu

ori ba, simțită

ork nu,

elu a închiată,

În balade,

până la 1855, negligâză cu totulu chiar părțile de efeetu,
luptele ; când ajunge aci amuţesce s6ă aruncă due trei
Versuri ; elu se împune togmai prin ceea-ce alții ari
fi negligiatu, și din contră „Begligeză prin ce alţii ari fi
încercați sâ-se împună, Elu nu se încurcă nici-odatăîn
mersulu seii, din contră ese_mai curându şi mai uşorii
„decâtu te aștepți. Pe Bolintineanii, necăutându elu efeetă şi
„eu atâtă mai

puţina în afară de sine,

naturalminte

nu-lă
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aflămi nici-odată în legături. cu tendinţe de-a cultivă
asemenea efecte prin reclamă, "lu aflămu din contra îsolatu ca ună vulturi sus pe stâncă.
Subiectivitatea lui Bolintineani şi adevârata lui putere poetică, se constată cu deosebire şi prin faptulu,
deosebita importanti, că amândoue acestea slăbiră deodată cu trecerea aniloră de ferbere, și, ceea-ce este mai
însemnătoriu, decade de-odată şi puterea limbei și farmeculu teehnieu alu versului ; va s& dieă t6te acestea

sta în intimă legatură, au înforiti şi au veştediti împreună. Dreptu-aceea nu technică, nu frasa, nu formele
esterne, nu rutina, face poesia lui Bolintineani, ci înstinctulu poetică, subiectivitatea lui puternică, de care

depindu chiar şi formele sâu technica

poesiei. La Alec-

sandri din contră ; pentru-aceea i lipsesee ori-ce caracteră fiesă,
Altu defeetii alu lui Alecsandri este că provincialiseză
nu numai limba, dar şi sentimentulu și subiectele. Limba
sa, ami disu, este plină de provineialisme moldovenesei;
elu simte cu deosebire numai ea moldovean ; Moldova
e frumosă, ea-i dulce ţeră, Moldova se deşteptă la glasulu libertăţii, ea dă sfânta dreptate ; eroii lui iubescii
numai Moldova, Sentinela Română, deşi stă în vârfulu

Carpaţiloru, nu vede

decâta până

la Dunăre, Nistru şi

"Mare ; eroii lui Alecsandri sună mai numai Moldoveni,
şi acâsta chiar şi în resboiulă din urmă; de cele-l-alte

părți locuite de Români și de eroii loră nu amintesce
de locii sei forte rari și trecătorii. Poesii, ce cânta ţeri
s6ii localităţi străine, are aprope mai multe, decâtă în care

—
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acesta unu

Deși

eapii
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nu ne trece prin minte

de împutare,

dar

nu-i

mai

a face din
puţini

verati, că faptuli este semnificativa,
| Bolintineanu se avântă mai pe sus de ori-ce

ade-

provin-

cialisma. În poesiele lai nu audi cuvântulăa Muntenia,
Elu cultivă aspiraţiuni mari, generale ale Româniloru,
eroii și-i iă fâră deosebire ori unde ii uflă la Români.
Elu este ala tuturoră Româniloru, și toţi Românii sunti
ai lui. Vederile lui nu se întunecă de eâța plaiului seu,
elu este de-asupra ceţei. Ela nusprivesce prin prisma
provincialismului, ci căutătura lui pătrunde peste tota
unde se află sufleta de Români. Nu numai atâta, elu
“întroduce pe Români chiar și în subiecte eu totulu
străine, cum ami v&dutu în Florile Bosforului.
Culegându-ne vomu dice în scurtu: poesia lui Alecsandri

este

materiă : versu,

sunetu,

ritmii,

frasă,

ideile

reminiseenţe, şi emfasulu sentimentu.

Poesia lui Bolin-

tineanu "este

profumu,

sentimentu,

atmosferă,

colori,

sehintei. Bolintineanu se versă pe sine în poesiele sale,
se tontopesee cu ele și personalitatea lui dispare identificându-se cu opera ; pe elu nu "lu vei decâtu prin opera

lui, precum

natura se arată numai

în creațiunile sale,

“ea însăși nu se vede. Alecsandri depune în poesiele
sale deprinderea sa teehnică-poetică, elu remâne totu-

de-una deosebiti de opera sa materială. Alecsandri, ca
să mă serveseu de frasa unui clasică, din profamulii
flsrei

voesce

să facă fl6rea,

Bolintineanii

creză

firea

însăşi ; adevărată, elu nu creâză flori puternice, măreţe,
dar flori|!

SCRISORI

LITERARE.

SCRISOREA ÂNTÂIĂ

!)

1 Nu seiii ce este mai secu, unu lungi tractatu filosofică
despre

Fu şi Nu-eu,

o carte de logaritmi pentru o dom-

nișGră cufundată în romanţele lui Paul de Kock, cărtea
lui Bobu despre „deșertăciunea hunei* pentru uni ștrengariu, s6u o epistolă literară. *
Epistola și literatura ! O fetişoră de 15—18 ani faţă
cu o babă-elânţă

pudrată și înțorţonată,

mai

avândi şi ea

încă pretensiunea de-a prinde în clește. Epistola : ușoră,
spirituală,

plină de visţă, simplă

și atrăgătore,

6r' lite-

ratura : seri0să, cu fruntea încrețită, nemulţămită, certâreță, amăgită şi desamăgită, trecută prin ciură și prin
dârmonii.,

Etă

d6ue

lucruri,

cari nu

se unescti,

cari

nu

potu trăi împreună, ea şi nora cu... pomă-aeră.
Am nefericirea s5 m& amestecii unde este luerulu mai

simțitorit, mai delicata. Astu-feliii voii se încerei şi aici
a împăcă epistola cu literatura, pe o noră frumâsă şi
voi6să cu o uraiă de seră. Dâcă nu voit reeși, voii av
(1) Ceie dintâiă treă-spre-dece scrisori ce urmeză s'a publicatii

pentru prima-6ră, suntu acum
Di

12 ani, în diarulti Urientulă-Latină.
24
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totuși mângăerea de-a fi încercatu o faptă creştinâscă, şi
publiculu va ţină o parte, de siguru cei mai tineri, cu
juna noră, 6r' o parte, va da dreptu bătrâneţelori sderei,
și în fine alţii vori

ride

de

mine,

căci

mi-am

băgatu

mâna în vespariu.
Dar de unde ss începu? Dela fragmentulă
lui Clânai
cu limba antidiluviana ? Dela evangeliulu lui Coresi ale
cuvinte

nu

le aflămiă

în dicţionariulă

academica?

Dela, „tatălă-nostru“ alu Ii Luca Stroici după a cărui ortografia nu s'a tipărita încă nici o carte şcolastică peniru-ca școlarii s6-şi pâtă face o ideiă completă despre

o menageriă ortografică ? M8 temu st începu de-aici, se

nu me înhaţe legionulu de filologi strică-limbă ; de Pralea
nu

mă mai temu,

căci

eli se va certă acum cu sânții de-

spre noulu sei ulfabetu, căruia a începută să-i facă concure
— nță
alfabetulu dacica ! Deu, să n'ajungu s6rele cu

piciorele, dâcă n'o fi daciei !

Se începu cu poesia ? Şi aici me temi că nu va să
pățesci mai bine.
De voiu critică nișce frumuseţe de poesii de amoru ea
„Hai în codrulă cu verdâţă.....

Acolo 'n ochii de pădure— (în tufe!)
Lângă bolta cea senină — (în ceri ?)

Și sub trestia cea lina — (în baltă!)
Vomă ședă în foi de mure — (ce loci mâle!)

Toti-odată

și în tufă,

şi în ceri, şi în baltă sub

stiă şi sub mure! Ce lighiâne de 6meni, ce nelume
mai și acesta? Dar mai încolo—

tre-

va

i imiucu

cărui
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„Şi mi-i spune-atunci povesti
Şi mineiuni cu-a ta guriță, (câte vrei!)
Eu p'ună firii de romăniţă .
,
,
Voiă vercă de mă iubosei. (Vom Herzen — ohne Schmeszen!)
„Şi d'a sârelui căldură — (s6rele în tufă!..)

Voii fi roşiă ca mărul— (vermânosă ...)
"Mi-oiă desface d'aură părulă — (falsi !)

Să-ţi astupă cu dânsulu gura — (Ei, vei... Gewalt!).
„De

mi-i"
da o sărătare, — (mai încape roubă!)

Nime ?a lume n'o să seiă, — (cină mai într6bă ?)
Căci va fi sub pălâriă— (cea mare din poveste)
Și-apoi 'cine trâbă are!* — (nici naiba!)

de voiu luă în resperii
de-același

autorii, alu

vre-una că cea următâre
cărui amoriă

“la cetirămu

rurile de mai sus, de voiu luă, dică, în resperii

scrisă”
în Şi-

unele

ca acestea :
Pe cuptorulă unsi cu humă și pe coşeovii păreţi
Zugrăvit'au cu-uni: cărbune copilașulă celui isteţă
Purceluşii eu câda sfredelii şi cu bețe ?n locii de labă

Cum mai bine i se șede unui purcelușii de trâba,

de voiii ride de sdilele în care fiinţele cele mai geutile
ale aceluiaşi strică-versuri sunui
alte insecte... d. e.

ploșniţele,

purecii și

Pe păreţi unu colbii, pe podulă cu lungi pânze de paingină
Roiesci ploșniţele roşii de ți-dragi să te-uiți la ele...
Etă pe mână cum codesce-unii negru pureci
Să-mi moii degetulă în gură, am se-lă prindă
;. ba săraculă
Pvipăşităi. la vre-o femeiă, sciă că ax” ved6 pe draculii!

Inchipuiţi-ve, cum o s& mă

înjure și o se-mi sbârnăe
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pela urechi. Dreptu-aceea nu mai citezi, ci de nu ve
vine reu, luați la mână şi cetiţi singuri mai încolo. De
romanţieră

este nehuniă a scrie unele ca acestea:
stati ei tăcânda

numai filomelele întrernmpeau

unul:

piciorulu

mei

prin

iângă altul,

şi

tăcerea întrecându-se în

duete plăcute, ce se legânan prin
tore ale unui eco jalnien.“
„Innstă

dice că

respunsurile

marea

îngânăa

„Lungu timpă

şi voit

adriatică ; numai

ceră deasupra mea şi sub mine apa imensă. Ciocărlii
nu-si în aeră se-mi aducă aminte prin sborulă lori
rotundu de fantasia poetiloră ; cobelei nu pe lângă mine
st-mi arăte răpediunea gândirii filosofiloru, nici moşinde
de furnici, se-mi amintescă de luptele gigantice ale învățațiloră contimpurani. — Gondola pluteşee şi eu în ea ;
singuri, singurelii, numai vâsla dormitâză lângă mine,
Totuși acâstă singurătate nu-i i togma așa, cum ţi-ai închipuit'o tu, iubite cetitora. De ai put6 să le vedi tote
câte le portu cu mine în mintea mea, ai dice că-su o insulă fârmecată ee plutesce pe fața mării. Vino dar” în
lumea gândiriloru mele şi nu te spăriă, că deși căpățina,
ce le conţine, este mică, totuși încapii în ele cele mai
frmâse grădini, şi pe cărări mistice întâlnesci plimbându-se cele mai încântătâre copile. Pe o bancă modernă, lângă o tufă umbrâsă, vei întâlni pe una împodobită de atâta frumuseță, că adesu sarcina acestori podobe "mi îngreue capulu, de nu mai seiu cum l'aşi sprijini.“

(Conv. lit. an. IV No. 2 pag. 17).

a

voii întinde la literatura

III

m&
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Dâcă voii dice, că este uni martirii a ceti o carte sâu
uni diaru serist în limbă ca acâsta:
«.
„Motivă-destulu — colo, și impulsu destula — iei, peninu d'a— încercă fără mai departe amânare, a astupă
gurelea dripi la pământu cu forţa, şi așa în acestii modii,
a ferici pe poporele neîndestulate și — reu turburate.*
Unde aşi mai ajunge dâcă mi-ași încăeră pe toţi aceștia ? Scii disa : gura aduce ura! Fiă-care m'ar trată
după maniera lui, după cum fiă-care maltrâza poesia
logica și limba. Și aşi pute pretinde mai multă îndulgenţă de câtu musele,

decâtii

raţiunea,

divinitate naţiona
— limba
lă ? De

decâtu acea înaltă

unde st începu dar?

Se mă mai cugetu!,..
In fine, ce atâta cugetare?
nici

glumi,

mai

cu o față serisă!

vârtosă

când

Seiu, că adi numai
d-deii te-a mai

poţi

bătută. și

Chiar și gluma ţi-o iaii de celu mai

„adevărată adeveri“, şi apoi atunci, ce să mai vindi
pisica în sacu ? Set vorbesce cum ţi-i portulu, s6a te portă

cum

ţi-i vorba.

Eu

o se vorbeset. cum

mi-i

faţa,

SCRISOREA A DOUA.

Până când limba unui popori ajunge a se cristaliză,
până când literatura 'și fiesâză o anumită direcțiune,
până se pătrunde de ună spiritu ali seu propriu, până se
specifică

ca ceva mai multă s6ă mai puţinii îndtpendenti,

în fine până "şi cresză propria sa atmosferă, âmblă multu
rătăeindi, ea şi Ulise, prin valuri şi furtune, espusă la
curse și amăgiri şi adeseori la pericole de vi6ţă,.
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Prin tote acestea a trecuti și limba și literatura, română. Limba, putemi dice, a acăpatu, trebue înse să
luere multă ea st-și repare naia sdruncinată, Literatura
rătecesce încă, lopătarii trebue să luere puternică, ca

din valurile turburi
pedi

ale plaiuriloru

pronunţată
Influința
în viţa

ale mărei s'o abată în riurile limromânesci.

Ori-ce

rătăcire la noi a fosti

sar dice, cea mai

şi este cea francesă.

slavică în literatora bisericâscă, cea grecâscă
socială şi literară, a limbei latine mai vârtost

la Românii dintre 'Tisa şi Carpaţi, n'a luati niei-odată
unui caracteră atâta de stabilu și adânci ca cea francesă.
Acâsta se esplică ugori și anume : ântâia, prin afinitatea,

din care eausă atâti elementului leesicalu, câtii şi spiritulu literară, fiindu

tote congenere,

amestecati mai curândi
ratura română, decum
slavă

și grâcă.

Altii

sati

revărsati şi s'aă

şi mai uşor în limba și lites'a pututu “întâmplă eu limba,

motiva

este,

că limba

şi literatura

francesă "și eserciteză influința asupra nâstră togmai în
timpulu când Românii se deșteptă, și prin tenâinţele lorii
de cultură, prin agitaţiunea și înferbântarea spiriteloră, devinu ună elemenţă fârte impresionabilă ca și c&ra înferbântată. Mai aduoge la acestea, că înteţirea timpului,
cerintele civilisaţiunei moderne, ne-au siliti se primimă
curentele şi formele ndue de unde puteamu mai curânda
şi în formă şi spiritu mai apropiate de firea nostră.
Dreptii-acera

cu tâtă nefericirea

amor țirei

și întunere=

eului de mai nainte, în timpulă domnirei limbei slavâne și grecesci, a fosti totuși o fericire, că corpulă
națiunei,

că sufletulu

ei nu

sa

deșteptatu,

nu s'a înfer-

—
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bântată sub influinţa acestori limbi cu totul străine,
căci de se întâmplă sub domnia acestora ce s'a întâmplată sub a celei francese, se putea fârte ușoru s5 ne
deşteptămua cu o altă ființă, decum adormisemu şi decum ne vedemi acum:
Pe când Românii dintre Carpaţi şi Dunăre suferii de
înfiuința

francesă,

cei dintre

Tisa

şi Carpaţi

suferii

de

cea germană, Din atingerea cu viâță, şcolele şi literatura
germană, să resimte timbralu secu, greoiu și împedecati
alu limbei germane. La acestaa mai contribuiti și limbe
maghiară 1): o limbă pe câtii de cacofonică, pe atâtu de
aspră,

înnodată,

împleticită,

şi cu-0

espresiune

lată şi

tempă, şi ast-felii una. din cele mai rebele limbei române.
|
|
O mare parte din Români ai condamnati și condamnă
influința

francesă.

In fondi

înse

condamnarea,

este

ue-

areptă, Puţine euvinte, şi, eredemu, ne vomu lumina.
Aşi dori se mi se r&spuudă la întrebarea: ce literatură s'a desvoltatu vre-odată, fâră ca ea la începutu 88
nu să fiă luati după o altă literatură înaintată ? Mi se
va respunde pâte, ca literatura grecă prin Omeri a pășiti de-odaţă perfeată în lume, ea și Minerva înarmată
şi în tota strălucirea din eapulă lui Joe. Nimieii mai
peadevărati.

Cei

gile progresului,
chiar ce vedu

cu

ce ari

susțină

acâsta aru necunâsce le-

arii probă, că nu înţelegi
ochii lori

petrecându-se

nimici

din.

în lume,în

(1) Din 1874. când seriam acestea, s'a făcuţii progrese de limbă
în scrierile de peste munţi şi mai alesă în Transilvania, unde din
fericire Românii se ferescu de coniactuliă eu literatura maghiară,

—
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hu esistă lucru

fiă ori-câtă de

fâră uni trecuta de desvoltare, de progresu.
Insuşi Omeri

și Demodocu.

primitivi,

amintesce de cântăreții Tamiris,

Inainte

de

Omeri

se amintescu

Femiu
poeţi

ca

Lină, Oleni, Eumolpu, Orfeu ş. a. Afară de aceștia
Aristotele amintesce de Miea-lliada, după unii anteridra
lui
Omeri, 6r' Atenei ne spune anume, că unu poetu,
He-

gesianax, înainte de Omeru ar” fi deserisu împresurarea

Troii. Suida ne spune ea Corinos a serisă o Iliadă
pe
timpulu risipirii Troii. Odată constatatu, câ înainte
de
Omeru, decumra a fostă vre-odată unu Omera
anume autori alu Iliadei și Odieseii, a esistata unu
şirii
de cântăreţi şi poeţi; constatatu, că mitologia grâcă
este
nu numai îu fondu, dar' până în cele mai mici
amă&nunte adusă din Orientu şi mai alesu prin Fenicie
ni :

urmeză, că literatura grâcă este ultima şi cea
mai perfeetă evoluţiune a unei literaturi transmise din
Orientu.

Nouele cercetări asupra poemelori, omerice aii pusu
în
o lumină neîndoi6să acesta cestiune,
Aşa dară nu este adeveratu, că vechia. literatură grecă
ar” fi ajuneu ceea-ce este fâră vre-una ajutoriu
sâu înrîurire străină,
Desvoltarea celor-l-alte

liţeraturi de-atunci înedce, este

cu mulţi mai cunoscută decâtu să avemu trebuinţă
de
„lungi demonstraţiuni. Grâea a înrîurită latina
şi amândoue tote cele-l-alte literaturi. Afară de-acâsta
fiă-care
literatură s'a: mai înrîurita încă de-o altă literat
ura s6a
prin etingere nemijlocită ori prin înclinaţiune
și legături de sânge.
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Dreptu-aceea ar' fi absordu a pretinde, ca limba și literatura română să-se desvolte fără ajutoriulu unei alte
literaturi, Am qisă ai sus, câ cea mai mare înfluință
asupra

limbei şi literaturei

nâstre

a esercitat'o

limba și

literatura francesă. A fostii acâsta unu reu ? Din contră,
a fostu, credemii, o fericire pentru noi. Uni singura
faptă

între altele va întemeiă deplină

acestă

părere.

Dâcă înfluința francesei ar' fi fostu rea, urmarea cea
mai firâscă eră, că limba și literatura română avâa se fiă
acolo mai înapoiată, unde acea înfluinţă a fosta mai mare,
şi în

fine, că aceea

provinciă

isolată cu in-

s5 remână

duinţa şi limba sa şi s& n'o pâtă împune celoru-l-alte.
Dar tote s'au întâmplata din contră. Înfluința francesăa
fostu și este în România. Apoi nu se vorbesce în România limba cea mai frumosă, nu-şi împune ea înfluința
la toți Românii din cele-l-alte

provincii ? Sar” fi înt6m-

platu, se putea întâmplă acâsta, decă înfluinţă
pericul6să,

dăunătâre ?

Şi cum?

S'a

întâmplatu

erâ rea,
acâstă

înfluinţă prin siluire ? Din contră, guvernele Româniloru aserviţi s'aa înprijituşi se îngrijeseu, ca ss împedece acâstă

înfluință, se ne despartă

cu

muri

chine-

zici unii de alții. Sa pututu ? Nu, Legăturile de sânge,
legăturile sufletesei, bunulu simţa, prudenţa universală
a poporului, nu se poti frânge, nu se poti înşelâ niei
orbi și cu atâti mai puţina în epocele de ferbere, de
renascere,
Mi

se va dice, că francesa a întrodusă

în limba

ro-

mână una noiani de cuvinte și espresiuni francese,
cari nici-odată au se voră put numără între frumuse-

—
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prin
cătorii

cafenele, nu advocaţii en păserâsca loră,
pe dosu, vreamu se die, traducătorii

loru parisiene, nici borfaşii
„date

ca neoșe

românesci,

de piese teatrale
nu acestia Yoră

nu

îatorromanțe-

francese,

formă

limba

şi literatura română |
Faţă cu înfluinţa francesă în “România, la Românii dintre Tisa şi Carpaţi s'a fosti întrodusa înfluinţa limbei
Jatine cu tendinţe archaistice române, care a produsi cei
dintâiu şi mai buni gramaticii români, dar o limbă

grecia, una stilu plumbosă. A trebuitu ea aceste doue
direcţiuni, de-o parte francesă de altă parte latină şi
“arehaică română, să vină în atingere, pentru-ca s6-se
privighieze și st-se împrumute una pe alta.
SCRISOREA A TREIA.

În luptele, în certele dintre aceste doue partide, peniru a da o direeţiune

manii

au isi

unitară

desvoltării

limbei,

de stilulu greoia alu latiniștilori,

galo-

6r

latiniştii de limba păserâscă și de gogonatele erori
gramaticale şi sintactice ale galomanilori. Din acestă
critică și resimţi împrumutati a resărita o direcţiunea
deşi nu încă deplina sănătâsă, dar” mai lămurită, şi
mulţi coteseii încă şi eredu a merge singuri drepti. Dar
acâsta s'a întâmplatu și se întâmplă chiar şi în litera-

turile

ajunse

astu-felia

la elasicitate.

și ar” fi chiar

Ara f re

absurdă

când par fii

a pretinde

o stabili-

Aeon a e ozauraeee mate eatalina cz

țile limbei române. Este prea adevărati, dar nu este
mai puțini adevărată, că nu cârpacii, nici băeţii sâa
băetele depe baneele scâlei, nu - cavalerii taiă-frunde de

—
tate înmărmurită,

suntemu încă
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şi cu

atâta

mai

puţină

la noi, cart

departe de-a fi întratii deplina

adeverată.
Ori-ce ce se va dice, înfluința

||
romano-latină

pe calea
asupra

limbei nostre, fiă prin latină, fiă prin franceză, cu tote
rătecivile

ei,

cu

tote

urmele

de

dureri

ce

ne-a lă-

sati, nu mai încape îndoisiă, u fosti o mare fericire
pentru deșteptarea, pentru limba n6stră. Și dâcă despre

acâsta nu ne-ar” pute convinge înfluinţa. deja resuflată a
limbei slavone și grecesti, vine să ne convingă chiar
astădi o înfluinţă străină ee se încercă a se întroduce în
limbă. Inţelegu înfiinţa limbei germane. Limba germană, ea limba unui poporă atâta de cultii, în care se
află depusă atâta sciință, atâtea opere de artă nemuritâre, este de mare folosi pentru a ne înavuţi cunoseiinţele, pentru a :ne adăpa din isreruiu frumuseţiloră ei,

ca idei. Limba înse în sine. ea stilu și spiriti, este eu
totulii contrară firei şi spiritului limbei române,
In ochii multora, pote, nași fi pututu probă vre-oodată acâsta, dâcă nu mi-ari veni în ajutoriu chiar aceia,
cari s'au încercată şi se încercă încă a versă modulu de
cugetare și spiritulă germaniu în literatura nâstră. Ași

provocă de siguri

surisuli celora serioşi, dâcă probele

pentru acestă tesă le-ași luă din încercările literare ale
unoru scriitori fâră vre-o reputațiune, sti ale unori
copilaşi cari prindu şi ei a se jucă de-a literatura, după
cum amu v6dutu de-atâtea ori că facu alții ce se pretindu

erudiţişi serioşi.

Pentru

a

încupgiură

acesta,

voii luă probe din scrierile d-lui TP. L. Maiorescu, atâti

>
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de ilustru în filosofia, estetică,
filologia, jurisprudență
și ce vrei, -— și care mai multă a lupt
atu 'și luptă pentru
întroducerea spiritului germană în
literatura nâstră. Voia
luă mai încolo probe din „Cuvânta
rea, festivă“ ţinută la
aniversarea lui Stefanu-celui-mare
la Putna în 27 Augustu 1871, care cuvântare a fostu
judecată şi acceptată de comitetulii centrala ala acele
i serbări şi totitodată aprobată de T. [, Maioresc
u, Pogorii şi chiar de
renumitului nostru poeta V. Alec
sandri,
Așa dar sper a fi ori-cine convinsi
, că esemplele ce
le voiu luă suntii dia scrieri de
ale primeloră autorități între cei de „direcțiunea germană“
. Mai ântâiu din
scrierea d-lui Maiorescu întitulată
„Direcţia nduăc, căci,
fără îndoi6lă, autorulă va fi voit,
ca și limba din acesti articol -s& ne servâscă de
modela:
„Că în acesti timpii ali vieții lipsa
de cugetare matură şi o deșertăciune neînfrânată
împinge pe atâţa
juni necbermaţi şi nealeși a maltrată
limba torturând'o
În rime și metruri imposibiie, acâst
a este unu faptă
generali, pentru care nu avemu nici
unu motivi a cre-

de,

că junii români se fiă mai mărginiți

su mai de-

şerți, ca jnnii altorii popore înzestrate
cu o literatura.
Dar, ceea-ce nu se va întâlni la nici unii.
poporă culta
şi ce se petrece numai la noi, este necu
viința, cu care

asemenea

satulii

„păcate

0. Negruzzi,

ale tinereţei“,

cum

şi se primescii de o parte a publicului

incorigibila

ar

fi Qisu

se publică, se împuni

suficienţă, ce o pâstreză

repo-

în literatură

dreptă poesia;
autorii

lori tâtă

1

i

î
i

|
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viâta, și încrederea, în care se susţinu, că au făcută o
faptă meritoriă pentru literatura ţerii lorn, când au
sustragii atâtea cole de hărtiă dela o destinațiă mai
naturală.“
_
„dltii-undeva societatea este destulu de bine organisată pentru a se garantă în contră unoră asemeni abnormităţi, respectulu pentru publieu, respectulu, în care
au sciutu a se ţin6 jurnalele, și curagiosa veghiare a
unei critice neobosite: formeză la suprafața vieții întelectuăle o patură destulă de puternică, pentru a apăsă
și mdnține în întunereculă ce li se cuvine, acele produete strieacidse. La noi înse se reslățeseni în tâtă voia

i „și ameninţă a falsifieă judecata
îi

Î
|

publicului și a înnecâ

lucrările cele bune. O sumă e tineri se molipsesei de
epidemia literară, 'şi părăseseu studiile regulate şi se
încântă cu laurile eftine ale publicității de o di, și așa
este de .mare numărulu lori, încâtu astădi 'şi formeză,
unii altora ună echo destulii de tare pentru.a se înșelâ
mutuală asupra meritului produceriloră lori. Lucrulă
a ajunsă până acolo în câtă cine din tinerii noștri
este numai incapabilă, remâne scriitorii pela tribunale
şi prin politii, dar cine pe lângă îneapacitate adauge
aroganță,

devine

scriitoriă

poetă şi îndată ce cu o limbă

bilă

sciă a rimă

ală

literuturei, jurnalisti,

şi o ortografiă

libertate cu dreptate,

colegii

deplora-

sei se

grăbesci a-i deschide „cu fericire colânelei“ d-loru, a-lii
patentă dreptu literatu și „ante-luptătoriu aln culturei
naţionale“,
„De aci înainte timpul şi activitatea acestori neferi-
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ciți. se perde în producerea
parte

a

timpului

de maculatură literară, şi o

şi activităţii

în cetirea acestei maculaturi,

generaţiri june

. „Drapelul. sub care întroduen
personale şi crudităţi estetice, este

se perde

aceste deșertăciuni
totu-de-una Națiu-

nea și- Libertatea, şi astu-feliu- d6ue idei din cele mai
înalte an ajunsă a fi scara pe care călcându-o în picidre,

se urcă

Genti

cei mai

lipsiți

de ori-ce

meriţiă,“

Se analisămu aecsta citatu. Celu ce scie limba germană și va ave chiar predilecţiune pentru ea, la lectura
acestui pasi va fi surprinsu de suceesulu cu care cugearea

Jermană

s'a îmbrăcată

în vestminte

românesci,

fără s5 pârdă din înfăţişarea ei.
Prima coastrueţiune începe după forma stângace şi pedantă germană cu că... pe care limba nstră nici-odată

au -lu sufere la îoceputulă construeţiunei, continuă apoi

u „timpă ală vieții“ Lebenszeit, Lebensperiode, Zeitata, care în limba română se dice simplu şi netedu
vicță, căci Românulu dice: în vița mea n'am vădutu,
n'am auditii așa ceva, Apoi „timpă ali vieții“ este pusă

în construcțiune

în loci

de adi s6u

astădi,

stu

culă idiotismului: „în dilele nâstre.«
„A maltrată limba torturând'o în rime.* ete.

în lo-

A c&sta este o construeţiune ce s'ar' puts află numai
în
tema unui elevă primarii, căci maltrată și tortură este
totu

una ; apoi cine ar” put6 dice: „m'a maltratata în pumni,“
ci se dice: cu pumnii.
Legarea părţii prime a periadului de partea a dua prin o altă „eonstrueţiune cu to-
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tula independenta, adecă prin. „acâsta este ună faptu generalu,“ este uu numai

absolutii nesintactică, dar" totu-

odată ge acăţă de construeţiune unu balastă cu care abia se
tărâsce.

Construcţiunea ; „dar ceea-ce

nu se va întelni la

nici ună poporă cultii“ este fotografiată după germana
culinară: „aber das was man bei keinem cultiwirten
Volke begegnen wird.“ Partea din urmă a periodului
alu

doilea

este

totu-odată

fără

înţelegi

şi se

termină

prin o espresiune cinică. Așa dar' alineatulu ântâiu ali
citatului, tradusi în limba românescă, ar' sună asti-feliu :
„Lipsa de cugetare matură și-o deșertaciunea neînfrânată împinge astădi pe atâţia juni nechiămaţi şi nealeşi
“a maltrată limba cu rime şi metre imposibile. Acâsta
este uni fapti generală, şi noi nu avemă nici ună motivii a crede

că junii

români

se fiă mai

mărginiţi

seu

mai puţină deşerţi, decâtu junii altoru popore, ce aii deja
o literatură. Dar ceea-ce nu nu vei află la nici unu popori cultă, este necuviința cu care asemene „pâcate ale
tinereței,“ cum ari fi disi repausatula Negruzzi, se publică și se împuni în literatură şi o parte a publicului le primesce drepti poesia.“
Mai

încolo.

