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Noua ediție a « Criticălora. d-lui Ti: Aaiorastul 
în comparare: cu cele anterioare, îndeosebi cu .cea pu- 
blicată de librăria Socecu d Comp. la' 1892-1898, 
este considerabil sporită. Pe lângă reproducerea in- _ 
tegrală a edițiilor mai vechi, cele trei volume actuale 

„cuprind, şi cercelările d-lui Ilaioreseu supra tradu- 
"cerii lui Horaţiu de Ollăinescu- Ascanio, asupra scrii- - 
torilor bănăţeni. Ioan Popovici şi Victor Vlad, asupra 
oratorilor şi retorilor noştri, precum şi rapoartele aca- 

: demice despre operele l-lor Naum, Goga, Sadoveanu 
şi. Brătescu- Voineşti, alături de. explicarea modifică- 
rilor ortografice într oduse de Academia Română. Un 
indice alfabetic al persoanelor şi materiilor, alcătuit 
din nou, înlesneşte întrebuinţarta volumelor. 

| În această întindere, publicarea. de faţă poate fi 
privită ca ediția completă şi definitivă. a unor studii 
critice, cari au însoţit mişoarea literaturii române de 

la 1866 încoace. 

' 
Bucureşti, Iunie 1008. . 

Editura Institutului „Minerva «. 
.



_î PREFAȚA AUTORULUI 
LA EDIŢIA DE LA 1874 

Iluzii pierdute — iacă semnul timpului, în care trăim. 

Stăpânirea frazei încetează... . 

Numai deziluzionarea să nu treacă în scepticism. Pu- 

(inii bărbaţi eminenţi -ce-t—avenn, du şi început să se re-. 

| tragă unul câte unul din viața publică, îar în locul lor 

năvăleşte mulţimea mediocrităţilor şi, cu steagul mațio- 

nalismalui şi al libertăţii în frunte, acea gloată de ex- 

ploatatori, pentru care Dunărea nu e destul de largă 

“ca săi despartă 'de Bizanţ. In contra lor rezistența, fie 

şi violentii, eră o datorie. : 
De aci critica! Insă cri 

și constructivă unde poate. o 

Paginile următoare cuprind un şir. de cercetări critice 

asupra câtorva forme de cultură română din ultimile decenii. - 

Scrierile ast-fel împreunate în volumul de față sunt o 

retipărire din Convorbiri literare. Prezentându-se - acum sin- 

gure înaintea publicului şi lipsite de vecinătatea şi de spri- 

jinul scriitorilor uniţi cu noi în. aceeaș tendință, ele sunt 

silite. să răspundă îndată la o întâmpinare de princip, 

„„-care caută să le tăgăduiască dreptatea şi folosul. 

Direcţia cea nouă — ni se 2ice — nu “putea să se 

întroducă în conlucrare pașnică pe lângă cea vechie ? 

“Trebuiă oare o critică, aşa de neîmpăcată în contra celor - 

“mai multe forme şi autorităţi de astăzi? Admiţând chiar, 

că transilvănenii scriu rău, că Bărnuţiu nu e om de ştiinţă, 

, că. Șincai nu e istoric, că. Societatea Academică Română 

A e stearpă, că cele mai înulte ziare -şi - poezii nici nume 

j- vită acest nume: — dezae să fie loturp așa denar COM- 
bătute? Tot sunt creaţitinii de cultură; foritie” fie-şi - goale. , 

„pentru primirea cuprinsului viitor, lot suni ceva “sunt 

„pun semn de. viaţă şi sunt mai bine cdi as 

t 
; 

tica 'destructivă unde trebue, 

+



. 

_La' această răspundem: 

“ Puterile. unui popor, fie morale, fie materiale, au în or 
ce moment dat o cantitate mărginită. Averea naţională a 
Românilor are astăzi o cifră fiză, energia lor intelectuală. 
se afli asemenea într'o câtime fixată. Nu te poţi jucă ne- 
pedepsit cu această sumă a puterilor, cu capitalul între- 
prinderii de cultură. într'un popor. Timpul, averea, tăria 
„morală şi agerimea intelectuală ce le întrebutiiţezi pentru 
jo lucrare de prisos, necum pentru 0 lucrate 'greşită, sunt 
“în veci pierdute pentru lucrarea cea trebuincioasă și cea 
adevărată. Amândouă nau pot merge lângă olaltă, tocmai 
fiindcă i&vorul puterilor unei națiuni nu este nesecat, ci 

“este: din. fire: mărginit.. Dacă dar îți lipsesc o -mie de 
școlari silitori şi modeşti, de industriali şi meseriaşi na- 
ționali, de poeţi şi- prozatori mai buni, de oameni de 

“ştiinţă adevărați, cauza este, că mărginitele puteri, de care 
„dispune poporul tău pentru aceasta, sunt consumate de Dro- 
fesori ignoranţi, de funcţionari : netrebnici, de academici, 
secretari, membri onorifici,. asociaţi în cultură, jurnalişti, 
ateneiști, conservatorişti, poetastri, spânzurători de Dânze 
la «expoziţia artiştilor în viaţă», şi celelalte şi celelalte. 
A. Ai un singur bloc de marmură: dacă îl întrebuinţezi) 

[peniru o figură caricată, de unde să mai poţi: sculptă a 
|iMinervă 2? a | | 

. 
S "Iaşi, Martie 1874, T. MATORESCU.:
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    Cartea de față a fost altfel proiectată decât se: 

prezintă publicului acum. 
Sunt aproapeloi- di ii decând membrii societăţii 

„Junimea consacră o parte din timpul fiecării şedinţe, 

a lor la lectura poeziilor române publicate până as- 

tăzi, cu scop de a compune pentru juna generaţiune . 

română o antologie, în care toate poeziile să fie, dacă 
“na mai pre sus de or-cercritică, cel puţin însuflate 

de- un simţimânt poetic şi ferite. de înjosive în con- 

“cepțiune şi în expresiiini. Insă. din miile de poezii 

celite, societatea nu a putul alege un mnâr sufi- 

cient pentru a. compune un volum, şi dintro  colec- 

“țiune de poezii, frumoase a eșit o critică de po- 

ezii- vele. | . | 
» “Critica se află la începutul cohemalui, iar câteva 

exemple de poezii mai bune la fine, şi publicațiunea 

întreagă este un semn caracteristic al stării, în care 

cc ajuns literatura română. în anul 1867. 
aşi, lunie, 1567 ă i _ TM.



I _ PREFAŢĂ 

„_ PREFAȚA LA EDIŢIA DELA 1892 
, 

Studiul elementar asupra poeziei române apăruse 
întâi în primele numere ale Convorbirilor Literare 
(1 Martie—15 Iunie'1867) şi fusese apoi publicat 
în volum deosebil. . | 

« Exemplele de poezii: mai. bune», care însoțeau 
acel mic volum dela 1867, nu se mai află reproduse 
în reeditarea de faţă. Cele 11 poezii lirice, 10 fa- 
bule-cpigrame şi, 13 balade de Gr. Alexandrescu, 
“Alecsandri, Bolintineanu, M. D. Corne, G. Creţeanu, 
Donici, I. Negruzzi, Nicoleanu, T. Șerbănescu şi 4. 
Sihleanu, relevate atunci ca singure posibile, nu nai 
pot aveă astăzi această însemnare. . | i 

De atunci încoace sau ivit în literatura noastră 
multe alte lucrări. .« Pastelurile» şi baladele  văzboi-. 
nice ale lui Alecsandri, poeziile lui Naum, Vlăhuţă, 
Şerbănescu, Duiliu Zamfirescu, T. Robeanu, Ollănescu- 
Ascanio, A. C. Cuza, Bodnărescu, Coşbuc,  Volenti, 

“ale doamnelor Matilda Cugler-Poni, Lucreția Suciu, 
Veronică dlicle, şi mai ales ale lui Eminescu - av 
trebui neapărat să figureze astăzi înt'o asementa 
antologie 1). Unele din ele au înălțat limba, forma, 
idea poeziei române cu' mult peste treapta dela 1866. 

7!  Cercelarea noastră critică de acum 25 de ani rd.- 
Imâne dar numai ca un indicator” pentru distanta 

+; străbătută pe calea 'evoluțiunii de progres. 
Bucureşti, Septemvrie 1891 PM. 

  

1) Astazi (1905) ar mai trebui: adiiogute exemple din poeziile lui Octavian Goga, A, Brăâtescu-Voineşti, St. O. 1osif, P. Cerna, G. Vâlsan. AM. Codreanu, ale d-rei Maria Cunţan, ale doamnei Elena Farago şi ale altora. 
P.M



FOUOEZIA ROMANĂ 

  

CERCETARE CRITICA 

I. 

Condiţiunea, materială a, poeziei. 

Poezia, ca toate artele, este chemată să ex- 
prime frumosul; în deosebire de. ştiinţă, care se 
“ocupă de adevăr." Cea dintâi şi cea mai mare di- 
ferenţă între adevăr şi frumos este: că adevărul 
cuprinde numai idei, pe când frumosul cuprinde 
idei manifestate în materie sensibilă. , 

Este dar.o condiţiune elementară a fiecării lu- 
crări artistice de a aveă un material, în care sau 
prin care să-şi realizeze obiectul. Astfel sculptura 
îşi taie idea, în lemn sau în piatră, pictura, şi-o 
exprimă, prin colori, muzica, prin sonuri. Numai 
poezia (şi: aci vedem prima ei distihgere de cele- 
lalte arte) nu aflii în lumea, fizică un măterial 

„gata pentru sco scopurile ei: Căci cuvintele ăuzite nu 
sunt” material, ci numai organ de comunicare. Cine! 
aude silabele unei poezii Sanserite fără, a înţelege, 
limba, sanscrită, deşi poate primi o idee vagă de: 
ritmul şi de eufonia, cuvintelor, totuş nu are im-: 
presia, proprie -a lucrării de artă, nici partea ci; 

"sensibilă, nici .cea ideală; fiindcă . sonul literelor 
inu are să ne impresioneze ca ton muzical, ci mai 
„întâi de toate ca un mijloc de a deşteptă imagi- 

—
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nile şi noţiunile corespunzătoare. cuvintelor, şi unde 
“această, deşteptare, lipseşte, lipseşte. posibilitatea. 
percepţiunii unei poezii. Din contră cine vede o 
pictură indică, şi fără a înţelege idea străină ce 
a încorporat-o. poate astistul prin colori, d. e. în- 
făţişarea unui cult necunoscut al antichităţii, are 
totuş pe deplin partea sensibilă a lucrării de artă 
şi este în stâre ao apreţiă. Colorile picturei sunt 

Tea un adevărat material, âsemenea sonurile iu f 

A 

|lzicei, piatra sculpturei ; însă. cuvintele poeziei sunt; 
[de regulă numai un mij 1 loc de comunicare între 
"poct şi auditoriu. | | | 

- 7 

Unde este atunci materialul sensibil al poetului, 
Y 

! fără de cate nu poate există arta ? Materialul poc- 
tului nu se află în lumea din afară; el secuprinde 
numaji-în-eonştiinţa noastră şi se compune din ima- 
ginile reproduse ce ni le deşteaptă auzirea cuvin- 
telor -poetice.: Când: cetim d. e. la “Bolintineanu: 

| Intr'o sală 'ntinsă printre căpitani 
Stă pe tronu'i Mircea încărcat de ani. 

„ Astfel printre trestii tinere “nverzite 
„« Un stejar întinde braţe vestejite. 

e 

Astfel. după dealuri verzi şi numai flori 
. Stă bătrânul munte albit de ninsori, 

partea, materială din ceeace este frumos în âceasti, 
poezie, sunt imaginile provocate în fantazia noastră 
prin cuvintele poetului, «Mircea, încărcat de ani... . . 3 e. . ..L . i ca un stejar co'şi întinde braţe veştejite printe trestii, ca un munte albit de ninsori de pe dealuszi 
vez) etc. AR 
Lina condițiune dar, o condiţiune materială sau. mehanică, pentru ca să existe o poezie în genere fie epică, fie livică, fie dramatică, ste: ca să se
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Al ” - " 
(apte prin cuvintele ci imagini sensibile în fantazia 
i auditorulii, şi tocmai prin aceasta poezia se deo- 
sebeşte de proză ca un gen apante cu propria să: 

> rațiune de a fi. Cuvântul prozaic este chiemat a-mi. - 
dă noţiuni, însă aceste noţiuni sunt abstracte, 

„logice, desmaterializate, şi pot constitui astfel un] 

| _adevăr si o ştiinţă, dar nici odată o antă şi o operă] E 

frumoasă. Frumosul nu este O idee teoretică, ci O! 

idee învălită şi încorporată în formă sensibilă, şi 
de aceea cuvântul poetic trebue: simi reproducă, 

această formă. Noţiunea abstractă «cina ca, de 

taină» poate fi adovărată,. dacă îi cunosc relaţiu- - 
- ile esenţiale din istorie, însă pentru aceasta nu 

"este încă frumoasă ; vroesc să fac din ea o operă 

de artă, trebue să o încorporez înti'o materie sen- 

sibilă, să mi-o deping cu colori întrun tablou (Leo- 

nardo da Vinci) sau.să o descriu prin cuvinte, care. 

să'mi. deştepte imagini de sensibilitate adecuate, cu. 

obiectul ei (Klopstock «Messias»). | 

„Prin urmare un şir de cuvinte, care nu cuprind 

alta decât_naţiuni. reci, abstracte, fără imagina! 

ţiune sensibilă, 'fie ele or cât de.bine rimate şi îm-i - 

părţite în silabe ritmice şi în strofe, totuş nu sunt // 

     

„şi nu pot fi poezie, ci rămân proză==aproză-zimatii., 
Pentiu a demonstră acest adevăr—demonstra- * 

ţiune cu atât mai importantă, cu cât din ignora- 

vea, lui multe din poeziile noastre nici nu intră în » 

-. categoria, operelor de artă, ci sunt. poză, stricată prin 

vime—, vom întră în câteva amănunte ale produc- 

ţiunilor adevărat poetice şi vom arătă, cum O sumă, 

de particularităţi esenţiale ale poeziilor frumoase . 

„SS Splieii numai pe.baza acelui adevăr. . 

Poetul, chiemat a deşteptă prin. cuvintele ce le 

întrebuinţează, aceleaşi imagini: sensibile în con- 

ştiinţa auditorului, ce trebue să le aibă cl în fan- 

7 

,
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tazia sa,, mie a se luptă cu o primă greutate foarte 
însemnată: cu.pierderea crescândă a elementului 
material în gândirea cuvintelor unei limbi. La în- 

ceput cuvintele corespundeau unei impresii sen- 
sibile, şi. cine le auzeă, atunci, îşi reproduceă prin. 

-cle acea imagine materială, din care se născuseră. 
Cu cât înaintează însă limba, cu cât experienţa se 
întinde peste mai multe stere şi cuprinde” cunoş- 
tinţa, a tot mai multe obiecte de acelaş fel: cu atât 
cuvânțul_ce le exprimă, devine mai abstract, caută : 

[a şe potrivi cu toată suma de Gbiâcte "câgtiguti 
l-a ion, pierde una câte una din amintirile sen- 

sibile de: mai nainte şi devenind o noţiune gene- 
vală se ridică pe calca abstacţiunii spre sfera, sti- 
inţei, însă se depărtează în proporţie egală de sfera 
poeziei. Să luăm d. e, cuvântul eminent. Când zice 
astăzi cinova «inteligenţă eminentă», nu leagă nici 
o imagine sensibilă cu aceste “cuvinte. . Altfel a 
fost în vechime, în acea, vehime romunăș care u, 
întrebuințat pentru prima oară cuvântul eminens. 
"Eminens sta în legătură cu vechiul meno, care în 
„Semnă a fi înălţat, a se ridică peste un nivel dat: 
de unde cuvântul mesa, care mai înainte vrea să 
zică orce ridicătură, masă, bancă, scenă pentru 
vinderea sclavilor; etc.; e-minere arătă o ridicătură. 
mâi frapantă, decât celelalte, scoasă la, iveală din- 
tre toate, şi eminens cuprindea dar pe atunci o 
imagine sensibilă foarte semnificativă. Astăzi a dis- 
părut elementul maţerial din concepţiunea acestui 
cuvânt, eminent este o noţiune -excluziv intelec- . tuală. Iminens cel vechiu putei să fie o'expresie ' poetică, eminentul de astăzi este o expresie esenţial 
prozaică. . | 

Ceea, ce s'a. întâmplat cu Eminens, su întâmplat cu cele mai multe cuvinte ale limbei române şi a "tutulor limbelor indo-europene: cuprinsul lor, în
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procesul psihologic al formării noţiunilor, a deve: 
„nit aşa de etetic, încât nu mai posedă, decât o slabă 
aumintire de sensibilitate. 
„Ce importanţă are această eterizare pent u ştiinţă, 

am arătat cu altă ocaziune ). Rezultatul însă pentru 
artă este: că poetul nu mai poate întrebuinţă toate 
cuvintele limbei simplă aşa precum sunt admise 
astăzi pentru însemnarea obiectelor gândirii lui, ci 
trebue sau să le ilusirezo-eu-epitete mai sensibile, 
sau să le învie in_personificări, sau” să le ma- 
terializeze prin comparățiuni, Ti orce caz însă să 
aleagă dintre toăte cuvintele: ce exprimă, aproape 
IGEIAŞ lucru, pe acele. care cuprind. cea mai mare 

DID a 

( doză -de-sensibilitate potrivită cu închipuirea, fan- 
taziei sale. D= 

       

  

   
Dacă, precum am arătat, prin progresul logic al 

„inteligenţei limbistice întrun popor gândirea cu- 
vântului, care gândire aveă la începuţ. trup 'ş şi suflet, 

„s-a pierdut cu timpul trupul şi şi-a/ păstrat, numai 
“suiletul, un suflet rece şi, logic, oglindă credihcioasă 
a raţiunii omeneşti:.poe octul Erebuo-uaai întâi de toate: 

[: să încălzească acest product şi să resusciteze în 
imaginaţiunea auditorului trupul evaporat din %e- 
chile concepţiuni de cuvinte. 

1. Să privim acum mai cu deamiinuntul miiloa- - 
cele poeţilor. de a ne sensibiliză gândirea cuvin-" 
telor. Primul mijloc este alegerea cuvântului celui 
mai puţin-abstiact-Un oxGrpII Vă IEmiari po € eplin 
această, afirmare. Când zic «simt durere>, cuvin- 
tele'sunt numai prozilice, fiindcă'mi dau o noţiune 
intelectuală, dar nu mă silesc a 0 întrupă ; ; când 
ae o a . 

1 «Despie scrierea lunbii române», în vol. 2 al ucestei ediţii.
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zic «durerea mă cuprinde», locuţiunea a devenit 

mai poetică, fiindcă verbul este mai expresiv, sau, 

cum se zice, mai pitoresc. «Durerea mă, pătrunde, 

durerea mă săgeată», etc. sunt alte variaţiuni .co- 

respunzătoare trebuinţei de 'sensibilitate în cuge- 

„târea, aceluiaş lucru. Şi astfel vedem poeţii prefe- 
rind cuvintelor abstracte pe celercevexprimă O gân- 
dive mai individuală şi calităţi mai palpabile. 

! N - 
A. Mureşanu, în loc de a vorbi de armata tur- 

cească, de Rusia, de patria română, cuvinte cu totul 

prozaice, sensibilizează adeste noţiuni şi zice ; 

N'ajunse îgtaganul barbarei semi-lune 
„A ctrui plăgi fatale şi azi le mai simţim, 
Acum se vâră cuuta în vetrele străvune, 
Dar martor ne E” Dămnul, că vii.nu o primim! 

“Schiller, în «Moartea lui Wallenstein» 1), zice: 

Pălăria . | « 
De admiral mi-ai smals-o de pe cap. 
e ” E 

Şi în alt loc: ” - 

Cu ochiu posomorîi 
* Privese ei pe 'străini în ţara lor, 
Şi bino le-ar veni să ne trimită | 
Acasă cu un pumni de bani ete. | N 

o 

Cumoâns zice (Lusiada, cântul V): 

După ce am trecut linia arzândă ce separă lumea 'n două. 

Din aceeaş particularitate poetică se explică fax- 
mecul fabulelor lui Lafontaine. Obiectul acestor 
fabule este cunoscut din alţi autori, poate nici unul 
nu este original al lui. Dar ceeace este original 

“în Lafontaine, este acea, alegere admirabilă de 
cuvinte, prin care în modul cel mai simplu se 
ex primă lucrurile în natura lor. palpabilă: - 

S 

  

"pr ” Ş a . 
, 1) Traducere română de E. M. pag. 15, 22 

7 Ș,
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Maitre corbean sur -un arbre perche 
Tenait en son. bec un fromage. 

- Maitre renard par V'odeur alleche 
ete. 7 

, 

IL ouvre un: large bec, laisse tomber sa „proie 
ete. să - : 

Shakespear e, modelul cel mai perfect pentru tot: 
cs ss vă chem vreodată fantazie de poet, se îfe-- 

/ ( reşte pănă Ja_exagerare de cuvinte abstracte si, 
“dacă 16 întrebuinţează, le pune totdeauna alăturea 7 

o imagine sensibilă. 
Exemple se află pe fiecare păginăa operelor sale. 

Să ne mărginim la câteva din cele traduse în ro- 
mâneşte, din - «Macbeth» 1): 

“Si pot răsturnă cu viteaza mea Limbă 
_Orce te-ar depărtă dela cercul de aur. 

n « Cercr ur» în loc de coroana regală, la care 

ai ispiră Macbeth. 
La! finele actului L zice Macbeth : 

Sunt deplin hotărit: întins e orce nerv 
Spre teribila faptă, IN 

In setul III, scena 1: 

„ "eu sum pădăcina 

4 Şi tatăl multor regi. 
ni 

In scena. 4: - 
N 

Am înnotat : în sânge atâta de departe, 

-Incât de-a mă întoarce tot aşi greu îmi vine. 

Cât de-a merge înâinte. În cap imi, clocotesc 

Curioase gândiri. A 
ete. etc. 

? - . aa 

Amis, ne creusez pas vos cheres reveries, 

„zice Victor Hugo (Feiilles T'automne, 29). 

1) “Praducere de P. “Cam p. 16, 23, 24, 52, 60.
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8. Al doilea mijloc ce-l] vedem întrebuințat, de 
“poeţi pentru a produce materialul sensibil în gân- 
direa cuvintelor din partea auditorului, sunt ad- 
jectivele şi adverbele, ceea ce s'a numit «epitaţe 

| o imariEesp Substantivul -şi verbul singur, chiar când 
“se refer deadreptul la obiecte şi acţiuni materiale, - 
nu produc în mintea noastră decât o slabă amin- 
tire de sensibilitate, mai mult o nălucire a materiei, . 
decât o adevărată impresie. Când zicom d. e. Has- | 
drubal în ucis. în bătălia dela Metaurus, ni n 

gândim la imaginile sensibile, ce ar trebui să fie 
cuprinse în aceste cuvinte. Nici pe Hasdrubal nu 
ni-l închipuim în figura lui, nici uciderea nu ne-o 

„+ - “reproducem în cruzimea ei, nici bătălia; nici vânul 
i [aLetaarus : aceste substantive şi verbe sunt - numai 

semne uscate pentru gândirea abstractă a faptului 
istoric, gâridire_exeluziv prozaică. a Si 

Poetul nu poate întrebuinţă asemenea verbe şi 
„substantive goale, ci este silit a, le îmbrăcă, a le 
împrospătă în pantea, lor sensibilă, prin anume re- 
levare a ei.. Aci este cauza, care ne explică d. e. 
epitetele constante ce le aflăm în Homer lângă. 
„Rersoanele principale din epopeele. lui. Homer nu 
numeşte. pe Achil singur, nici pe Diomed, nici pe 
Pallas Atene, etc. Căci ce. sunt: aceste nume? 
Cuvinte: reci, care nu silese imaginaţia să-şi re- 
producă, persoana în plenitudinea ei de viaţă pal- 
pabilă. De-aceea Homer zice totdeauna, 25322 os 
“Apdebs== Achil cel erabnic la picior, şi te sileşte 
astfel să-ţi construeşti în fantaziă ta o imagine mai 
sensibilă a eroului; Homer. zice Bot cradăs Aaurjâns 
= Diomed cel bunla stri găt, Pavrâzis ANpm=Minerva.. 
cu ochiul albastru, ete | MU | 
Shakespeare în «Macbeth»,unde vorbeşte Banqua. ci vrăjitoarele, le deserie : | o d 

1
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Se vede că înţelegseţi, 
Căci fiecare pune degetul ciuntit 
Pe .sbârcitele buze. + 

Şi în alt loc: N 

Voi [i silit si iau 
De la noapte 'mprumut vre una din a ci. 
Intunecule oare. | Pa 

Alecsandri, în frumoasa poezie «Groza», deşteaptă, 
m . . . . . . 

cea mai vie impresie prin adjectivele pline de sen- 
sibilitatate, cu care însoţeşte obiectele gândirii: 

" Galben ca făclia de galbenă ceară 
Ce aproape'i ardeă, 

Pe o scândură zechie aruncat afarii 
De somnul cel veşnic Groz' acum domnea... 