„Altiăi-umdeva

|

societatea este“ ete , trebuii se-se dică

românesce : La alte popbre ete. căci altă-undeva este
traducere literală a germanicului „andersaco,“ și la noi
nu se folosesce ci numai aiurea, dar și acesta niciodată cu însemnarea de: în alte feri, la alte popire,
ca „andersavo“ la Germani.

—
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„Curagi6sa veghiăre a unei critice neobosite
formeză
Ja suprafaţa vieţii intelectuale o pătur
ă destulii de puternică“ ete.

Asta

curi6să frasă vora

nii şi noi

le-o dama

pute-o gustă numai

Germa-

lori:

„Das mannhafte Ueberwachen einer unermiidli
chen Kritik bildet an der Oberfiiche des intel
ectuellen Lebens
eine Sehichte, die genug stark ist um
die schădlichen

Producte

in dem Dunkel, wo sie gehâren, zuriickdrân-

gen und festhalten zu kânnen.«

„Luerula a ajunst până acolo în câtu cine
din tinerii
noștri este numai incapabile remâne scriit
orii. pela tribunale ete. ete.
3

Ceea-ce

românesce

se dice :

„„Luerulu a ajunsă până acolo încâta numai
cine este

ineapabili dintre tineri“ ete.
„â se încântă

cu laurele eftine ale

publicităţii

ete.

A se încântă de cera, &r' nu cu ceva,
și lauri-laură
6r' nu laură-laure,.
.
Românulu. nu va dice nici-odată „Scriitori
i ală lite-

raturei“

cum

qice germanuli

gchichts-Schreiber,
scriitoriu,

Literatur-Sehreiber,

și va

dice

„astu-felia dâne
lipsiţi

idei din

cele mai

călcând'o

în Dicidre,

de orice

înalte

meritu“== und

Ge-

tota-de-una:

istorica,

a fi scara pe care

cei mai

ci.a dis

ai

ajunsi

se urcă 6menii

es sind

somit
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.

„wei der hâehsten
bilden,

welehe

Ideen

dahin

gekommen, die Leiter

Jeute ohne jedweden

Verdienst

za

Vetreten

um sich emporzuschwingen.
„w călei scara în picidre“

se traduce

românesce:

sui pe scară.

a

7

Totă T. IL. Maioresen în studiulu sei „Despre scrierea limbei române,“ serie urmâtorele:
„Ca tote limbele moderne, a suptă astu-feliu şi limba
română meduva înțelesului primitivu din trunchiurile
celora mai multe cuvinte ale sale, și aceste stau astădi
fară legătură sensuală cu pământulu din care provinu,
numai ea nisee forme indiferente,ca nisee scheme ale
inteligenței, şi togmai de aceea ca nisce instrumente
apte de-a primi sfera şi cuprinsulu, prin cari
«
le va defini subjeetulri gânditori.
Este
țiune

aksolutii imposibilă a traduce
în limba

românâseă,

și a o reconstrui de Toti.
A suge însâmnă a însuși,
în acestă construeţiune este
trariu de-a perde. ceva din
voita

să qieă, „că

limba

acsstă

construe-

fâr a o resturnă

cu totulă

.
a-ți apropiă ceva, pe când
aplicatii cu înţelesulă conceea-ce ai, căci autorulii a

română

a perdutiă

medua

înţa-

lesului primitivă,
din trunehiurile celora mai multe euvinte ale sale.“ Dar autorulii a dat'o pe germana și în.
locu de perduti a tradus'o pe aus — 860 leraussaugen
cu suptă, și astu-feliă românesce a disu cu totulii alta!
de ce a cugetati germânesce. „Legătura sensuală cu pă-

„25
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mântuli, „instrumente apte de-a primi sfera şi cuprinsulii,“ nu au semeni nici în germană dar nici în logică!
Înca unu pasi din unu altu studia alu lui T. L. Maiorescu'

întitulati

„Despre

Pilosofiă

la

universitate“

bine înțelesii, copiata din Schopenhauer. Elă suna:
„Îndeobsee înse am ajunsi cu încetulu la convingerea,
că pomenitulu folosi alu filosofiei depe catedră se întrece de paguba ce filosofia, ca, meseriă o aduce filosofiei, ca cercetare liberă a adevărului, sâă filosofia după
însăreinarea guvernului, filosofiei după însărcinarea naturei şi a omenirii.“
„ Cuvântulu filosofiă în aceste câteva şire obvine nude5uri „Și cu tâte acestea, tâtă construeţiunea nu

mai

este nimici

mai puţini

decâtu filosofiă,

este povestea,

lui „Cocoşu-roşu 1“
|
S6 trecemi acum la „Cuventarea festivă.“
Unui modu de cugetare mai specifică, mai fidelă germană În uni stilu și o limbă mai pocită românescă,
abia se pote cugetă. Alegerea, destinarea acestei cuvântări pentru aniversara lui Stefanu-celii-mare, amu numi-o din punetii-de-vedere alu limbei și alu modului de
cugetare, o vătămare

a umbrelorii marelui

Erou

română,

dâcă n'ami vede figurânăi şi numele lui Vasile Alecsandri între cei ce au censurato. Pentru aceea 0 numimii
blândi numai o aherațiune. Cei ce voesce a se eon| vinge mai de aprâpe, s6 cetâscă acâată cuvântare
în
întregului ei, cel s'a fosta publicetu în o broșură,
în
1871. Noi trebue s& ne mărginimi numai la urmă-

torele citate.

o

—
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„Dar să nu eredemu, onorată adunare, că numai trecutulu ne atrage aice ; că numai atâta voimi noi, a ne
împrospeiă amintirea, apropiându-ne de locaşurile unde
vai vedute urme pare a fi lăsatu eroulu dela Resboeni,
unde petra ce acoperiă mâstele lui lovesce încă privirile nostre. Nu : venimu aice și pentru viitoriula după
care năzuesce ori-ce sufletu mai nobilu a poporului nostru, venimiu aice pentru a suge puterea ce susține pentru bine şi adevără, putere ce isvoresce pela mormintele Gmenilori mari ... Cu pateu sute de ani aruncămă
noi gândirile și simţirile nâstre înapoi, şi totuşi, de
vomi

privi

bine

în sufletulu

nostru,

vomi vedă

cum

se

amestecă în acelui îndepartatu trecuti, farmeculu viitoriului, cum fiă-ce - faptă a lui Stefanu-celu-Mare e eu
atâta

mai

mărsţă,
cu

câtu

noi astădi

putemu

se ne-o

amintimă împreună cu mormântul luă, eu cât simțima,
că în acestă împreună amintire stă simburile unoru puteri de viţă ce poti să ne întărâscă în propâșirea pe
calea dreptului şi a adeverului, care Susținu şi înalță
pe popre.
Fiă-care are dreptu la traii şi desve-

lire, câtu timpi

nu a desfășurată

tindere

e înzestrată

cu

care

tOtă puterea

de veşniculi

naturei.“
„Căei' în întorcerea

de în-

isvori ală

:
acesta în spre

trecuti,

în

simțe-

mântulu ce vă împinge a încordă inimile pe mormentulă unui barbati,“
„Lasaţi marginile măestriţe ce şirulu istoriei le-a râdicatii între noi.“

—

316—

„Deci starea îmbucățită Cu care
tr'unu înţelesi priinciosii,“

„S6 -remână ca o legătură

ne aflam

adâncă

ce îndată

împingă spre o luerare comună.“
„Și-a versatu

în lume

comora

este în-

se ne *

.
cuprinsului sei sufle-

E

tescă“,

Dâcă capula direcţiei germane precum şi acela pe care *

Ia aprobatu

de înfricoșatu

întrega

acestă

direcţiă a maltratat

limba şi- cugetarea

românâscă,

face cei-alalţi „Puişoră germană 2%
- Dar ni se va dice, că d6că au gerintit'o
voru fi îndreptate îni poesiă. Ss vedemiă!

atât

ce vorii 4

„Inţelepţesce apoi au suflatu şi gingașă pe sticlă,
"„Câţa din sufleta ei mândru, deprinsă cu senină,

„Și-a începuti să-se joce ştergând:o cu degetulă agera,
„Semni numai de farmecă făcândi numai pe ici pe colea.

„Drepte. erai pentru dânsa; întârse pe dosti penttu mine,
„Pote a serisă te iubesc, et am cetitu te amăgescu.
»O cârjă hidă întârsă pe ârbă stă lungită,
„La capătu-i o cușmă și lângă ea unt omă;
ŞI nu sciă, dâcă omuli, ori câzja cea golită
„De cojă a fosti mai tave să-se aducă ai,
„Nici n'oiti putâ-o sei,
„Intinşi- zăceau-.pe 6rbă sub umbra unui pomi, -

„0 sdrâmţă de cămeșă cu sărâciă unsă
„Asoperiă bătrânul ; pe cârjă rex ășiţă
„De măzgă mai curată, O ploscă în 6rb'ascunsă

i
i

în prosă,

„Multă iseusita spre geamuli ferestrei încetii înclinat'aă
„Vesela, față zimbindă
— dragii îmi eră so privescă !

NR

E

|

—
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„Lă trupă cam beşicată, zădarnică

totă eclipiă

„Moşnegulă n'o vedea,
„Părea şi eli şi eârja de-un somn

adâncă

loviți.

Unu altulu, de nu. me înșelu, totii celui cu „pureelușă

cu câda sfredelu“, continuă:

„Uh! ce friză... îmi văda suflarea, Şi căciula cea de die
„Pe urechi am tras”o sdravâniă ; 6” de câte nică „că-mi
pasă
„Ca țiganula, care bagă degetulă prin rara casă
„De năvodiă, cu-a mele cote eu cereti vremea de se înmâie,

„Cum nu sunti unu şârecă
„Mi-aşi mâncă cărţile mele
„Mi-ar păr6 superbă, dulce
„Uni palată borta 'n părete

Dâmne! macar
nici că mi-ar'
o bucată din
şi nevasta o

totuşi are. blană
păsă de geri.
Homerti
ieână,

„Pe păreță cu colbii, pe podulă cu lungi pânze de paiajenu

„Roieseii ploșnițele roșii de ţi-ă dragi să te-uiţi la ele?
„Greu li-i de mindiră de paie şi apoi din biata-mi pele
Nici căai ce se mai sugă, —lIntr'uni roiă maă de-unt stinjină

„Ai eşită la promenada; ce petrecere gentilă!
“„Roșniţa ceea-i bătrână, cuviosii în” mersi pășesce
„Gela-ă „cavalerii... e iute... 6re sciă franţuzesece ?. .
„Cea ee încungiură mulţimea i-o romantică copilă,

„Bruh! mi-i frigă. —Etă
„Să-mi moi degetulă în
"Pripășită lă vre-o femee,
„Dară eă ce-mi pasă mie,

pe mână
gură am
seiă că
bietul

cum codesce-unii negru purecă
sâ-lu prindă ; 'ba săraculii ar ved6 pe draeulu!
„ens'â la ce să-lu purcecă ?

Dar ei pe-a-niea minte luat'am de spete
Şi-afară pe ușă pe ea am svârlită;
Ce a fostii dup'aceea o!'-nu întrebaţi. a.
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respectul pentru publică şi pudârea m opresce a încheiă citatulu acesta! Asta-feliu de limbă, asti-feliu de
idei, şi astii-feliu

de estetică,

poesiă

şi morală,

se sub-

stragu dela ori-ce comentariu, Ele se comenteză înseși
pe sine de-ajunsu, chiar prea multi. Tâte aceste aberațiuni suntu feţii d-lui T. L. Maiorescu și ai acelorii
pe cari dânsulu i-a pusi ca de modelu în literatura română, proelamându-i de regeneratori s6u fundatori a
unei

n6ue

și sănătâse

Aceste citate le-amu
maj

mare

direeţiuni

a literaturei

put6 continuă

parte ce ai scrisă

pâna amu

române!

secâ cea

acești pretinși regeneratori

cari, din eompătimire omenescă, vorii trebui— regeneraţi.

SCRISOREA A PATRA,

Uni popori trăesee numai prin limba lui. Limba este
caracteristica principală prin care elu se distinge de
altulu. Precum natura însăşi a pusi între poporii acsstă
despărțire, toti astu-felii natura a roitu şi fiinţa limbei
cere, că ea st crscă din pământulu sei proprii, cu sângele și sufarea sa propriă şi să-se desvâlte, eselusivii
din sine, nu însg eselusivn prin sine, pentru-că însăși
natura admite și chiar împune ajutâre.
In serisorile de mai nainte vorbii despre desvoltarea
- literaturei române prin ajutore și înfluinţe multă-puţinu
străine. Am arătatu înfiuințele binefăcătore precum şi
cele stricătăre, Copilulu când începe a înțelege sâu a face
câte-ceva,

imiteză ceea-ce

aude

și vede,

şi numai târdiă

începe a vorbi, a combină și a luerâ câte-ceva de sine. Prin

—
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acestu stadii de fragedă copilăriă trebue să trâcă ori-ce
literatură. Credemii că literatura română aeşitu, sâu de
nu, trebue s6 6să din acestui stadiu,
A veniti timpulii să lucre de sine, să erâscă din sine.
însăși, din pământulu seu propriu şi după firea sa specifică românescă. Numai astu-feliă se va formă o adev&rată literatură românâseă. Din contră mereu imitândă,
ne încetatu întroducându spirita străini în literatură, înfluințându-ne neîntreruptă numai de străinismu, vomi ajunge în fine a respinge ori-ce impresiune românâscă,
și a nu mai pute creă nilbiea propriu, independenti, originalu sei, s6 qicemu, pământeanu. Odată ajunşi aici
vomii put produce o literatură palidă, nepronunțată, îmbrăcată

odată

s6ii

mai

bine înțorţonată

cu

tote

înse o literatură a poporului

poporulă română.

.

formele,

româna

nici-

şi pentru

|

Fiă-care poporii se afirmă și pote se-se ilustreze numai prin ceea-ce produce eli dela sine. Vechii Flini s'au
afirmatu ca, poporu şi s'ai nemuritu prin literatura lori,
ce au creat'o în spirita specificu elenicu. Vechii Romani
nu sunti atâtă

mari

prin

literatura

ce-ai

format'o şi-au

căleat'o după FElini, suntu nemuritori înse prin sciințele
de statu prin valdrea loru de popori domnitorii şi or-

ganisatorii,

prin

crearea unei

sute de ani după mârtea
„și astădi,
“
Nu ne este dati nduea
daco-românt, la ce putere
ilustră și eli vre-odată,

limbe

care a dominati

loru și care mai

domină

încă
-

sei care va fi sârtea poporului
va fi s'ajungă, și prin ce se va
una îng o seimii șio putemit

—
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spune limpede înca de-acum : Românii, ea poporă specifică îndependentu, ea poporii români, nu roru ajunge
nici-odată la nimiei, din contra se voru perde ca apa
în nisipi, dâcă nu voru tinde din tâte puterile, ca atâtu
în limbă

şi literatură,

câtu şi în tâte aședemintele

nu numai sE păstreze, așa dicânda,
loră

naţională

curata

lora,

spiritulu și sâugele

și neamestecatu,

dar”

toti-odată

st-se sil6scă a-și potenţă acestă putere, și ori-ce atin_gere sâu elementu străi nu, ce li s'a împune prin logica
„neînduplecată a vieţii şi a împregiurăriloru, s&-lă
contopscă în vicţa lora, să-la românâscă pănă la necunâscere.
Doue împregiurări sâii mai bine dâue motive din cele
mai

grele împunu Româniloră se țină şi s6 esecute
acestă principiu cu o consecință și tenacitatea, nu
de feri,

căci acâsta încă se îndâie, de
„nici o alterăre.

Aceste

motive

diamanti,
suntu:

care nu sufere

ântâiu,

unu poporii

zu se pote. desroltă, și cuitivă decâta numai “după: firea
Sa și pe basa proprieloru sale aspiraţiuni ; ali doilea,
numai

urmândi

acesti

principii

Românii vora pute

res-

pinge atentatele străine ce se îndrâptă 'din atâtea părţi
contra lori, și, nesuferindu conturbări și alterăriîn pro-

cesulu

lori de desvoltare,

vori pută de-o parte

să-se

desvolte ușoru și încurându, 6r' de-altă parte se vori
asigură contra atentatelor străine, fâcându ca alții.
se
peră în undele nâstre, nu noi în ale altora; și istoria
ne

arată,

că aici

nu

decide

atâta

numerulu

câtu

energia. .

Acesti principii, de asemenea valâre pentru întrâgă viţa
unui poporă, pentru tâte mişcările şi lucrările lui atâta
în vi6ţa publică câtă şi privată, atâta în traiulu
mate-.

—
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rială câtu și spiritusla: în limbă și literatura ni se pare:
totuși a av6 o greutate deosebiti mai mare.
|
Literatura se adresâză la partea cea mai primitâre
a ființii omenesci, la sufletu, la inima, Câstigate, supuse acestea, s'a aservitu întregă

ființa.

Cine

nu scie, că

fiă-care omu voiesce ca tote luerurile, tâtă lumea dimpregiuirulu seu s'o facă așa după cum şi-o imagineză în
sufletulu seu și după cum o doresce în inima lui? Eta
dar că prin literatură înfluintându şi prefăcându spiritulu şi inima, înfluinţezi și prefaci vi6ța şi întogmirile
esteridre.

„

Prin urmare unu poporu civilisatu va fi totu-de-una
numai aceea ce-lu vori face geriitorii sei. Dâcă înse
aceşti scriitori în scrierile loru voru cultivă idei, simţaminte,

aspirsţiuni,

aședeminte,

până şi datine

|

străine,

urmarea cea mai naturală. și neîncungiurată va fi, că poporulu încetu cu încetulă se familiarisâză eu cele străine,
uită ale sale, până cână în fine ceea-ce fusese alu seu
i vine

cu

totulu.

străină

şi

ce

fusese străinu

i pare

că

este alu seu propriu:
Ajunsi aici, poporulii de- odată încâta a mai fi ce fusese, și trece s6u immediatu seu ea uni apendice la poporuli în a cărui idei, simţemiute, aspiraţiuni și aşede-

minte a fosti lăptatu la sinulu literaturei. Poporele cele

mari

și civilisate cunoseu

bine acestă

modu

de cucerire „.

a poporelori miei. Pentru-aceea vedemu cu câtă mulțămire înregistreza aceste popore şi hapurile mai mârunte ce le înghitu alte popore din literatura lori. Acesta este termombtrulă“ cu care ele mesură

s6 râdă câţa

—
foci,

câtă

căldură
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de viâţă naţionulă

mai

este

încă

în

cutare popori. mai mică.
|
Din tote acestea, resultă, că unu poporii gelosi de pro„pria lui esistinţă, cu câtu este mai micu, şi cu câtu vede
că ţintescii mai mulți la eucerirea lui, cu atâta elii li-

teratura trebue să şi-o naţionaliseze -mai tare, 8'0 desrâlte
pe base și în spiritu mai puru şi mai eselusiră naţională.
Din literatură acestă spirita se va vărsă cu o putere
neresistibilă în tote fibrele, pe tote terenele și în tote
luerările sale. Literatura astii-feliu desvoltată va fi sângele, care susţine vi6ţa naţională, va fi foculii care va
îneăldi toţa-de-una inima poporului şi va aprinde simțemintele

lui, va fi căminulu

sântu,

altarului

familiară

de care elu nu se va deslipi decâti. morti, și care inimicii nu-lu voru put atacă și risipi decâta trecânda
peste cadavrului lui.
Acâstă înaltă, divină putere a literaturei odată cunoscută, nu mai remâne decâta să-i aducemu cultuli cuveniti. Astă-feliu dar să naţionalisămu literatura în formă

şi în spiritu,
Scriitorii
şi

tindu

|
români,

|
cu fârte

încă şi adi, cu

mici

scire s6u

escepţiuni,
nesciindiă,

au tinst

a desnaţio-

nalisă literatura română. Aă împrumutată şi împrumută
forma, dar mai multi spiritulu din fântâni străine, des-

prețuindu pe ale lori,

|

Care suntu la noi fântânele proprie? Sub raportuliă
formei s6ă alu limbei suntu : limba monumenţeloru vechi
literare d. e. cronice,

ricesri,

documente,

cărţi profane

şi bise-

înseripțiuni ș. a. ; apoi limba! literaturei popu-

—
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lare: povești, cântece-bstrânesei, doine, hore, colinde,
descântece, orațiuni ș, a. în fine limba viua s6u de-acum
a poporului din deosebitele ținuturi Din acestea se pote

adună și studiă adevărata limbă românâscâ. Adeveratult

seritoriu petrunside misiunea lui şi care ra fi chiămată
a produce opere de traii, nu va luă eondeiulii în mână
pentru a-și serie opera, până nu va fi adâncitu aceşti
nepreţuiţi tesauri.
Unde este la”noi seriitoriulu care să fiă ținutu s6mă
de-acestea? . Astu-felii

„lungate,

de

lucruri,

resfoirea şi cetirea

ceru

studie

înde-

judiei6să a vrafuri de fo-

liante şi chiar calâtorii prin diversele ţinuturi ; dar
mulţi Gin seriitorii noștri ai datina a nu ceti în viţa
lora nici macar odată gramatica română! Apoi să ne
mirămă-d6eă ei produci mai multi numai sterpituri literare ? Decă

ei sunță așa

dicând

nisee antreprenori,

o

fabrică de maculatură pentru băcani?

SCRISOREA A CINCEA.
Din monumentele vechi, din literatura populară şi div
graiulu vii ala poporului ai se-și seță seriitorii limba
loră, precum statuarulu seâte din stânca aspră imaginea.
dinei. Aici cugetu a fi loculu se tragu luarea aminte a
seriitoriloru asupra a doue fântâni deosebite, dar nu mai
puțini proprie naţionale. Acestea suntu: dialectulu macedoneanu și istrianui. Cine a cetitu puţinulu ce se află

serisu

ici-colea în aceste

dialecte şi mai

alesu în cele.

dintâiă, va fi trebuitu se-se mire de avuţia unui noii ma-

.

—
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terială ce-la posede limba română celij puţinu în unulu din
aceste doue dialecte. Dar când materialul acestori dialecte
va fi adunati întregi s6u în cea mai mare parte ?
Punemiu întrebarea : Se-se folosescă 6re seriitorii deaceste dialecte pentru a-și înavuţi dicționariula şi fraseologia ? Parerea nâstră este că da! remâne înse la
petrunderea şi gustului fiă-căruia, încâtă, unde, când şi
cum ? Dâcă vomu cercetă alte literature clasice şi din
aceste cea mai clasică, elina, ne vomă convinge, că scriitorii elini cei mai celebri: sai folositi de dialecte în o

mâsură cu
astădi.

multi mai mare

decum s'a”

Astu-feliu Omerii, Pindară,

a. ai mestecatu

dialectele

admite

pote

Teverită, Erodota

în scrierile

lori.

Dintre

ş,
toţi

_celă care le-a amestecati mai „multu este și celu mai
mare geniu, Omeră. Elu vorbesce în tâte dialectele, ca
Și când ar” fi voitu să immortaliseze grecismulu sub totă
forma și cu tâte dialectele. Astu-felia elu fiesă la Eleni
“pentru toti-de-una limba epică, care-o adoptară apoi şi
poeții elegici și didactiei. Eta câtă însemnătate au dialectele,

câtu

Din acesti
macedoneani
multi decâti
şi-ar” împlini
nemărginitu

serviciu

potu face

ele. seriitoriului.

puneti-de-vedere noi ami dori, ea dialectulu
şi istrianu s fiă serutatu şi studiate mai
s'a făcutn pân” acum. Societatea academică
nu numai o înaltă datoria, dar ar” face unui
serviciu literaturei române, dâcă înainte de

4 face .dieţionariulu

academicu,

ar” culege

celu

puţini -a-

ceste dialecte prin misiuni anume.
Acesta

i se împune

cu

atâtu

mai

vârtosi,

bele dialecte suntu, decă nu ne înșelămaă,

căci

am-

amenințate în

—

esistința
sorbirea
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loru. Celă macedoneanu,
grecescă, prin

desa

abstrăgându dela ab-

atingere

cu Românii

şi li-

teratura cisdanubiană pâte st sufere în timpu scurti
schimbări forte mari, &r celu istriant restrinsu la unt
terenă forte micu, pote se despară îneurându. Câtu de
puțină s'au înteresati Românii de aceste dialeete neprețuite pentru limba şi literatura română, probză serierile ce le-au făcută su mai bine nu le-au făcut asupra
loru nici până adi.

Pentru

dialectula

macedoneant

dela

Bojadgi, „Dai numerămi numai gramatica d-lui Masimu,
pentru celu istriant dela repausatulii Maiorescu pe cine
mai numărăma ?

Inaintea tuturoru subtilitaţilora gramaticale trebue se

adunămi materialulă acestora dialecte. Er acâstă adunare s€ nu se facă dela Gmeni cărturari, ci dela poporult simplu, necărturaru. Pentru-ea - s5 ne justificămir
părerea ne prevocămi la poesiele d-lui Michaila Niculeseit scrise în dialectula macedoneanit şi reproduse în
„gramatica d-lui Masimi.
Ele pu mai suntu dialeetult
macedoneană curatu, precum limba nâstră de adi nu mai
este a vechiloru' cronicari. Drepti-aceea aceste dâue dialeete se poti adună curata numai din scrieri mai vechi
şi din graiul viu alu poporului, și mai vârtosă prin
adunarea „iteraturei populare. Ori-ce întârdiare, o repețimiu,
-

este o

mare

perdere !

-

-
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SCRISOREA
Dâcă

limba

—
A ŞESEA.

este caracteristica

şi condiţiunea

de visţă

a unui popori, spiritulă opereloru serise în limba lui,
sa spiritulu în care trăesce și se desvâltă literatura
lui, este toti-odată şi barometrulu puterei lui spirituale.
Cu câţi literatura lui se va desvoltă mai independentu,
cu câta va cuprinde și va representă mai multa și mai
credinciosi propria vieță a poporului seu, şi cu câtu va
contopi mai răpede şi mai adânci înfluințele străine ce
i-se împuni prin logica împregiurăriloră, eu atâta poporulă se va descoperi lumei ca mai naltă în spiritu, ca
mai genialu şi vigorosi, și prin urmare eu atâta se va împune mai multi altora popsre.
Desvoltarea unei literature pe base și în spiriti striînsă
national, are o însemnătate îndoită. . Ântâia, o astifelii de literatură, aşa dicândă sânge din sângele poporului, o pricepe și poporulu mai curându, o simte mai

adâneu, o gustă

mai cu

plăcere, şi,

făcându

elu ac6-

sta, multă mai uşorii şi mai curându se va cultivă în
idei și în simţeminte, pe când o literatură adunată din
tâte vânturile, înţorțonată cu ideişi datine străine şi
turnată, în moduli ei de cugetare, în forme străine,
trece fără vre-o înfluință în popor s6u esercițându înfluinţe, cari împedecă și confundă cursulu naturală alt
desvoltării, seu, ce 'este și mai reu, altereză mai multi
s6i mai puţini desvoltarea, și prin ea natura, însuşirile specifice ale poporului. A d0ua, o literatură ce nu
cresce din propriulu seu pământu, ce ni are, ca s6 me
7

—
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servesen de-o figură, verdeţa, mirosula. suculii şi gus„tulă s6u buehetula seu proprii, ci se altoesce ori se
plânteză în unu pâmânti străiua ; literatura, care se

compune

din unu

felia

de spalăceli „derivate

s6u mai multe literature străine : o astu-feliu de
tură nu pâte s'o guste nici poporulu pentru :care
în prima liniă, nici va pute se atragă atenţiunea
popâre. Ea va remâne€ fără înfluință atâtă în
câtu şi în afară,
O asemenea literatură spalăcită este la noi

tura

din una
literase face
altoră
lăuntru
litera

romanţieră produsă în ultimele dâue decenie prin

traducerea, romanţelorii franeese, . La o altă ediţiune a
unei literature bastarde an începută a lueră în timpurile mai n6ue o sâmă de tineri de prin Bucovina și Moldova. Înţelegemu pe. aceia a câroru direcţiune ama desfâșurat'o în o epistolă anteridră. De-asemeni bâle periodice trebue să sufere ori-ee literatură. Ori, ca s6 me
serveseii de-o ideiă mai puţinu posomorită, fiă-care liteTatură are saturnaliele sale. Ari fi prea seriosu dâeă
n'amu ved6 trecândi prin arena literaturei nâstre şi
astă-feliu: de brezae sâu ţuree, cari ne procură momente
de ilaritate.
In

fața

tuturoră

rătecirilori

şi seălâmbăturiloru

lite-

rare, se află la fiă-care poporii d6ue căi principale pe
cari apucându literatura lui va înaintă cu pași siguri
Şi în

spiritulă

Aceste căi

ce-i asigură

înfluința

și

perfecțiunea.

suntă : ântâiu, istoria și aspiraţiunile naţio-

nale ; a d6ua,

tradiţiunile

şi datinele

naţionale.

sunti fântănele din care literatura unui popori

Acestea

are

sg
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bee apa vieţii. Precum gigantulu mitologiei, Antet, în
“ lupta cu Ereule căpstă tota-de-una n6ue puteri de câteori Sutingea cu -picidrele de pământii, €r', ridicati în
aeru. le perdea. totii mai tare, încâtă Ercule numai ridicati

în aerii-a

pututi

să-lu

ucidă,

tota

așa şi o lite-

vatură. Până când ea se va rezimă pe terenula naţionalu, pe istoria, aspirâţiunile şi tradiţiunile poporului
seu, va cresce totu mai tare în val6re, din contră părăsindu acesti terenii, va perde din putere, și înfiuințele

străine. vori cuprinde-o
până când în fine vori

pe di ce merge

totu mai tare

supune-o cu totulu şi voră ucide-

o ștergându-i propriulu sei earacterii,
Unii din. seriitorii noştri au apucat pe aceste doue
căi mai multă instinetivu decâtu în deplina consciinţă.
de lucru. -Sub acesti raportu s& distingi trei seriitori :
Bolintineanu, Mureşianu şi Alecsandri. In serierile lui
Bolintineani aflămu direcţiunea istorică bine pronunţată.