2 

1 . 

Un moşneag atuncea, cu o barbă lungă, 
Ta Groza mergând, : - 

“Scoase doi bani netezi din vechia sa pungă, 
„Lângă mort îi puse, mâna'i sărutând, 
Mai făcu o cruce şi zise plângând, ete. 

Fr rumos este adjectivul sensibil în str ofa lui Mu- 

reşanu : OS 

  

Inalţă ţi lata frunte şi caută ur de tine 
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mil. 

Foarte plastic în descrierile sale este Bolintineanu: 

Noaptea se întinde şi din geana sa . 
Agintoase lacrimi peste flori” virsă 

Colo sub o neagră stâncă 
Geme râul spumător, * 2 

Pacea nopţii e adâncă, 
Luna doarme pe un nor. 

Caigi ! vezi, noaptea vine | ” , 

După dealuri Pumegând. "



- 
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Pe un pise sălbatec şi zijelios 
Unde urlă poale Argeşul spumus,: 

„Este o cetate. 
-  ete.. 

(9. Yu alt mijloc de a realiză acecaş condiţiune 
neapărată a frumosului poetic sunt personificiuile 
obiectelor nemişcătoare sau prea abstracte, precuii 
şi a" calităţilor. şi acţiunilor. Prin” aceasta se in- 
“troduce în gândirea -cuvintelor o nouă mişcare, 

neobişnuită, în proză şi tocmai de aceea surprin- 
zătoaxe, 'ce deşteaptă imaginea, sensibilă şi colo- 

“rează schema palidă, a cuvântului prin cea mui 
enel, gică viziune. 

Nici Homer nu mai într ebuinţeazi verbul sinaplu - 
a săgeli, ci zice: - - 

aceata zboară cu voluptate pentru a gustă carnea a inimieă Ș 

In Horatiu grija se urcă pe corăbii, 
.. . ... E NR 
Scandit acratas vitiosa naves | 
Cura. - a 
04. II. 16, : ! - 

“Im Sofocle ajutorul are «ochi voioşi», etc. e, 
i Cea mai pitorească, fantazie şi în această pri- 

vinţă” o are iarăş Shalespeare. 

= - : Lumina a intrat 
Deji cu noaptea "m luptă, 

zice Lady Macheth. 
- 

: Di 

Sacrilegul omor a căleat sfântul templu : 
AL regelui furând viaţa, din altar : 

strigă, Aaedufi. 

Pin'a nu “mântui 
„Noctunul liliae monachescul său zbor 
"Si păn'a, nu trage cornuratul ândac, 

[i
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Somnoros băziind, clopotul de noapte, 7 
Se 'mplineşte-o faptă de crudă pomenire, 

prevesteşte Macbeth. 

Grozavul omor, 
Ce santinela” sa, lupul, l-a trezit; 
Urlându-i ora nopţii, păşeşte stafios... 
Pimânt nestrămutat, n'auzi pasul meu 
Or unde, mar purtă, ca nu pietrele -tale, 
Destăinuindu'mi fapta, să lipsească pe noapte 
De grozava tăcere ce-acum nevoeşte. : 

Precând la literatura noastră, de şi:nu ne 

putem aşteptă încă la aceeaş -fantazie viguroasă, 

„ totuş constatăm întrebuinţarea aceluiaş mijloc de 

„personificare. . | - . 

"“ In exemplul citat din Bolintineanu: 

Colo sub o neagri stâncă 
Geme râul spumător, 

_.” Pacea nopţii e adâncă, , | Pa 

Luna_doarme pe un nor, , 

impresia produsă din această strofă provine mul 

ales din personificarea lunei în versul din urină. 

Asemenea în o poezie a lui Gr. Alexandrescu: 

“Îoste ora nălucirii: un mormânt se .dâsveleşte, 

49 “fantomă "'ncoronată din 'cl. iese — o ziiresc, | 

_€Tese—vine ciitre' ţărmuri—sti—în preajmă sa priveşte-- 

- Râul înapoi se trage munţii vârtul îşi elătesc. , 

' i ş . -. i v 

Dintre toate poeziile «D-lui Marelui Logofăt» 

_I. Văcărescu (publicate la, 1848), aproape singurele 

strofe acceptabile ne par a fi cele dintâi din «o Zi 

şi o noapte de primăvară la Văcăreşti», şi frumu-: 

"_seţea/lor stă mai ales în personificarea zunorului : - 
_ s . N . ÎN na etn - 

  

Nam să scap, în piept port dorul 

__ Peste ape,, peste munţi, - 

Văz că peste mărizamorul 

Când or vreâ îşi făce punți.»
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La Carpaţi mi-am adus Jalea. 
Lor am vrut să hărăzese: 

Năsunetul, frunza, valea, 
Apele mi-o îmimulţese! . 

Mii de piedici, mii de curse 
Peste firea toat'a 'ntins, 

Tuâcrimi în zadar sunt cursă: 
Unde-oi merge, eu sunt prins. 

, 

Aceste exemple vor fi de: ajuns pentru a da o 
idee despre personificăsile poetice şi pentru a do- 
vedi, că şi ele sunt născute din necesitatea de a 

*_ sensibiliză gândirea prea, abstractă a cuvintelor. 
. 

Q) Să, mai observăm în fine încă un mod, prin 
care poetul caută să ajungă la acelaş rezultat,— 
comparaţiunea, metafora, tropul: în genere. Un 
obiect al” găidirii se pune în paralelă cu altul, n 
care trebue să fie sensibil, şi cu cât această -pa-. 
valelă este mai nouă şi mai frapantă, cu atât. ima- 
ginaţia este silită aşi construi figurile sensibile ; 
cuprinse în cuvinte. ” 

ai | „kValent fără noroc i | ! . 7 
/ E de prisos: | Sa 
/$ 'Pămâia firă foci: , 

/ | Yrare miros. : | : o PS. i | | 2 
ma
r 

_ o i, 
zice-Goethe în proverbele sule rimate. 

H. Heine compară: 
————— ” 

Ca un rege e păstorul 'Ţapii sunt actori de curte 
Tron e dealul învorzit, : Dar când păsări ciripesc, 
lar coroana e deasupra-i Clopotele! când răsună, 

„Fac orchestrul cel rogesc. : 

La picioare îi sunt mieii 
Curtizani linguşitori, 
Cavaleri îi sunt viţeii 
Ce aleargă printre flori, 

Şi toţi cântă şi încântă, 
Apa 'ncepe a şopti, 
Şi eu arbori impreună - 
Vor pe rege-a adormi.
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e a m aaa a a a 

Im acest timp stăpâneşte Ca din vis oftează Prinţul: 
Un ministru, acel câne , - Cârmuirea e prea grea !, 

Ce litrând „vrea să arate. Ah! aş vrei să fiu acasă 

Că veghiază peste stâne. "Bi lângit regina mea. 

A , Pe-al ei sân se odihneşte . a 
N _- Capul meu col obosit, ” 

Și în ochi-i' se cuprinde | 
Un regat nemărginit!. | . 

"De tous les vecans votre course a vu Voncle, 

Hclas ! et vous feriez .uno ceinture au monde 

- Du sillon du vaisseau, i 

compară V. Hugo (Fenilles d'automne: 6), : SE 

Tandis quc votre ami, moins heureux et moins sage, .- . 

_Attendait des saisons Puniforme passage | 

- Dans le mâme horizon; - a 

[Et comme Parbre vert qui de loin la dessire," 

A. sa poarte effeuillant ses jours, “prenait, racine 

Au seuil de sa maison!  - 

Ca un glob de aur luna strălucea, 

  

„începe Bolintineanu, una din cunoscutele sale ba- 

lade istorice. DI E 

Mihai mândru vine iară 

| “Falnic ca un stâlp de pară, . Sa 

pa ai 9 
Două observări dintre cele multe, ce se pot îace 

asupra acestei materii, ne par la, ordinea zilei 

pentru. starea actuală a. poeziilor române: cea 

dintâi să referă la noutatea, cea dea doua la jus- 

teţa comparaţiunilor. d 

" Punctul de plecare pentru orce comparare poe- 

tică a fost necesitatea sensibilizării obiectelor: Insă 

pentru ca, acest scop să fie atins, comparaţiunea 

trebue: să fie relativ nouă, altfel nu produce nici. 

p imagine. :Ceeace am- arătat.:că se întâmplă cu 
     

, LI Ai [ii atiunila= * 
vorbele izolate, se ffitâmplă: isi: .cigomparaţiunile : 

- . si forTaula erenețauea ! 
“P. Maronescu. — Critice. Voli beafesl i UL CSI AR ) | - 2 

"bu Lp  
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prin_uzul_ zilbica îşi pierd elemenitul: sensibil. Au- 

zind tot mereu una şi aceeaș comparare, nu mai 
avem "pentru ea atenţiune şi nu ne mai repro- 
ducem cuprinsul material. Când zic d. e. curâjos 

„ca un leu, numi mai amintesc figura leului, că 
primesc locuţiunea, oarecum ca uns semn conven- 
ţional pentru gândirea abstractă a unei calităţi. 
Precum prin deasa întrebuințare se tocese mone- 
tele şi so pierde chipul şi pajura exprimate pe 
ele, aşa din compaăraţiunile preâ” des auzite se 
şterge imaginea sensibilă ; şi cu aceasta toată ra- 
țiunea lor de a fi. .  - 
Rămâne acum la tactul limhbistic al poetului de 

a simţi, care metaforă se poate întrebuinţă cu 

succes. şi care a încetat de a mai fi comparaţiune 
sensibilă şi prin urmare trebueşte pentru un timp 
sau cu totul depărtată sau cel puţin modificată. 
în poezie. In această, privinţă nouă ne pare, că 

„în poeziile române de astăzi sunt mai ales trei 
    aeinicaşa de uzate şi abuzate, încât poeţii. cei 
tineri ar bine se ferească de elo: -aceste - 

„sunt Vlorile,i SI If , o orile,i stelele fi ifilomelele. 
"Poate aantele. poeţilor noştri sunt ca o flori- , 

cică sau ca o steluță sau ca amândouă în acelaş: 
timp (lucru mai greu de închipuit), toţi prinții, 
toate aniversarele, toate «zilele mărite» sunt ca o- 
stea mare, şi toate impresiile poetice se deşteaptă 
când cântă, filomelu. Astăzi însă am cetit atâtea 

| îlori şi floricele, stele, steluțe,  stelişoare şi filomele 

„stare -a renaşte: din. nou imaginile 

în versurile române, încât acum. primim aceste 
cuvinte numai că nişte semne uscate, obişnuite în 
vorbire, prin urmare fără niciun rezultat ăi 

Spre. a măi putea fi întrebuinţ 
tatore în literatura, română, 
în mod original prin 

t: poetic. 
ate asemenea. me- 

trebuiesc împrospătate 
alte cuvinte, care să fie în 

în frumuseţea 
_. 

-
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lor primitivă. Drept model poate servi poezia ui 
„Alecsandri «Dedicaţiune» : 

_ Tu, care eşti pierdută în neagra vesnicie. 
' Stea dulce şi iubită a sufletului: meu - 

0 blândă, mult duio: asi şi i tainică lumini. 

"Aci imaginea îşi produce efectul 'ei, fiindcă, este * 
pregătită Şi reînnoită prin celelalte cuvinte maun- 
_cante: tu care eşti pierdută în neagra veşnicie, etc. 

Cât de slabe din contră (pentru a nu spune un: 
porrrănt mai Energie) sunt” comparaţiuni ca aceste: 

Căci eu în lume sunt ca o Îloare, 
Şi cu iubirea mă mai nutresc 

-. 
a filomelei dulce cântare 7 

- . Pare că'mi zice: al te iubesc” 

Dragă Elizo, tu eşti mai. dulce 
- - Decât o roză, decât un crin 

Frumoasă ca o roză erai în astă lume. . 

E “Frumoasă ca “o floare, eu floarea delicată. : 

Tu eşti o stelă, ce dai lumină... 

ui - - . 

rr „„. Mee noaptea când nu cântă 
[Filomele , Brintre flori ?+ 

ete, 

-. Dacă, e vorba, să compară. tot cu. flori, Să 

[e luăm mai bine de exemplu poeziile populare. |; 

chiar GSS Tia de rând, care: toate: au-cel puţin 

originalitate în determinarea florilor şi nu vorbesc 

numai de roze şi de crini. Cât este de expresivă. 

următoarea, strofă, născută, pe sti adele Bucureştilor! . 

  

“Prunză verde măr. “săleiu, Mi: a farat minţile mele: 

La grădină 'n Cişmegiu | - “Una oacheşe şi nalti 

Două fete frumuşele „Cara dâlie invoaltă, /
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Alta blondă mijlocie — - Care inimele. fură, 2 
„Ca o jună iasomie, Alta două viorele | 

.. Unaare ochi de muri. Ce te scoate din oprele, ete. 

A doua condiţiune pentru admiterea com pară 
rilor este: ca ele să juste. Comparările sunt 
chemate a. dă 6 image sensibilă pentru gândirea. 
prea abstractă, însă această imagine. trebue să, fie 
potrivită, cu' gândirea altfel sensibilizarea, ei pro- 
duce contrăzicere şi constitue 6 eroare. [i de ne- 

crezut, cât de des păcătuesc scriitorii în contra 
unei aşa de elementare regule a conceperii, între- 
buinţând comparări false sau pline de confuzie. 

Această parte a poeziilor române moderne este 
plină de erori juneori aşa de comice, încât pot 
leveni un izvor bogat pentru almanacuri humo- 

i|ristice, şi cu cât autorul vrea să fie mai solemn 
“sau, mai duios, cu atât, se înţelege, impresia, esto 
mai ridicolă. 

    

Un poet compară: 

„Primăvara cea. dorită dela sferele senine 
Pe-a zefirului aripe între noi voioasă vine. : 

* Sub uşoarele ei pasuri mii de flori au răsărit, 
Câmpul, muntele şi codrul de: nou iar au înverzit, 
Aerul senin s'adapă de-a suflării ei miroase, 
ŞI din sânu-i rourează pe ţarine ploi mănoase. *: 

Primăvara vine cu pasnri uşoare şi plouă din sân! 

_ Altul zice: a a Ei 

    

Talia-ţi naltă şi subţirică, “Mâna ta albă şi mititică | | 
Ochii tăi neari de abanos, - Face din tine un 'cer stelos. n ze , ICSI INI 

"Talie $ Suâltă) ochi negri şi mână, mică fac un 
cer stelos! . . - 

"Un poet cântă | | aa 
Să fiu “zefirul, să fiu” zambit | ! 

Prin cele fete să salt uşor. 

Altul compară : :
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N 

„Sus la Petricica . 
Când mergea etica 

Si stă ziulica, 
Viţeii păzea —. 

„Şi în alt loc:- 

Işi luă de furcă, : 
Și ca o -haiducă 
Și ca o nălucă 
În tuliş torceă. 

Ca la o şerpoaică, 
Ca, o panduroaică, te. 

ii cum îi joacă, 

- Gitina într'o îoae nouă din Iaşi (Septomvrie 

4866); 

- Ador „tare adevărul 

” Il ador că e frumos 

Precum e în floare mărul, 

Al livezii pom frumos. 

 devtirul frumos ca măr ul! Da 

Unul începe: : 

Belă copilă, de raţii plină, 
-Muză sublimă, soare d'umor, 

„_Coturi de nimfe pe buzaţi lină, 
Le: văd tum, joacă încetişor. 

Inchipuiţi- vă o buză pe căre joacă, coruri “de 
s „ nimfe !: !: , 

Unul, 'se adresează lă iubita, sa: 

Tu [loate frumuşică, ca cerul de măreati. 

(Ca dânsul de' albastri. - 

[ay altul zice: 

Aste inimi prea tocate 

Cu stâlpări de nemurire 

De al păcii imn legate 
Cânt a patriei iubire! i 

| Ce imagine teribilă ! Inimi. înfocate, legate de 

un imn cu stâlpări de riemurire ! E E 

 



„22 . POEZIA ROMÂNĂ 

Dax destul şi prea destul din această infirmerie 
a, literaturei române, . şi să revenim la partea,.se- 
iasă a cercetărilor ce ne ocupă. i 

Recapitulând rezultatul dobândit din analizarea, 
precedentă, a amănuntelor- poetice, constatăm -că 
demonstrate următoarele propoziţii din : începutul 
cercetării de faţă: : a 

Particularităţile stilului poetic (expresii” deter- 
minate, epitete, personificări, comparaţiuni) pur- 
ced toate din trebuinţa de'a sensibiliză gândi- 
rea obiectelor; aceasta provine din necesitatea 
de a creă poeziei elementul material, ce nu-l află, 
gata alară, din sine, de care însă nu se poate lipsi 
nicio lucrare de artă,,/| frumosul fiind tocmai ex- 
primarea, unei idei sub o Tori "sensibilă cores- 
punzătoure. e aa 

Din aceste reilecţii înţelegem în acelaş timp, ce 
vrea să zică:mult discutata, originalitate a poetului. 
Poetul nu este şi nu poate Ti “totăcaună- Gu în: 
idea, realizată: dar- nou şi original trebue să fie . 
în vestmântul sensibil cu.care 0 învăleşte şi pe 
care îl reproduce în imaginaţiunea noastră. Su- . 

_pbiectul poeziilor, impresiunile lirice, pasiunile ore 
inegti, frumuseţile naturei sunt aceleaşi de când 
lumea; nouă însă şi totdeauna variată, este încor-: 
»oravea. lor. în artă: aici cuvântul poetului stabi- 
eşte un raport pănă atunci necunoscut între lumea, 
ntelectuală, şi cea materială, şi descopere astfel o 
nouă armionie a naturei. i 

> 
Ne pare important ă insistă, asupra acestor ade- văvuri fundamentale ale literaturei: căci tocmai ele sunt astăzi pierdute din conştiinţa tinerei noastre „generaţii, şi de aceea astăzi suntem în pericol de a nu mail aveă unul din puternicele mijloace de 

je 
1 
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cultură. ale. societăţii române, Este probabil, că 
|politica, ne-a surpat mică temelifartistică ce o pu- 
sescră, în ţara noastră poeţii adevăraţi Alecsandri, 
Bolintineanu), GruAMexenrtroserr. Atât cel puţin 
&ste sigur,. că cele înai rele aberaţiuni, cele mai 
decăzute produceri între poeziile noastre dela un 
timp încoace, sunt cele ce au' primit în coprinsul 

[i - elemente politice. Şi cauza se înţelege uşor: 
(politica este un product al ratiunii; poezia este 

- si remarc să Tie un product. al fantazici (altiel nici 
nu are material): ună dar exelude.pe ceailaltă. 

De aceea vedem, că poeziile politice, precum şi 
cele rele istorice, au toate viţiul corespunzător: 
-de a fi lipsite de sensibilitatea poetică. Exemple 
vor explică mai bine, ce însemnează, aceasta, şi 

pentru mai multă lăimurire să începem cu. o poezie 
"foarte caracteristică a unei celebrități de ale noastre 
către OC. Negri: *. i 

  

O Negri! inamicii a tot ce dă mărire 
Şi viaţă României nu-ţi vor putea vierta 

- Că ii luat o. parte de lauri la unire 
„Prin insistența -ta! 

| A face un singur popol, o. singură domnie 

Din două; a restrânge atâţia postulani : 

Ah Crezi tu. că o si faci vr'odatii bucurie 

ST - “Acestor sclavi tirani ? 

Cuvântul datorie spre ţară, e un nume! 

Şi patria o umbră, mărirea un ceres! 

- A face să răimâe despreţuită ?n lume 

  

- - Şi m umbră mai ales, 

. . .! Li 

jA pune interesul persoanelor nainte NI! 

De interesul ţării, a nu simţi vrun dor | _ 

Când jugul rău apasă aceste locuri sânte 
Aceasta-i legea lor! ete. 

i intine: le unui nainte, pănă li 1852, când se 
- 1) Inţelegemn pe. Bolintineanu «dle mi nainte, pănit li 2, când : 

făcti publicarea primelor sale poezii ; căci peste ultimele lucrări ale 

„sale (Eumenidele, ete.) trebue să aruncâia unsvăl,
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„ Toate aceste strofe cuprind un şir de cuvinte 
reci, fără, imagine, şi prin urmare. nici nu sunt 

„poezie: sunt un articol_de juna imn rime, —o0 
monstruozitate hterară. Dacă un. adevărattalent - - 
poetic a ajuns la această decadenţă, ce să mai aş- 
teptăm dela ceilalţi ? . Se 

Unul ne face următoarea «poezie» epică: : 

   

  

  

CEL 300 Enor DELA. SATUL, PUPSEIUL (1594)... 

Cu o despărţire de Români aleasă,. 
Din oastea cea bravă a lui Bravu trasi, 
Radu, Stroe, Preda, cei trei fraţi Iuzeşti, - 
Şi Stoica şi Radu, fraţi Calomfireşti, | 
În câteva ore bat oastea tătară 

"Şi în două rânduri ei o sfărâmară ;: 
Apoi pun pe.goană hordele barbare, 
-Secerând cununa cea nemuritoare. 

În această luptă trei sute Olteni, 
Dravi' ca şi eroii din Călugăreni, 
Singuri se luptară, bravii mei Români, 
"Cu douăsprezece de mii de păgâni : 
"Toţi într'o. unire, bravii mei jurară 

| Pe păgâni si'nvingă; sau cu toţi săi moară. | _ 

(patul de Istorie al lui Iaurianu, pus în stanţe 
4 trochec, şi încă-zi-aceste ca vai de ele. ' 
„Un alt seriitor, care acum «debutează» în poezie, 
sc adresează întrun ziar (din. Octomvrie. 1366) la 

. . : 7 Dumnezeu şi-i spune între altele: 

„Împărați, regi, principi dară, toţi sunt o necesitate. 
Pentru popoli : unii ştiu să-şi împlinească datoria ce-ai impus, 
Altul însă, plin d'orgoliu, speculează onestitate, i ” "Calcă în picioare legea, făra fi de tine pus. 

Triste scene, suferinţe, caro strică răzbunare ; 
“Tot ei sacru, nici virtute, toate aruncate ?n vânt — E tiranul! EI domneşte fără vr'o neruşinare. 
“Tată, fiu, soţie, frate la el nu-i decât cuvânt, 

S. 

Şi aşa mai departe în vr'o zece strofe, -şi nota-
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bene toată această declamâţiune politică este numai ? 
f întvoducere pentru a ajunge la exprimarea do-. 