Musa luia cântatu mai tote faptele memorabile din istori Românilorii. . Dela elu: posedema o sumă de balade
și drame istorice. Elu a-desveliti înaintea poporului
tablourile ce representă vârtutea și gloria străbuniloru,
Alecsandri s'a afundatu în tradiţiunile poporului și ne-a
scost din coliba țeranului români amintirile cele mai
preţidse, acentele cele mai doi6se și simţemintele cele
mai înfoeate şi mai candide, Ela, prin Ântâia coleeţiune -

de poesil populare, a descoperiţi Românului pe Românii.
Cu tote acestea, Alecsandri a ridicati numai ună corni
alu vălului ce acoperea tradiţiunile poporului români.
Inceputulă lui înse a provocată nuoi serutători. Dar

.
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suntemu departe de-a, fi scosi la vedere toti sâii mai
tota aceli neprețuita tesaurt, ce zace încă ascunsă în
căminului ţerannlui români. In cea mai mare parte
este necunoscutu, €r” cela ce s'a scosi zace nestudiata.
Dscă Bolintineanu a desvslitu vârtutea Și mărirea stră-

buniloru, d6eă Alecsandri a ridicatu velulu ce acoperiă
tradiţiunile poporului Româna, Mureșianu a data espresiunea

cea mai

viiă aspiraţiuniloru n6stre, a încarnatu, .
aşa dicându, iăealula Româniloru! Etă pentru-ce aceşti
tei scriitori sunţă cei mai populari, cei mai înţeleşi,

cei mai plăcuți la Români și cei mai respectaţi la străini.
Ce pote învederă mai multa decâtu acesta, că seriitorii,
cari nu

se voru

servi de-aceste fântâni, voru fi totâ-de-

una sclavii unoru înfluinţe de forme, idei și concepțiuni
străine, și togmai pentru-eă acelea se află la alţii, pentru noi suntu de mai puţină îuteresu, 61” pentru străini nu suntu ndue.
Se punemii, că Omeri în locu de-a cântă pe Achile
şi Ulise și cu ei amintirile, datiuele, aspiraţiunile și
gloria elină, aru fi cântata nisce eroi din China scă
din Persia, fiă chiar și eroii Şanamei lui Firdusi;
că Eschilu, Sofocle, Euripide ș. a. în locu de a-și luâtragediele din istoria și mitologia elină şi le-aru fi luatu
din testamentulu vechii ; că indianulu Calidasa în locii
de-a serie pe Sacuuiala ar fi serisu pe Romeo şi Julia; s6ii, vorbinâui dela noi, să admitemu că Bolintineană în locii de „Mama lui Stefani-celu-mare“ ar fi
serisii Mama lui Atila, a lni Hofer ori a lui Wallenstein ; că Negruzzi în loci de „Aprodula Purece“ ar fi
26
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cântată pe vre-un hatmani
de

„Sburătoriulu“

ar”

poloni; că Eliade în locu

fi cântată

vre-o

fiinţă

de

prin

cine scie ce mitologiă străină, și în fine că Mureşiani
în loeă de-a strigă: „Deștâptă-te Române,“ ar” fi strigatu : Deșteptă-te Nemţule ori 'Tureule
! — dâeă s'ară fi
întemplatu tote acestea, întrebămiă: ară fi puţutu ei vărsă
acelu foci și farmecu în materiele străine, reci şi indiferente Românilui, care le-an vârsatu în materiele naționale ? Aru pute esereită astu-felii de subiecte străine
înfluinţele ce le-ai esereitatii și le eserciteză cele luate
din istoriași tradiţiunile naţionale române? Ari vărsă
Ore acele plăceri in inimile lectoriloră care le versă?
Nici odată ! Ele dimpreună cu. creatorii lori arii fi trecută 'neînţelese pentru Români !
Starea, actuală a literaturei române și în speciali a
poesiei, care este prin escelință espresiunea cea mai puternică a fiă-cărei literature, ne ofere proba cea mai

luminată despre acâsta,
se ocupă

cu predilecțiună

-versale şi de tote qilele.

Poeţii mai juni au începuta a
de materii

străine

s6w

uni-

Resultatulu acestei direeţiuni

"lu vedemu eu ochii. Unu codru de poeți, dar” nici unu
arborii verde în elă! uni potopu de versuri şi secetă
de poesiă ! Din când în când ge audii unele accente cărora nu le lipsesee fimbrulă poesiei, dar cum vinu așa
se și perdă. La toți, seu vorbind mai blânâu, la cei
“mai mulţi le lipsesce studiulu seriosi, lunga paciență,
câre înalță talentulu la -geniii. Cei mai mulţi vori a fi
seriitori câtii se pote mai curândi şi mai mari, fâră a

înveţă s6 serie celu puțini limba

fără erori

gramati-
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y

cale ; vor a serie pentru Români fără a studiă limba,
istoria, tradiţiunile și aspiraţiunile Româniloru. A bstrăgându dela aceea, ca este absolutu “imposibil a serie
pentru unu poporii, fără a-lu studiă şi a-i cunâsce, dar
acelui poporă, dâeă nu serii din inima și pentru inima lui, bici

nu

te iă în semă,

nu-ți

cresteză

serierile pen-

tru-că nu-lă atingă, nu-lu înieresâză, „Și bine face!
Astu-feliu să un ne: mirămi, dâcă publiculi întâmpină
cu nepăsare partea cea mai mare din scrierile de adr.
Aparu scrieri cari aru merită în adevâru atenţiunea, şi
îmbrăţișarea publicului, dar blăstemulă faptei rele atinge şi faptele bune, şi publiculu, desgustatu şi desamăgitu prin rele scrieri, încungidră şi pe cele bune.
- SCRISOREA A ȘEPTEA.

Calea ce-a bătut'o pân'acum în generali naivitatea, serii-.
toriloru noștri nu este calea ce duce la stele; a fosti calea -

străinătăţii, a rătâciriloru. Ei au studiată până la perfecţiunea limbi străine și aii pretinsii a serie limba româneseă fără a-i fi sacrificată nici. timpului câtii se cere

pentru a ceti regulele ggramaticale, s'ai cufundati în istorii,
- în

şi

datine şi aspirațiuni, în eugeti și în spiritu străinu,.
au voită a îndulei, a însufieţi și a înalță pe Români.

Deșertă încereare! Cum vei put se-lii înduleesci când
nu dispuni de dulesța, care pentru unu seriitoriu este limba lui ? Cum "lă-vei însufleţi când nu-i vorbesei decâtu

de lueruri streine cari nu-lă atingi ? Cum vei deșteptă
în eli ambiţiunea şi consciinţă propriei valori,

când des-
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prețuesci toti ce are mai scumpi:
şi aspiraţiuni ? A

limbă, istoriă, datine

le studiă acestea

le studiă mai nici decum,

superficiali

s6ua nu

pentru unu seriitoriu este a-

prope tota una.
S6 nu fimu reii înțelesu. Seriitorii noștri mai xechi,
ca începători erau mai multi supuşi la înfluințe straine,

câci almintrea nu se puteau deșteptă
au

remasă

contră
Acâsta
Chiar
probele

aspiraţiuni

cu

şi cultivă, ei inse

deosebire

naţionali;

din

cei noi și aici ridică străinismulu la sistemă,
este nefericirea, !
decă direcțiunea națională n'ar' ave pentru sine
cele mai strălucite basate în psichologiă și în

desvoltarea
puținii

în

tuturori literaturelora

noștri

ajunse

la perfecţiune,

seriitori, cari au esereitatu o înfluinţă bine-

făcătâre asupra poporului, aru trebui s6 servescă deunii puternieu îndemnu pentru toţi aceia, cari simti în
ei puterea de-a folosi cu condeiula patriei și renumelui
lori. Decă în acestă direeţiune sw făcută puţini pân”
acuma, dâcă suntemi abia numai la nisce începuturi, eu
atâti mai energicu trebue st ne ocupâmi de-aici îna-:
inte. Da, suntemii numai la nisce începuturi, și acestea
încă sunti mai multi pe terenul materială alu literaturei. Ami încep tu a sedte pe încetulu, fragmentude
fragmentu, istoria patriei din pulberea secoliloru şi din
selăvia străiniloră, a căută şi a descenușă din căminula
ţeranului români larii patriei ; datinele și amințirile strâbuniloră ; ami începutu a cerceta Jimba ce au vorbit'o
strămoșii noștri, a ne interesă, deși puţini, de graiulii
ce resună aqi la Coloniele Romei începându dela Adria-

tica până
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la Marea-nâgră

şi dela

Tisa

până

la Eubea ;

dar pentru-ea acestui materială st-i însuflămu spirita
de
vieţă, s6u, mai bine, pentru-ca noi înşine s& putemu
b&

Apa

vieţii din

acestă

efundu

şi sacru

sorgenta,

trebue

st ne apropiamu de elu cu iubire și devoțiune, trebue
să-lu cultivămu şi s& ne coborîmu in adâncurile
lui:
atunci şi numai atunci literatura română se va,
boteză
în apa vieţii

şi scriitorii se voru înalță

la regiunile pro-

mise|!
Când scriemu acestea ne adresămu mai Vârtost la generațiunea ce ne urmâză. Ea va avea fericirea s6
între
pe unu terenu desteleniti! Ea va află tesauri deamor
=
mentaţi. Dela ea va depinde se-i scie întrebuință. Aceşti
tesauri naționali înse posedt unu ce fatalu, mister
iosu.
Ei nu

se desveleseu,

nn

se arată

și nu se

desehidu

de-

câti acelora cari se încreda eu totula loru, care
"si păstreză inima virgină de iubirea profană a străinismulu
i.
Ca toți eăutătorii de comâre, adoratorii acestori
tesauri
naţionali, poti fi espuşi la perieolulu de-a fi consid
erați
dr-unu feliu de fărmecători. Insnşi Virgilu, celu mai mare
eultivatoriu aln credinţeloră și aspiraţiunilorii romane,
n'a,
s-ăpatu de-acâsta chiar pentru cultula credințelora şi
ala
datinelorii romane. Adeveraţii seriitorii înse nu caleul
âză
nici odată la favoruri trecâtre. Poporul romanu a pără-.
situ pe Heeyra lui Terenţiu în decursulă representări
i
şi-a alergat la jucătorii pe faniă, Prancesii an fugitu
dela Misantropulu lui Molisre şi s'au dus la farsele
lui
Searamuceia, Teba a trecuti cu tacere peste Pindar
a
şi-a ridicată statuă musicantului Cleoniă ! „Dar 'Terentiă,
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po

noştri, cari vori

înţelege spiritul

şi aspi-,

cea:

mai

mare

parte

A

seriitorilora

noştri,

ce au

în-:

Potter

raţiunile poporului românii, voru fi ehiar dela începutu
mai fericiţi în succesele loru. Ei voră pute s& gusteîncă în viţă o mare parte din duledța recunoseinții.
Esemplele de pân' acum sunti o probă neînfrântă, deşi

ala 70 00 ara i Nice ali

Seriitorii

afine

Pindarii şi Moliere s'aii înălțată între nemuritori, între
stelele eternu luminătăre!

amintiri
au

din copilăriă,

fostă împinşi

naţiunei,

alu

mai

patriei

decâtu ai făcută
multi

anume studii,

de amorulu

loru, decâtu

naturali alu

de ună

ealeulu

con-

scientu, bine și îndeluvgu cumpenitii. Când natura va fi
ilustrată prin artă, când iubirea fiiescă va fi luminată de
amorul

numai
română

moralu,

atunei

când la instinetu _se va însoţi eonsciința,

geniului va serbă

triumful

în literatura

!

Voi, fii ai poporului românii, pe a cărorii frunte Dumnedei a lăsatu s&-se resfrângă o radă din lumina-sa 6ternă,

eoboriți-vă

cose ale trecutului

măreţe

nostru,

ale glorielori

bătută de furtunele
“ba!

eu acâstă radă

acestu

în adâncurile

duceți-r&:şi căutați

nâstre

trecută,

secolilorăa țeranului

altarii în care a arsă

ascunsi

întuneumbrele

întra“i în coliba
româna,

— coli-

și nestinsu

fo-

culă sântu alu românismului, — mergeţi şi veți află aici

înfiorindu cununele nemurirei
şi luminele viitorului !

vostre, tesaurii trecutului

noni

țelesă poporula români, aă lucrata mai multa instine- :
tivu decâtu în deplină cunosciuţă, au eultivatu mai multi .
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SCRISOREA

A OPTA.

Mi-am frământată de multa mintea cu o ideiă. Am
cugetatu, că și noi trebue să începemu odată ss tradu-

IT

ar

ate

a

cemu literatura elasică vechiă : elină și latina. Incâtu
se atinge de prosatori, traducerea este mai ușâră chiar
şi decum "şi înehipueseii cei mai severi filologi, cari în

generali 'şi serii reii limba.

Greu,

forte grea

devine

înse lucrul când vomu âmblă se-i intârcemu, ca și cum
uni vestmânta vechiă ar” trebui st-lt întârcemu pe dosit |
și să-l facema toti-odată de modă făra a schimbă forma
eliniloră, mâneceloră ete., şi chiar fară a împunge pe
alti loca decât pe unde fusese împunseturele “cele
vechi, Ce ar' folosi așa ceva, s6ii uitâ-se-va cineva
la astii-felii

prosatori

limba

de vestminte

i-am

lăsată

fără

să rida ? Nu

într'atâta.

Celu

scii!

ce va sei

românseă și criginaiuli nu va put

Pe

bine

să traducă

reii. Am cugetatii mai multu la traducerea, poeţilor, și
anume la Omeră, Esiodu, la Virgiliu, Ovidia, satirele
și epistolele lui Horaţiu, în scurti mai vârtosii la operile
în esametre. La traducerea poeţilor, pe lângă ceea-ce:
se cere la prosatori, să măi cere încă o bună dosă de
disposiţiune poetică. Se cere, ca technica, armonia şi frumuseţile originalului, cari de cele mai multe ori nu se
poti traduce, sâ-se înlocoâscă cu armoniă și frumuseţe
proprie limbei tradueatâre.
Mai

ântâiii

m'am întrebată : cum

să traducemi

poeţii

sus numiți ? În esametre nu se pâte, pentru-eă limba
nâstră nu-i pentru ele. Dar | se vedemii. Nu voia să fii
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creduti pe cuvântu, căci la noi nu numai în politică,
dar şi în literatură "ţi tornă gogoși câte vrei, mai vârtosi când simte că poti să-și afle trecere. Etă câte-va,
încercări. Unu esempli forte vechii, chiar de când nu se
deșteptase încă Musa română, dela 1674, în metru elegiei :
Cântă sănătate, săr'ndu la voi, Romanus Apollo,
La toţă câți sânta ?n împărâţiă şedeţi,
De unde cunosciinţe aşteptămi, și sciințe: ferice
De Awmstelodam, prin cărţi stă 'n omeniă tipariii.
Lege drăptaiă dati frumâsa cetate Geneva:
Îţi vine Franci:eus, ţine-te Leyda, Paris!
Prindeţi mână sorori, cu cesti noii 0spe, "nainte,
Fraţii, fârtații, nimtele pasă curândă.
Domni

buni,

Cu pace

mari

doetori,

dascăli,

şi bunele

domne

îi fiţi, cu pâne şi sate, rugămi.

Unii june, Haliciu din Caransebeşi, care a serisi aceste versuri şi care d. Cipariu le-a descoperită în o
carte vechiă, merită tâtă lauda, căci ca prosodiă suntu câtu

se pote de nimerite, dar” bine înțelesi prosodiă după
principiulă modernă tonică, 6r' nu după cela cantitativii vechiu, dvşi în multe i-a succesii şi acâsta.
D. Dr. Sandora dela Aradii 'mi arătă pela 1859
Eneida tradusă în esametre, din care, cum mi-aduci aminte, publicase pe atunci ceva în Fota pentru minte.
"Mi pare reu că nu poti da de acei N-ri ca st reproducu ceva, şi mai reă ne pare că n'a publicato nici
până adi. Una altu esemplă slaba din Poetica d-lui
Cipariu, de unde am luati și pe cela de sus sună:
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Suflete vai ce curândi tro-ii tote, şi tote se strică,
Na 6 nimică stătoriă, omule nemuriioriil.”
Lasă de aceste de ici, şi grijesce de altă viâţă,
Ceste te voră părăsi. cele te voră. folosi.
Singure vorii urmă după mârte-ți faptele bune,
|
Eră averi, taleraşi, altora vei să le laşi.

Dâeă

nu

voră

plăce acestea, cele următâre

voru plăc

de siguri, adevărate esametre dactilice, cum
originarminte şi cele antice. ktă:

ai

fostii

Miehnea încaleeă, ealulă lui tvopotă, fuge ca ventuli,
Urlă pădurile, fâşăe frundele, geme pământul.
Fugi legiânele, sori eu cavalele ; luna dispare; .
Cerulă se ?ntunecă, munţii se clatină, Michnea tresare!
Pulgerulă schinteie, tunetula 'bubue: calult lut cade;
Demonii riseră, oh! ce de hohote! Miehnea jos cade!
use elă răpede ră încalecă, fuge mai tare; .
Fuge ca eriveţuli, sabia-i sfârăa în apărare !
Aripi fantastice simte pe umerii-și, înse eli fuge;
Par-că îlii sfăsiă guri însatabile, hainele-i suge!
Baba pe-o arnelă, inte ca fulgerul, trece nainte,
Slabă şi palidă, pletele-i fâlfăe pe oseminte;
Barba i tremură, dinţi-i se elatină: muge ca tauri,
Geme ea tunetulă, bate cavalele, ca unii bălaurii!
-

Afară

de piciorulu alu

(Bolintineanti,

şesele

daetile şi cu o armoniă deplin

Michnea şi baba).

tote cele-l-alte

suntii

simțită şi în limba nâstră,

pe când în esemplele de sus nu simţiniu -aprâpe nimieii

ceva asemenea, decâtu numai când cundscemii esametrula sân mai bine distichulu elegiaeu antici şi ni-l
reamintim

cetindu

celh românescu.

Cu tote

acestea

—
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esametrulu lui Bolintineanu nu-lă putemi aplică decâta
forte rară, și mai alesii pentru a sensibilisă repegiunea

eu care

se întâmplă ceva, cum: minunata

de

j

bine l'a

i

întrebuințată Bolințineanu pentru a coneretiză fuga călare a lui 'Miehnea, întogmai cum "lu întrebuinţeză şi
clasicii vechi. A-lu întrebuință înse în modu constantă
- în o poemă este cu neputinţă
din done cause, căci de-

i

vine

monotonii

şi ostenitoriii, și afară

de-acâsta

4
|

poetulu

Î

sar” condamnă singuri la o mare sărăcia de limbă și
espresiuni, putândi ela întrebuință în generalii s6ii în
cea mai mare parte numai cuvinte cu.aceentulu pe antepenultimă, cari suntu rare, 6r” crearea daetilului prin
combinarea a due cuvinte, din lipsa naturei prosodice
a limbei, este- împreunată eu greutăţi și neregularități.
Dar

chiar

când

nu ar” fi motivulă

dintâiu este de-ajunsi

buinţareă

-

constantă

din

urmă,

deja celu

pentru a nn-pute admite

4

.

între-

întro operă a esametrului lui Bo-

lintineanu. .
i
a
Deci în care verssă traducemu esametrulu anticu ?
In celi de 15—16, în celui de 13—14, „în celu de 11—12
silabe, sân in care ?
M'am întrebatăi mai încolo : fire-ar” 6re necesari, ca la
traducere 58 ţinemu simplu numărului versuriloră din v_riginalu, sâa să le tomalţima ori scâdemu după placă

şi necesitate? Fără îndoiclă, dela deslegarea
din

urmă,

depinde

a acelei

dintâiu.

Pentru-ea;

întrebărei
s& poti

judecă, am Inatii ca esemplu cele şepte versuri dela în-

esputulu Iliadei.
- Aristia le-a tradusi astu-feliu :

|
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„Mânia cântă-mi, deă, a lui Pelidi Achilă;

-.

Mânia multi fatală, ce '"npovără p' Achei
Cu mii de mii de chinuri, şi suflete viteze

!

D” eroi în iadă mulţime de timpuriă trimise,
In pradă lăsându morţii la câni şi la vulturi ;
(Voința a lui Joe așa s'a împlinită)
Atuncă când ei, prin sfadă, prea ret se. despărţiră
Atridă de bărbaţi riga şi Achilă indeitulă.

In gramatica
aflimă

începutula

macedo-română a d-lui
Tliadei

tradusa

I. C.

Masina.

în dialeetulii nacedo:

români în chipulu următoriu :

,

Nreirea cânta, deă, a lui Pelide Achile,
N'reirea pierdetora, ce geci de mili de doruri
Achejlori le fece; și multe forță suflete
Tru ade potreci, d'eroi suflete mari
E trupurele astoră la câni le fece prede

Şi-la pui arăpitoră: ma a lui Joe vrere
Așa se împlini. *
Am căutata la Italieni şi în celebra
Vincenzo Monti le-am aflata ast-feliu:

ttaducere. a lui

Cantami, o Dica, del Pelide Achille
“Ivira funesta, che infiniţi addusse

Lutti agli Achei, molte anzi tempo alP'Oreo
Generose travolse zlme d! eroi,
E di cani e d'augelli orrido pasto
Lor salme abbandond (cosi di Giore
L'alto consiglio s'adempia), da quande
Psimamente disgiunse aspra contesa

Ii re de-prodi,. Atride, 6 il divo Achile,

— 400 —
Se vademu şi cele şepte versuri dela începutula Eneidei cum se aflăîn renumita traducţiune a lui Annibale

Caro :

L' armi canto, e “l valor del grand" eroe,
Che pria da Troja, per destino, a i iti,
D” Italia, e di Lavinio “errando vonne:
E quanto errd, quanto sofferse, in quanti
E di terra, e di mar perigli incovse ;
Come il tiaea !' insuperabil forză
Del cielo, e qi Giunon Pira tenace,
E con che dura e sanguinosa guerra

Fondă la sua cittade, e gli suoi Dei
Ripose in Lazio : onde cotanto crehbe
Il nome de' latini, il regno d'Alba,

E le mura, e Pimperio alto di Roma.

Mi-am pusii apoi pe doi inși: unulu să-mi citâseă originalulă, şi altulu îndată traducerea, şi eu am ascultată,
repetându acâsta de 3—4 ori. In fine m'am conviusii,că
este mare deosebire între impresiunea originalului şi
a traducerei. Acdstă deosebire n'o potn esplică decâtu
prin următârea asemănare: iă de esemplu o columnă
măreţă, frânge-o peste “mijloeu- su mai pe la vârf,
S6u

în

trei

ori

în

patru bucăţi,

aşedă-ți

tote

acâstea

pe piedestale ; uită-ie la ele, şi vei vede ce-a mai
remast din impresiune
ce-o
a făcea columna întregă.
Bucâţile facu împresiunea unei ruine, unui vandalismu,
care te întristeză, te înduioșeză şi te face să-ţi întorci
capul cu durere şi tristeţă ! — Astă-feliii de traduceri langite și laţite din Omera, Virgiliu ete.; totii
atâta va se dică ca şi când ai arătă, cuiva nisce frânturi

ă

LE

„

TI

a

de pâtra
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şi i-ai dice : acestea

suntii

din

columna lui .

Traiani, din statua Vinerei, a lui Apoline ete. Aşa dar”
traducerile lăţite-înmulţite suntu departe de originali,
Cum se le traducemu noi când nu av emi și nici voma put€
ave vre-odată esametre cu armonia, varietatea Şi puterea
antică ? Din traducerile române de mai sus cum şi din
alte traduceri fragmentare ce s'au publicati, vedemii,
că traducătorii înelină toți la versulu de 13—14 silabe

care în genere

este versula

celu

mai

usitata la noi,

precum eri esimetruli la cei vechi. Din acesti punetu
de vedere secundară convine dar cu esametrula.
Din punetii-de-vedere alu volumului, câtu înţelesu adecă pote cuprinde în sine, versula nostru de multe ori
se pare şi une-ori

în adevăra

este

mai micu,

de alte ori

mai voluminosă decâtu esamietrulu. Acâsta înse se întâmplă mai vârtos în limba elină, care că limba sintetica
de multe ori în unu cuvânta conţine d6ue:trei concepte,
care limba română bu |» pote esprimă prin nnă euvânt, d. e. "Exn86ho0g Azdllov, "Euguzesiuov Ajoutuvw,

vepeliyegirus

Zeuc

ș. a,

De cele mai multe ori unde

le poți strînge

|

vină

asemeni epitete nu

într'uni vers ca în originalu.

Atunci

înse traducătoriului i stau trei căi de scăpare: seu
st fiă atâtu de fericita să afle în română unui curenți
ecuivalentu, stu să-și compună și ela -unu asemenea cuvântu, s6a s5 pună numai epitetulu sâu numai numele
în versu. Acâsta din urmă o pâte face cu atâta mai vârtoi, căci de multe ori numele vină în originali fără
epitete s6i epitetele fără nume, de unde se vede, că nici -

e
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.
i

„poetului
tulu

nu

punea

multi

va fi totu-de-una

despărțite.

nieulu,

pondu

pe âceea, dâcă

la olaltă cu numele

Şi noi in

diua de -adi dicemu

atotu-sciutoriulu

epite-

s6u fiă-eare şi

atoti-puter-

d-deu ; sân dicemi

şi numai

"atotii-puterniculă ete. s6u şi numai simplu d-deu.
In traducerea din limba; latină acestă greutate nu esistă.
Din contră,
pe basa afinităţii său mai bine a sângelui,
dâcă poti

dice

astu-felia, avemu

multe

uşorări.

Ce

se

atinge de spiritului, umbririle, întorsurile şi vibrațiunile ”
ce se află în esametru, acelea nu le putemi tură tâte în
versuli

nostru. - Multe

nici nu

suntii

esenţiale,

şi poeţii

-n'au cugetatu la ele, ci le-au seamotati după aceea înterpreții și eriticii. Are înse și versulii nostru proprie- tăți ce nu le are estnetralti, Despre, acestea înse de-

altă dată,
în

”

|

Incă n'am: finitu, incă o întrebare : s5 truducemu
versuri ximată seu ba? Nu. Bi așa cugeti. Rima

îngreu6ză

traducerea,

motivului”

meu, căci cine traduce

mai ântâiă

contră

Adevăratu, -dar' nu

tuturoru

este acesta

trebue st-se

greutăţiloră.

Eu

armeze

nu mă

în-

Yoescă cu rima, pentru-că este unu ce eu totulu eontrariu
_maturei măreţe, bărbătesci, ce respiră în elasicii vechi. Rima le-ar” da uni aeri de modă, uni timbru femeiatie. Omeru, Virgiliti şi soţii ni s'ar' presentă în fracu»
- Astă-felii la traducerea clasiciloru vechi. Din contră
unii Români care ar” scrie adi o epopeiă, n'ar pute
desconsideri rima fără ea geniului limbei să nu-și resbune asupra operei. Adevărata, Milton serise “celebraa-i
poemă „Paradisulu perdutu“ fără rimă. Eliade încercă o
-

“

-
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a

Michaidă fără rimă. Consideraţiunile estetice ale Ini Milton- sau uniti cu geniuli limbei sale. Eliadi înse nu

Va nimeritu pe alu limbei române, caci limba nâstră, ca
şi cea italiană, nu numai sufere. dar şi cere câtu mai
multă musieă.- Pe basa acestori principie am tradusi
o parte din Iliada.
De probă ctă începutuli:
Mania cântă-mi, Musă, a lui Pelidă Achilă,
Cumplită, ce n mii dorură pe-Achei i-a aruncati,
Și ari

suflete multe deroi trimise n iadi, -

.

Eră pe că i dedb la câni spre sfăşiare, _
Şi ceteloxii de păseră: căci astii-felii a vrută Joe,
De cână ântâiii adeeă certaţi să "mpărechiară
Atride â'eroi rege şi-Achilă cela strălucită.
.

S8 punemii

acum în faţa

-

acestora

cele opt

versuri

dela începutulu cărţii a patra din Eneidă, traduse cu rimă:
De multi acum regina în sinulii seii nutresee
O rană dulce-amară, şi arde m foci ascunsă,
Vertutea, lui Eneia, mărirea-i. o răpesce,

Şi voxbele-ă şi chipulă adânci o ai pătrunsii,
“A dili lampă aură, splendidă auroră,
=
Abia a nopții umbre în cerură risipiă,
Și Dido pătimindă la unica că soră,
Ce_'m foculii ei consimte, acestea le grăiă,

„Nu
să dicu

mă îndoesei, acâstă traducere cu clopoței, vream
cu rima,

"ţi mângăe

audulu,

şi pote celu ce nu

cunosce originalulu va dice, că” este minunată, Dar în acestă traducere nu maj afli. originalulu ; mă afli numai

-
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pe mine,
moni0să
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Virgilia a sburatu,
este,

creda,

acâstă

Ori-câtn de netedă și artraducţiune,

ea este

totuși

multi mai ușră decâtu ceealaltă din Omeru, în care la
părere este mai puţină măestriă. Dar ori-câtu este de
grea o asti-feliu de. traducere, după-ce ai tradusu unt
cânta dOue cele-l-alte le ai amână ea și comandantului
o cetate, când cei din întru și-au secatu ierbăria.
E timpulu să ne învățămu și la lucruri mai grele, căcj
pe ținemi şi noi că ami eșită din fulgi și amu dată în
pene, dar dreptu vorbindu... nu sciu ce să dica!
*

SCRISGREA A NOUA.

Ce doream de multă, a. începuta a se împlini.
Mai eate Gre adi cu putinţă o literatură reslățită prin
faseicule publicate în restimpuri de câte5, 10, 20 sân și
mai multa

de ani;

s6u

prin piese

inserate

una

într'una

diară, alta în altulă în decursu de o viâță de omu?
Cine le mai află tâte, eine le pote ceti, cine pote cumpeni și lumină meritula seriitoriului ? Ss nu uităma, că
operele de adevarati meriti au sortea de-a fi serise pentru generaţiunile viitâre ; aici 'şi vârsă ele înfluinţa.
Cele mai multe opere treca peste suprafața presentului
fără se producă cea mai mică undulațiune : cum trece
painginulu de apă peste oglinda lacului fără. s'o misee câtă
de puțină. Mai multi, istoria literatureloru ne arată o
sumă de esemple unde generaţiunea contempurană a des-

preţuitu, a ţinuta întru nimica operele, cari astagi facă
gloria

acelorii

literature,

înălțându

din contră până la

—
ceri

nisce opere,

cari mai

400—
târgiu sat

desvalitu

de nule.

La acestea mai adaoge că nulele suntu totii-de-una mai
înfate, mai impertinente decâtu unitățile, şi astu-feliu,
deși pe scurta timpu, se împulpă la 6ra-care vaidre.
Operele celoru mai buni din seriitorii noștri au avuti
acâstă sorte şi o mai ai încă. D-lu Cogâlniceanu, dupăce adunase și tipărise acum vre-o 30 ani cronicele române — care înse în timpuli din urmă devenise rari
— avu fericita ideiă de-a le edită de noii gi mai complete, scuturându-le toti-odată de eojoeulu lui Cirila, la.
care generațiunea n6ua se uită, mulțămită lui D-qeu,
ca viţelulu la porta n6uă. Mai multu m& surprinse înse
când 'mi veniră la mână scrierile lui Constantina Negruzzi, editate de Socec & Comp. în trei volume.
Le-am cetitu tâte trele volumele, aşa dicânde, în uni sufletu, pentru a-mi put6 face o ideiă completă, neîntreruptă, despre întregu teriitoriulu. Şi să vedi, este minunati omu acesti Negruzzi. Nu sein cum să dieii,
poetu, novelisti ... Poeti? Ma îndoeseu că acestă cuminte seriitoriu să fiă pretinsu acestă nume în tâtă puterea lui. Dar piesele, Potopulii, Melancolia, Gelosia,
Princesei Catinca, Plorărița română, Apologulu, traducerile din Hugo, Puschinu, Cantemiri ? O! Negruzzi a fostă cu multi mai ambiţiosi decâtu să cerșescă cu
acestea dela Moșii-Apollo titlului de poetă. Mi-adueu
aminte că nnu jidanu ambiţionându o distincţiune,
o medaliă, și-a luatii atestate câtu tutunu, sare și timbre a vândutu ca debitantu, câte cruci a făcutu şi

câte

potire și vestmente

a datu pe.la bisericele. cre21

-
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ştine, şi cu tote acestea sa dusu la curte cerând o
„digtineţiune,
cerșitii de :
n'a
i
Negruzz
Cu poesiile citate mai sus,
siguri titlulu de poeti. Dar Aprodulu Purece, Marșulu
Aui Dragoșu, nu-i. vorii da și lui unu ramii verde ? Dâcă
limba în Aprodula Purece ară fitota atât de curată pe
câtu este de verde și nervâsă, ar' trece multu” până sarii
repetă așa ceva în literatura nâstră. Subiectulu este seci,
dar poetulă i-a sciută însuflă uni spirit vigorosă, pe
când distinsului poeti Alecsandri nu-i suecese Dumbrava-roşiă, deşi fondului acesteia este mai colorati.
Partea din urmă înse din Aprodulu Purece putea să
lipsescă ; e forte slabă. Cele dise despre limba din Aprodulă Purece, ai valore şi pentru prosa lui C. Negruzzi,
SCRISOREA A DECEA.

De-odată eu scrierile lui C. Negruzzi mi-a veniti şi
„Musa

Besarabia,

o musă

din

Stamati,

căruia diaristica

română

românâscă“
i făcuse

a

necrologulu

"

|

înainte de-a muri.

poetului

M'am apueatu de lectura acestei muse. Marturist sei,

afară de ună citati în

nu

sciă care diaru,

nu

cetisemii

nimici din poesiele lui Stamati. Chiar şi de numele
poetului Stamati amii audită numa când se anunţase
mârtea

mai

în anii- trecuţi,

care

apoi

s'a

desminţiti.

Lucru neaudită, înfiorătorii! Unu poeti, care trăesee
la 80 ani, cum mi se pare, că este Stamati ; ună poeti
ON

—
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care a începutu a serie acum 40—50 ani ; unt poetă, dieă,
s5 nu fiă cunoscutii, se n'audă de elu, se nu-lu cetâscă
cea mai mare parte a conaționalilori sei până la 80 ani!
Decă cineva s'a înteresatu de seriitorii români şi de-

scrierile lorii, deră cineva a âmblată s& le procure și
88 le. cetescă, apoi eu încă sunti unulu din aceşti cari
de cărţi. Dar îndeșertu, de Stamati am auditii când eră
se mâră,
la vre-o

şi-lu cetesci
10 ani

de

acum

la 80

ani

me

ocupi

și eu cu literatura.

când

ai vieţii lui și

În câta am cetită pân” acum, poti s6-mi dai părerea despre meritulu scrieriloru lui.
Rari scriitorii română, pe care Stamati s& nu-lă întrâcă cu simțemintele și ideile sale verdi românesei. Nici enuta căzăcescă, nici furtunele atâtoră decenie ce
elu le-a vsqutu vârsându-se cu turbare peste patria "Românilorii,

nici durerea

de-a

trâi în unu

colţişorii,

îsa-

lata de patria cea mare a Româniloru, nici lipsa comerciului spirituslu cu ideile și progresulu “celoralalţi Ro- ”
mâni : nimiet,

nimica

nu a fosti în stare să înăbuşâscă

simţemintela și se pălâseă ideile. lui Stamati !

Este o regulă psichologică, că pe câtii obiectulii
rinţei

este -mai

depărtati

ori mai

puţini

do-

accesibilă, cu

atât dorința devine mai înfocată,
Aşa și la Stamati, deși tăiata prin ani zidi ehineziciă
de corpulu

și viâţa

naţională,

inima

bate cu putere pentru toți Românii.

lui

n'a încetati

a&

Dar mai multi "li

PO

PD END

PI IND

preocupă Moldova.
Poetului

nostru

înse

trăesce numai

în una trecută depărtati:

în trecută

şis încă

în gloriele vechi ale Moldovei.

—
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Limba lui încă este o limbă trecută, unu stili pe
câtu de verde pe atâta de aspru şi plini de cuvinte și provineialisme din patria restrinsă a poetului.
Prei piese mi-au atrasi cu deosebire luarea-aminte :
-„Piiea lui Decebali și Armini Cântărețul,“ din care
respiră ună aeru oseanieu. Dragoșu arată că poetulă
dispune de-unu adânci fondi de fantasiă ; fantoma fărmecătoriului

Vronţa,

6tă

cum

o înfâţişâză

A lui căutătură ca comitulă
Platoşa pe dânsulii, paloşuli
Exaii învâscute de mucigaiu
E pletele, barba stă ţepână

poetula:

nâptea,
și coiful
verde,
ca stuhuli.

În poema „Eroulu Ciubăra vodă“ poetulu l6gă una
nume istoriei de aventurile lui Feâtu-frumosi din poveştile populare.
_
Daună că poetulu în Dragoşă şi în Ciubări-vodă nu
* s'a nevoiti a depune o limbă mai bună, uni stilu mai
netedu, ceea-ce putea să facă cu atâti- mai uşoru căci
rima a sacrifieato, pe când în alte piese de puţină însemnătate aflămu nu numai rima, dar şi limbă corectă
și stilu netede.
„Dâcă poetului ax” fi desvoltatii aceste due piese toti
atâtu

de bine

precum

le-a inventat,

numele

lui,

nu

putea peri decâtiă odată cu limba şi literatura română,
Dar se pare,'că ne persecută o fatalitate : unii poeţi
de-ai noștri au fondă, dar le lipsesce formă, alții an

forma şi le lipsesce fondulu. Apoi una fără de alta dau
unu

lueru

totu-de-una

forte jumătățită.
+

:

-
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Are și unele

fabule
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originale și bune,

Este multu

elementii în poesiele lui din mijloculu vieţii în care se
mișcă, încâtu pote totu-odată servi de studii asupra s0eietății.

SCRISOREA A UNU-SPRE-IECEA.
Uni amica 'mi serie:
— „La scrierile rele de multe ori este causa timpulu
şi împregiurările nefavorabile în cari trăesce seriitoriulă.
Timpuri furtunâse, lupte între popore, înterne și esterne,
decădința materială şi morală a popâreloru ; lupta pentru
-visța de tote dile, ocupaţiunile de profesiune, datoriele
de

cetăţeni,

de părinte, sărăcia,

persecuţiunile,

învidia

Ş. a., nu numai nu lasă să se desvâlte talentele, îngeniele,

dar fârte adese-ori le ucida,“
Sar' păr6 la prima vedere că a pronunţata uni maie
adevâri. S8 mi se permită înse a nu fi de acâstă părere. Dâcă vomu consultă istoria literatureloru, care at
ajunsu ori aă atinsu clasicitatea, și vomii judecă faptele
seriosii, trebue s'ajungemu la o închiăre contrară.
Omeru, dscă în adeveri a esistatu vre-o-dată, n'a trăita
nici în timpuli celu mai buni, nici în împregiurările

cele mai

favorabile. Elu a viețuiti. aprope în

timpuli

barhariei grecesei, și a trâitu, după tradiţiune, ca cerşitoriu; eu tote acestea elu a creati d6ue opere, Iliada şi
Odiseia, cari ai remasi singure și neajunse până adi,şi
pote până va mai esistă acestu globu. Dar nu pretindu

st-se considere

dreptă probă acesti esemplu.

Elu este

—
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înfăşurată în uni velu mitică, și au cuventă cari nu-lu
primescu. Ceea-ce nu mi se va refusă este: ântâiu, că
Țliada şi Odiseia esistă ; a doua, câ ele s'au nâscuti în
unii timpii fârte depărtatude epoca luminată și fericită
_a vechiloru Elini. Este o probă mucedă de vechiă şi unică, va dice cineva,

Prea bine!
Dante,

și o rondurică

s6 vedemi

Petrarca,

Tasso

dar' în
şi Ariosto,

nu

face

timpurile

primaveră.

mai

n'an trăit

nue.
nici în

timpulu cela mai liniştită, nici în periodulu de lumină
ală Italiei; Dante și Tasso, cei mai mari genii ai Italiei,
p'at trăitu decâta o vieţă plină de lipsă şi amaru,în
esiliu, în înehisore, în miseriă. Așa au trăiti, așa aut
marită ! Au

trăită

în iadu

şi au serisu

ca în paradisu!

“Au trăitu cânesce şi ali serisu d-deesce ! Celebrulu poetu
portugesi, Camoens, a. rătecita pe mări, a căduti între
pop6re sălbatice, a naufragiatu, a trăită în urmă din graţia
unui cerşitoriu și a muritiă în spitală, elă însea lăsatu
Lusiada, care eu Iliada-Odiseia, cu Eneida şi Gerusalemme
liberată, facu pleiada poesiei epice în tâtă lumea. Ce să
mai dicemu de puternieulu geniu, care a creata pe Don
Quixotes. Eli a fosta ostașu, a cădută acoperit de rane
în lupta dela Lepanto, şi-a pierduti mâna, a zăcutu şepte
ani în sclăvia barbarilori, a suferită lipsă, a îndurata
la ai sei persecuţiuni și învidiă. Shakespeare, Schiller,
au fostu 6re mai fericiţi ? Au suferitu pote mai puţini,
dar ai suferiti de ajunsi! Dar ce s8 alergămu atâtii
de departe, când noi, deși în micu, dar' afiămu şi la noi

acasă,

chiar şi numai pân'acum destule esemple. Șincai

a serisă răteindu

prin

lume, trăindu din hună-voinţa a

altora,

alungati

din

—
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una

locu în

altulu

cu

traista de-a

umeri și cu Naţiunea-Română în desagi! Bolintineană
a scrisă în esiliu, 'și vându cărţile ca se nu moră de fome
şi în fine muri în spitală — în dilele nostre!
Mureșianu,

căre

scii

da espresiune

atâtii

de sublimă

deşteptării şi aspiraţiunilori Naţiunei-Române, vegetă
în pulberea scâlei şi a archivului, dar nică aici nu fă
scutitii de învidiă, de persecuțiuni, și muri desperatii şi
rătecitu.
Etă, toţi aceștia n'aa trăiti nici în timpurile cele mai
fericite

nici în împregiurările

cele mai

favorabile,

din

contră au vieţuitu în nisce epoce lipsite de lumină, agitate şi turburate, ai trebuitu să lupte cu cele mai
mari lipse,.cu cele mai triste amărâciuni ale vieţii de.
tote dilele, şi, ce este mai greu; cu reința 6menilorii, dar”
cu tâte acestea, sub apăsările cele mai amare ale s6rtei,
ei au scrisă și ali lăsatu opere, cari faci gloria pop6reloră din ală cărori sint au eșiti, și vorbindu de ge-

niele cele mari,

chiar a întregei

n'au

eşitu astu-felia de genii

care

se bucură

omenimi.

din acea

de tâte favorurile

Pentru-ce

clasă a

societăţii,

sorții. care. trăesce

în

abundență, într'uni felii de paradisi pământescă, care nu
are să lupte eu nimica, care are timpu și mijloce măi

multe de câte i trebuescu ?
Potă afirmă

unuli din
nimei,
p'au

nici
eşiti

fără temă că voiu fi resfrânsi,

geniele
unulu
din

care faci în adeveri
din

Cesarii

clasa eslorii

spiritului

încungiurați

că nici

gloria

owme-

omeneseii,

de resfăţurile

sorții, ei din contră din aceia, cari aii luptatu lupte erân-

—
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omenimea,

cari

fiă-care

momentu

din viâţu lori și fiă-eare bucătură ai trebuita se le iee
cu asalti. Şi cutezi a dice, că numai prin aceste lupte
ai pututu ei să adânceseă fiinţa omenescă până în cele
mai întunecose misteruri, numai prin acesta aii pututi
ei sâ-se avânte la acele regiuni înalte, din care au
căutatu şi ad pâtrunsu inima și lucrurile omenesci cu
ochi, aşa dicândi,

de semi-dei.

Din

contră

dâcă

ei nu

ari fi fostu siliţi să porte aceste lupte, dâcă aru fi petrecutu o viâţă îndestulată,

încungiuraţi de iubirea sârtei,

în o tâmpitore moliciune,

atunci şi spiritulu lori, lipsitii

de esperienţele

vieţii,

de cunoseinţa

fi remasui

toti-odată

omenimei,

ar

lângeditu,

ar" fi amorţitu,

Arma

adâncă

și reală

în neluerare,

ţinută

în cuiu,

a

ar” fi
rvgi-

nesce de-ar stă învelită totu în maătasă, numai în luptă
strălucesce !
Luptele şi lipsele vieţii nu împedecă,

din contră ajută

înălțarea spiretelorii, triumfulu geniului. Cei ce vori sese seuse cu relele timpuriloru și ale vieţii, suntu aceia,
cari leneși și neputincioși, cari neiubindu lucrului şi neavându schinteia divină, -voră să apară în lume ceea ce
nu sunţi, și acestă aparință vori so învălâscă în scuse
și so însinue bună-voinții publicului prin falsificare.
Vitregia sârtei, nerecunoseinţa și chiar - perseeuţiunea,
lupta și activitatea,

acestea

suntu

alimentulu

geniului !

Adeverati unii nu poti suportă aceste sarcine, nu potu
rostogoli acâstă stâncă a lui Sisifu, se încovâiă, cada,
remânu

striviți

țini, suntu

sub greutatea ei ; aceștia înse suntu pu-

escepţiuni, şi cela care nu pote susțint lupta,

—
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nici nu are putere s'o susţină ; nu are seminţa eroului
în sine, prin urmare nici nu pote să divină erou.
In scurti, nici la noi scriitorii nu se potu scusă cu

timpulu şi cu împregiurările, dâcă seriu reu. Celu care va posede seminţa geniului, chiar sub ap&sarea timpului .
şi a împregiurărilorii, va străluci mai tare. Ceialalţi, cei
cari

se scusă,

suntu

pulbere

și umbră!...

SCRISGREA A DOUE-SPRE-DECEA.

— „Critica inesorabilă năbușesce spiritele, descură-.
ză pe începători, înfrânge geniulu, 'lu face neîneredatoriu, adese-ori misantropii,. 6r critica blândă, binevoitâre, încurajatâre, înflă, sumeţesce şi vătăcesce spi-

riţele.*
Ai

|
multă

dreptate,

“

cari dică acâsta,

dar

nu aii tâtă

dreptatea. Critica în literatură este plâiă la semnături:
prea multă înnscă, prea puţină starpesce. Sunti în istoria
literaturei numerdse esemple şi pentru uoii casu și pen-

"tru cela-l-altă. Eta dâue din cele mai drastice. Singularalu Byron
nasului prin
tice accente :
foeată, și cu

şi-a începutu călătoria la înălțimile Parcele mai dulci, mai doi6se și mai simpacu o compătimire dulce, cu o iubire îno doi6să aducere-aminte şi alipire la totu

ce-l legă de trecutului sei, Cine

nu-mi

va crede

cetâseă

primele lui accente poetice „Hours of idleness.“ Critica

învidi6să,

miserabilă,

începu a-lu

hienă. | dicea e, fantasia lui

sfâșiă cu furiă de *

n'o poti suferi

nici deii

nici Gmenii, că inspiraţiunea lui este apă stătută ; se-se

—
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lase de poesiă, pentru-că din dece scolari celu puţini
n6ue poti face totu asemenea poesiă, ba încă mai bună.
Junele poeti împrimă pentru eternitate pe fruntea miserabililoră sei critici timbrulă infamiei, prin respun-

suli
talată

piesă

veninosi dar meritatu ce le-a datu
„Bardii englesi

şi

criticii

înse, ca în tote cele-l-alte

în piesa înti-

scoţiani.“

de-aci

În

acestă

acolo,

Byron

celă din „Hours of idleness“ a dispărutu pentru totade-una. Elu a devenită unt misantropa, a perdutu eredința

în vârtute

şi în bunăvoința

omenimei.

Elu

de-aci

încolo o deplânge, o batjocuresce, o urâsce. Nu pretindă
a fi contribuiti la acestă metamorfosă numai critica
“erostratică, dar cumeă ea, pe lângă cele-l-alte desastre
ale poetului, are partea sa însemnată la acestă schimbare nu încape îndoislă. Lovitura înse ce i-a dat'o
critica a deșteptatu în Byron pe adeveratula poetu în
feluki seu, care dormiă încă ; a fosti pare-mi-se chiar
unu bine pentru elă,
Etă și unu esemplu contrarii. Celebrula Chateaubriand la primele publicaţiuni numise pe Vietori Hugo „copilu sublima.“

Asti-feliă

nu este mirare

decă

acestă

puternici geniu a coborit une-ori dela sublimi la bizar, ca se nu dieu ridiculu. Dela oda lui Ludovieu:
ali AVII până la Triboulet n'a fosti decât unu pasi!
Critica

pote

multu

în bine

ea și în reu; este

mare

ade-

veru. Tasso sfăşiatu de critici pentru „Gerusalemme li"berata“ a reînviatu încinsu de gloriă la posteritate. Ori-

câtu
critiea

de începatori, avemu
care a înălțată

înse şi noi

nisce începetori

esemple.

Una

la rangului de

7
i
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genii

consumate, a făcuti
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s6 resară

și în literatura

n6-

stră poesii şi scrieri ca cele ce am reprodusu în prima
epistolă ; lucruri ce merită o câldursă compătimire!
Din tote acestea resultă, că critica este o armă pericul6să, când este reu mânuită, când mâna ce-o portă este
nedeprinsă, sufietulu ce-o conduce mârginitu, pătimaşt,
întanecatu. Critica trebue se fiă înainte de tâte dreptă,
precisă, vhiară, deplinu întemeiată. Ea trebue se repro»
be reulu fâră a ascunde binele, şi s& înalțe binele fără
a acoperi reulu. Ea trebue se fiă bine-voitore, une-ori
chiar liberală, şi tota-de-una instructivă, A răteci este
sârtea tuturoru, înse numai râttcindu afli adeverulu. La,
noi, unde literatura este în nascere, unde gusturile şi
ideile suntu atâtu de pestriţe, unde multe din încercări suntu din cele mai rudimentare, unde înfiuințele
suntu atâtu de variate pe câtu de variată este viâta şi
“ edueatiunea nâstră sub „diverse stele“ ; la noi, unde de
o parte lipsesce încuragiarea, €r” de-altă parte prisosesee cutezanţa, — este fără îndoi6lă o imperi6sa necesi-

tate

a aplică câta

de desu remediulu

eriticei în mare

ea şi în micu.
| SCRISOREA

A TREI-SPRE-DECEA.

Abstragema dela geniele cele mari, care, precum ami
veduti, nu țin semă de timpurile și împregiurările în
care se naseii, ci prin forțele lorii neînvinse, prin impulsulu divina, ce le mână în cariera loru, se înălță peste
tâte timpurile şi anticipa luminele unui departe viitorii

—
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s6ii chiar ale întregului viitoriă; abstragemi, dicu, dela
acestea,

și întrămi

în

laboratoriulu

literaturei

de

dilele.

tote

Literatura, în generali progresâză în proporțiune

cu

" gustuli de lectură alu publicului pentru care se seriă.
Cu alte cuvinte, ună popori va av numai atâta literatură pe câtu i va plăcă lui se cetâscă. De-aci se nasce
cestiunea : prin ce mijloce se întroduci în pubiica gustulă de lectură ? Prin se6lă, voru dice unii. A deveratu,
fără scoli, mai multă stu mai puțină, atât literatura
câtă și lectura suntă absolută cu neputinţă. Prin urmare acâsta trebue sâ-se presupună de sine. Înse cu tote

acestea

seola, singură

se6la, nu pote

întroduce

numai

ea gustulu de lectură, înțelegemu în prima liniă, alu
literaturei naţionale, pentru-că fără de-acâsta nici nu

pote fi vorba de-o naţiune, căci nu pote să esiste, Însăși literatura, prin mijlâcele și forțele de care dispune,
trebue să-se întroducă în publici, se-la eucerâscă așa
Qicândă.

Să aruncămu o căutătură peste publicului nostru cetitorii. Românii dispuna fără îndoi€lă de-uni numerosii
publici care seiă ceri. Căutaţi înse și v& convingeți câţi
ceteseii şi ce feliu de serieri cetesei ? 0 parte nu cetesce nimici seu aprâpe nimici, o parte cetesce numai
când capâtă gratuitii sâi în împrumută vre-o seriere de
la altul, altă parte cetesee

numai

diarele

din casină sea

clubă, €răşi alţii cumpără și ceteseii serieri străine, şi. în
fine numai puţini, forte puțini cumpără și ceteseu scrierile

ce apară în limba propriă.

În România diarele şi lite-
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ratura

francesă,
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între 'Tisa şi Carpaţi

diarele

și litera-

tura germană și magiară facu concurență diareloru şi
literaturei române. Şi ici și colo vei află la cărturari o
mulţime de scrieri străine, pe când cele mai însemnate
serieri românesei pentru ei suntu unu felii de corbi
albi, Înţelega acâsta nu despre cărturarii de profesiune, cari, pentru

lăţirea cunoseiinţeloru,
suntu

avisați la totu

feliulă de gerieri, ci despre aceia cari cetesen fără a
produce, va să dică numai pentru plăcerea și distracţiunea propriă. Vorbesci d>spre publiculii consumătoriu.
Astu-feliu și pe câmpulu literară aveniu de a luptă contra invasiunei străine. Lupta este din cele mai vitale.
Invasiunea, străină împedecă desvoltarea literaturei naționale, o condiţiune sine gua non a esistenţii n6stre,
și totu-odată alterâza simţemintele și aspirațiunile na- ționale. Dreptiă-aceea nimicu nu ni se pâte impune mai
imperiosu, decâtii a căută mijlcele sâu mai bine armele
cu cari se luptami contra invasiunei. Ar” fi absurdu și
barbari: a preţinde ca s5 te închidi cu muri chinezici
dinaintea literaturelori de invasiune, Aeâsta nici nu se
pote dar și când s'ar' put ar' trebui s8 contrabandezi
în țâră literaturele străine, Cestiunea este numai de-a,
reduce torentulu lori în albia sa naturală, ca să nu ne

înnece câmpiele literaturei nâstre.

Pentru-ca literatura națională se pună stavilă invasiunei străine, să alunge pe invasorii, să-i ice posițiunile

ocupate şi se cucerescă publicula, trebue st tindă a
substitui țotu aceea ce publiculu căută în literaturele
străine.

—

Care

suntu

invasiunea
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căile prin

cari

cu deosebire s'a operatit

străină ?

,

După mine canalulu principali este edueaţiunea și
instrucţiunea în sedlele străine, şi ca consecință apoi a
urmată în troducerea literaturei străine. Şi când dicu
sctrăine,

să nu

s6 înțelegă

numai

trimitirea

generațiu-

niloră nâstre în străinătate, din contra înstrueţiune nostră

este străină încă în mare parte chiar aici în tsră.
Intre 'Tişa şi Carpaţi Românii parte prin putinătatea
sedlelori, parte prin împregiurările vieţii, fiind sub putere străină, suntu siliți s& mergă mulţi la se6le străine,
Cei din

Româvia

în generalu

nu

suntii siliți să facă a-

câsta, Au statulu loră naţionali, limba de sus până jos
în în tote oficiele. Ei! dar ce folosi, dâcă se6la nu-i
încă naţionalisată. Toţi trașii-împinşii străini deschidu
seâle,

institute

în România,

în limbă

eu

totulă străină,

cei mai mulţi francesă, mai puţini germană. Aceşti străini
lumineză

viitârea

nstră

generaţiune
— română

cu nu-

mele, &” cu mintea şi cu inima străină ! De-ar' fi numai lumina străină dar lumina adevărată, totu ar” mai fi,
da” pe lângă unt licuricii de lumină întră în șufletele
fragede unu roiii de rele. Er' cei ce se dueu în strâinătaie, întrnă eu totulu înstrăinaţi ; toti ce-i românescă

pare că-i ciumata.

Nici nu mai înţelegi pe Românii.

Apoi aceștia se cetâscă,

ba se mai şi cumpere

cartea ro-

" mânâseă ? Dar nu numai în se6lă, chiar în sinuli familiei

st înstrăinză

generaţiunea.

Familiele

mai

bune

chiar bonele, primii instructori şi instruetore le-adueui

din străinătate, |

o
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Deci pentru a da avântu literaturei trebue să începemă
a ne naţionalisă

înstrueţianea

şi .edueaţiunea.

O gene-

rațiune înstrăinată nu are nici gusti pentru literatnra
românescă, ca celu puţina s'0 cetescă, s'o consume, de
unde se mai pretindi apoi, ca ea se mai fiă în stare se
creeze literatură românescă ? De unde s'o se6ță ? Limba
nu 0 scie s6ii numai forte reu, visța românâseă nu o cunâsce,

de adeveratele ei aspiraţiuni

câldesce, prin urmare

naţiouale

nu

se

în-

ce se serie ca s6 simţă şi se placă

Românului ?
Eta

,

dar că educațiunea

străină

sterpesce

sufietulă,şi

pune zavorii literaturei atâta ca producţiune

câta şi ca

consumţiune.

Unulii din cele mai fatale samuri de literatură sunti
pentru noi

Romanţele

străine şi mai

alesii

francese, prin

subiectele obscene și ideile scăleiate de care foesrii.
Trehue.

înse s& recunoscemi,

că

nici

ună

ramu

ali

literaturei nu este adi atâta de espeditivu ca romanţele
pentru a întroduce şi a lăți gustul de lectură de sus
până la cele din urmă clase ale societăţii. Afară deacesta cuiii cu cuiii 'se sedte,
literară cu

deosebire prin

veninului

romanțe s'a operati invasiunea

străină, numai pe acestă cale
nefericire

înse

chiar

cu veninii. Pe cale

ramalu

o putemu 6răși alungă.
romanțieră

Din

s'a eultivatui

mai puţini la noi. Cei mai distinși seriitori Saa mul--""
țămitu a da publicului romanțe străineîn traducțiune,
și de cele mai multe ori în traduciiuni ce se substragu

dela ori-ce critică. Astu-felii pe lângă nefericitele înfluințe străine, aă mai contribuiti și la corupţiunea limbei.
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Recunoseii asemenea că romanţele sunti adi unu mijlocie
forte

eficace

de-a, generalisă

aspirațiunile

naționale şi a

le înrădecină de sus până jos, de-a înâlță datinele naţio=
nale în ochii publicului propria şi ai celui străini, de-a
înfățișă

treeutulu

istorică

în colorile

cele mai

vii,

în

modulu celi impresionabilu, de-a generalisă cunoseinţa
personelori însemnate și a faptelor memorabile istorice. Prin ce s'a lăţită întratâta în lume cunosciinţa
istoriei, a datineloru şi peste totua lucruriloră francese,
decâtu prin diluviulu de romanțe ce ai înundatu tâtă
lumea? Chiar la noi suntu multa mai cunoscute istoria,

datinele, lucrurile francese, decâtu

ale nostre proprie.

Ori-ecâtu de drâptă şi necesară este și trebue să fiă iubirea n6stră pentru literaturele naţiuniloru sorori, totuși
nu putemu merge pân'a uită, pân'a ne părăsi a nâstră
propriă. Literatura, nâstră ronianţieră e forte săracă şi
modestă. Romanţele originale, le poţi numeră pe degetele dela o mână tără de-a ave trebuință de tote. Mai
multe încercări s'au făcută în ramulă novelaru. Abstragându dela aceea, că o bună novelă de multe ori este
mai

grea decâti

uni

romanți,

constatămiă,

că din

câte

novele s'an scris pân' acum fârte puţine se apropie
de condiţiunile indispensabile pentru a, cuceri gublicul. Serierile romanţiere, pe lângă cupriust, trebue
- să-se recomande prin forma elegantă, prin o limbă corectă, ușoră și dulce; condițiuni pe cari nu le aflamu
decâtu în forte puţine piese. Cele mai multe, pe lângă
cuprinsă aa neglijat și forma; suntu scrise în o limbă
forte necoreetă, împedecată, înneeată de provincialismi
N

.
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cei mai

nesuferiţi

a publicului

„[”

și neînțeleși

cetitoria.

de cea

Pe lângă

bună moda atâtu de primitivu

|

1

mai

mare

parte

acâsta unii serii

şi aşa Qicânda

în-

„bădă-

rănostă“ s6ă din toporii, încâtu te costă o
amară luptă
pentru-ca să le poţi ceti, nu pentru plăcer
e, ti pentru a put judecă drepti val6rea şi modul
u lori de

|
i
|

scriere.

În

scurti,

i

voiu se dicii cu acâstă

ocasiune,

că

pentru a opri câtu mai curânâu invasiunea
străină, penîru a alungă pe invasori, pentru a generalisă
aspiraţii
unile naționale. pentru a face cunoseută
de sus până
jos trecutulă nostru istoricu, persânele
însemnate şi
1]
faptele memorabile istorice, pentru a înalță
lucrurile
române şi în ochii pubicului nostru și în ai
strâinilora,
„trebue se ne silimu din tote puterile să
ercămii o literatură romanţieră naţională,
. și se dămu publicului o
diaristică eminamente naţională, şi care st întru
nâscă tâte
condiţiunile, cari pân' acum o parte considerab
ilă a publieului le căuta în afară.
SCRISOREA

A PATRU-SPRE-DECEA.

”

Înainte de a trece la o altă cestiune, ni potii
se nu
reiau mai de-aprâpe o ideiă ce am atins'o
pe seurtii cu
altă ocasiune mai sus, și care merită o deoseb
ită aten-

ţiune.
;
j

-

i

Imitaţiunea este o bâlă uș6ră, care înse duce înceta
Și siguri la morte, şi nicăiri nu-i mai omoritâre
ea în
literatură, pentru-că nicăiri nu pare mai ușoră ca
aici,

„ Acâsta s'a probatii la noi. Decând at începuti a se
-

i

28

—
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publică piese din poesia nâstră populară; anume de
când a publicata V. Alecsandri coleeţiunea sa, abia este

vre-unu poetii, care se nu fiă cereată

poesielori populare. Uşurătatea
idei, „încâta se pare că nu tremultu decâtu celu din urmă săcreâ cea .mai sublimă capu-d'

„poesiă scrisă în maniera
aparentă în limbă și în
Due să seii nimici mai
"teani, pentru-ca să:poți
operă

de poesiă

a se ilustră prin

populara ; simplitatea

părută

a tor mei

şi a ritmului ; subieetele 6re-cum primitive şi de tote
__ dilele, ce le tratâză musa populară : tâte acestea au făpe

cutu

poeţii

să

noştri

nimieii

prin

că

er6dă,

nu-şi

poti procură mai: ușoră şi mai sigură cununa de laura,
decâtu prin poesii populare. Dar sau înșelat şi se în-

ș6la amaru, pentru-că nimici nu-i nai neimitabilă, deeâtu

poesia populară.

- mai „simplă

poesiă,

Motivele

ce se pare

suntă nenumârate.

Cea

eri, nu este

a fi născută

decâti: resultatula unei operaţiuni spirituale, la care au:
participati. generaţiuni de: generaţiai în deci şi sute de
ani, la a cărei
ei

suntu

potti,

nașcere

nenuimerați

ati contr ibuitiă, ai

poeți,
adaos,

fără se seiă că
ali coresuxan

” polită. Și en câtu' cuprinsulu unei poesii populare este
mai depărtatii de cuprinsula şi cursului ideilora nostre
de aqi, en

câtu

ea este

mai

mitică,

cu atâti

perfectă din tote punetele- -de-yedere, Cetesce
Mânăstirea

de

Argeşii,. Sorele “si: Luna,

este

mai

pe Miâra,

şi te vei

con-

„vivge, despre-adevăâruli acestei aserţiuni.