. ” eee ie. . . 4 

vinţei de_ a-şi _revedeă amanta : 
; Dc ” 

Elviriţa absentează,_ nu-i „viaţă pe pământ. 

" Imtr'un alt ziar nou (din August 1866) citim :: 

Să scriu la ode linguşitoare - - Aş face una acelui care 
_N'am obiceiul, mărturisesc ;-. Democraţia ar sprijini, | 
- Chiar de cuvinte: măgulitoare * Şi monstruoasa centralizare 

Im totdeauna mi camieresc;” Ca pe o spaimă o ar goni. 7 

Dar cu plăcere şi cu căldură “Aş face una cu mulţimire 
Aş scrie multe, pre legea mea, .. Acelui spirit îngrijitor, 
Strâmbe,, sucite, fără măsură, Ce prin şeoli bune mai cu gribire 
Fără de vină cum Aş putea, . —. Ar da lumina şi în popor,ete. 

- p- . o 

Sperăm, că din opoziţia frapantă între exem- 
plele din urmă .şi între poeziile citate mai nainte, .. 

cetitorul va fi simţit deosebirea radicală ce des- 

pante poezia _de_proză i îie aceasta simplă, fie ri- 
mată, şi va, îi înţeles că înainte dea putea îi. 

__vorba de poezie, trebue cel.puţin să se împlinească, . 

"„condiţiunea- mehanici a orcărei opere de artă: 

Mflarea materialului sensibil, care pentru poezie pe 

țonsistă în_imaginile_sensibile deşteptate_prin_cu- 4 “ 
'vinte. - ă a Hi | | 

Odată această condiţiune împlinită, începe. tă- 

vămul” artelor, posibilitatea, frumosului, critica es- 

tetică, şi de aci înainte vin apoi cerinţele artistice: 

ca dicţiunea; să nu fie prea materializată prin ima- 

gini. Gă” cuvintele să fie aşa de bine alese, încât 

să întrupeze în. modul. cel mai simplu şi pregnant 

ideile poetului etc. După măsura, acestor cerinţe 

se dovedeşte apoi adevăratul poet, şi se deosebește 

chiar şi în privinţa cuvintelor literatura clasică 

de literatura, decâdenţei. Dar, după. cum am văzut, 

de aceste considerări mai înalte nu s'a tratat în 

paginele precedente, şi nici nu: credem. oportun a
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se trată în literatura voastră, prea tânără încă 

pentru. o estetică mai rafinată. Pentru noi a fost 

prima necesitate: -a marcă în mod demonstrativ 

linia. de separare între poezie şi celelalte genuri 
literare, pentru ca, cel puţin pe această cale să 
se lăţească în juna generație -un simţimânt mai 
just despre primele elemente ale artei poetice. 

am 
e 4 

-Condiţiunea ideală a poeziei. 

- "Trecând lu partea a doua a cercetării noastre, 
ne propunem a analiză, care este în. privinţa ideilor. 
exprimate de poet: condiţiunea, fără a cărei împli- 
hire nici nu poate există poezia. -- 

O veche împărţire a tutulor obiectelor gândirii 
omeneşti face deosebirea între: lumea interioară. 
sau sufletească şi între lumea exterioară sau fizică. 
Insă şi: această lume. fizică există pentru noi nu- 
mai - întrucât “simţim ceva cu prilejul:ei. Astfel! 
toate obiectele, gândirii; fie externe, fie interne, se 

pot privi împreună şi se pot apoi deosebi dintr'un. 
alt punct de vedere: în obiecte ale raţiunii reci 
sau logice, şi în obiecte ale simţimântului sau 
pasionale, deosebire întemeiată, pe: cunoscuta dez- 
binare între minte şi inimă. _. Ma 

 - 

Paralel cu această deosebire constatim pentru 
copul ce ne ocupă, următoarea propoziţie limita» 
ivă: idea sau obiectul exprimat prin : poezie este 
totdeauna un simţimânt sau o pasiune: şi niciodată



POEZIA ROMÂNĂ PI 
  

-0 cugetare exclusiv intelectuală sau care se ţine de 
tărâmul ştiinţific, fie în teorie fie în aplicare practică. 

Prin urmare iubirea, ura, tristeţea, bucuria, des- 
|peraxea, mânia, etc., sunt - obiecte poetice ; învăţă- - 
tura, preceptele morale, politica, etc., sunt obiecte 
'ale ştiinţei şi niciodată ale “artelor; singurul rol 
ce-l pot. jucă ele în reprezentarea frumosului, este 
de a servi de prilej pentru exprimarea simţirmân-, 
tului şi pasiunii, tema eternă a frumoaselor arte D 

Şi pentru ce aceasta ? | - 
Catova din cauzele fundamentale ce deosebesc 

„cele două sfere ale gândirii” omeneşti, ne par des-. 
tul de simple pentru a puteă fi explicate în ce- 
cetarea de faţă fină prea. lungi digresiuni, 

Şi. mai întâi poezia, este un product: de: la” al 
lotei . intelectuale, une -noble înutilite,.. cum a zis. 

“aşa de bine Me. de Staăl. Cam aduceti mii 
nici. un folos astfel de palpabil. în cât să o atragă, 

| he la sine din: motivul unui interes egoist; ea 
- există pentru noi numai întru cât ne poate atrage 

şi interesă, prin plăcerea estetică. Insă. o condi- 
țiune, fără! de care nu poate fi interes şi plăcere, 

„este: ca mai întâi de toate poezia să fio înțeleasă, 
să vorbească la conştiinţa tutulor. Prin urmare ea 
nu-şi poate alege obiecte, care se ţin de domeniul 

. ocupajiiunilor eeluisive, precum sunt cele ştiinţis 
/îice, fiindei_ aceste rămân neînţelese pentru marea, . - 
"majazitate a porta ai este datoare să ne re- 

pp ezinte simţiminte şi pasiuni. fiindcă aceste Sunt 

“eomume fullOF CATEI, sut materia, înțeleasă” ș şi 

9) Goethe în «Faust» vorbeşte mult de ştiinţe, Corneille în «IIorace»- 

” de fapte din Istoria Romană, "Scribe: (dacă este petmis a-l numi lângă. - 

aceşti doi). în «V ere d'eau» de politica engleză : însă. toate aceste nu- 

mai pentru a arătă cu prilejul lor simţimintele şi pasiunile omeneşti.
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| interesantă pentru toţi. Qeeace_separă pe. dameni 

| de o laltă, este cuprinsul diferit cu care şi-au îm-- 

ijplinit mintea; ceeace-i uneşte este identitatea MiŞ- - 

iilor de care se: pătrunde inima lor. AA 

=. „Dar chiar mărginindu-se poetul ştiinț fic laacea 

minimă parte. din „public; care se alcătueşte din 

oameni speciali „dinpolitici, filologi, etc., se naşte 

peur das nouă împotrivire: ceeace, ; chiar 

pe acest tărâm, este interesant astăzi, nn_a fost 
interesant ieri şi nu mâl i esează mâine, şi o 

| poezie” însutleţită aurnăi de asemoneă obiecte ar 
| pierde din an în an din atracţiunea ei... -- 

Astăzi se interesează societatea, politică, română -. 
de. descentralizare ; societatea, ce. se mai gândeşte 
la, cercetări limbistice, de unificarea ortograiiei şi de 
ter minaţiunile cuvintelor nouă: vor trece oare mulţi | 
ani, până când acâste preocupări să, fie şterse! de 
la ordinea zilei? Odată, descentralizarea tăcută, OL- 
tografia, şi limba unificate, mişcarea, cauzată, prin 
acoste îndeletniciri trecătoare va încetă, şi nimeni | 
nu le va puteă reînviă în propriul lor interes in- 
trinsec. 

LA Prin urmare. poezia vătăcită în sfera ştiinţei ŞI 

(fe 

n 

a politicei rămâne întâi neînţeleasă şi neinter esanti 
pentru marea, majoritate a. oamenilor contimporani, 
şi este al doilea pierdută în generaţiunile urmă- 
toare chiar pentru cercul restrâns.de indivizi „pentru 
care a avut un sens şi o atracţie în ziua, naş- 
terii ei. 
"Insă, prea rară este, este de prea mare. preţ ŞI 

valot are acea: creaţiune a spiritului omenesc, ce 
se numeşte poezie, pentru a. îi expusă vicisitudinii 
mobile a .zilnicelor interese. De magica figură .. 
ce poetul. a creat-o din abundanţa inimei Sale; 
trebue să se Tvângă valul timpului şi să o lase i in 

*
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cveaţiunii sale pitere de a luptă şi de a trăi. - 

  

' . . | 7 
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tactă pentru generaţiunile viitoare ca o scumpă 
moştenire seculară a geniului omenesc. | 

- Numai. copii cei 'necopţi, pentru a'şi face o 'gră-: 
idină, taie îlorile şi frunzele din tulpina lor şi le 

aşează în nisipul “spulberat: cea dintăi suflare a 

vântului le doboavă, cea dintăi rază a, soarelui le 

vestâjeşte. Dar natura, marea noastră învăţătoare, 

își împlântă rădăcina stejărului în pătura cea mai 

adâncă şi statornică a' pământului şi de acolo dă 

„Să analizăm acum o-altă-cauză, mult mai im- 

portantă, pentru care poezia nu poate trată obiecte 

ştiinţifice.  -  . 
Frumoasele arte, şi. poezia mai întâi, sunt 7e- 

naosul inteligenței. In mijlocul luctuaţiunii perpetue, 

de care este mişcat acel straniu product al for- 

maţiunilor ' animalice, ce se numeşte minte ome- 

nească, axta, se stabileşte ca, un liman de adășost 

spre a redă inteligenţei agitate o linişte salutară. 

Această -a fost cauza, din care sa lăţit odinioară, 

„poezia între oameni; aceasta este cauza, din care 

astăzi îşi. păstrează valoarea ei nemăsurată pentru . 
«e fericirea genului omenesc. a 

fică nu se potriveşte cu Dar. activitatea ştiinţi 

această chemare a poeziei. Căci ştiinţa provine din . 

acea, însuşire înnăscută a minţii noastte, prin. care 

suntem. veşnic siliţi a întâmpină orce fenomen al- 

naturei cu cele două întrebări specific. omeneşti: : 

din ce cauză? spre ce etect? Insă primul efect ce-l 

descoperiti; 56 axată a fi totdeodată o cauză, 

pentru un alt efect, care la rândul său este noua 

cauză pentru alte efecte — şi pe nesimţite se des- 

chide înnaintea noastră linia timpului, care ne duce 

înnainte întrun viitor nemărginit. Şi asemenea 

" cercetând înnapoi. ni se arată prima, cauză a unui 

.
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"fenomen. ca fiind şi ea efectul unei alte cauze, care 
iarăş. este efectul unei cauze anterioare, şi aşa mai 
departe se deschide şi îndărătul nostru aceeaş linie 

infinită a timpului. Şi astfel omenirea, împinsă în 
sufletul ei. de forma. apriorică a cauzalităţii, „se 

urcă şi se coboară pe scara timpului în sus: şi în 
"jos, pănă când minţile îmbătrânite ale generaţiunii. 
actuale se pleacă la pământ şi lasă altei genera- 
“țiuni sarcina de a împinge piatra, lui Sisitos cu un 
pas mai înnainte ; această altă, gencraţiune o lasă 

- generaţiunilor viitoare, şi aşa mai departe se dez-' 
voltă ştiinţa şi nu are nicăeri repaos şi niciodată | 
sfârşit: căci prima cauză şi ultimul efect sunt ve- 
tuzate minţii omeneşti; nici o limită eternă nu ne 
opreşte, dar eter ne opreşte o limită. 
ş. In această stare a inteligenţei active se coboară 
Îrta ca o mângâiere binetfăcătoare. Ea prinde 
atenţia neliniştită şi agitată spre infinit, şi înfăţi- 
sându-i o idee _măroinită ensibilă a îru- 
mosului, îi dă, liniştea contemplativă şi un repaos 
intelectual. Poezia în special trebuie să no decline 

„spiritul dela înlănţuirea fără margini a nexului ca- 
uzal, să ne manitesteze idei cu început şi cu sfârşit 
şi să deă astfel o satisfacţiune spiritului omenesc. 
De aceea, ea este datoare să ne îndrepteze spre | 
simţiminte şi pasiuni. Căci. tocmai simţimintele . 
şi pasiunile sunt actele de sine stătătoare în viaţa - 
omenească: ele au o Tiaştere şi o terminare. pro- 

„munţată, au un început simţit şi o catastrofă ho- 
tărâtă, şi .sunt dar obiecte prezentabile sub forma, 

limitată, a-sensibilităţii. . IE 
Celelalte arte, prin chiar condiţiunile lor. ma. . „_teriale, sunt estrânse în acest cere estetic şi sunt 

„forite de rătăcirea, ştiinţifică : nici teorii politice] 
imbistice nise pot sculptă în piatră . 

  Y -
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sau exprimă, în muzică 1). Poezia. singură este îv 
pericol de a'şi confundă sfera, şi aceasta din cauză 

că ea întrebuinţează acelaş organ pentru ideile 
ei, pe carel întrebuinţează şi “tiința pentru ale 
sale: adică, limbagiul omenesc. Cu atât mai mult 
însă, este de datoria, poetului aşi îndreptă atenţi- 
unea, spre diferinţa, între” aceste două sfere deose- 

„bite şi a, distrage mintea obosită de perpetua cau- 
zalitate! 
„Recapitulând rezultatul dobândit din cercetarea, 

“fteoretică de păn'acum, afirmăm din nou-adevărul, 
eu care am început: idea sau. obiectul poeziei nu 
jpoate fi decât un simţi 
CUT în partea [, aşi vom azătt, Şi în 
această parte, că. însuşirile esenţiale ale poeziilor” 
celor frumoase în privinţa, ideilor Ior 'se explică 
numai pe. bziza „acestui adevăr. 

    
    

    d    c 

Ă în 

| Poetul, chemat a exprimă, simţinile omeneşti, a 

aflat în în3ăş natura lor legea după care. să se 
conducă. Intre deosebizile ce disting afectul în ges 
nere, fie simţimânt, fie pasiune, de celelalte stări 

ale cugetului, se pot cită, următoarele. ca prin- . 

cipale : 
d O mai mare  repejune a mişcării, ideilor. Ob- 

_sexvarea, aceasta o poate” face. orcine. Exemplul 
2 cel mai lămurit dintre toate ni-l prezintă spaima, 

“cu prodigioasă sumă. de idei ce ne pot 5 străbate 
mintea, în. momentele ei. i N 

” 2 pian cel. puțin o mărire şi o nouă - 

_„prisire a. obie ire a obiectelor: sub” impresiunea simţimântului 

— Nimic nu este absolt în omenire. Jurnale din Noemvrie 1866 

ne spun, că un American a pus constituţiunea Statelor-Unite în mu- 

- zică; dar cel puţin aceasta ni se spune cu 0 monstruositate ameri-. 

cană, — Când. se va simţi cu aceeaş claritate de toţi ai noştri, că o 

poezie asupra constituţiunii. « este tot uşă de“ „monstruoasă ca acea mu 

zică americană ! . , Mai
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A 
şi a pasiunii. Lucrurile gândite. iau „dimensiuni 

„crescânde, micul cerc al conştiinţei intelectuale 
"se preface în linte_microscopică și, privite prin ca, 
“toate senzaţiunile şi toate ideile momentului apar 
în proporțiuni. gigantice şi sub colori neobişnuite. 
d O_desvoltare erabnică şi crescândă spre o 

- enliminare finală sau spre_0 catastrofă dacă luăm 
acest cuvânt Şi m sens bun, nu numai în împre- 
jurăni tragice. . : 

/ Aceste trei semne caracteristice ale. afectelor 
unt totdeodată, cele trei călităţi ideale ale poezici. 
£ . "d E 

„1. Poezia adevărată, ca şi pasiunea. şi siimţi- 
mântul, ne arată dar o grâbnică transiţiune dela 
o_ idee la alta şi în genere o mişcare abundantă 

„a gândirii. Gândirea, fiind exprimată prin cuvinte, 
„imitaxea acelei particularităţi psihologice ne pres- 

crie dar a stabili între idei şi cuvinte un raport 
de precizie âstig, încât Gu 066 înmulţire de 
“cuvinte să se înmulțească în -aceeaş. proporţie şi 
suma de idei. Căci ceea ce întârzie “transiţiunea 

„ gâmdirilor şi amorţeşie mişcarea abundantă, sunt: 
tocmai, frazele cele lungi, în cară după atâtă au- 
zire de sonuri nu se produce nici un progtes. de 
înţelegere: în conştiinţă. Prin urmaxe regiila, ce o 
scoatem pentru. poezie din această. considerare a 
atectelor, se poate exprimă în mod negativ:. poezia, 

(Di nu se întoarcă în jurul aceliaş ideia să Bi se 
jopete, să nu aibă cuvinte multe pentru gândiri puţine. O excepţie aparentă sunt poeziile cu Tefren 
(cupletele) ; .dar numai aparentă. In realitate re- îrenul, de şi păstrând aceleaşi cuvinte, cuprinde în fiecare strofă, o idee nouă san: cel: puţin o altă pnvire a ideei celei vechi. D. e.: aa 
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V OCEA. MU NI ELUL 

Colo'n vale se coboari 
Trist şi cu capul! plecat, 

Un drumeţ: doru-l omoară | 
_Să ajungă de unde a plecat. 

«Oare amorul mă aşteaptă 
„Sano piatră şun mormânt 2?» 
Atunci eco se deşteaptă 

Şi răspunde: «an mormânt». -- 

_ . ” "e 

Greu suspină şi înnainte 
Grăbind pasul sa 'ndreptat, 

"Groaza-turburi-a, sa minte, 
Dorul l-a înaripat. 

«In mormânt aşa de iute! 
Fie, pacea-i în mormânt !»- 

SPatunei eco din cel munte 
, Sună: «pace-i în mormânt» ! 

= 

«Vi ino dară, vino moarte, 
«Ca pe-un dar cu te aştept, 

«Să merg nă pot mai departe 
«Moarti-i inima. în piept! - 

«Ah! de moarte nu mi-e frică 
«Ai tem că mă va uita»! 

" Din văi un glas se ridică 
Şi răspunde «va arităt» 1 7 

Vai furtuna î în piept sbueneşte 
La sărmanul călător, - 

Şi 6 lacrimă luceşte 7 
In ochiu-i :/4Da, vreau să mor, 

«Dacă pacea pentru. mine 
«Pacea-i numai în mormânt» ! 

Şi din viile vecine 
Eco strigă: «în mormânt»! sal daiut ditai 

(uite din Heine, de AM. Corne).: 

  

Din. adest exemplu se vede că refrenul - departe 
de a face excepţie confirmă regula de mai sus,= 
că poezia să nu se repete şi să nu revie în jurul | 
aceleiaş idei. Importanţa; acestei vegule merge aşa 
de departe, încât holandezul Hemsierhuis a “Dutut 
defini frumosul: -o' producţiune ce ne dă cele mai / 

finulte idei înscel „mai, șenrt-Eihp.. _ Si / . 

Toţi poeţii cei buni sunt exemple pentr u aceasta, 
* şi dacă este poate cu putinţă a le face objecţiunea 
că sâpt-iuneori prea, concişi şi: chiar obscuri în 

expresiunile lor pregițante, nu li se va află nici 
odată, defectul contrariu de a fi prea lungi, fiindcă, 
aceasta s'ar. indreptă în contra, propriei naturi a 

. poeziei. 
- Considerată, dinta: un punct de vedere. exterior, 
această regulă implică dar pentru poezie cerința 
unei conformităţi între Cuprins si_înținslere. Nu. 

vrei să exprimi toate: nuânțele simţimântului, îţi 

sunt; ideile reduse la un cere mai strâmt "de pri- 

- "Fe Matonrscu 2- Critice. Vol. 1. .. d: . _ ă
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vire: poezia, să/ţi fie scurtă. Numai: când ambun- 
danţa nouelor gândi îţi creşte astfel în conştiinţă, 
încât sparge forma prea -strâmtă a unei strofe şi 
te sileşte a o- întrupă înti'o nouă formă, numai 
atunci vei adăogă un nou şir de cuvinte şi ].vei 
continuă până când te agită aceşt impuls irezistibil. 

E caracteristic a aruncă o privire în faimoasa 
colecţiune de poezii a, lui Heine Buch der Lieder. - 
Majoritatea poeziilor sunt de una, de două, de 

„trei strofe, şi totuş în ele se coprinde o lume în- 
treagă: de idei poetice, de simţiminte şi pasiuni. 
Insă în expresie nici un cuvânt de prisos; cea mai 
preciză, legătură, între_son şi idee! Din contră cele 
mai multe poezii române sunt lungi, lungi de nu 

“i[se mai isprăvesc în cuvinte, nu în idei; şi cu 
“cât poetul este mai rău, cu atât poeziă este mai 
flungă. Parcă mulţimea cuvintelor ŞI Gifra pagi- 
nelor imprimate. ar fi măsura. valorii poetice! 

Prin câteva exemple sperăm că se va lămuri pe 
deplin cestiunea, de faţă. Incepem cu două, poezii !) 
din colecţiunea, citată a, lui Heine: 

. De-odată cu am desporat SPn fine toaţe le-am răbdat;: 
Ci_voi putei răbdă, ” Dâr cum? nu mă'mtrebă. 

„Un poet mediocru ar fi făcut zece strofe ca să 
exprime 'acecaş idee, şi ar fi slăbit de zece ori 
efectul. aa Ă 

Aş.vrea ca durerile mele Să-l poarte la tine, inbito, yu a Lă . a - - a . "_. - Vărsate într'un- singur cuvânt Cuvântul do chin şi de oc, -. 
Să le pot aruncă la vânturi Să-l auzi în orşico oră, 
Să le ducă etern pe pământ! . „Să-l auzi în orşice loc, 

Şi pentru repaosul nopţii. —* 
Când ochii abia ai închis; 
E! are să te 'utmeze : 
Şi pănă "m. adâncul tău vis, 

_1) Traduso de N. Schelitti.
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Să vedem acum câteva Sxemple contrarii. A. 
Mureşanu începe poezia sa Vinovatul cu: strofa : 

Cat de dulce armonie 
Dormeă când-va”n pieptul meu, 
Cum ştiă toate să ţie. . 
Nesmintit acordul său! . 

Toate ştiă să: ție acordul său vrea să zică că eră. 

armonie îi pieptul meu, şi cele două rânduri: din . 
urmă nu fac decât ă mai spune încă odată: ceea-ce 

- spuseseră- mai bine rândurile dintâi. 

- Pân'acum priveam FR soare, tă 
+ La roata lui cea de foc, Aa ia 

Ca un prunc, cn al său joc 
Priveşte” la sburătoare. 

Cum priveşte copilul la sburătoare, aşa priveam 

cu la soare! — Eroarea acestei imagini este toc- 

mai, că nimeni nu priveşte de' bună + voie în soare; 

dar eroarea, sar îi strecurat nesimţită, dacă ar îi 

„comis-o poetul numai în versul întâi, mai ales că 

„cuvântul la permite două sensuri; însă versul. al 
doilea se repetă şi insistă: 

= Păn'acum priveam a soare, A 
“Za roata lui cea de foc.- -- _ 

Stuanie îndeletnicire, şi periculoasă! 

Dar acum ş'o rază mică, -: 
Când la ochi'mi s'a ivit, 
De nui inchid, rău mă strică. 

Se poate o manieră mai: langă de a „exprimă 

- această, idee? Dar acum, şo' rază mică mă doare, 

se 'nţelege - “dacă ''mi ajunge la ochi, se "'nţelege 

- dacă nu. închid ochii. Atât de bine se 'nţelege, încât! . 

este urât de a o spune. Poezia nu e :tractat..de-- fi-. 

ziologie. - 

— iaz 2şă merge poezia mai depante încă cinci - 

strofe. Şi când se sfârşeşte, te miri pentru ce SA 

>
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sfârşit. Puteă să mai continue cel puţin v”o opt 
strofe, cu aceeaş economie de spirit. N 

” Pentru a variă lectura, să revenim la, un :exem-. 
plu bun din Heine: 

+ 
-. . . . 