Dâcă a
0

fi atât de uşori a ajunge înălțimea

crea-

țiunilori populare, ași da multi ca se-mi arate cineva,
piesă propriă ca Miora, ca Mihula ș „8, se o: poveste

ea cele populare,

Nici unu poeta

n'a creatii și „nu va

pute așa ceva!
|
|
În sumă de piese scrise la noi în tonu populari se
află unele, cari se bucură de '6re-care renume. Inse celui
ce le ve cercetă judieiost se va convinge, că. afară deună ritmu uşoră și de cuvinte frumâse împletite la o'
laltă, nu afli alta-ceva nimica. Se lumi d. e, pe Mă-

ridra Floridra de V. Aleesanări.. Ce afli în ea altti-ceva

decătii o lungă învârtire de cuvinte ce plesnescu mereu
din rime, şi după ce ai cetit'o tâtă nu te alegi nici cu
o naraţiune

nerală
câteva

legată -şi. lâmurită,

Gre-eare;
momenţe

nici eu vre-o

ideiă ge-

nici eu vre-o 'emoţiune, ci ţine. încă
în urechi ținganituli rimeloră și ali

ritmalui lunecătoriă, şi în urmă

a dispărut

votul,

Când în aeâstă nanieră vre-unu poetă puue în poesiă
vre-o poveste populară, ca d. e. Inșirdi-te Mărgărite de
același autori, atunci celt puţini. piesa are o naraţiune lamurită,

înţelesă,

şi prin

simplitatea

și naivitatea

“cupriasului se apropiă de simplitatea formei.

Mărturisimu

înse,

că

noi

nu

dămii

nimieu.

pe

asemenea

povești

îm-

brăcate. în 0. forma hibrida populară- literară. Poeţii au.
înse dreptulu a luă poveştile, ea fondu, şi a le turnă
în opere de- ârtă, cum le-a turnata d. e, Ovidiu în
Metumorfose ş. a. Ac6sta este eu totul altă cestiună.
Poetului primesce - fondulii, dar aşedarea, împletirea şi
turnarea. lui în o- anumită formă, suntă cu totuli ale
sale, nu voesce elii se-se substitue. poporalui, nici se
emuleze cu. elu. Poeţii
sciinţă sei în nescire,

noștri

togmai aessta vori,
na schimba nimicu, destulu

ca
tă
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încercă

unt

lueru

imposibilii.

Poetulu

artistieu

înse,

care "şi iă ca subiecti asemenea materii, nu eârcă imposibilului, 'ci-dâcă este în adeveri chiămată elu va pro“duce capi-d'opere, poetalu -literatu înse
să substitue, să reproducă ore-cum geniul

care voesce
populari în-

togmai în ideiă și formă, elu voesce se sbore fără aripi.
Prin urmare noi le-ami da sfatulu s& încete odată de-a
cărâ lemne în pădure; din contră, cei ce simtii darulu
cereseii în sufletulu lori, s& stndieze poveştile, tradițiunile populare, s& mediteze lungi şi seriosi si resfrângându-le prin pisma artei s6u se le aplice ca înfrumuseţari în scrierile lori poetice, s6a se le trne acum în
poeme narative, acum în piese teatrale,- cum au făcută
„popârele vechişi cu deosebire Grecii, cari togmai din
asemenea materii populare şi-au creati poesia lori ne-

muritore

epică şi teatrală,

6r' Italienii cea epică.

Nu

mai vorbimu de popârele orientale, unde esistă poeme
uriașe formate pe asemenea base. Înţelegema noi bine
de ce poeţii

noștri s'au ferita

a face asemenea:

fiindii-că

pentru a putâ realisă așa ceva se cere o activitate de fera,
şi

togmai

de acâsta

fugu

poeţii

noștri,. eugetându

st

scamoteze ușorii gloria literara, 'cum se scamotezi o
funcţiune grasă, — dar cine prândesce din întâmplare, adese-ori niei pâne mare, — Înca o întrebare, - |
Pentru ce dre poeţilorii nostri le-a mai plăcatu a
face poesii populare decâti povești? - Pentru-că este. cu
“multii

mai

uşorii a face

o poesiă,

decâtu

o poveste

în

prosă. Pentru ce? Pentru-că este multu mai uşori a
înșiră dup! olalta o driiă de versuri mai bine sâu mai

,

420

,

reu rimate, fără a te mai nevoi să puni
vre-o ideiă,
vre-un înțelesu în ele, pe când o poveste
în prosă,
dâcă nu vrei s6 te faci de rîsu, n'o poţi
serie fară se
puni în ea o ideia, ună întelesu limpede.
Pârte mulţi
etescu poesiele fără se caute, s6 judece ce
cuprinâu,

și ce merita are cuprinsulu. Este destult d6eă versu
lu

curge şi rima resună la capstula lui. Nu astufelia înse
ia povești ; cela mai neîndemânatieu şi simpl
u cetitoriu, pricepe și judecă numai decâtiu, dâeă poves
tea are

vre-ună

înțelesi

şi decă

cuprinde

ceva demnă

de lec-

tură. Desfă o poesia de-acestea în prosă, scutură
lustrula
vitmieu depe ea, şi vei veds, că remâne ea flutu
rulu |
«lupă-re ai seuturatu pulberea de aura depe elui.
Din
und fluturu lustruosii Și. frumosi, remâni eu unu
hidosă
puiu de liliacă! Eta misterula! Pentru a-şi ascun
de
lipsa de idei, dar toti-odată a se presentă publicului
ea,

creatori,

ca aflători

de nue

idei, cei

mai mulţi

poeţi

de-ui noştri tornă vale -poesii populare, fâră a fi
în
stare să scrie în-prosă o simplă poveste.
Dar, va dice cineva, pentru ce suntu bune poesi
ele
și poveştile populare dâeă nu se potu imită? Fara
poesiele şi poveștile populare este imposibilu o adeverată
literatură naţională. Din poesiele și poveștile poporului,
afară de snbieete, de cari ama vorbiti mai” sus, sunti
a

se scâte, ca din o fântână nesecată, spiritula şi ideile na-

ţionale,
eu

frumâseţa

întregi

-poporalui

şi simplitatea concepţiunei, mitologia,
splendidala ei apârutu, ce în imaginaţiunea,

presentă o lume yiiă plină de cele

tastice frumuseți ; din ele se câştigă

imaginile

mai fancele mai

—
naturale şi mai
firâscă,

mai

în tâtă

măreția

acestora,

426
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frumâse ; în ele

uşără

și mai

și

'
resună

dulce.

simplitatea ei.

cu deosebire

unii

poetă,

limba cea mas

In ele se află natura

Fără
nu

de

studiulă

va deveni

nici-.

odată ceea ce ar” voi și ar pute să fiă.
Dâcă uni Omeri stu unu Osianu m'aa esistatu

nici-

odată care să fiă creatu

oşa-

Iliada, Odiseia

şi cântecele

|

nice, cu atâtu mai tare cresce valorea ereațiuniloră po-.
pulare ; 6r' dâcă ei în adevâri aii esistatii, decă acele

opere nemuritOre le-ai -creată. anume persone, uni 0eră şi unu Osianii,
nu este cea mai uiică îndoidlă, că
ei în cea mai mare parte s'au folositi de ereaţiunile
poporului. Virgiliu prin nimicu n'a devenitu mai fârmecătoria. decâtu prin limbă și. prin profunda cunoseiință
a tradiţiunei şi mitologiei

italice.

Mari

şi neimitabile

modele acestea, dar chiar pentru aceea, cine calcă pe
urmele 'loru, nu va put6 ajunge la ceva decâtu numai
prin aceleași mijloce,

SCRISOREA A- CINCI-SPRE-DECEA.
Una

din condiţiunile

absolută

necesare

ale

unei vieţi

sănătâse la unu poporii, este iubirea lui de adevării, resplata meritulai reală prin reeunâscerea lui, și pedepsirea minciunei, fiă numai prin descoperire şi espanere
la despreţuli publica. Aeâsta va fi de-ajunsi pentru apune pe fiă-care la loculă sei

în activitatea

şi în socie-.

tatea publică, şi nu va lăsă: ca elementele rele, totii-deuna mai cutezătore fiindu-că au să perdă mai puţini și

—
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adese-ori chiar nimici, să-se
“cele bune,

tul, sâii
și turbură
eiali,
Istoria
mai mari

ei din

contră

înalțe și să copleșâscă

le va elimină

pe:

încetu. cu înce=

le va înfrânge pentru a nu se put împune
desvoliarea firâscă și sănătâsă a corpului s0ne învaţă pe tâte paginele, că popârele. cele
aii eadutu togmai căci meritula devenise. la ele

o crimă, — minciuna, înrgutăţirea, crima chiar ajunsese
ună meriti. Judecarea la morte a unui Socrate, desțerarea

lui Aristide, sortea lui Cicerone,

ca 86 tăcemiu de nenu:

măraţi

suntu

alții

de

cari Yori vorbi

adâua mână,

nu

eternă de triumfulu

6re

edlumnele,

neruşinărei şi alu * -

minciunei ? Nu devenise sub împeraţii romani. vertufea,
meritul, unii periculu siguri ? Şi deă cultul minciunei
si turbarea reutăţii aa nimicitu cele mai înteligente și
mai puternice popbre, ce-au esistati yre-odută, ce nu .
trebue sâ-se întâmple cu popârele mai mici, cu microscopicele individualițață în oceanul omenimei ?
i
Nu

este

nici o activitate omen6scă,

„peră fără eultala
“ideală are

cea mai

care s& potă pros-

adevărului. Chiar : activitatea cea mai
mare trebuință

de acestă cultu,

căci-

nu esistă nimica idealu ce nu tinde a se apropiă tota mai
ceace

multa

de adeveri.

Şi ce este

mai ideali

în viţa

unui

poporii, decâtu tendințele lui de culţură şi între acestea
creaţiunile lui literare ? Şi, fiindu-că acestu idealu se pote
apropiă mai, multă de adeveri, fiindă-eă elă conţine sehin-.

_teia divină, care pote se înflacăre totu ce este mai. nobil
în fiivța omenâscă, pentru aceea la țote popsrele, veghăși n6ue, cultura literară este care le--a deșteptatu dina-

morţire. Ea conduce popârele
cari sorele

alese la înălțimile depe

numelui loru nu opune nici

odată.

|

Desvoltarea literară a unui poporii are due mari peri6de. In celii dintâiu, adese-ori din timpuri necunoscute,
o sumă de scriitori zidescu încetu, pâtră de pâtră, edifieiulu culturei naţionale.

Toţi

aceşti scriitori luaţi unulu

câte unulu, întogmai ca și petrile dintrunii edificiu, unii
suntu aprope fără valore, alţii de o însemnătate destulu
de mică, cu tote acestea toţi împreună ai creată cultura
unui popori. Multe popâre încât, se stingu în acestu
periodu, eultura lori remâne neîncoronată, edificiulu fără
coperemântă, fără cupolă, care st-li asigure şi se-și avunce departe )priu secoli radele sale. Rare popsre ajungu
se împlinâscă și alu doilea periodu, să-și încoroneze edificiulu, pentru-că s6u le-a lipsita stperlativulă forțelori, s6u cei buni, cei tari, au fosti atâta de.puţini încâtu aa fosta năbușiţi de mărăcinile societăţii. La multe
din popârele cari ajungi şi acestă periodă, unu asemenea

momenti

însemnă

în viţa

lori ultimulă puneta de

înâlțare dela care nemijlocit începe coborirea. Cine ajunge pe culme vede. eoborișuli, dice pruverbulă,
Esehilu, Pindara, Sofocle, Platone, Aristotele, n'au
făcuti ei. cultura. Grecilori, ci rumai au încoronat'o.
După ei. începe căderea, Cicerone, Virgiliu, Horaţiu, Liviă,
Ovidiu, n'aa creati ei cultura romană, i-au dati numai
ultima și cea mai înaltă espresiune, şi tota ei însâmnă
punetulă de unde cultura și puterea romană începe se
cadă. Marea cultură francesă, în secolii trecuţi, n'au făcute nnici Corneille, nicii Racine, nici Voltaire, precum

—
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în secolulu nostru n'aă făcut'o nici Lamartină, nici Vietor Hugo. Ei nu suntii decâtu cea mai înaltă espresiune

a culturei franeese în aceste peri6de.
Cine voiesce să studieze

desvoltările culturei ia vre-

anulu din popârele amintite, ax” face o mare greșelă
mărginindu-se numai la figurile cele mari și lăsându de-o
parte pe

micii

lucrători,

cart ai

întemeiat

şi au

des-

voltată cultura, Şi togmai acesta studiu este adeverata
istoria unui popori. Fără eliu, istoria lui politică remâne 0 carte aprope închisă.
La noi, între multe altele, lipsiă o carte, care să desfășure înaintea; ochiloru noştri icâna culturei câtă ami
putut Tealisă până în timpurile mai de-aprope. Noi nu
numai eă nu damu cuvenită luare-aminte unui asemenea,
studiu, cee-ce se vede din lipsa unei aaemenea. cărţi,
dar de unu timpi încâce unii turmentaţi de ambiţiuni
neputinei6se

au începntu

a-şi bate-jocu de

tota

ce se fă-

euse mai înainte, pentru ca facându tabula rasa, cu a- tâtă mai uşoru să-si pâlă pune ci în evidenţa micimea
lore, Este una adeveru proverbialu, că pe câtu este, aineva
mai

micu

de

sus, âmblă

cu

mai

statură,
nasulu

eu
prin

ori-unde se cocoţă
nouri și strigă mai tare ;

atâta

&r ccea ce face omulu micu de statu, face şi celu nlică
“Ja sufleta. Mica la stati mare la sfatui, dice Homânuli
glumeţă.
|
Toţi Omenii noştri, cari, în timpuri întunecâse și forte
grele, ah aruncată” sânta semiuță a luminei în popori,

lau deșteptatii și i-ai arătatu calea spre ună viitoritu
mai bună, cati prin activitatea lori ai exeatii starea n0-

—
stră de adi:

pe tâte
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acele

mari

figuri

omuleţii

noştri

aa începutu a-i tractă ca pe nisce nimicuri, s6ă în easulii
celă mai buni ca pe nisee ambiţioşi impotenţi, cari nu
“numai

că nu ne-aă

deşteptata. “dar, şi aici este culmea ire-

riesiei, au: aruneații în sufletele
„scosi. din

cursului

nostre ide rateeite, at

seu firesen şi an scăleiată

desroltarea.

nâstră. Aşa adeci susţinu ei.
i
In o asemenea stare patologică îngrijitore, bunulă simțai

--- și sejința nu puteai se mai stee cu: mânile îi sinod, căci
“ misiunea, sciinţei este a aruncă Iniina sa unde vede, că
“s6 înenibeză întunereculi, şi a aplică cuţitulu unde simte
câ începe .putrejunea. Noue ne lipsiă încă cu totulu e
cercetare

și 'espunere sistematieă a începuturiloru şi pro-

greselori nâstre pe terenulă- culturei. Dreptu-aceea pentru a începe se ne lămurimă cwîncetulti asupra adeyăra“teloru resultate ale“ culturei

pe

terenului. literari,

| semnată, amu.

supusi

câtă ami

realisatu

mai alesii

care- este fără îndoi€lă, celu mai înla o. cerectare,

credemii, - destulit

de seri0să activitatea n6stră spirituală: Resuliatele leami publicata într'ană. resumatur strânsu -şi sistematic
sub titlula Istoria. limbei şi literaturei române.
Cartea,

înse

a deşteptată

o agitațiune

nervos”,

şi a-

nume la aceia, cari de ună șirăi de ani "şi dai. tote silinţele să. facă lumea s6 credă, că înainte de: ai a fostii

“la noi
numai

haosului,și trebue
dela-ei

să credemri, . făra cercetă, că

a începută cultura şi literatura nâstră,

- - Penfiru-aceea, cu uni” vueti
multi "şi dat

propriu vaseloră gole, de

tote silinţele,.ca s6 presente pe toţi seriito-

„rii noştri mai veehi ca. nisce fiinţe: informe, ea mastodoni

—
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şi rinoceri antediluviani. Cartea ce ami publicat'o vine:
și arată
cultură,

cu probe

istorice

pune în lumină

vechile

nâstre păzuinţe

pe începttorii și năintătorii

de ei,

le desvelesce, pe base scienţifice și estetice, meritele pentru cultură și valOrea literară, dându fiă-căruia ce este

ala seu,

IE

.

A

Sa

Acesta n'â plăcută lărmuitoriloru noştri : dntăiii, căci mai remasii ei primii şi singurii reformatori şi regeneratori ; a doua, fiindu-că deşi nu ajunsesemu cu carte până
la era mântuire începute de d-nia-lorii, datori eramu să

le aducemi chiar înainte de iascere aură, smirnă și tâmâjă, Şi-au avatu unii modestia a ni-o cere acâsta, espresi.
Incordarea lori mervâsă, după lungi şi, o scimă, durerâse

svâreoliri;

se

descâreă

d. T. L. Maiorescu.
ce cupiindu.: *

în

fine în doi

articoli ui

In espistola următâre. vomă ved6 |
|

_SCRISOREA A ȘESE-SPRE-DECEA,

Glorii de afşă.

..

- Multi reperiuntur lingua factiosi, inertes opera
== Mulţi suntă „mari la, vorbe, mici la fapte“
-

-

,

|

(Plautiă)

Anulii trecuti d. T. L. Maioresei publică doi articoli
la adresa mea: celă dintâi deva mai acoperiti, ali
doilea înse, sub titlula In lături, despoată de totăa bună-.
euviința. )-.
:

(1) Convorbii literarepe 1886-87 Ni. Lși 3

—
Pentru tonulu

432 —

Ă

neauditiu între Omeni

ce se respecță,

Şi

pentru totala, loru sterpiciune, articolii nu meritau
nici
uni respunsi, mai vârtosu căci. resimţulu ce au
pro-

dusă

eră ună respunsi

de-ajuns

pentru

sumeţia

tine-

"r6eă a unui omu în etate... Afară de-aceea în scriere
a
mea la câre se repârtă d-sa n'am amintita iei
macar
cu ună cuvântă de densnli, necum' ss dieă
ceva
ce se-se simţă câtu de puţini atinsă.
Dâca înse articolii, lipsiți na numai de fondu

rară,

dar

merită

ună

împuni
“In

celu din urmă chiar şi de bunul
Yespuusii,

suntu

raţiuni

mai

d-lui

Maiorescu,

şi mai

lite-

simţu, nu

înalte, cari

datoria st nu lasa luerulii într'atâţa.

articolula

prin

alesu

"mi

în cela

sub titlula Zn lături, a eruptii o. rană, care, mai- multă
s5i mai puţini observată, se învenină tata mai tare,
până

într'unu

momenta

dâtu nu

năbuşi, ei teebui să plesnscă,
rațiune, aseuțişulu
tară putrejunea.

se mai putii

acoperi

şi

In: acestii stadiu de ulee-

condeiului trebue: să încerce
.
IE

Nu trebue se-se pârdă din- vedere,
toriu: se representă. pe sine încâti

se

a înlă-

că dea unu seriiatioge de puterea

ideiloru şi de temperatura elementului în care le vErsă,
modulă. înse şi forma - “în eare le tăroă, şi cuprinsul
lorti, representă atinosfera socială în eare ela se mişcă,
până când acssta, nu elimineză într'una modu sâu altulu,
ceea-ce, fără ca ea se potă primi fără pericolu, se pune
în socotela ei. Are ar6stă atmosferă puterea de a elimină
elementele rele, ea probeză că este încă puternică, sânătâsă

i &r” Q6eă nu-i în stare se îndeplineseă acestă selecţiune,

atunci; nu încape îndoidlă, este îngreuiată de elemente
năbuşitâre, crisa este pronunțata, şi numai 1mpregiurări neprevedute, puteri cu totulu superidre, poti se mai

ajute ca se învingă pericolulu.
Nu este lueru uşorii a simți de timpuriu îngreuiarea
/

antene
SR

furișată

i

:

a atmosferei

fără convulsiuni,

di
Ad

HE

sociale cu

elemente

distrugătâre,

si togmai acesta este nefericirea şi adese-ori pericolula “.
siguri. alu societăţiloră. Dar togmai din acesti motiv
societatea are cea mai înaltă Qatoriă a nu lăsă nici unii
fenomenă câtii:de puţinu suspiciosn, fără de a-la analisă, cum amu dice, până la sânge, pentru a se con=
vinge, d6că în vinele societăţii s'au întrodusă și ele- |
mente desorganisătâre. și afiându-le st încâpă-a le
elimină.
Ă
|
Seimu, că asemenea 1 operaţiuni sunti totu-de-una durerose, şi încă cu atâţi mai durerâse cn câţii reulu a
petrunsă mai afunda : scima, că ele -nu se rota face
căci

totii leaeulni este amară,

dar când

este vorha de a ajunge la însănătoșare. la ceva mai
bine, reuli prin cure trebue se treei, fiă chiăr tăerea
unei părți din corpa, devine o bunatate cerescă,
D-le Maiorescu, nici: mai multa nici mal puţiui,. ne
- strigă se ne dămiu “în lături /depe câmpulu literature),
Adsverațele” motive ale unti asemenea, pretensiuni. mai
multa decâtu 'copilăresei. suntu mai pe josii de discu- “
țiune ; ele se desgoleseu singure și înfățișarea lori este |
mai nesuferită decâta aspeetuli lui Lobu. Destulii, că
dânsula

şi-a luati

limbei și literaturei

de pretecsti

scrierea

nâstră Istoria

române, care ne-ami, permisi a 9 7

i
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d-sale și fară

cuvenită vamă

de tămâiă,
Constatâmii” unii lueru forte preţios pentru noi şi
pentru toţi Gmenii înțelegători. Strigătula pieuratoriu
de patima, ea noi să ne dămu în lătâri, este o mârtu-.
risire din partea d-lui Maiorescu, că susține o causă
perdută deja şi numai pote sta faţă cu critica, ci voesee să înlăture însuşi pe judecătoria. Incâtu «pentru noi,
nu

numai

€ă nu

ne superămu,

căci. ne-a

atacată,

din

contră ne pare bine, de ore-ce numai asti-felia să va
alege adevârulu, și noi pentru acesta și numai pentru
acesta Juptămi, căci nimica nu, pote fi mai degrădătoriu
și sdrobitorii totă-odată pentru noni seriitoriu, decâtu
a cultivă €u seiință neadeverulu ; neesta, este pentru elu
morte sigură, Dâcă cineva trebue să-şi pună ca devisă
celebra

maesimă. a luni Juvenalu : zitam

împedere

vero,

acâsta trebue s'o facă seriitoriulu'!
Dâeă articolalu d-lui Maiorescu, sar' ocupă cu partea
istorică a cărţii nostre, decă i-ar arătă greşelile, art
dă cestiuniloru împortante şi grele nisee soluţiuni mai
bune, s6i dâeă sar ocupă cu partea estetică luânda la
cercetare scriitorii pe cari i-amu analisatu și i-amii apreţiatu noi, şi pe basa prineipielori şi regulelor i seienţifice ȘI
estutice ne-ari fi arătată netemeinicia apreţiăriloru nostre :
“noi cei dintâia

i-amu îi esprimati

autorului

mulţămirile

„n6stre, și în asemenea easn amu fi treeutu cu vederâa, ţerănia şi chiar selbăteeia espresiuniloră. Dar Gre acâsta a facutu eviticulu ? Nu! In loea de probe voesce, ca ţeranii

în tergi, să ne arunce. cu umârulă — „în lături.“ Acestă
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esplodare “probeza, câtu de încordată eră nervositatea şi
câta de putredă atmosfera în care cartea, nâstră fară voiă,
a avuti

fericirea s5 lovescă.

|

Dar la a cui adresă
In lături ? La cartea
mai mare parte din
şi d.» Maioreseu. n'are,

este acestii strigăta de trabanta ::
nâstră ? In deșerta, pentru-că cea
ea a trecuti în mânile publicului,
cum pâte ar dori „ puterea veehei

ineuisiţiani

ca

catolice,

80 adune şi so. akdă,

la nece-

sitate, dimpreună cu avtorulu; nu are nici macar neputineiosule index.
A

-D. Maioreseu crede, că întră cu gravitate în luptă citândă,

ca unu

felii de molto,

ticolulu seu cela
dică strategia eră
“puteam. să mâi
fericirea a posed6
au 6

o aserțiune

a sa din

ar-

dintâiu scrisă în acâstă cestiune. Vasă ,
„cumplita caleulată de mai nainte; nu
scăpu cu Osele întregi. Fa, care n'am
proverbiala modestiă a d-lui Maiorescu,

voia cită pe-mine însumi,

pentru-că

nici nu am,

datină a fauri mai dinainte principii. s6a macsime ad- hoc,
ci de -asta data me mărginescii & rugă pe celebruli eriticii germani, : Lessing, cu care. d, Maioresen crede, fără.
îndoidlă, a fi bunu amicu, Lessing în una. din Lpistolele
„sale critice, serise contia unui literați cela puțină eu uni stata de omu mai mare decâtu literatulu nostru, atată scara tonorilora -de cari trebue. se-se lolosâscă eri-

tieulă, şi “dice:

i

î Critieula “trebue să fiă „blânidii și: lingușitoriii. faţă cu
începătoriulă;, dubitătoriii cu admiraţiune şi admirătorii
cu îndoiclă față cu mdes;:trul
descurăjător
ăiă şi posi-

—
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tivii față cu cârpaciulă ; batjocuritoriă față cu fanfavonulă, şi amară câtii se pote faţă cu intrigantulă.* n)
Fiind-că este vorba de critică, în ce toni Gre se cu-

vine s& vorbeseu, după-ce d. Maiorescu m'a numiti cârpaciu, dar” nu mi-a făcută onore a-mi vorbi nici macar
în acesti toni, ci și-a luată tonului regușitii și scârțăitoriu

ala omului pătimaşu.

Dreptu-aceea pentru a se sei to-

nulu- cu eare merită a fi întimpinată

A. Maiorescu, tre-

bue să fiesămu ce treptă ocupă d. Maioreseii în literatură dintre cele cinci trepte puse de celebrula critica

"germani. Când d-sa "mi strigă : în lături! chiar de nu
Pași

-

ave,

"mi dă singuru dreptulii

ss-lu

întreba

şi eu:

„cine este 6re omuli, care în lumea largă nu încape de
alţii ? I mulțumesei, şi ta se mă înloseseu de acestu

dreptu,

a

“Este d. Maioreseu pe câmpula literaturei unu începetorii? Protestamu amândoi ! Cine serie de 20—25 ani,
fiă chiar numai mici articulaşi şi numai din când în când,
chiar şi â6că, din „punctă- -de-vedere alu valorei. ala progresului, a remasti toti îucepătoriă, ca d. Maiorescu, nui
“putemă

”

permite. -sâ-se. seiise, că ar” fi începătorii şi că

n'am ave drept se pretindeta Inerări de “adererată
Xalore.
Eşte. maestru ?. se vedemă !. Scimu- că este. “profesora
de filosofia de ună şirii lunga de anii; o întrerumpere €dre„care nii-sehinibă nimici ; filosofulu trebue st remână filo- 50fă, noi ceștia-lalți pecătoși se pâte se he mai schimbâma.
voi

(1) Lessings Werke. Leipzig, Gâschem' sehe Verlagshandlung, 186%
4

pag

308,

N

|

mie

—
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Încâtu pentru scrieri filosofice, a publicata.în limba, română o cărticică de ședlă, o Logică, din seârţă în scorţă
— totă de 55 foi, şi ceea ce nu şi-ar” fi permisa uni
dasealu dela sate și-a permisi unu filosofi şi încă profesoru la Universitate,

le-a

căci tote aceste pecătâse

copiată și în parte le-a

tradusă

cuvânta de cuvântu din autori

străini.

pe

de foiţe

furișu

chiar

Reposatula

Dr.

Zotu Pa prinsă pe d. Maiorescu cu mâna în saculu al„tuia, și noi pentru edificarea cetitorilori reproducemii
aici din Columna luă Traiană din 1871 Nr, 6—7 pag.

293—298,

câteva din pasagiele, cari

filosoful nostru

le-a furigăsită (termini popularu forte propriu
asemenea manieră) în serierile altora:

pentru

Wir erkennen die Wahrheiten auf zweierlei Weise:
manche werden direkt und von selbst erkannt, manehe
vermittelst anderer Wahrheiten... Was wir durch das
Bewusstsein (dureh die Ansehauung) erkannt haben,
schliesst die Mâglichkeit des Zweifels aus ; was jemand
kârperlich oder geistig sieht oder fihlt, davon ist er
sicher, dass er sieht oder fihlt. Behufs solcher Wahr-

heiten bedarf es keiner Wissenschaft ; keine Kunstregeln
Wissen

kânnen

unser

machen,

als es an

und

in

dieser

fir sich

Beziehung

gewisser

ist,

(. St. Mill: A system of Logic rationative and inductive

trad: în limba germană

de [. Schiel, vol. |. pag

5—6).

Noi eundscemii adeverurile în due moduri : s6u de adreptulu s6u eu mijloculu altorii adevăruri... Adevârurile
ec le constat:mă de-adreptulu prin sensibilitate (numite și
29

—
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adevăruri intuitive), sunti mai pre sus de îndoislă; când
vedemi

şi simţimu,

suntemi

siguri că vedemă

şi sim-

ţimiu. Asemenea adeveruri nu ati trebuinţă de regule scienţifice în privința încrederii ce le dămi ; nici 0 regulă
nu pâte să le facă mai sigure decâtu sunti dela sine.
(Maiorescu, Logică pag. 3., notă).
Was nur immer zu irgend einer Zeit richtig gesehlossen worden ist, welehes Wissen wir nur immer auf
anderm Wege als Bareh unmittelbare Ansehauung erworben haben, hângt von der Beobachtung der Gesetze
ah, deren Untersuchung dem Bereich der Logik angehârt. Sind die Schliisse riehtig und ist das Wissen ein
reelles, so sind jene Gesetze hewusst- oder unbevrusst beoGL, v. I pag. 30).
baehtet worden.
poti ce s'a argumentat
noscințele nâstre dobândite
ţiune, atârnă dela observarea
este tema logicei. De câte
şi convingerea

faptu

este bine

vre-odată cu justeță, tote cualtu-felia decâta prin intui- legilori, a căroru cercetare
ori conelusiunile sunti juste

întemeiată,

sai

observati

în

legile logice, fiă cu, fiă fără consciință.
(Maiorescu, ibid. p. 5)-

Da bei weitem der grăsste Theil unseres Wissens oflen-

bar aus Folgerungen besteht, so ist fast das Ganze nicht
allein der Wissenchaft,

sondern auch der mensehliehen

Handlungsweise iiberhaupt der Logik unterworfen.
(MI,

v. L pag. 9).
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Fiindu-că cea mai mare parte
a cunoseinţeloră nâstre
nu suntu câștigate prin intuiţiu
ne, ci se întemeiâză pe
ârgumeniări din- esperienţele
n6stre Sci din ale altora,
mai tâtă sciința și tâtă practica
omenâscă suntu supuse
autorită
ţii

-

Logicei,
Ă

|

(Maiorescu, ibid, pag. 5).

Eine W'issenschaft kann ohne Iwei
fel auf eine gewisse
Hohe
gebracht werden ohne die Anwend
ung

Logik als derjenigen, welche alle
Menschen

gesunden

Verstand besitzen, im Verlauf

einer andern

die einen

ihrer Studien

„empirisch erlangen, Die Mensch
en urtheilten iiber den
Beweis, und ziar hăufig ganz rich
tig, ehe die Logik eine
W issensch
aft War, aueh wiirden sie dies
elbe sonst niemals zu einer Wissenschaft
haben machen kânnen ; sie
fiihrten grosse mechanische
Arbeiten aus, ehe sie die
Gesetze der Mechanik kannten,
Es giebt aber eine Grenze
sowohl in Beziehung auf das, was
die Mechaniker ohne
die Grundsiătze der Mechanik, als
auf das, was die Den-

ker ohne die Grundsătze der Logik
zu leisten vermăgen.

Wenige ungewshnlich begabte
Individuen măgen die
Resultate der Wissenschaft anticipi
ren, der grâsste Theil
der Menschen aber muss entweder
die Theorie von dem,
Was er th-t, verstehen, oder muss
-Regeln haben, welehe
von denjenigen, welche die Theo
rie verstanden haten,

aufgestellt worden sina.

(Mil,

-

v. 1. pag. 11)

Fără îndoi6lă sciința se pote aduce la
Gre-care înălţime

fâră aplicarea - unei alte Logice

decâtu acea

naturală a

—

?
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minții sănătâse. Omenii judecan despre valorea unei argumentări şi înainte de-a fi devenită Logica o sciinţă,

şi fără acestă judecare naturală ei nici că aru fi pututiu
face din Logică o seiinţă ; asemenea at produsi lucrări
mechanice însemnate, înainte de a cunâsee legile Mechanicei, Inse este o margine atâtă în privința luerariloră
că se potu esecută fără teoria mechanică, câtu şi a argumentărilorii ce se potu face fără teoria Logicei. Puţini
îndividi de-o capacitate eminentă suntu in stare aanticipă resultatele

sciinţei, cea mai mare

partea

Omeniloru

trebue sâi sâînțelegă teoria lucrăriloru sale practice, seii
să aibă

regule

stabilite de aceia,

cari aii înțelesu acea

teoriă.
(Maiorescu, lbid. pag. 8).

Așa şi-a făcuta d-lu profesori Logica !
Şi cei cari

nu au a-mână

Logica

d. Maiorescu,

sănu

crâdă, că aânsulu potea indicată prin semnele citaţiunei,
cum faci seriitorii onesti, că pasagiele sunti luate de
unde-va,—nu nici decum, ci ele suntu date ea teestii, ea

compunere originală a sa. D. Maiorescu vădendu-și în
urmă decehiată învețătura şi ne mai cutezândi a face
- x6lte prin cărţile altora, a amuţitu și n'a mai dati la
lumină partea ÎI a Logicei, care o promitea, deși at

trecută de atunei 10 ani!
Ce altă operă — dâcă unii manuali de ședlă încă sar”
mai pute numi operă—a mai serisu d. Maioreseu ?
Ba să nu-mi uită, a tradusu ceva din Schopenhauer, și. ..
şi...

câta-va

novele!

Filosofi

și traducători de notele,

—
nu-i

vorbă,
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este picantă !

ce novelele aa fostu

Pentru

tipărite

aceea

înțelegemă

deosebitu în broșură

de

frumușică,— &r traducerile din
Schopenhauer, mai puţini
galante, au fostu lăsate la
o parte.
Afară de acestea ce a mai
serisu ? In tinereţe a maj
scri

să prin Ciare căți-va articoli,
pe cari apoi i-a publicata sub numele de Critice,
Pe acești articoli voesce
SE-Şi întemeeze d. Maiorescu
numele de scriitoriu? Cine,
care a scâr
pote înflă

ţăitu câtu de cât cu condeiul
u prin diare, nu
unu volum, d6ue, alții chia
r dece volume de

aesmenea petece, Petecării
sfărmituri,

ce

cada

de-acestea înse sunta

din mâsă,

suntă

Încercări

numai
de con-

deiu pentru lucruri mai mari,
și nici unui seriitoriu, ala
cărul sufletă nu este turburatu
de ambiţiuni neputinci6- .
se, nu-i trece prin minte, ea,
din asemenea picături de
condeiu, sc și facă piedestalu
pe care 8E-și cocdţe mieroscopica sa mutră literară,
Dar

se

va dice, pote,

este

deosebire între articoli

şi
articoli. Se vedemi. St lumi
din artieolii d-lui Maioescu pe cei cari dânsulu, fără
îndoi€lă, şi-i iubesee ca
totu părintele orba pentru defectel
e copiiloru sei. Aflămui,
de esemplu articolulă „Contra Scâl
ey Bărnuţăi.* Cine nu
scie că acesta articolă pretinsă lite
raru a fostu ună pamfletă politicu, de cela mai susp
ecti mirosu, la adresa.
cui ? a unui reposatii, ce nu se
mai putea aperă,a unui
omi, ce deja în viâţă, pentru lumi
na și vârtuţile lui, deVenise ună culti pentru Gmenii
de bine! Şi: cine sa
aflatu sâ-li pamfleteze? [, Ma
iore!sc
— u
Da, chiar

d-sa,

şi încă,

spre

culmea

ordrei,

după

ce nu cu multa

—
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mai "nainte însuși i făcuse în modu solemnu apoteosă.!)
Cine nu seie că acestu pamfietu a fostu toti-odată, ca
şi articolulu „In lături,“ esplodarea urei, şi anume atunei contra amiciloră, colegilori. şi discipuliloru reposatului Bărnuţu, cari nu se aflau nici decum mâguliți a
ce credea, că înveţăse închină ambiţiosului neofitu,
tura din Germania se pâte aduce totu așa de uşori cum

aduci unu eăţeluşu de aţă. Pentru a da în lături umbra
luminsă

a marelui

d. Maiorescu

r&posați,

s'a suitii lo-

vindu şi călcându pe trupulu fostului seu colegi în profesură.

ca st-şi

potă

mica

arătă lumei

sa figură!

Uni

omii, care, fiă chiar de radă, are cutezarea a se contradice până "ntr'atâta, chiar și înaintea mulțimei fără multă
“judecată 'şi perde nu numai încrederea, dar” chiar și respectulu,-și eu dreptă-cuvântu "lu consideră ca eșitu afară

din siera

judecății

simţi.

bunului

şi-a

Dar

apoi

înaintea părții mai bune şi distins6 a societăţii?
(1) La solenitatea funebră făcută la 1864 lunii 13 (25) în memoria lui Bărnuţii, în aula Universităţii din Iași, d. Maiorescu,
întruni lungii elogiu dicea între altele despre Bărnuţiu:
„Bărnuţi eră prin învățătura şi activitatea, sa cel dintâiii profesorti ali ei (Universităţii) şi o ilustră printr'uni renume alii cărui:
răsunetii străbâtea departe peste confiniele acestui institută până
unde se lâţesce cuvântarea română ..... memoria lui Bărnuţă nu

îmterestză numai corpulă profosoralit ei întereseză pe toţi Românii
cu

sentimente

de

naționalitate...

Bărnuţă

de

aceea

să fiă pentru noi

(tinerii) şi va remân€ pentru toţi ună modelă ilustrată, o stră.ucită
încuragiare de a conlucră eu aceeași bună-credinţă la causa română....€ -— E cu patru aul mai târdit în articolulu Contra Scdlei
pe BărBărnutiăi totă acelaşi d, Maiorescu întrece foia și denunță
„nuțiă şi mi-l târăsce prin noroiă ca pe cel mai periculosă cmu la
Români, din modelă ce fusese mai nainte, înfătişându-lă că voesce

„a revoltă spiritele „. a provocă la persecutarea Evreilură, a nimici

siguranța

1—27).

proprietăţii și a restună

religiunea

”

creştină.“ (pag,

3,
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Dar artiolulu „Despre scrierea limbei române“ tota
trebue s6 fiă ceva!— Nou nu are absolutn nimica. Cestiunev fonetismulvi în scrierea limbei române datâză
celui puţinu dela începutulu secolului,și Petru MaioraPa
chiar sistematisatu. 1) In România începuse încă Eliade
în Curierulă de ambe sexe a serie foneticesce. Cele-l-altediatribe filologice din articolula d-lui Maiorescu suntu
copiări încureate și amestecări de_ principii și păreri deo-

sebite din Humbolăt, Steinthal şi Max Miller, puse de

paradă fără legătură fiirescă cu
Va să dică în trei serieri de
Maioresen într'una ca filosofă,
treia filologi. Apoi când Lami

materia.
pân'acum aflămu pe d.
în alta ca juristi, în a
aflati en mâna în sacu

chiar în o broşurică de logică, de care este profesori

crede cumplitii de tare, vs puteți

funda 'și va fi vârita

mâna

înehipui, câtă

şi se

de a-

în sacului jurisconsulţilorii

și ala filologiloru!
„Poesia Română“ înse toti are st fiă ceva 1-—0um i
Maiorescu a avut delicateța a o plagii şi pe acâsta din
Estetica lui Vischer, amu arătat mai sus în Critica une
critice. D. Maioreseu a cugetatu, că d-sa, între Români,
se află ca între Irochezi, a despoiatu frumnșela pe bieînveţatu

germani,

fără să-i amintâscă

nici

macar.

numele undeva, și apoi a posatu la o parte din noi, într'adevâiu Irochezi, ca mare filosofiși estetic !
Cei-alaiţi articoli nu merilă nici macar ondrea de-a

CAI

TEI

a

tulu

(1) Ortografia aceptată de Academia Rom. în 1889, afară de câteva reduceri și schimbări de semne, este ortografia lui Petru Maioră

stabilită

în

Dietionariuli

de Buda.

cari

— 444 —
fi amintiţi,

cu

tOte-că

me temi, că și din aceia

vori

fi

unii scoşi din cine seie ce cărţi, broşuri şi articoli învechiţi. Cine este în stare să copieze scriitori mari, cu
renume europeani, cam este Vischer, cu totă bunăvoința nu-lu mai putemii scuti de suspiţiune nici în
cele-l-alte încercări ale sale. În acâsta ne întăresce şi
caracteristica împregiurare, că. după ce sa vâdutu datu
de goli cu seamatoriule sale literare
. a încetată aprope
cu totulu să mai
“țămitu

cu câte-o

serie, să dicemi, originală, ci sa mulmodestă

traducere

din

când

în când,

îngrijinda cu atâti mai multi, ca mereu să-lu afume
cu tămâiă cei pe care dânsulu i pusese deja „pe afișă“
sei cari așteptaii cu sete să fiă puși.
Unii plagiatori cu unii asemenea sentimenti delicatu,
la alte naţiuni culte a dâua di ar' fi fosta mortii pentru
totu-de-una. Dar la noi? Fi, la noi se înflă ca măestru, chiar mare scriitorii. Se pâte să nu serii satiră,

“mai

bine — tragi-comediă ? Se

pote se nu rîdi şi s6

plângi toti-odată ?
Dar dâcă d. Maiorescu, nu pote pretinde să facă atâta

onâre

măestriloru

în literatură

îndesându-se

între ei,

va remân celu puțini unii cârpaciu ? Cine înse se numesce cârpaciă în vre-o artă s6u. măestriă Gre-care?
Unu eroitoriu, de esemplu, se numesce cârpaciu, când în
adevării

aștdă
când
face
prea

elu scie se facă vestmânte, dar le eroesce

râu. Unu statuarii
taiă unele părţi bine,
disproporţionati s6ă
grosi sâu prea subțire:

sii le

scie să facă o statuă, dar pe
chiar minunati,
s6u capula "la
mânile înţepenite, ori gâtulii.
Cum i numimi pe toţi aceştia?

i

—
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„Şi de-alu-de statuarulu la Virculă lui Emilă

|

Elă unghi și părulă mâle le-esprimă bine 'n bronziă,
Dar totu cârpaciă vemâne, căcă nu sei face totul,
(Horaţiu,

.

Art. poet, v, 32—34,)

Va se dică și titlula de cârpacia nu se câștigă aşa,
ușorii, și cârpaciulii trebue se aibă cunoscința artei sân
a meseriei, și elu trebue să fiă, până la uni puneti,
originalu.
Dar

st

ne închipuimu,

că

cineva

i

capulu

dela o

statuă, picidrele dela alta, mânile dela a treia. trunchiulu
dela a patra, le lipsesce cum pote unele de altele și unde
nu se împreună împlinesce cu luta; su că cineva îă unt
locu de ici, altulu

de colea

din unu

scriitori

sâa din

mai mulţi ; o ideiă, o frasă, o forfecă ba de ici, ba de

colea,

le l6gă -la olaltă cu câteva cuvinte

s6u frase de

ale sale și face o carte, cum a făcutu d. Maiorescu, —
întrebămu : merită unii ca aceştia numele de cârpacă ?
Nu

seimiu,

dâcă Horaţiu

și Lessing

le-arii

face acâstă

&ndre.

Dard. M. 'i remâne necontestată titlului de lăudărost.
Er'

decă este, ca acesti

şi cu unii nume
erea, acesta nu
espresiunea cea
dânsulă nu face

mai

calificativii

sa-lu împreunamiă

care se stee în 6re-care legătură cu seripote fi decâtu titlulu de plagiaru su, cu
mai blândă, copistă. Ami vădutu că
altu-ceva decâtu, ori copi6ză pe furişă,

pe dintregulii,

mai pe sărite, ori pișcă

de iei de .

colea și legă în o limbă lutâsă, neromânâseă, tâtă noduri,
se eontradice ca celu ce nu-şi representă ideile sale, nu
pote armoniză și eontopi frânturile adunate, pentru a-

—
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de a serie o operă construită

ci alcătuind mici

articoli

arehitec-

împestrițaţi

cu petece

tăiate din manta altoră seriitori.
Ce

a fâcutu

d.

a batjocurită
morţi

Maioresev

în toți articulaşii sei decâtu -î

și a făcutii idioţi pe toti scriitorii români,

și vii, pe cei morți

trimisese în lume

fiindu-că

d-deu

se gieșise și-i

înainte de d. Maiorescu,

pe cei vii,

de 6re-ceei suntu atâtu de bătuţi la capu, încât nu voeseti
să sciă de misiunea lui providenţială și se i se închine.
Din

contră cari, în nevinovăția

ceia

i

unge,

Gloriiloră

tributulă

lori, i se închină,

și

le promite

de afişii, €r' ei la rendulă

pe a-

împărăţia—

lori trebue

să-i dee

de smirnă și tămâiă,

Astu-feliu

afișâză,

i încoroneză

de vre-o 20 ani

mereu

sună

doba,

mereii se laudă,

împuiindu

mereii se

urechile

căs-

căundiloru, mereu înjură și întrigheză -directă ori indirect pe cei ce nu întră în horă, nu-lu laudă, sei de

cari 'şi teme masea.
O! de ar' av6 cineva voiă să între după culise....
să tragă perdcua întregă și înaintea tuturor depe acestă
scenă de bachanale, ar” află nu numai lueruri pe lângă
cari eomedianţii
dela bâlciuri ară remâne de rușine, dar”
“ încă lueruri de cari demnitatea şi pudorea se revoltă !...
*

D. Majorescu

%

*

se preface, că ar' voi să pună

denţă valorea literară a serieriloră d-lui

în evi-

A Jexandri, lueru

ce amu fi doriti de multa se-se facă. Dar chiar în in-

teresuiti poetului bine eră s6-și jee asupră-şi acestă sar-
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secriitoriu a cărui

sciință,

seriositate

și nepăr-

tinire au suntă compromise, şi care s& nu fiă din aceia
a cărori devisă este: să ne lăudămă pe notși să înjurămă pe ceia-l-alți!

A voiți re
în: evidență

d. Maiorescu în cugetii

seriosi și cu sciință

curată se pună

meritele

literare

ale

d-lui Alecsandri? Me îndoeseu cu totulii,și dâcă cumra
nu s'a, îndoitii, credui, va av6 ocasiune s& mediteze asupra
cestiunei și d. Alecsandri, după ce va bine-voi a esamină dimpreună cu mine și nepreocupati metodulu d.
Maiorescu, de a-li apreţiă.

Dâeă . cugetul d. Maiorescu ar fi fostu se ridice și
să probeze superioritatea d. Aleesandri, âtunci de sing
se înțelegea, că trebuii să facă o cercetare critică asupra
seiieriloru sale,
estetică

să le

şi ea limbă,

arate
-toti

val6rea

asemenea

ca

ideiă, ca formă

să arate

înferiori-

tatea acelora cu care d. Alecsandri se află în concurenţă.
Aşa se faci adevăratele apreţiări literare, şi astu-feliu
făcute,

scienţifice,

seri6se

şi nepărtinitore,

lucruri

im-

posibile la cei ca d. Maiorescu, ele esereiteză o înfluinţă
binefăcătâre asupra seriitoriloru înşişi și asupra publicului cetitorii.
A făcută d. Maioresau vre-o odata uni asemenea studiu asupra

activității

literare

a amicului

sei,

a d-lui

Aleesanâri? Absolutii nici-odată, și nici chiar acum când
se arată că vrea se facă. Şi într'adevâru, cine altulă
dintre câţi a lăudatu d. Maiorescu, ar' fi meritatu mai

multi s6 fiă studiatu,
Şi cu tote acestea,

d.

aprețiati, decâta
Maioreseu

n'a

4. Aleesandri?

făcut'o

nici-odată,

—
şi nici chiar acum când
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eră datoriu

s'o facă!

Pentru-ce ?

Su pentru-că se simte în neputinţă de a face aşa ceva
fără s& copieze 6răși depe unde-va, seu că nu-i convine, ea cineva,

fii chiar amieulu

seii, se-se

bucure

de-

uni mai mare renume literară decâta dânsul, su în:
fine pentru-eă nu este de acordu cu d. Alecsandri despre valOrea serieriloru sale. Altă alternativă, după tâte
speculaţiunile logice, nu esistă.
Toti ce dice d. Maiorescu în articolula set, ca uni
feliu de lauda la adresa d-lui Alecsandri, suntu Jung și
late următârele cuvinte:
„Nu doră că pentru noi ar! fi îndoidlă, cine în întregimea operei literare este superioră, Alecsandri ori Bolintineanu“.
|
Totu cu acâstă „întregime“ s'a făcut că-lu apără şi
în o frasă înfiată, dar g6lă, întrunu articola anteriori,
Ce însemnâză acestă prudentă espresiune „întregimea
operei

ticluite

literare“?

'Traduse

pentru aascunde

cu cuvinte

limpegi,

cugetuli şi puse

încă

&r'

nu

atâtu

de reu românesce, însâmn6ză : „poesiele lui Alecsandri,
luate deosebiti una câte una, nu suntu superidre poasieloru lui Bolintineanu, dar în întregimea loru, va să
dică, tâte la uni loci. suntii superidre“.
Cum s'ar' put€ înse ca unu toti A, a cărui fiă-care
“părticică luată deosebiti, fiă ca materiă fiă ca artă, este
inferiră

particeleloră

din altii totu

B,

cu tâte

acestea

A st fiă superioru lui B? Acâstă monumentală eonfusiune logică, remâne să ne-o descurce profesorului de
logică dela Uviversitatea din Bucuresei, şi noi i dâma
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timpu până la a doua venire şi-i permitemii s6 despoiă
toți logicii câți au fostu și vora mai fi. Observămi numai,

că d. Maiorescu

a raționatu
când dica:

Horaţiu

susține

aprope

cu

cu

totulu

2000

opusă,

ani

de cum

mai nainte,

Aemilium cirea ludum faber imus et ungues
Exprimet et molles imitabitur aere cupillos,
Infeliz operis summa, quia ponere totum

Neseiet,

(Hor. Art. poet. 32—84.)

Ceea-ce resultă în modă
rescu

este,

că poesiele

una

suntu

loru

consistă

înferidre
numai

logicii din frasa d-lui Maio-

d-lui

Alecsandri

luate

sii de puţină

valore,

în totalitatea

activităţii

rare,

va s8 dică, ca simplă

acestă

ideiă o desvoltase

activitate

și mai

multi,

una

câte

și meritul
sale liţe-

culturală.

Totu

și încă ca

con-

clusiune în articolulu seu dintâiu (Conv. lit.a. XX p. 9)
unde după lungi consideraţiuni, care tote se raportă nu
la calitate, ci la cantitate, închâiă întrebândă și respundendu-și singuri :
„În ce stă valârea unică a lui Aleesanări 2%
„În acâstă totalitate a aeţiunei sale,“
Va st dică nu valdrea sei calitatea operelorii, ei tota„tatea acţiunei este uniculu meriti alu lui Aleesanâri:

Mai încape acum îndoislă de ideia nefavorabilă ce o
are d. Maiorescu

și o esprimă sus și tare

despre ami-

culă pe care se face că-lu apără?
Maărturisimu sinceri, o asemenea, nu apreţiare, ci depreţiure a d-lui Alecsandri

din

partea disului

seu amiei

—
n'ami

aşteptat'o
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nici chiar

noi pe cari d. Maiorescu,

cu

autorisare
ori ba, nu scimu, ne numesce adversari alu
d-lui Alecsandri, luern ce nici ne-a trecuti vre-o dată
prio minte. D. Maiorescu vorbesce, se vede, după cum
simte și are trebuinţă. Paserea pe limba ei pere.
Se vede, că d. Maiorescu sub o altă formă se întârce
6răși la părerea sa cea vechiă, când propunea „arderea
a tâte încercările nostre literare fără debsebire de d.
Alecsandri,“ 1) căruia, după ce primise pe d. Maiorescu
și pe „candidaţii

sei la afişu“ sub

seutuli

numelui

seu,

„i s'a dati, se vede, numai ună timpu de graţiă, până
când adecă se vorii simţi ei câtă de câtu sburătăciţi. Se
vede, că toti este adevăratii, că medicii şi ambiţioşii nu
se bucură nici chiar de sănătatea amicilora,
Fără

îndoi6lă

adversari

mă voru consideră

tote ambi-

țiunile „sterpe, neputineiose, cari nu-şi află în mine

lăudătorii. Unu omu înse seriosi

una

şi care până la ună

puneti nu pote s8 nu-și cunâscă singuri valdrea sa
reală, nu va put să vadă unu adversaru în celu ce
vine și-și împlinesce o sântă datoriă; care în conseiință
şi după puterile sale caută adeveruli. Nu mă împârtă
de almintrea

în conseiința

superarea celori

mea

nemulțămiţi.

Eu ms simti

drepta și liniştitu şi eu atâtu

multă, când vădu pe ambiţioși

mai

svâreolindu-se în nepu-

_tința loră. Nu suntu adversarului nimerui. Aşi dori stmi fiă şi mie alții toti așa de adversari, cum le sunti
eu lori. Dar d-dai să me apere de amici, de duşmani
(1) Revista Contimpurană,

August

1876, Nr. 6, pag. 546.
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me aperu eu; şi vai de cine nu are duşmani !—Dar adecă
sunt duşmani, căci spună adevâralu? Atunci să fiu!
De-o asemenea dușmâniă nu-mi este rușine, din contră ași put 86 ms laudă cu ea, dâcă nu ași sei ce mirosu are lauda propriă. După-ce înse prin o lungă și
seriosă activitate am ajunsi s& sciu alege încâtu-va
binele din reii pe terenulu literari, şi se poti spune și
altuia limpede motivele mele, nu voeseu, ba suntă chiar
datorii s6 nu lasă, câţi 'mi stă prin putere, ca sterpiciunile
teze

ambiţiâse

și lăudărâse

publiculu,
în

ca pe nisce
monetele

ferani,

cestiuni
și se-şi

spoite. . Vrei s6-se

s& considere

de valâre şi gusti
trecă

falsă,

scie, ce are fiă-care,

aramă

d. Maiorescu

decâti să și-o facă.
altă

întrebare,

deosebire

la elu

esteticu,

marfa

s6u aură.
Voesce

și se trae-

-

E

o istoriă literară de clică, n'are

Dâcă i va crede cineva, acâsta este

probabila

nici chiar

aceștia, l'asigurămu,că n'o

cei lăudaţi,

și cu

să-i er6qă, decâtu

numai dâcă voru fi de cei cari vorbeseu cu nuorii. De
vre-o 20 ani de când totu treeră fără grăunţe, de ce nu
şi-a

fâcuţo?

În

dezertă

voința,

decă

nu-i

putinţa,

dice sarcasticulu Români.
Eu togmai fiindă-că am respinsă tâte propunerile de
a întră în coterii literare şi de a face scompturi de
laude, întroduse la noi de d. Maiorescu ; toginai căci nu
suntu prietini până la cătăramă, adecă prietinu falsă, cu .
nime în cestiuni literare, pentru aceea m'am și siințiti
deplinu independenta şi credu, nepreocupati, şi am scrisă
Istoria ea istoricu nepărtinitoriu, €r' nu ca pamfletistă
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pentru unii și tămâietoră pentri alții. Ac6stă eonseiință
şi mulțămire o am, ori-ce ar” dice d, Maiorescu şi alți
paraponisiţi literari. Independenţa, între altele, este,
mi se pare, o condiţiune principală, ea a orl-cărui istoricu și judecătoria, și a istoricului literaru. Nu pretindu, că nu voii ave şi eu greselele mele, dar ss mi
se arăte totu cu același zelu și iubire de adevâru, cum
mă simtă eu în consciinţa mea, că le arâtu ale altora.

Se vedemu

rescu

asupra

acum ce umbră

poesielori

de critică face

lui Andreii

d. Maio-

Mureşiană.

Am

arătata în Istoria literaturei la pag. 228, ca poesia
nâstră literară “mai originală și eșită mai bine la colre
se resumă în următorele d6ue specii: bălada istorică
și oda națională. Nici d. Maiorescu n'a contradisă cu
unu. euvântu macar acestă susținere, deşi însuşi reprodu
ce
întregi pasagiulu, Lucru firescii, faptulu reali nu
se

pote delătură prin cuvinte. Mai multă, dânsulu. nici nu
afirmă, că, afară de baladă și odă, ar mai fi şi alte specii

de adevărată. poesiă, în care unui poeți s6u doi s6 fă atins

celui puţină aceeași înălțime, ca în baladă Și odă. Acesta
fiinâu prin urmare necontestatii, urmeză de sine, că numai acei poeţi s'au înălțată mai pe sus de cei- alalţi,
cari au creati la noi aceste specii, balada şi oda, 6r”

„cei-alalți neputându st ducă la o adevtrată înălțime vreo speeiă de poesiă, din câte au tratati, după tote regulele logicei şi ale minţii sănătâse, escepțiune fâcândii
de d. Maioresea, remânu de sine mai pe jos. Și suntu
N
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ei causa, că n'a produsi ? Su cum? Adecă eu
să fiu
tăcută, să nu maj spună negru pe alba să mai
scie și
alţii, mulțimea ? Dar nu este mai puțini adeveratu,
că
prin acesta nu li se ian celorii-alalți meritele loră
literare, precum de-altă parte nu potii pretinde nici ei
se
aibă, ce nu potă să pos6dă. Acesta mai multi i-ar
cobori, decâtu i-ar înălță. Fiă-care s6 remână cu alu său!
Fără îndoielă d, Maioreseu a fosti fârte puţinii p&trundetoriu s6u pote prea cutezătoriii, când a cugetatu,

că d. Alecsandri nu va put adânei înţelesula adevărati

ali frasei „în întregimea operei sale literare, cu care
se preface a-lu laudă. Şi, pentru a-i seduce atențiunea,
'și descarcă mânia pe reposatula Andrei Mureşiani.
Pe Bolintineanu înse, din motivului pentru care s'a Jasati și vulpea de struguri, "li lasă la o parte, făcânduse generosii și mai dându-i unu timpu de graţiă „până
uni

șiru de distingeri

ele făcute la

om e mem

tă cu Bolintineanu

re

mai fine...

vremea lori.
recunâsce,

vort trebui

s6 fiă şi

Va se dieă celu puţină facă numai

mergecu lopata,

ci cu judecata! Dar de ce n'a făcutii distingerile?
Dar cum critică d, Maiorescu pe Mureșiani? Nu
veţi crede ochilori ce ondre "mi face aici d. Maiorescu,
dar st înţelege, fâră s8 vă spună. Dânsulu 'mi face şi
mie ondrea de-a mă plagiă pe dintregulu. D. Maiorescu
cundsce forte bine analisa critică, ce am fosta publicati
suntu 18 ani asupra poesieloră lui A. Mureşianii, şi care
ami reprodus'o în volumulu presenti la pag. 121—142.

Cumeă o cunâsee

ne-o spune

singură

articolului sea „In lături“ câteva
.

citându la finele

locuri din ea, pertru
30

—
arătă, că nu

a-mi

scriu
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corecti

românesee,

tace înse ca

mormântul despre aprețiările estetice, ce le-um facuti
atunci asupra lui Mureşianiă.
„ Maiosesen pentru a face o umbră de critică asupra
N

Mureşianu

şi a-li

cum

sdrobi,

crede

dânsului . sei

“cum ar” voi 86 facă pe publieii să crâdă, se pune şi iă
esemple mai numai din primele lui încercări, şi anume
din 15 citaţiuni, ce le face în totulu, ndue le iă esclusivii
din acele încercări

patru
“cele

de condeii

făcute

pâna

la a.

mai

citațiune

și, forte caracteristieii,
o îă din poesiele însemnate

bune,

1842,

ridicati ea

le îă din poesii pe care eu nu Je-am

numai o singură
de mine ea cele

mai bune, anume din poesia Omulă frumosii, dar fără
ca, să-i arăte cea mai mică gresâlă, fiă ca formă, fiă ca
concepţiune. Asemenea nici 'la cele-l-alte cităţiani nu
lămuresee

nimici,

Acum

să vedemii. ce ami

disii noi

despre primele încercări ale iui Mureşiani, În analisa
critică de acum 18 ani, împărţindu activitatea lni în trei
peridde (I 1839—42, II 1843—48, III 1849 până la
morte), despre poesiele din periodulu ântâiu, pe cari 'şi
întemesză d. Maiorescu eritica sa, ami disii următorele,
cari se poti vede şi în acesti volumu la pag. 124:
„Poetulu se Inptă în acestu periodii cu limba şi technica,
poesiei. Limba este forte simplă, de tote dilele fără inversiuni sâu nuanţe și fără sboră poetică. Atâti limba
câtu

şi ideile şi imaginile

sunti căutate,

dar” fară sue-

eesti. Toti atâtu de simplă este și tecbnica. Metrulu este,
cu puţine escepiiuni, cela populari trochaici de 7-8

silabe ; siugură

coneesiunea

rimei este cea artificiesă.

e
re

a ea mame me

Conteeţi unea, metrului este târqi
ă şi anevoi6să.

uneâ în alegerea

obiectelor

terminologia franceză, este nesi
gură ba se
nu esistă înca nici o direeţiune.
Obiectele
nevoiă, 61” când le află sunta de
tote q'lele
ideile pentru a le put6 desvoltă,
i lipsesee

entusiasmulii,

aeua imbetare

Direeţiu-

s6ia subiecteloru,

de amorul

după *

pote dice, că
le afla cu ași-i lipseseu
totu-odată şi

ce trebue se-lu

aibă pentru obiecta, fiă chiar unii
sentimentă, fâră de care
nu esistă poesiă, şi fără care obie
ctulu cela mai alesu,
eelu mai poetică, nu succede, sâii
numai fârte palidu. Sorgintele din care poetala iă în acest
i periodă materiile sale suntu amorulu şi desgustulu de
lume şi chiar de vieța“,

„In deșerta ! poetulă nu este
înambratu,
puterea amorului, şi astu-feliu
nu -cunsce

dar

nici

amarulu

sentimente

lui.

de amoră

Ori-unde

se încurcăș

s&

nu zace sub
nici dulcele,

încâreă a esprimă

abia: afla cuvinte

şi în

fine se perde în alte idei, pare
că-şi uită. "Mi vine a-l

asemeni

cu uni

riuleţu,

se perde în nisip.
nu provine

din

pasiune,

aa niei o atingere

care

Totu

curge,

curge,

și în urmă

ce esprimă în acâsta
din

sentimentă,

materiă

situaţiunile

nu

eu inima, poetului, ele suntu cugetate

seu imaginate, 6 imaginarea nu este
idealisată, Pentru

aceea nivi nu mișcă inima. întru
nimieu, ele defilsză nuYDai așa dicându pe dinaintea minţ
ii împingându-sa suecesivu ideile una după alta și
la urmă dispărendu tâte
fară să lase vre-o împresiune“
ete,
In Istoria lit., neputându face anal
ise am&runte asupra

fiâ-cărui

seriitoriu, am

resumatu

tatele, și la pag. 239 despre

pe scurti

numai resul-

Mureşiani am disa:
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„Activitatea

lui ea poetu,

o putema

distinge

epoce : cea, dintâi până la 1842 scua
cări, în cari se observă luptacu limba
nesiguranța în direcţiune și în alegerea
deosebire în acâstă epocă se ocupă cu

după tre

ântâielorii încerși eu forma, și
subieetelora,.Cu
subiecte erotice,

a fără succesă,*
Bi bine, față cu acestea ce face d. Maiorescu? Absolută nimicu dela, sine, ci dice şi dânsula după noi, că
aceste prime încercări suntu fără valore, cu deosebire
numai,

ea

noi ami

arstati

ltmurită

tote

defeetele,

d.