Lacrinia ce am vărsat Şi de mă iubeşti, copilo, 
S'a schimbat în.floare,  . ::  'Tencunun cu flori 

"Şi suspinul ce-am oftat . , Şi un chor te va 'ncântă 
"In privighitoare. a De privighitori, -- N 

ij , 

Să mai cităm următoarea poezie a lui. Alecsan- 
dri, remareabilă prin “sobrietatea cuvintelor” şi 
grabnica transiţiune a gândirii: .€ 

Z STELELE. . D | 
N - În = Ann O 

) „le la mine păn' la tine . „Vărsat-am multe din ele 
Ve Numai stele: şi- lumine ! _ Pentru soarta ţărei :mele, 

d . - .. a - E Ia 

J „Dar ce sunt acele stele ? | Multe pentru cei ce sânt. Y - Sunt chiar. lacrimele mele, . Pribegiţi de pe pimânt! 

AI ”  Ce.din ochi-mi.au zburat "Multe lacrimi de jelire... 
Şi pe cer s'au aninat a Iar de dulce fericire 

„Cum se-anină despre zori „ Ah! vărsat-am numai două, 
Roua limpede pe flori. „  "Şi's luceferi amândouă! 

Dar dejă în contra «Pescarului» aceluiaş poet 
am aveă objecţiuni de făcut în privinţa regulei 
ge ne ocupă. Cele dintâi cinci strofe sunt destul 
de variate în idei: e 

+ PESOARUL BOSFORULUI. 
„De-ar vreâ inaltul prooroe 

Mohamed strălucit 
Să'mi fie zioa cu noroc 

Eu, care sunt un. biet pescar 
Purtat din val-în val — - a . : fie „cu no Eu, cars dorm în Iuschiudar | Și dorul împlinit, In earba de pe mal, - De-aş prinde-acuni în mreja mea Eu, Abdulah, cel mai: voinic > rii î Sr 5 I e-al mării împărat | . __ Văslaş de pe. Bosfor, * Ce poartă n îrunte-o mare stea, Ce n'am decât une biet caie Un: talisman bogat: Ş'un suflet plin de dor:.
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Allah! atunei or ce-am dorit, Ş'un lung caie de abanos 
Allah! or ce-aș vrea eu, Iu aur prelucrat, 

Dela apus la răsărit - "Cu imnuri din Coran frumos 
Ar fi îndată-al meu: - Pe margine săpat, 

Caftane, şaluri de Cagmir 7 ! „Şi tueizeci de vâslaşi osmani 

Cu late, scumpe flori, . Ce vesel ar sburi, 

Tuţi armăsari de la Misir Mai -repezi decât. Elcovani 

"Ca vântul de uşori Pe'ntinsa Marmara. | 
, 

Dar n'aş vrea nici stofe cu fir 
„7 „Şi cu mărgăritar, 

Nici largi cattane de Vizir, . 
Nici falnie arniăsar ; 

N'aş vrea nici săbii de Tabau 
Deprinse la omor, . 

__-* Nici lung covor de Ispahan 
| Ce saltă sub picior: 

7 

__ -Dar,strofa a 6-a reîntoarce gândirea la aceleaş 

lucruri şi slăbeşte efectul: 

Allah ! mă jur că de-aş avea N'aş vreă comori, n'aş vrea să 

| A mării talisman, a Nici ehioşeuri nici sarai, [ani 
i Pa , pe : . . 

N'aş vrea să fiu vizir, n'aş vreă Nici să desmierd în Bairam 

Niei padişah-sultau; , „ Huriile din rai. 

Apoi poezia culminează în următoarea strofă 

finală : a 2 

BE . » 

Ci” mreşă dulce prefăcând Să prind copila lui Topal,” 

Duioas'inima mea, a. Frumoasa Biulbiuli, - 

M'aş duce încet şi tremurând * Ce cântă noaptea lin pe mal. 

7 “Să prind norocu'm ea, Pe mal la Candili! 

Mpa 

„ Scoţându-se afară strofa, a şasea, poezia ar câş- . 

tigi, îm efectul ei cel frumos. | a 

"= Insă cu toată claritatea sperăm că.se va simţi 

eroarea menţionată aci, din următoatele strofe ale 

unui alt «poet», a .căvui citare alăturea cu poeţii 

de mai sus fu o putem scuză decât prin scopul 

i didactic ce. şi l-a propus cercetarea noastră:
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INTRISTAREA)) 

Mult mi-o inima "ntristată Favor de loc n'am găsit 

Căci prea rău mă văd ursit, In crudă anima lui, 

Furtuni rele dela soartă. Cr cu totul s'a silit 

Peste mine-au năvălit. o . OoO—OSă mă 'nchin cruzimei lui. 

- 
+ . , 

Niciodată ver un bine O! dea cerul ver 6dată, 

Stătător nu am avut, Să pot să mi liniştose — 

Relele toate cu mine - Cu lumea, cea înverşunată 

Petrecere ş'au găsit. „- „Să pot să mă înfrtiţese. 

“Din a mea mică pruncie . „_ Duşmănia, neunirea 

Ca norocul m'am luptat, . Ca fumul piară din noi; 

„Dar el tot cu duşminie __ Şi dreptatea, fericirea 

In mai rău m'a culundat. Cerul siideaseii mtre noi. 

Să nu mai tim niciodată 
Unul altuia vrăşmaşi ; 

Ci cu anima curată 
S'ajutăm pe pătimaşi. 

3 Ă cte., ete. 

E cu neputinţă a ceti asemenea lucruri păhă la, 

sfârşit. 'Poată, strofa următoare îşi dă osteneala să 

mai 'spue încă odată ceeace ne-a spus strofa pre- 
cedentă. Mi CR 

Şi cu toate aceste numai o'mică reflecţie asupra, 
artei lor ar spune acestor poeţi, că duşmanul cel 
mai mare al poeziei este tocmai cuvântul. Ceeace 
îngrouiază * efectul, ceeace poate produce . simţi- - 
mântul de monotonie şi de urât într'o lucrare poe- 
'tică este mai ales mulţimea de cuvinte. Sa arătat 

. în paztea- 1 a studiului de faţă, că, materialul poea 
ziei nu sunt cuvintele, ci imaginile deşteptate prin/ 
cuvinte în fantazia cetitoruitii” Cuvântul nu este - 
prin urmare” decât un mijloe de comunicare, ne- 

1 > PR . . . .. “e - i LD) Loezia.o reproducem din «Versuinţii romani, adecă: Culesiune 
versuarie din foile naţionale», edată de studenţii şeoalelor . orudane. 
Oradeu mare 1854 : i a mă D4, Aceustă stranie adunătură es ină di zii ” 

- acelas calibru. | : “ ăt ră este plină de „poezii de
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"cesitatea fizică de care este înlănţuită idea în tre- 

p
a
z
a
,
 

cerea, ei din mintea poetului în mintea audiţorului. 
El nu are existenţă de sine, ci aro singura misiune 

de a îi un org gan,. de care să se anine gândirea în 

comunicarea, ci, şi trebue să se miărginească, strict 
la împlinirea acestei misiuni. Şi aci; ca şi în re- 
gulele anterioare, este: o linie de demarcaţiune 
foarte pronunţată între poeţii cei chemaţi ş şi între 
simplii fabricanți de: rime. 

“O observare mai este de făcut la. acest paragraf, : 
sau mai bine zicând o întâmpinare de combătut. 

S'a zis că poezia să fie abundantă îi idei: cum. 
se potriveşte. aceasta cu- scurtimea ci? Bine că 
scurtimea face impresia frumoasă, a unui raport 
precis între cuvânt şi gândire, dar nu pare mai - 
puţin adevărat, că d: e. întro singură strofă cu. 
puţinele ci cuvinte, fie aceste orcât de precize, 
suma de idei nu sar putea, - numi abundantă şi. - 
m'ar constitui o vie mişcare a gândirii. Cum se 
explică atunci justeţa poetică a poeziilor celor miei? 
Dacă -analizăm efectul .ce ni-l produc, constatăm 

în noi o mulţime de idei de ale noastre proprii, 
deşteptate cu prilejul. cetirii şi alăturea de cuvintele 
poetului. Nu numai ceeace spune poezia, ne ocupă 
conştiinţa, ci ea se află a îi în atâtea, raporturi 
cu alte cercuri de gândiri. ale noastre, încât şi 

aceste sunt reproduse în „conştiinţă şi însoțesc şi. 

ilustrează oarecum percepţiunea poetică. Farmecul 
„acestui fel de -poezii,nu este atât în ceeace spun, 

cât în ceea ce_reţin şi ce lâsă în liberul joc al 
“fantaziei lectorului. Experienţa o putem face îndată, 
cu strofa citată din Heine: 

Deodată cu m'am desperat 
Câ-voi putea răbda, 
Şin fine toate le-am răbdat” 
Dar cum? nu nă 'ntrebă, 

I
a
 

<
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Nu mă 'ntrebă, fiindcă nu'ţi-pot răspunde, fiindcă 

tocmai culmea simţimântului, în. durere ca şi în 

bucurie, nu se va descrie nici odată cu cuvintele 

„Meci, ci va fi. reţinută ca un rest inexprimabil al 

ndâncului inimei omeneşti. Dar simţimântul, pentru 

care eu n'am aflat expresie în cuvinte, reproducți | 

tu prin propria simţire, şi cu imâginaţiunea în-.. 

viată, prin puţinele mele indicări, scoate la lumina - . 

"conştiinţei tale ceea ce este ascuns în cugetul meu.) -. ? 

Să luăm alt exemplu şi vom află acelaş fenomen: 

"Dacă privesc în ochii tăi, 
__ Durerea mi s'a stins. 
Şi. dacă gura ţi-o sărut, 

Un farmec m'a cuprins, 

e 

Pe pieptuţi de mă odihnese 
| În inimă tresar, II 
“Dar dacămni spui: eu te iubesc, | 

Aş_vrea să: plâng amar. - 
« (Heine)... 

Pentru ce? Lectorul să o simţă, s'o afle în sine, 
şi măltele posibilităţi a le explicării, diferite după 
diferiţii indivizi, constitue abundanța de idei co 
caracterizează producţiunea poetică. 

„Alt exemplu: | Na a 7 

Adese ochiul tău îmi pare 
Intunecat de-un tainic dor, 

Dar eu cunose a ta mtristare: 
Viaţa pierdută, pierdut amor! 

Şi nici odat' n'a revenit 
Copilăria cea trecuti, 

A ta ursită s'a "mplinit: | 
Amor pierdut, viaţă pierdută ! 

i (Heine). 

1) Compară Edgar Poe, anuliza poeziei sale- Cosbul, publicată în 
traducere “franceză în Histoires grotesques et eztraordina res.
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„In. fine. un exemplu din Goethe: fl [i 
Ă Mi cn i i - 

„De sub pământ “Gustâ din pl: ZT 
-Un gheocel Şi ştii că natura --. - “ pp 

Deabii eşise Când ina creat, TNI, 
ă Tinerel. =. Pentru olaltă a 

Veni o albină, - L-a: destinat. 

„O perspectivă întreagă asupra frumoasei armonii 
în natiură se deschide cu aceste cuvinte ; dar poetul 
înţelept a dat numai un îndemn gândirii şi a 
lăsat liber şirul reprezentărilor să se desvolte în 
conştiinţa cetitoralui după propria sa individualitate. 

Voltaire a zis-o: le secret d-âtre_enmaijeuzr__c est 
de tout dire, şi: dacă prima cerinţă pentru un ar- 
e vu . v 3 . . - : 

tist este,-ca să ştie ce să spună, 'de sigur a doua 
cerinţă 6ste ca să stie, ce.să spună. 