Maiorescu înse, se vede, neavându ce st qică altn-ceva
și altii-cum decum amu dist noi, nu face absolutu nici
o analisă, ci înșiră, câte-va citațiuni g6le-goluşele. Tare
m& temi, că decă analisa nostră critică de mai sus a?
fi seris'o vre-unu

străinu

în vre-o limbă ceva mai puţini

cunoscută la noi, pa d. ge. cea germană, încâtu d. Maioreseu să aibă dre- care” “Siguranță. că noi, Irochezii de
Români,nu vomi sei de ea, d, Maiorescu o tradueea frumușelă și ne-o turnă ndue cu mare gravitate de critica.
Așa înse seiindu pe stăpânulă. eriticei: i-a luată numai
ideia şi resultatulu analisei. Şi atâtu prinde vine la timpu
de neroiă.
Vedeţi ce teribilu este Q. Maiorescu, ms bate pe mine
totii cu ideia mea,

dar

fără să spună

cetitoriloru.

care,

se înţelege, nu potu să seiă tote amenuntele, şi mai en
semă uni artieulu înmormânratu de-atâta timpa într'ună

diarii. Se pote ceva mei cutezătoriu și mai. ridieulu toti„odată? Dar d, Maiorescu dice, că nu pote fi cineva
poeti pentru câteva poesii bune, ca d, e. Mureşiană,.
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Atunci cum ar” remâng
cu d. Alecsandri, căruia
chiar
mici amieulu seu, d. Maiore
seu, nu-i vecunosee calitate
a,
ci numai euntitatea ca puin
ică valăre“ ?
Concediu,
ea q. Maiorescu nu este
făcută din ună eleinentu, ca să pâtă gusta
poesia înaltă, seridsă, în
care
bate unu pulsă puternicu,
care se ocupă cu durerile
şi
eu aspiraţiuuile înalte ale
timpuriloru și poporeloru,
căci
«ine altulu decâtii d-sa în
articolula seii Poesia Rom
ână
condamnă „poesia ratecită
în sfera politiei,“ căci „remâne ântâin neînţelâsă şi
neinteresantă pentru majori
tatea Gmeniloru contimpur
ani,“ şi că „poesia este
dat
âre
â he repres
entă

simțemințe. și pasiuni,

fiin

da-că numai
acestea sunti comune tuturo
ri 'Smenilora, sunta materi
ă
înţelesă și interesanta pen
tru toţi“, și în fine „Că cele
mai
rele aberaţiuni, cele mai
decădnte producari între
poesiile nâstre dela unu timpu
înc6ee suntu cele ce. aii priinită în cuprinsula lora
elemente politice“, ea şi
când
durerile şi aspitaţiunile,
Juptele şi pacea, învingere
a și
căderea, fericirile şi desast
rele poporelora, nu ariifi
senti mente, cari
puni

în mişcare adeseori

nu căţi

-va Gmeni,
du popore, nu ţeri, dar lum
ea întrâgă ! — Omeru, Virgiliu, Dante, Pindar, Hor
aţiu, Filieaia, Giusui, Beranger, Leopardi ș. a. cari s'au
ocupatii eu asemenea lucruri,

suntu,

se vede,

după

d. Maiorescu „Deînţeleși

Și neînteresanți,“ nisce nebuni şi cățl
eturi! D-lui Maiorescu nu-i
trebue în poesia decâta „se
ntimente și pasiuni,“ sub cari

dânsul
multi

de

înţelege cu deosebire pe cele de
amorii și “celă

nu permite

ură şi

despreţu

alu

lumei,

Pentru-aceea,

nici

s&-se cultive în cerculu d-sa
le decâtu mior-

—
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Jăituri de amoru şi văerările de desgustii şi despretie
alu lumei,de care d-sale i place de alminterea atâtu de
multi, pe când pe alţii: mai puţină praetiei decâtă densuli, cultivarea unorii asemenea idei i-a nimicitu.
D. Maiorescu are predileeţiune pentru poesia efemeiată:
decoltată,

transparentă

şi isterică,

care

gâdale

şi ener-

vâză. Pentru-aceea vedemii, că dânsulă dintre poesiele:
lui Mureşiann s& interesez mai numai 6 cele de amorii, cari, se înţelege, n'au se-i placă, căci nn gâdâlescu,
fiinâu-că Mureşianu erâ -făeuta din altu elementi. Pen-

tru poesia

înaltă, ca s'o guste

cineva, i trebue sufletu.

fantasiă viiă, inimă ferbinte, pătrunsă de înalte
sentimente; numai atunci pote să înţelegă durerile și |

idealist,

aspirațiunile, cari agită inimile poporelori, cari sunti:
idealele mari ale luptelori omenesci. Sufletele cari nu
se aprinda decâti prin materiă şi pentru materiă, nu în-

țelegu, nu poti gustă acâstă poesiă.
E

De Gre-ce d. Maiorescu nu se intereseză atât de cestiunea, puru literară şi mai puţinu de rivalitatea dintre
poeţii noștri, ci este mai cu semă turburatii asupra mea,

dreptu-aceea, când te-ai aşteptă; după cele dise despre
Mureşiani, se vină să pună în vedere val6rea serieriloră

d. Alecsandri, şi acâsta trebuii s'o facă cu
tosi, căci a reprodusu în. articolulu seu
prețiările mele asupra sezieriloră d-lui
atunci "lu vedi încunginrându cestiunea şi

ocupă de limba scrieriloru

atâta mai vâro parte din aAlecsandri, pe
începându a se

mele, ca şi cum acâsta ar”

—
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ave de-a face ceva cu cestiunea de ântâietate între amintiţi
poeţi. Acesta însemneză o retragere mascată, o părăsire
înveluită a amieului sea.
D. Maiorescu, lueru de alminterea ce- lu doresea și eă
încâtu e vorba de gustulu seu, nu-i place limba mea, și
în ferbânţela de a me da în lături, cum trede dânsulă,
a scocioritu până chiar prin diarele de acum 20 ani pentru a află vre-o frază în scrierile mele ca 80 critice, şi
în tota acâstă venatore de iepuri şehiopi a aflatu numai
doi:

„confecţionarea metrului“

ori în o frasă.
lungă vânăre,

şi pe

„acestă“ pusi de trei

Er" în tâtă Istoria lit. a aflata,
o singură

espresiune

clau,“ care, mi-o traduce nemţesce.
lucruri ! Eu îi mai
pe atâtea, și totuși

de due

după o

cuvinte

„i

Atâtu totu ? Cumplite

dau de bună-voiă pe atâtea, și încă
m6 simtii nu numai turtită, cum ar?

voi d. Maioreseu, dar din contră uşori ca o pasere, vădSnda, că cu totu interesulii ce-mi portă, cu totă oste:
nsla şi ochii în patru ce a pusi, cu totu ajutorul ce
vădu că i lati datu și alţii, a reeşitii a-mi probă nu slăbiciunea, ci togmai 6re-eare tăriă în limbă, căci deu !

nu eu, dar însuşi Cicerone a fi mulțămita numai eu
atâtea, greșele!
„Dar atenţiune pentru atenţiune. Sa-i procuri și eu d.
Maiorescu, vre-o n6uă surprindere. N'am trebuință s6
scodoleseu prin articolii d-sale serişi de vre-o 25 de ani,
cum

mi-i

ajunsă

făenti

dânsulu

mie

on6rea,

"mi este prea, de

numai articolulu d-sale In lături, care trebue să

credemiă

păţescă.

că l'a scrisă cu multă

grijă, pentru-ca

se n'o
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Așa d.e. la pag. 194 (Conv. lit. 1886/7 Nr. 3) cetimu:
„Avemi

speranță

de convingere

pentru

cetitorii

ace-

stei reviste.“
Prasă împedecată și cu totulă neromânâscă tradusă
pe. dintreguli din germană :
»Wir haben: fir die Leser dieser Revue din Hoffnung
der Uiberzeugung “
Limpede românesce trebui sa-se dică : „sperămu, că
vomii eonvingepe cetitorii acestei reviste:
La pag. 19%:
„Nu

doar că pentru

noi ar

fi îndoială,

gimea operei literare este superiori,

cine

în între-

Alecesandri sii Bo-

lintineanu ?*

Acâsta

frasă

a tradus'o

monumențală

de r&n româ-

nesce

depe cugetarea nemțâscă:.
„Nicht etwa dass fiir uns Zweifel obwalten wiirde, wer
in der Gesammtheit sgeiner literarischen W irksa mkeit
hâher stinde, Alecsandri oder Bolintineanu 2%

„Românesce ar' fi trebuitu st-se dică : Nu
ne-ami

îndoi,

cine

este superioră,

dâr' că noi

avendu în vedere

în-

ir6ga loru activitate literară, A lecsanâri s6u Bolintineana?*
A

întrebuinţă

operă

în loci

de activitate însâmnă na

numâi a nu eunâsce valdrea şi întrebuințarea corectă a,
cuvinteloră în limba română, dar totu-odată a comite
și uni-grosu latinismii.

Vedi

înțelesulă lui opera în motto,

ce Pam pusu la începuti.
La pag. 197, cetimu:
„Aesstă poesiă (deși prea lungă) arată uni sentimentă
patriotică adevăratu, (?) a veniti în momentulă unei

nare
„sa

>

eco
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mari agitări a spireteloră, a fost
a din întâmplare singură, care a dată espresiă aceley
agitări în acelă momentii.*
Cum vedeţi aessta fasa incepâ
nd dela „a venita“ nu
mai are nici o legătură, &r'
între „agitare“ şi „agita-

=>

țiune“

esistă o esenţială

deosebire, pe care d. Maiore

scu
se vede câ n'o scie, de simțita,
sciă, că n'o simţesce, şi
cine nu simţesce limba nici n'o
pâte serie corectu şi ca
atâta mai puţinu naturala, Loc
uţiunea : „a data espresiă
acelei agitări în acel moment
u“, este după frasa ger„mană : hat in dem Momente
den Ausdruck jener Gemii

thserregung gegeben.

La aceeași pagină aflăma.o lung
ă frasă, prin care, afară de taftologiele ce le are,
pare că mergi prin noroiulu fără funda depe Băragann
. Eto:
|
„Aşa de întinsă şi adânca er
pe atunci mişcarea sufletâscă încâtu nu putea se fiă
stăpânită în marginele
obicinuite, ci precum s'a reve
rsatu îi acțiuni istarice
neobicinuite, a căutatu st-se espr
ime și în Gre-eare forme
estetice ale emoțiuney, în poesiă
şi în cântare.i.
- Observă: mişcare — reversat
ă — în acțiuni— și esprimată in emoțiună! .

Etă originalala germana ali aces
tei

frase ehinnite

:
„So weit ună tiefgreifend war
za der Zeit die Gâhrung de Giemiither, dasses în
den gewâhnlichen Sehranken
nicht mehr beherrseht werden konn
te, sondern wie

sie sieh in ungewâhnliche Welterei
gnisse ergossen hatt

e,
ebenso trachtete sie jetzt auf irgend
welehe Art, în Diehtung und Gesang, sich auch aestheti
sel ausdriiken zu
kânnen.“

€

-
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Credemu că suntii prea deajuns cele de pân' aci, pentru a arătă şi orbilori ce felii de românescă serie d.
Maiorescu,

chiar

şi

după

25

de ani. de chinuirea

eon-

deiului şi după-ce noi încă acum vre-o 13 ani lam făcută atenti asupra limbei sale nemţesei cu euvinte românesci, încâti decă mai eră cu putință unu progresii
putea s&-se îndrepte pân'acum.
- Dar dâcă-amă căută mai afundi prin articulaşii d-sale,
ve puteți- închipuice petrecere ne-anmii face, dicu petrecere, căci probe nu ne trebueseii mai multe,
Şi

vedeţi,

acestu

d. Maiorescu,

care precum

nu

pote

scrie nimicu fără se despâie cărțile altora, totii așa nu
pote cugetă decâti nemțesce, chinuidi biata limbă românâseă, mai are cu tote acestea enraginli a se ridică
ca judecătorii în cestiuni de limbă! In fine, să nu se
uite, că articolulă d-lui Maiorescu a trecută prin seri6sa peptenare a „Fraternităţii,“ şi eu tote acestea audi

pe sareastieulu Horaţiu şoptinda :
Gemii

munţii

”

de durere — şi nasce-ună șorecelu !

După-ce ami vâduti: meritulu literara şi limba articolului In laturi, se pote convinge ori-cine, că echo ce
şi-lu va audi autorului la propriului seu strigăti : în la
tură ! se deosehesee numai cu o mică schimbare de toni
.
|
depe ăpe «.
euveniti
locult
la
pune
Acum, credemii noi, că se pâte
motto cu care d-lii Maiorescu începe articolult sei şi care
sună : „în respândirea lucrurileru sănătâse se va simți pe
ici pe colea şi necesitatea unei loviri directe în contra nulităţiloru, care se amestecă fără chiămare în ale literaturei“-

m
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Ne mai remâne încă o cestiune din cele aplicate de
Lessing În scriitori, și încă una din cele mai delicate,
cestiunea

intrigei.

Înţelege
morală,

ori-cine

suntemu

cu

câtă

neplăcere, “chiar

siliţi a ridică

acâstă

desgustii

cestiune,

nu noi

înse suntemi de vină. Acesti merită este întregi alu
d-lui Maiorescu, căci dânsula a deslegatii certa, cum
se dice, dela gardu. Noi cei atacați, datori suntemu sâ
ne apărămi,

cu atâtii mai vertosu, căci, cum

s'a pututit

ved6 din cele pân'acum și se ra arătă si mai în jos,
articolulă d. Maiorescu aruncatii contra nâstră în fondu
nu este literari, ci scrisă eu multă premeditare și et
intenţiune, care din fericire nu s'a pututi mască, de a
lovi adecă
presentă

chiar

în posițiunea

cu uni

atâtu

de

n6stră. Când Inerurile
mirosă morali, celu

reu

s&
ce

atacă perde âreptulă de care n'ar fi trebuita însuşi s6se

desbrace,

&”

celu

atacatu

se

afi

în posiţiune

legitimă aperare.
Dar chiar când nu ar esistă acestă gravă
rare,

datoriă

Lessing,

eram

a desluşi

cestiunea

pe terenulu activităţii

devenitu „la noi deja o bolă,

de

împregiu-

întrigei, puse

de

literare, fiindu-că ea a.

și dâcă

considerâmă,

c&

suntemu încă la începutu pe terenul literaturei, ar” fi
o calamitate publică de nemărginite consecințe, ca se-se

încuibeze încă aşa de timpurii mărăcinile

veninâse ale

întrigei. Între seriitorii noştri, pân'acum vre-o d6ugdeci de ani, așa ceva erâ cu totul necunoscuti.
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ea şi alte ramuri

ale activităţii omenesci,

pote îi şi ea aplicată, ca-mijloea de intrigă, va se dică,
cu

alte

seopuri

culturei.

decâtu

curati

Acestă “casă "lu are

literara și

în

în vedere

Lessing, când.

pe unii seriitori i numesee intriganţi. Suntii

adecă 6meni

cu

cunoseinţe

mai

serviciulu

o
multe

s6u mai

puține, cari în faptă nu sunta capabili de adevăraţi seriitori, pentru-că firea loru pătimașă, inima lipsită de sentimente, i orbeseu şi-i impetreseu contra adevărului; ambiţiunile

mai

mari

decâtu

puterile i faci nemulțămiţi,

învidioşi, duşmani chiar a celoru ee potii ceva, 6” sufietula lori lipsita, nu e ideale, cari ei nu le simti,

nu le înţelegu,; ei chiar de bună simţi şi: de pudore, i
face

bruţi

cultivători

nobile sentimente,

de inverese

fără ideale, nu

personale, căci
pote fi unu

fără

adeveăratu

seriitoriu: cu tote acestea ei se pretindă seriitori, mișcă,
strigă,

se alieză,

se conjură

chiar cu âlţii de

asemenea

faina, se vâră, se îmbulzeseu, împingă, ghiontesea, dau
în lături, se cocâţă, în scurti faci literatură, dar nu
pentru literaturăşi în seopulu culturei.şi ala adevărului, ei simplu numai pentru a-şi cultivă, a-și ajută păsiunile, “ambițiunile, interesele, în fondu eu totulă de
„altă natură, decâtu cele de scriitori convinşi şi devotați.
Se înțelege

de sine,

că în mâna

unoru

astu-felin

de

Omeni, eondeiulu, acestii sacru instrumentă, cheia, câre
deschide omenirei sublimulu templu alu idealului, alti
adeverului, devine uni pumoala cu vârful îuveninatu,
care omore unde numai atinge;
şi elu este cu atâta
mai periculosi, căci în mâna unori asemenea 6meni

—
este

în

stare

taţii.
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a invenină

|

atmosf. era
morală

-

a

socie-

Prin urmare cestiunea intrigei literare are
o însemnătate nemârginiti de grava. Ea devine de
dece ori mai
gravă la popârele începătâre, cum sunte
mi şi noi. unde
literatura are totti-odată o mare chiâmare
curati socială,
căei ea, deşi în fondu mai puţini puter
nică, de dre-ce
nu se pote împune cu mijlâce esterne,
din contră tre=

„bue se lupte cu pedece

mă mo eee

deosebire

atmosfera

materiale. înfluințeză totuşi cu

în

care

se

mişcă

societatea

şi se

plămădesce caracterula ei viitorii, ea propa
gă ideile
atâtă de necesare în acesta period de
fermentaţiune,
ea limpedesce fondul morali. ea lumin
ă şi întăresce
aspirațiunile, — şi spiritele în puritatea,
în naivitatea
loru, înerentă societăţilora începttâre, se
potu
seduce şi
,
”
răteei mai - ușora,
:
ca la popor, ele cu o mai 2 vechiăÎ activitate literară. unde s'au creata deja tradiţ
iuni, s'au
eristalisatu ideile, s'au limpeditii tendinţele.
Afară de
aceea puterile, cari lueră la asemenea popor
e pe terenului

literară,

fiinâu mai

multe

şi mai

variate.

s& con-,

trol6ză, st corecteză, şi, în luptă pentru
ceva totu maj

buni,

se elimineză

descopere

mai

mai

curenduă,

ușor răulă s6il cela puţină se
şi trăgându-se luarea-aminte a;

societăţii asupra lui se pâte mai uşoru

ința lui distrugatâre.
Nu
ele

împedecâ

influ-

.

este așa la poporele îneepătâre, şi prin
urmare
trebue, în asemenea stare de fermentaţiune,
se fiă

eu mai mare Juare-aminte și chiar severe față
cu ideile -

și tendințele

puirigăiose.
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. Chiar numai prin aceste puține cuvinte, credemii, ami
arătată de-ajunsu, ce vemărginită de grave consecinţe
pote să aibă, pentru visţa şi viitoriula unui popori, întriga literară. Limba 6se mare, dar sfărimă 6se, dice o
vechiă dicatore. Dar când acestă: limba, prin puterea
tipariului, se maultiplieă ea ale balaurului, ce nu pote
ea face?
A
Ă
Deja nu mai este unii secretii, decâta pâte pentru cei
nascere,

că d. Maiorescu

nn

face

eri-

îneungiură

tere

câta

de mai

mulţi

şi a arătă,

după sine, cn care să-și enltive

ambițiunile

în fondă

ev totulu

straine

-adeveri.
Luerurile

că are o pu-

interesele sale și
de

literatură

şi

.
acestea,

atât

de contrare

între sine, nu se

potu face pe basa unor principii _fiese, pentru aceea,
a şi vedemi”pe d. Maiorescu întranu articolu susţinându nisce prineipii tieluite ad-hoc, în altulu întemeindu-se pe aşa dise principii, înse diametrul opuse
celori

de: mai

nainte. Prineipiile

sale,

dâcă

mai

merită

acesti nume, numai în formă le aplică la scrierea
ce o
„aprețieză, în fondu înse le aplică la persona, seriitor
iu,

art

și surdi din

peptic aici te

orbi

tica literară, eu intenţiuni seridse şi după principii, nu
se silesce a arătă -meritulu sâu demeritula reala ali
cutărei serieri, ci pentru a lovi când pe unulu când pe
altulu, care nu voră să facă parte din vifieimulu d-sale,
ori de alu căroru euvânti se teme, să pentru a pune
în evindența vre-ană amicii ori vre-unu „frate“, su cu
scopii de a trage pe vre-unu boboea în lațulu d-sale,
şi în fine tote acestea în uniculu gcopu de a se pute

ap”

RER
To ee ae,

—
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lui, care va fi lăudatii sâa batjocuritii,
însufli, încredere sc6ă temere, d6că face

„medium“

sâu din

„Sbiritus

după cuin i va
scu nu parte din

servientes“ ale d-sale,

a se face moviliţă pentru ca d.
ealeci,

Maiorescu

gata

se potă în|

Va se dică, d. Maiorescu, aplică sofistica,
deja de
multi compromisă, pe terenulu estetica
alu literaturei,
pentru a-şi cultivă, interesele, a-și ascun
de sub o spoiclă
neputința ambiţiunilora, şi a-și resbu
nă asupra celoru
ce suridu la aceste svereoliri scu, ea
buni ereștivi, le
compătimescu.
”
Acăstă totală lipsă de principii şi
de seriositate, con-

seiința impotenţii de-o parte, pasiunile
şi ambiţiunile ve-

hemente de alta, Pau făcutu s&-se
certe şi s6-se batjocurescă cu unii seriitori pănă la
scandal pentru-ea
mai târdit se-la vedi lăulându-i şi
unindu-se en ei,
Acssta probâdă 'adeverulu convingeri
loru şi moralulu
demnităţii sale.
- Din aceleaşi m 'tive şi „Cu aceleași
intenţiuni a încer-

"catu

d. Maiorescu

sâ-se

apropie şi de

girea a voită se ni-o plătâsea

în fine

noi, şi

desamă-

cu — înlătură !

Una din cele mai nedemne şi perieul6
se apucături ale

d-lui Maiorescu,

este

umilirea,

ce o

impună

bieţiloru

tineri, cari Începu și ei a sburătac
i pe câmpulă litera:
trei, când acestia sunt siliţi sâu
adimeniţi a publică
ceva
în revista. d-sale.

Ei

trebue

mai ântaia

se susț

ină
proba de vecepțiune, să-se reco
mânde prea-mărindu ea
singurii mântuitoru şi luminato
r pe d. Maiorescu şi
încă unuli doi dintre planeți, şi
dâcă le vine la înde-

pâte suteri din motive trecute sâu de temere pe viitorii»
căci ala doilea principiu alu d-sale este: tabula rasa
în giurulu nostru!
Cine voesce să constate de risu acestă umilire impusă
bieţiloră începători, cari, în naivitatea lori, se prindă
pe clei,

n'are de câtă să frundărâscă

pepe entitati OR
ri 23

mână, înjurându totu odată pe alţii ai căroru ochi nu-i

revista d-sale chiar

şi numai din timpurile mai n6ue.
Acestă siluire a demnității sufieteloru încă virgine, a
viitorilora noştri seriitori, este unu atentată pentru care
dicționarului

nu

posede

îucă cuvântulă

nimeritii.

poişi di-

mâne ai se dee
reeţiune societăţii !

D.. Maiorescu

în articolula seu la pag.

194 serie ur-

mătorela :

„Chiar acum când nu s'a mulţămitu (Densuşianu), nu
mal cu atâta, ci sa pusi ex professo se judece partea

estetică a literaturei nstre, nu am fi avută nimici dedis, decă 4. Densuşianu nu ar” fi profesori la Univer- sitatea din Iaşi, şi dâecă publicarea d-sale nu ar” fi menită a formă gustulă literară alu tinerimei.“
Sunta forte recunoseători de acâstă mărturisire, desi
_

“fără

îndoi6lă, scăpată în ferbinţelă. Va se dică, d. Ma-

_ioreseu "și mărturisesce păcatului, că nu a scrisii articolului “

iara

mâne

ei, prin serierile lori, edueaţiune

MR

nu cum-va e prea târqiu. |
Asemenea educațiune se dă acelora, cari

oa

mari, alese, poti încă să-şi mai revină, de

n

naturele

n

mai

ari

Siluirea demnităţii, a sentimentului moralu, lasă totiideuna urmele cele mai adânci şi neşterse chiar. Nu-

—
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din causa cărţii lui Densuşianu și pentru a-şi apără amicului, ci din causă, că acesti Densuşianu este profesoru.
„la Universitate, şi că are s€ strice gustulu tinerimei,
s6u, mai bine spunea adevărulu, gustulii d-lui Maiorescu,
care, dânsulu ar” voi, st fiă şi alu tinerimei.
Inainte de-a vorbi lu persona mea pe care d. Maiorescu
o sete în discuţiune, s-mi fiă permisu a atrage atențiunea cetitoriului la sumeţia ce-o arată aici d. Maiorescu în proporțiuni, ce trecu peste margibile bunului
simţi.
De când

adecă

catedrele

Universităţiloru

nostre

arăfi

înfeodate, ca s8 propage numai ideile şi gustulă d-lui
Maiorescu ? În adevără, de ar' mai trăi celebra Abderă,
ne-ar”

face procesi

de revindicare,

De unde până unde tinerimea
ar” fi aservită d-lui Maioreseu, încâti s& nu-i. mai fiă permisu s8 audă nimici,
s5 nu mai cr6dă nimici, să nu mai aspire nimicu, de-

-câta ce s'au” îndură să-i permită d. Maiorescu ?

|

In fine d. Maiorescu, care aprope 25 ani sfârăe merei
în revista sa, așa de imultu este convinsu de tăria succeselora sale, încâtu o singură carte, Istoria mea, care
nici macar pă amintesce necum s6-se maj aibă trebuință
a combate ideile sale, sâ-i pericliteze tâte gloriile afişate

până acum cu atâta vuetu ?

Chiar așa se fiă, noi suntemii de vină ori slăbiciunea
d-sale ? Fară

îndoislă, când stânjinirile și

svâreolirile

de vre-o 25 ani voru put fi spulberate ori numai sguduite de o singură suflare — atunei palatulu a fosta ziditi în aeru. Eu suntu de vină ?
“

31
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Va

se dică,

nu atâti

cartea,

câti

catedra ce ocupi l'a

„„făcutii pe d. Maiorescu st-se sedle cu atâta
furiă asupra mea.
Seiii de multi, că inima d. Maiorescu este atâtu
de simțitâre, încâtă catedra ce ocupă i-a făcutu multe qile
fripte. )
Va s8 dică d. Maiorescu me acusă că eii, ca
profesorii
şi ea antoră

ala Istoriei

rar ali tinerimei. Am
este unulu din cele mai
ducaţiunea

literaturei,

strică

gustula lite-

arâtata mai sus, că literatura
puternice mijloce de a face e-

unui poporii, de a-i asigură riitoriulu și.
chiar
de a-lă nemuri. Prin urmare acusarea
ce mi se face nu

este neînsemnată, cum, pote, ar păr6 la întâia
vedere,
din contră este din cele mai grave. Dar cum
să ms aperi eii contra acestei. acusări? Catedra, nu
de română

ci de latină, o ocupi abia de vre-o șese
ani, 6! cartea
mea, Istoria literaturei, ce este asemenea
acusată, a a-

părutu abia de unu anu și jumătate, şi er
cela puţini
nu-i eunoscu influințele, deşi d. Maiorescu
la câteva luni
după aparință se plânge contra ei ; și chiar
dâcă i le-aşi
cunâsce, ași put fi eu judecătorii în causa
mea ? Prin
urmare remâne, ca alţii și viitoriula să dee
dreptu plângeriloră d. Maiorescu sâu cărţii: mele. -Consc
iinţa mea,
mărturisesc, este deplinu liniștită.
(1) A se ved Desbaterile Camerei şedinţa
din 29 Nov. 1883
în „Monitoriuli oficiali“ din 30 Nov. 1883
Nr, 47 pas. 514 colna
], unde d. Maiorescu a fostă dati pe faţă, ca
urditoriulă intelectuali
ală interpelării contra numirei mele de
profesorii la Universitate.
D-sa eră de faţă în ședință şi a recuno
scată tăcândii. Simtu o a:
davărată aversiune, trebuindi să relevez
ă acâstă miseriă, pe care
voiami s'o uiti, dar' d. Maiorescu o destâpt
ă de noi încercâfidu
realisarea ei

pe altă cale.

-
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Cu tutulă alta-feliii înse se presentă

luerulii,

când

vomii cercetă înfluințele d-lui Muioreseu asupra tinerimei,
căci dânsulu de vre-o 25 ani este profesoră, 6r” de 20
ani are o revistă literară, şi asti-feliu a statu în neîntreruptă legătură cu tinerimea și eu publienlu, pe când
ei nici adi nu mă bucură de tâte aceste mijlce, căci
nici le-amă căutată, nici ami voitii s le forțezii, nici
se mă pripeseii, sciindu că fructele pripite sunti nesănătăse și nu

ţinn

multă.

sgândăritu cestiunea

Drepta aceea: după-ce

influinței

ce a-şi

dânsuli

esercită-o

eu,

a

'mi

Va permite și mie, s8 ceicetezi și eu acestă cestiune,
cu atâta mai vârtosă, căci ea în privința d-sale, adi după

- 25 ani de activitate, se pote cundsce şi lămuri
Acestă

influință a d-sale să

manifesta

pe

rară “şi morali.

deplină.

terenulu

lite-

|

Infiuinţa d-sale pe terenula literară am desfășurat!o.
până la ună puneti în postseriptulu studiului Critica
unei Oritice, -încâtii cu acâstă oeasiune vomi pune în:
evidenţă

cu deosebire

manicra,

mijlocele

şi moraluli,

întrebuințate de d-sa pe tereiulu literară.
“Mai ântâiu d. Maiorescu
s'a silitu se distrugă totu ce

s'a făentu pân'aci, pentru-ea astă-feliu, rădându totu, de
pe tereru,'s€ pâtă să apară şi sâ-se vâdă dânsulu, și eu
deosebire numai dânsula. Pentru a-şi put ajunge acestă
scopi nu a luatii calea, ce-o apucă taţi Omenii serioşi şi
creatori,

de a face în loeuli

luerurilori, ce dicea. că suntii

rele, altele mai bune, ci s'a mărginită numai a distruge
“ deridându şi taesându de informi și barbaru totu ce se
făcuse pân'aci. ȘI cu deosebire, ce ore a atacată, ce a

manea i
am mormane

—
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ma

”

aflatu dânsulu informu şi barbară în ei ? Ideia naţionalităţie

şi românităţii! Acestea le-a combătută. şi le-a batjocuritie
cu deosebire d. Maiorescu. Ca cercetarea unui adevări
istorică,

suntu

aceste

întrebări,

constitue

în

faptă

sciință,

înse totu-odată, ea elementu etnicu-istorieu, o ce-

stiune de conseiință

de sine, de demnitate

și entusiasmi

naționali, fără care nu pâte să esiste vre-unu popori,
nici chiar barbară. D. Maiorescu n'a încereatu nici
macar. eu ună cutontu se lamurescă acâstă cestiune de
sejință

istorică.

Prin

urmare

cu ce şi pentru

ce com-

bătea. pe seriitorii noştri. cari au serisu despre ea? Cu
frase înflate de sumeţiă și cosmopolitismii. Ca conseiinţă.
de sine,

ca demnitate

şi entusiasmu

naţională,

pentru

ce combătea 6re cestiunea de romanitate ? Fâră îndoiclă
toti

din aceleași

motive, din

care acusă

pe

Bărnuţiu. că

revoltă spiritele contra Evreiloru, 6” pentru regenerarea
su mai bine 'metamorfosarea nostra, seriâ se sedteru
din sedle limba latină şi clasicii ei, şi se întroducemu

Niebelungen, G5the, Herder ş. a.
In scurtă d-sa m'a fâcutii dâeă nu mai pe sus, celt
puțini ceva asemânătoriu cu operele lui Şincai, Maiort
Ş. 8&., pe cari i-a sfâșiată. Ac6stă neputința şi-o seiă bine,
şi prin urmare lipsa. de fonda, de creaţiune, trebuiă so.

ci dela

mai mulți,

eeea-ce

pentru

cei neini-,

ER

creditului,

iat

acopere cu batjocura, cu strigătul şi cu reclama. Deaici a urmati, că în locu de a produce opere, care se
arate labore și talent,a alcatuita o 'ceteriă, care, compunându-se din mai mulţi, striătulu şi reclama să nu
“pure6dă numai dela unulu, căci și-ar” perde în curându

— 473 —
tiați pote să fiă mai împunătoriu ună timpi Gre-care.
anai îndelungati.
Departe de noi se condamnămiu absoluta asemenea însoțiri, este înse adeveratu, că ele de cele mai

multe

ori,

cum probeză deja istoria lora, degenereză de-o parte în
clice de reclamă, de intrigi şi îndușmâăniri, de altă parte

propagă și susținu diletantismula, superficialitatea şi, în
locu de a cultivă gustulu, "la strică; 6r gustulă. mai
bine st fiă necultivata decâta stricati, căci celu inculti

nai uşoră "lu poţi cultivă, celu stricata mai ântâiu trebue se-la

vindeci

și apoi se te apuci

sâ-lu eultivi.

În

casulu nostru nu trebue s&-se perdă din vedere elementele cari s'au însoţitii, căci în generalu nu s'aii însoțitu
elemente, cu o educaţiune seiențifică deja închiăgată, și

cu esperiență pe câmpula atâtu de greii alu serierei, alu
literaturei, din contră însoţirea s'a întemplată
anai

între

elemente

ce abia

părăsise

mai nu-

şceola, ba unii fiindă

încă pe bance. Pentru aceea sa vâdutu
sustători
„la spectacola, ca băetanii îndată

mereu desse-se cocâțe

în reformatori,

întogmai

se strige şi se gestieuleze,

ca

uni băețelu, care, ajungânda să-se pâtă şi elu sui pe
cea dintâiu trâptă, se crede cine scie câta de sus, strigă
şi gesticulâza plinu de. mândria. Prin acâsta, tinerimea

Du se' cresce, ci se deseresce, se strică. Ea perde gustulu labcrei, alu seriosităţei, togmai când trebue să-se
convingă de absoluta lora necesitate, şi s6 îneepă a le practică. Si nu s'a întâmplata 6re întogmai? Câţi sei mai .
bine

cine

sa

alesti adevârata

scriitori

din

aceștia?

Unde sunta operele loru de valâre? Fiă-care înaintându

—
în etate

și-a veduti
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fără îndoi6lă

retrasă, ori, continuândii

calea

și rhai în etate,

rătecită

2.

şi s'a,

a remasu

SI:

“E

toti

4

copilanăra. Pentru aceea nu-i decâti o consecinţă naturală, că însoţirea scade şi dispare încetu cu încetuli, ca.
„apa în nisipă, fiindu-că şi temeiulu a fosti pusi pe nesipii su mai bine pe vântu. Departe de noi de a susțin6, că toţi au mersi în moda conscientu în acâsta divecțiune.

Dar de altă

parte

togmai

acesta

ne

mită,

că.

unii n'au înțelesi şi pote nu înţelegu încă calea pe care
ai fostă împinși, situaţiunea ce li s'a ereatu, timpulă
ce Pati perdutu învârtindu-se întruni cercu viciosii și
mărginită, pe când urmându-și cu insistenţă prâpriele
împulsuri și o direcţiune eroită nu prin reclaniă, ci prin
lungi

încercăriși seri6să activitate,

st li se încuibe

în

sufieta

fară sgomotă,

presumţiunea

fără se-se înfle, ci înevtulu eu încetulă,
destui,

neînereqetorii

să

ceree

fără

şi suficiența,

sfiiciosă,

su câte-o scriere,

molungh

meditată şi lucrată,-pulsula publicului, — atunci fără îndoi6lă adi s'aru.află pe ună altă puneti în adevări seriosi, -meritosi

și firma.

Cestiunea „mai are înse

și-altă

parte

nâgră.

Serii-

torii noștri pân'aci, precum scimi parte din vița
„loră, parte din eorespondenţele ce ai remasi după ei,

ea
tnia

“întrodusi pe terenolu nostru literară spiritula de. eoteriă, de facțiune, batjocura. duşmânia și chiar persecuţiunea între scriitorii români. Cine nu face parte din coteria d-sale, i este ca personă dușmanii și ca seriitoriiă

n i mea

trăiau, se înţelegiai, se iubiau toţi împreană, ca; nișce
fvaţi. D. Maiorescu are meritulă necontestatii, de a fi

i
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unii

nimenea, 6r' dâcâ

atunci

mai cutâza a-i spune adevăruli,

se fiă mulțămitii,

că să alege

numai

cu

„în lă-

tură,“ întri înse în coteria d-sale, din nimenea poţi să
devini chiar una uriaşu—se înţelege în ochii copiiloru !
Coteria odată alcatuită trebuiă să pună mâna pe tote
cele-l-alte mijlâce proprie unoru asemenea facţiuni. Aceste mijloce suntă : reviste, almanace, conferinţe, vânători după noi membri de inflaință, pentru aceea linguşiri şi indulgențe față eu cei vânaţi, batjocură şi perseențiune contra celoră ce nu mergii
pe cleiu; producețiuni răpegi de scrieri, necesare pentrn succesului apa=
venti ali agitaţiunei, de-aici vandalismu, despoeri şi
plagiări de prin cărţile altora, şi, cum ami v&dnta, d.
Maioreseu toginai prin plagiare și-a înaugurată cariera ;
luerurile, dise originale, uşore, fără fondu și neîngrijite ;
alergare nesigură, fără. ţintă, încâce şi încolo pe diversele terene ale literaturei, pentru aceea lipsă de opere
arehiteetonice,

avute

ca ideiă

şi strălueitâre

ea formă ;

apoi fiinda-că totulu se produce silită, prin o esaltare
combinată şi susţinută numai cu anevoiă, urmâză încetulă eu îneetula descordarea, apatia, desamăgirea,: secăciunea şi risipirea,
Decă

noi

ami

fi remasii

din

acestea, ea resultatu, nu-

maă cu diletantismulu literara, n'amu ave, pote, nimieă
de disu, deşi elii are, în ultima analisă, mai multe rele

decâtu fol6se ; dar când diletantismulu

voesce s6 ni se

împună ca perfecţiune, să servâscă ca modela, când se
organis6ză ca auctoiitate şi, pentru-ca să nu fiă contro-

latu şi întunecatti,

voesce s6 distrugă ce s'a făcutu, să
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întimideze şi se batjocurâscă pe ce-i ce nu-lă recunosea ;
atunci este ca şi cum e6da s'ar' face capu, situaţiunea
devine monstrudsă, şi uecesarminte trebue să i se aplice

corectivulu ce-lă aplică părintele la Romani

asupra unui

copilu însignem ad deformitatem. Din fericire înse si„tuaţiunea,

deşi

cu convulsiuni,

se san€ză

în modu

mai

puținu drastieu. Bunula simţi publiea, convinsă în
urmă de sterpiciunea tuturori reclamelori și svâreoliriloră, nu le mai ascultă şi trece la ordinea dilei. Elementele

atinse

de bolă,

cele

mai

multe

disparii,

puţine

vegetâză, multă mai puţinese însănâtoşâză și se apucă
de activitate seriâsă. Nu încape îndoiclă, că o sumă de
puteri s'au smăcinată pentru barba popii, pe când ari fi
adusu mai multu folosu societăţii, dâeă 'şi urmau calea
loru fără să fiă fosta purțați ca 'Țiganii de Păcală totă”
n6ptea îngiurulu satului, şi ei se crâdă că au “ajunsi
în tera eu plăcintele pe gardii.
Dar diletantismula d-lui Maiorescu din nefericire n'a
fosti numai literară, elu s'a atinsă şi de partea ideală
şi morală.

Aicea

zace

reulu.

Elu

a distrusu pudorea

şi

onestitatea literară prin lipsa de respeetulu adevărului,
prin ridicarea plagiatului la sistemă. Afară de-aceea a
esilata din literațură unulu din cele mai puternice motore, ideia naţională, declarând'o de egoisma şi burbaria.
Nu s'a mulţumitu nici cu acâsta, a atacatu de-o parte
basa

morală

a societăţii,

biserica,

religiunea,

și pentru

a abrutisă de altă parte sentimentulii şi înteligența,,
a Yoitu st esileze însăși speculaţiunea filosofică. Şi tâte
acestea, d. Maiorescu le-a pusă ca condiţiune de refor-

i
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marea şi regenerarea societăţii române! Cestiunea fiindu
din cele mai grave, trebue sâ-lu lăsămii se vorbâseă
singură.

D. Maiorescuîn uni articolu publicati la a. 1871 3),
copiati după Schopenhauer,

dice urmaătorele :

„Razimata pe tâte cele dise, abstrăgânăti, cum am spusă
dela scopurile statului şi considerânda numai înţelesuli
în sine, eredu că este de doritu, că tâtă învăţătura ei
(filosofiei) la Universitate st-se mărginseă cu rigore la
propunerea logicei, care este o sciinţă terminată şi strietu
demonstrabilă,

losofiei,

si la o istoriă

care întruni

cu totul

singuru

succintă

semestru

a fi-

st-se absâlve

dela Thales până la Kant ;* de 6re-ce, dice densulu tota
acolo, „câti

pentru 'D-deulu

impersonalu, acesta este nu-

mai o blagă a profesorilora de filosofiă, o' contradictio
în adjecto, unii cuventu golu menitii a înşelă pe cei lipsiți de cugetare şi a domoli pe cei vigilanți.“ In chipulă
acesta d. Maiorescu

voesce

s& nu

se

nai audă

de d-deu

prin șe6le, urmare fir6scă a ștergerei religiunei din
stata ce o propusese d-sa eu trei ani mal nainte, dicându
într'una aforismu, între altele, urmăţorele :
„Statală modernu trebue să fiă îndeferentu pentru orice religiune, en alte cuvinte câ nu pote esistă o religiune a statului și prin urmare nici preoţi ea funcţionari
ai lui, Căci: scopula

dintâiu,

celu

metafisica,

pe care re-

Jigiunea "lu realisâzăîn poporulă inculti, trece peste
siera statului și prin urmare nu are a face cu ela. Er”
.Q) Sub titlu Despre filosofiă la
răre, an. IV, pag. 395, sq.

Universitate, Gonvorbiiă

lite-

:

Tâte

acestea

Resumândn
iorescu;

nu an

trebuință

ERE

de nici unu

comentariu.

acum procederea şi ideile: cari după d. Ma-

trebue

s5 conducă

educațiunea

nâstră

națională

şi morală, aflâmii în ele următârele procderi și principii :
„Inainte

de tâte şi chiar

dela

începute,

mai a negatii tuturoru seriitoriloru de mai
meritii,

dar “din contră i-a

d-sa nu

nu-

nainte ori-ce

ealificatu pe unii de absurgi,

pe alţii de aberaţiuni, pe alţii de perieuloşi și pe alţii
în fine de atei ;*
_
"„Ldeia de naţionalitate, ca egoismi şi barbariă, trebue
sc6să din sfera cugetării şi aspirațiunilori nostre, trebue
alungată dimpreună cu istoriă şi sciinţa, anume: din poesiă, prin urmare din mijlOcele de
edueaţiune ale generațiunilori, cultivânda în poesia numai pasiunea ;*
„Statula nostru se nu aibă nici o religiune, biserica
trebue considerată ca străină şi dușmană statului, prin
urmare dușmană fiindu naturalminte trebue persecutată
și distrusă ;*

„In seole SE nu se mai. vorbâscă de osistinţa lui d-dea,
în acestu scopu s6-se ștergă nu numai biserica, dar şi

(1) Convorbiri lit, 21 (1868- 9) pag. 3234.

rr

scopului alu doilea, cela morali, care are a face cu statului, nu se împlinesce de religiune, ci din contră se fal'sifică, şi în acâsta falsificare se produce pericolult. de a
vede adese idei morale propagate cu aparatula autorității dogmatice de care dispune biserica.“
„Prin urmare singurele mijlâce de eăeațiune, ale sta“tului suntu se6la- și codicele penali,6î Biserica îl este
sfera străină şi de multe ori inimiea.e 1)

a
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filosofia, pentru-ca niei pe acâstă
cale sa nu mai căutămi
divinitatea ;
„Fducațiunea societăţii sa-se facă
cn- codicele penală,
care, va st. dică, are se fia evangelia,
6” penitenţiariula
biserica !*
Resultatulu finală ala acestorii înfio
r ătore principii este:
„Omulu, animala din fire. te
ehue prin erescere să-se

perfecţioneze

ca bestia.«

Eta principiele ce, le-a
catedră şi cu

condeiula

profesatu d.
în cursă

Maiorescu

de yre-g 25

depe

ani!

Acum eu ori d. Maioreseu coru
mpe tinerimea ? Ea
ori dânsulă a distrusa sentimentula
morala, 'n aționalu şi
seriositatea muncei, în o parte
din generaţiunea nOstră.
de adi ?
|
|
Nu suntă în dreptu ei să
respunda. verdictul este

“alu publicului, alu bunului
simţi,
Ea pota se dien numai, dimp
reună cu toţi Smenii noştri

serioși, că privimu cu îngrijire
la o parte din generaţiunea nbstră, sciindu că:
Din

părinţi

bolnavi

nu

se naseu

fii sănătoşi;

Neeredinţa nu zidesce case ;
i
Pe seară de luta nu te sui în
ceră !

- SCRISOREA A ȘEPTE-SPRE-DECEA.
Nimicui - mai

necesari,

decâtu

cu

se scii

totu-de-ună;

unde, în ce împregiurări te afli, ce
ui realisata într'anu
anumitu timpu, cu ce resultatu, ce
ai să mai faci, cum
ai pute face mai bine? Pentru ună.
particulari este. a,

”
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dese-ori mai uşorii a se lumină asupra acestora puncte.
Flu este singură, voinţele, ţintele lui 'şi le ficseză, le
regulăză eli însuși, nu are se lupte pentru aedstă propriă
cristalizare

în sufletulu

seu

cu diverse păreri,

voințe

şi

tendinţe parte contrare, parte nedecise și obsure ale alţora. Nu așa înse în o societate” întrâgă.. Aici nu numai că nu suntu toţi de-o părere în apreţiarea faptelori
deja îndeplinite, nu numai că vnii eredii că se află deja,
în cutare puneti

de desvoltare,

alţii

în altală, dar

când

este vorba de deiiniarea direcţiunei viitâre, părerile, tendințele se deosebesei încă şi mai multi, și în fine,

chiar cei. cari şi-au fiesati aceeași țintă, voru se ajungă
la ea pe diverse căi.
|
“În o asemenea stare 'de lucruri ne aflăma până la
unu puneti în apreţiarea resultateloră nâstre pe câmpulu
limbei

literaturei.

Ceea-ce

și literaturei,“

câtu

m'a

fosti să ne lămurimu asupra
în acestă seriere mi-am dati

pote mai
„în

limpede,

desvoltarea

-_xesultă de
trebue
pote

sine
bine.

literară.

ce. avemi

se ne silimu
mai

punetulu

nâstră

eondusu

atâtu în „Istoria

şi în acestă

scriere,

acestui

puneti,

silința

să

de suire

arătu,

unde ne

Acesta

să facemi

s& facemu

nduă

a

şi anume
câtu

se

aflăma

bine constatata,

de-aci

totu mai

încolo,

bine, şi

cum

câtu se

|

Pe temeiulu eercetăriloru de pân'acum resultă, că, seriosii și dreptu judecându, nime nu se pote substrage
dela convicţiunea, că literatura română, care o resumămu
aici în espresiunea ei cea mai înaltă, în poesiă, se află
încă în stadiulu. diletaatismului. Cine s'ar' jacercă să nege

-
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acesta, ar' însemnă că voesce se înfle lucrulu şi atunci.
ridieulula ar” fi alăturea cu ela.
Din acesta fapta de-o parte se esplică o sumă de lucruri
şi fenomene,
seriere,

ce noi le-ămu arâtata și lămurita în acestă
de altă parte curga 0 drâiă de conelusiuni, cari,

ori câta de neplăcute, nu trebue să le încungiurămi,
din contră este de celu mai mare înteresa se le cun6scemu şi st ne luminâmii pe deplini asupra loră.
Pentru ca st nu cr&dă cineva, că noi ţintima a înfâţişă luerurile sub vre-o forma captivătâre dialectică, trăgânda din faptă închiările care ne placii, lăsămu se facă acâsta nu
numai o auctoritate, dar chiar una din _glori
. ele
acestui

secolu,- marele

poetii germanii Găthe. Conelusiunele lui

„.„ Bunti atâtu de limpedi, atâta de adânen seose din realitatea lueruriloru, căci trăise și elu sub asemenea îm- .

pregiurări,

încâtuşi cela mai

puţini înțelegătoriu re-

mâne deplinu luminata despre adeverulu
Gothe,

vorbindu. despre folosulu

lori.

nerală
— dice
, următorele. :
„Plu împedecă deplina selbătieire. Diletantismulu este
0 urmare necesa
a lăţirii
ră artei şi asemenea pote fi ună
împulst la acesta.

„In anumite împregiurări pote deșteptă și desvoltă a”
adeveratulu talentu artistică.
- „Pote se ridice măbstriă până la o anumită asemenare

cu arta.
„(1) Găthe's
pag. 264—90:

Werte,

Stuttgart und

Tiibingen, 1832 vol, XLIV

Uiber den sogenannten

Dilettantismus oder die prae-

tische Liebhaberei în den kiinsten.

|

diletantismulai în ge- .

|
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.

„Li face pe omu mai morali. În casii de barbariă deşteptă ore-eare simță de artă şi-lu propaga şi acolo unde
artistulă nu

ax”

put6 2juange.

„Indemnă la ocupațiune -pnterea produetivă
_feliu cultivâză ceva importantă în omi.
„Fenomenele le preface în noțiuni.

Şi asta-

„Respândesce impresiuni generale.

formelori.
„Promoveză câştigarea și reproducțiunea
|
"„In poesia lirică:
„Cultivă în generala limba.
„Multiplică înteresulu pentru artele fiu mose şi seiințe
a
în oposiţiune cu bărbăria celui necultu, cu tâmpire
s6u
i
umanist
unui
a
pedantă a omului “de afaceri şi
rhtinaru.„Cultivă sentimentele

şi dicţiunea.

senti„Fiă-care omu cultii trebue să-şi scie esprimă
mentele sale în 'manieră poetică frumsă.
din
„Se idealiseză xepresentaţiunile despre obiectele
viţa

de tote qilele.

i

ca
„Se cultivă puterea imaginațiunei cu deosebire
Ă
-parte întregitore a cultivarii minţii. |
imaginațiunei
a
ivă
product
„Deșteptă şi înalţă puterea
în sciinţe şi
Ja cele mai înalte funeţiuni ale spiritului
în vieţa, practică.
„Desvoltă simțului pentru

ritmu.

partea
„De-6re-ce nu esistă legi obiective nici pentru
dreptiipoesiei,a
internă, nici pentru forma esternă
diletanţii trebue se-se ţină mai
măestrii de modelele recunoseule, şi mai

aceea

strinsă decâtu
bine se imiteze

—
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ceea, ce a deja bună, decât st-s
e silâsea după

nalitate
; &r' în forma,

esternă

şi

în metru

origi-

s5

urmeze

rigorosu legile generale deja esis
tente. Și fiindu-că diletantulu se pote formă numai
după: modele, astu-feliă
pentru-că s5 nu devină: unilater
ală, trebue să cunâscă

câta

mai bine

literaturei

tâte modelele, şi st pereurgă

poetice

artista.“
După-acestea

mai

trece

resumă în următorele:

bine decât

|
la relele

câmpuli

are trebuinţă “unu

|
”
diletantismului, care le

„În generalu :

„Diletantulu sare scările, remâ
ne pe.o anumită treptă,
„care elii o consideră ea țintă
, şi se ţine în dreptii de"aci a judecă fotula, și astu-tel
iu ela î npedecă perfeeti" bilitatea.
„Elu "şi împune

regule

fară

singuru

necesitatea

false, pentru-eă nici

regule,

sr regalele

că diletantă

adevărate

de

a lucră

după

nu pote

lueră

şi. obiective

nu le

„Ela se abate tota mai
maltii dela adevârulu
tira Și se perde într ună
labirinti subiectiva.

obiee-

cun6sca,

„Diletantismula

„strică Publicul,

lipsesce

desbr

arta. de elementuli “ei

cindu-lă

și-i

de seriositate şi rigdre.
„Ă mu fi pretențiosă s6u a
te. multămi . uşor, acesta
distruge arta, şi diletant
ismula- întroduce indu
lgență şi“

favorulă. El „pune în evidență
pe artiștii cari stau mai
„_ 4Prope de diletantisma, în contulu
adeve.aţilora artiști
aDiletantismula produce totu-de
una mai multă daună decâta folosi,

|
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„Dela măestriă te poţi ridică la artă, dela cârpocâlă
nici-odată.
„Diletantismuli- favorisâză producţiunile îndiferente,
mediocre, fară caracteru.
dauna

artei,

pe artişti; ei nu suferii lângă sine
valâre,
„Pe

tota- loculă

unde

căci coborii la

|

arta nu are încă uni

adeveratn

regulativă, ea în poesiă ete., diletantismulu produce

multă reii şi devine aroganta.

sine

nici unt artistii de
edem Le su

„Diletanţii causeză

mai

|

—

În poesia lirică:
„În beletristică stu în scrierile frumâse — platitudine
| si secăciune, abstrageri dela studii solide seu ele se

- “facu în moda superficiali,
.
„Aici este mai mare pericolă, decâta la alte arte, de
a schimbă

|

adeeă o simplă aptitudine diletantă cu-o a-

devaârată vocaţiune

artistică, şi când se întâmplă

acâsta,

atunci subiectulă (poetul) se află în o posiţiune eu: multi
mai rea decâtu la ori-care altu diletantismu. pentru-că
esistenţa lui este atunci o deplină nulitate ; căci ună
poetu nu este nimici când

elu nu este seriosi şi artisticu.

„În generalu, şi mai alesu în poesiă, diletantismulă
slăbesce participarea şi simţibilitaea pentru ce-i buni
în afară de elu, şi lăsându-se a fi târitu de unu împulst

:

la nimicu

d

perfectu, 'elu singuri se lipsesce de cultivarea ce ar' fi
putut”o obţin primindu și dela alţii ceea ce este buni.
„Diletantismulu poetică pote fi de due feliuri. Ela

E

neliniștitu de

producţiune, - care

sii negligâză mechanica

nu-lă

indispensabilă

duce

şi crede că a
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făeutii destulă, d6ecă arata spirită
şi sentimentu ; seu ela
caută poesia numai în partea mech
anică, în care elu 'și
pote căştigă o îndemânare mechanic
ă, încolo remâne fara
spirită şi fară fonda. A mând6ue
suntu stricâci0se, una
înse strică mai multa artei, alta
subiectului.

„Toți

-brugă

diletanţii sunta

deja în limbă

imitând'o,

plagiari.

Ei enerveză şi dis-:

şi în idel ori-ce

măimuţând'd

şi cărpindu-și

operă

originală,

goliciunea

cu

ea. Astu-feliu încetu-înceta limba
se îndâpă cu frase
și formule furate de ici de colea,
cari nu spunii nimică,
şi poţi ceti cărți întregi bine stili
sate, cari înse nu cuprindă absolutu nimicu, În seurtu,
diletantismulii, apucânda elă de-asupra, profanâză,
-tăvălesce şi umilesee

tota

ce este în adeveru frumost şi
bună în poesiă.«
În același tratatu dice Găthe, că
diletanţii „se consti=

-tue în coterii ; că ei, nefiindă sigur
i
blicului, trebue

cerș6seă.“

Acestea

sei sa-lu scamoteze

|

suntu

de aplausulu
cu șirețiă

închiările lui Gothe despre

pu-

seii să-ln

diletaa-

tismu. Într'anu Singur
- puneuti noi nu ne unimu cu
aceste puternice conclusiuni. Sunt
epoce în desvoltarea

literatureloru

Şi

în

generali

a

arteloră,

în

cari

nu

pote să esiste altii-ceva decât diletantismiu, și
prin ur-

mare în loci de-a fi unii reu, elu este din
contră o mare
binefacere, în locu de a-lu condamnă
din contră trebue
să-l lăudămii. Asemenea epoce ne presentă
începuturile tuturora literatureloru- şi alu artelori în
general.
Ac6sta s'a întâmplata şi la noi. Vine timpulu
înse când

acestă

stare de lucruri,

acâstă tendință
-

i

uşoră, trebue se
32

“

— 486 —
încete a mai

iee arta.

fi unii curenti

Dâca

generală,

și locului ei să-lu

âiletantismulu se -continuă şi mai încolo

ca singură, ţintă, d6că elu, în_locu de a-şi cunâsee neputințele sale, se ridică .din contră cu pretensiuni de
artă, atunci devine o stare anormală, o bâlă. Conseeințele luiîn loci de-a fi bune, sunti din contră rele.

Începu âdecăa se realisă t6te: înriuririle stricăciose, ce
le resumă "atât de bine citatele de sns din Gâthe.
La noi epoca diletantismului trebui se-se încheiă pela
"a, 1860, Pân' aci, după împregiurările în care ne aflama
" după desvoltarea firâseă a lueruriloră în generali, nu pu-

teamii să avemu decâtii eu deosebire diletanți. Dela 1860
înedee trebuiamu
„diletanţii

trebuiă

să întrămii cu încetula pe calea artei ;
se

seadă

ca numeri: şi influință

şi s8

apară adeverate opere „artistice, şi influința lori să pre_valeze pe. a serieriloră diletantice.
„ Luerurile s'aâ “întâmplatu înse din contră. Diletantismulu îîn loci 'sâ:se retragă începe a se îndesă în frunte, în
locu de a-şi reeun6sce neputința vine şi deelară elu nepu„* tineioși pe toţi acei cari au pututu face pân'aci lucruri mai
“de valore.

Simţindu-şi

greutatea

posiţiunei sale faţă

cu

lucrările celori mai dinainte, cari eseieitase o influință,
și-și crease o posiţiune în 'opiniunea și iubirea publică,
cunoscându-şi slăbiciunea propriă, vedendu că publiculu
aşteptă ceva totii mai bunu, ceea-ce înse elu, diletan“tismulă, nu-i putea oferi, a âflatu de bine că ceea ce1
- ipsiă& în fondu s6 substitue :prin formă ; de-aici a urmatu, că - diletantismula a începutu a se orgânisă, ca

ă „asta -felit st încâpă cu puteri unite o campaniă de re:
+

481

=.

clamă
prin care în -modu facticiu şi prin intrigă s&-se |
împună „Publicului, 6r' de altă parte sa arunce umbre.
asupra celorii. vechi, şi să delature pe cei noi de cari

sarii

teme să cari i sarii opune,

i

Astu-feliu' s'a Împlinită ceea de dice Găthe, că adecă di-.

. letanţii noştri s! au constituita în eoteriă, pentru-ca s&-sea-

“moteze sâu să cerşăseă ăplausulă publicului, 6r” de altă
” parte, considerându-și, punetulu pe care.se află ei, ca ţintă,
ca culme, de-aici s'au creduti în drepti a judecă şi a con- damuă totulu ce. na venită seu hu veniă dela ei, și
„Du suferi pe celu eu tendinţă de arta și a împedecă asti-feliu perfeetibilitatea.
,
Diletazitismulu

înse urmându-și

calea sa uşoră

și ade-

menitâre prin strălucirile spoite și împrovisate, în fine
şi-a. secatu tote mijl&cele. . Publicul după-ce a priviti
cu îndoi6lă' multu timpi la campania diletantismului organisată, vedânău în fine ea după vorbele. mari nu ur*
“mEză seu de Loca sâu numai fapte. miei, a începutu,
a se
deseordă, a se desinteresă, şi, nemulţămitu şi desâmaăgitu,
aşteptă, toți o altă cale şi alte puteri,
Altă cale nu este decâtă a laborei lungi şi seriose,
—
„ «alea artei. Puterile nu suntu cari ele. singure se afișâză, ci cari, fiindă în adevăr, se arată fără se sciă, fără 8
votcă,

și cari, în

locui de a se aliă eu ademenitârea re- -.

clamă, se înfrățeseu eu seridsa artă.
Acâsta- trebue să fiă de-acum înainte calea ndătră ; mu
+ Mai aşa ne vomiu pută apropiâ- de templălu. stralucitoria -

ah îaltelora ideale,
Ss
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