Când curentul electric se transmite dintruân loc 

în altul, numai o parte a lui merge pe firele vă- 
zute de metal: o altă paate, tot aşa de esenţială, 
străbate în ascuns prin pătura umedă, a pămân- 

tului. Tot aşa, în lumea inteligenţei cuvântul zis 
este numai un, fragment al raportului ce se stabi-” 

leşte între. suflet şi suflet : restul se acordă pe tă-. 

cute şi formează ascunsa armonie a simţirilor : 

omeneşti. : - 

"2, A doua asemănare îhtre poezie şi pasiune 

este un fel. de exagerare a gândirii. Or ce simţi- 

mânt produce o încordare extraordinară a înţele- 

"gerii momentane, şi sub presiunea ei ideile lucrează, 

asupra conştiinţei noastre cu acea energie cuac- 

teristică, al cării rezultat este mărirea obiectelor 

şi perceperea lor în proporţii Şi sub . colori ne0- 

„bişnuite. | Si | 

- Mijloacele, prin care se manifestă aceiaş parti- 

“cularitate în poeziile cele frumoase, sunt felurite. 

- -
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Mai întâi se poate constată observarea ei în ale- 
gerea obiectului. Obiectul poeziei este_o idee care 
fie prin ocaziunea, fie prin energia ei,: o Ttingi 

'şi se separă de ideile ordinare, “înăltându-se peste | 
sfera, lor. Simţimântul, care'i serveşte de fundament, 
l-am putut aveă-toţi: gradul intensității lui, forma 
ŞI -combinaţiunea, sub” care se prezintă, sunt ori- 
ginale şi proprie ale „poetului. Această intensitate 
ŞI combinaţiune nouă, ne explică, pentru ce, pri- 
vite din punct de vedere prozaic, poeziile par de 
regulă exagerate: Dar tocmai exagerarea lor, ţi- 
mută în Tnătainile frumosului, este. timbrul emo- 
țiunii. artistice, „sub care s'au conceput. 

Câtă exagerare, ce personificări nereale, însă în 
acelaş ' timp ce simţimânt adevărat al naturei se 
manifestă, “în următoarea, poezie : 

CONSOLATIUNE. 
Şi dacă nici o iubită Şi dacă ) pe acest pământ - 

i La moarte-mi nu va jeii, Mă va uită orcine, 
- Cu rouă totuş florile Dumbrava şi câmpiile 

Mormântu. -mi vor! stropi. - Se vor gândi la mine. 

Din trecători dacă nici unul - Căci şi câmpia şi dumbrava. 
La el nu va privi, | Şi florile şi luna 

„A lunei rază călătoare De-a lor poet; îşi vor.aduce 
Cu dor se va opri. Aminte totdeauna. 

(Trad. din Justinus_ Ke Ker rier).. 

Un alt mic exempl d : nplu îl “extragem din Lisi 

i CÂNTEG SPANIOL. i 
o Ieri eram plin de amor, 

- “Azi pătimese, 
Mâine-o să mor 
Totuş gândesc 
Astăzi şi mâine 
La ieri “eu dor.
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Cât de decizivă este alegerea obiectului din acest 
punct de vedere, se va lămuri mai bine din exemple 
contrarii, precum în genere regulele estetice au mai 
multă valoare negătivă : nu pot creă binele, dar - 
indică răul şi- contribuese la evitarea lui.” IE 

'Trăiasei pipa consolătoare, 

începe un «poet», . 

' Şi cu ţigara ce ne distrăm,(?) 
Ele "n necazuri ne dau uitare, - 
„Ora îericii(?) la elo aflăm. - 

Când n'ai mijloace de amăgire 
Pentru vr'o jună ce o iubeşti, 
Cere la pipi porăţuire, 

, - Ea-ţi va da 'n grabi câte voeşti, | 

şi aşa, mai departe vr'o zece.strofe, în care înjo- . 
sirea, ideilor. este . întrecută numai de 'cacolonia 
limbei (Ea-ţi ca da 'ngravă, etc.).. E 

Un.alt poet, pe care'l luăm tot din suscitata 
«culesiune» a: studenţilor oradiani, se adresează la 

“una formosa (citeşte: o frumoasă): i 

” Soarele vieţii mele, . Sa 
Resipitoare de rele, . 

Tu eşti, o! nimiă frumosă, 
-Ca Melita amorosa 

A! Ce.zic? portretul tău Aa 
Singur e in stare zău! 

e cai A “Ca să-mi insufle viaţă, , 
Ia “ "Nina, când nu eşti de faţă. 

Op. 

Măsura, ritmică a cuvintelor, rima cea măguli-_ 

toare, melodioasa cadență şi tot ce alcătueşte forma : 

poeziei nu s'au descoperit de geniul omenesc; pentru 

ca orce scriitor să ne spună că,ia povăţuiri dela 

pipă în cestiuni de amor. Asemenea lucruri. sunt. 

platitiidini prozaice, dar nu concepţiuni de artă. 
” '*» .- . , 

4
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"Cu cât are mai mult -simţimânt poetic? şi mai 
distinse comparaţiuni Barbu. tiganul din Iaşi, când ” 
cântă plin de melancolie ai _ 

“ Dragi boeri de. lumea nouă, 
Ziua bună vă zic vouă ; 
Eu'mă duc, mă prăpădese 
Ca un cântec bitrânesec. 

Ah, gândiţi c'am fost. odată a - 
Glasul lunii desfătată, | 

_Ş închinaţi câte-un pahar 
Lui biet Barbu lăutar! 

Gunoaştem objecţiunea. ce o: fac pooţii «pipei». 
şi companie în contra acestei critice: poezia îru- 
moasă trebue să fie adevărată, ien n'est beau que . 

le vrai, etc. . 2 
_Objecţiunea seamănă cu cei ce-o fac. - 
“Tot _ ce e frumos, e adevărat! Fie; de şi îţi vine. 

să întrebi cu Pontius Pilatus:- ce este adevărul? 
Dar de aici încă nu rezultă, că tot ce este. adeo-: 

Sărat trebue să fie şi, frumos. +: „ 
„Nimeni nu contestă domnului C. P. A... că se 
uită la portret, când nu-i este Nina de faţă; dan 
de aci nu urmează, că această, întâmplare adevă- 
rață să fie poetică. Din multele idei cu realitate. 
ce trec prin: capetele omeneşti, numai acele, sunt 
şi humoase, care sub vălul unei sensibilităţi ade- 
cuate ne prezentă simţiminte distinse prin forma, 
intensitatea sau ocaziunea lor. 

    

, 
7 + 

Şi în toate cazurile civântul “urat + în apli- 
carea, sa la artă trebueşte înţeles cui N Tano Selis. 

„Ce este adevărat în îramoasa strofă citată? 

Şi dacă po. acest. pământ... 
Mă va uită oreine, N 

Dumbrava şi câmpiile - 
_ Se vor gândi 1 la mine?
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ste adevărat că se vor o 

Au dar adevărat este, că 
ŞI că această închipuire îl 

  

gândi câmpiile a poet? 
poetul ŞI-O închipueşte 
mângâe.. 

Cuvintele poetului pot dar să fie tot aşa de puţin 
veale 'în înţelesul lor exact ca nălucirea nebuniei, 
numai simţimântul cel profund al naturei să fie 
păstrât; şi cine a înţeles odată natura vizionară, 
a întregei existenţe, nu se 
"Cu alte cuvinte: adevărul antistic este un 

va miră de aceasta. | 

detăr 

  

subiectiv, şi el nu prescrie mer-odată tu C. P. A. 
15 a tace câte o poezie din toate. evenimentele 
sale private, ci îi prescrie să-şi întrupeze în forma, 
poetică numai acele simţiminte adevărate, care se 
disting prin nobleţa lor şi, introducând .o_suilare 

" de idealism în existenţa, de toate zilele, sunt demne 
de a manifestă o subiectivitate de om. Şi aci este 

Îoezia a, unde se vede din nou, cât de osebită, este 

poezia de. -cupaţiunea ştiențifică,. 

Un alt mijloc, prin care poezia caută a imită, 
şi a produce energia -afectului, este contrastul, şi 

arie = 

ca exemplu cităm mai întâi următoarăl vers Sari 
nouă ale. unui june poet român : 

* Pe cândatrunza "ngălbenită” 
Pe creangă marcă, . . 

Inima-mi întinerită - 
Vesel. te iubeă. 

  

Azi pe creang mă cu plăcera 
Frunza vei: zări, 

. Azi înima-mi de durere . 
„Poate va muri, 

(MU. D. Corne.). 

Ce efect frumos Dot s să producă, contrastele, ne 
„probează următoarea poezie a lui Goethe: 

pe “MÂNGÂIERE ÎN L 
” De eg, amice, eşti mâhnit, 
- Când veseli toţi ne-am strâns? 
Eu dupăe ochii tăi cunosc: 
Do sigur tu ai plâns." 

1)"Fraducere de N. Schelitti. 

LAGRIMI 5) 
«Şi dac'am plâns, retras de voi. 
Am plâns de chinul greu, 
Şi lacrimi cfrg aşa -de dulev 

- Alin sulletul meu».
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Amicii. tăi voioşi te rog «Ah nu, acolo n'am s'ajung! 
In sânul lor să vii, , Stă prea sus ca să sper, 
Şi orce 'n lume ai pierdut, Luceşte blând şaşa frumos 
Mâhnit sk nu mai fii. „On steaoa cea din cer». 

«Sfrigaţi, vuiţi, dar să vă spun De stele si ne bucurăm, 
“Ce pătimese nu pot, - Dar nu să le dorim, 
ih nu! eu n'am pierdut nimic, aȘI cu plăcere noaptea: -ades. 
a şi-mi lipseşte tot». jiLa ele să privim. 

Fii sprinten dar şi cu curaj, <Şi cu' plăcere zile ntregi 
Eşti tânir plin.de foc, : .. : Privese ades la ca; : 
Ia. anii tăi or.unde-ajungi „Lăsaţi ca nopţile să plâng 
'Cu-amor şi-cu noroc. : . :. Cât inima mea vrea», N 

Un nou şir de reflecţii decurge din acest para- 
lelism între: poezie şi simţimânt, îndată ce privim 
partea lui negativă. Dacă este greu şi de multe 
ori imposibil a 'analiză najura— pozitivă, a, cerin- 
elor poetice, este din contră maj tişor ş sigur 
ia arătă ceeace_esto oprit în poezie, ş şi aci ostelica 

| practică îşi “împlineşte înisiunea, ei .cea mai folo- 
'sitoare. ! . 

Din aceea că poezia, ca şi pasiuriea; măreşte 
obiectul şi se înnalţă într'o sferă” mai distinsă, re- 
zultă < er _conirari i0, că eatrebue să se ferească „dle : 

Da Î.micş şi_de înjosire. * 
=. 

Vorbind mai întâi de defectul micşorăr Li, atingem 
o cestiune destul de importantă pentru poezia, ro- 
mână actuală: cestiunea diminutivelor. Formele 
de substantive şi adjective în îcă, țică, şică, oară, 
etc., sunt astăzi viţiul contagios de. e sufer măi 
dogte poeziile române, Câte scapă de înjosirea, Idsilor; 
«mor de Doala diminutivelor. Fiecare poet crede, 
că nu este destul de pootie, de delicat, dacă nu-şi 
diminuează cuvintele, şi acum am ajuns aşa, de 
departe, încât cu grou se va, mai. ajlă vre-o poezie 
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vomână, care să nu fie bântuită de aceste forme 

„de decadenţă limbistică. - - Ri 

E Scumpa mea Mariţă, 
Zina 'mea din cer, 

"Ta: dă-mi o guriţă 
? Asta-i tot ce cer. 
, . ... vu ă 

Ş'apoi. Ioniţică, 

(Nu-i e destul Ioniţă, a făcut Ioniţică p 

Ce fac cu onoare, Ia această cruciuliţă . 
5 e: | Pat a 

Ştii c'o guriţică . Şi păstreaz-o.'n. sânul tău, . 

E ca şi o îloare, ete. 'Tu mai dă-mi a ta guriţă, ete. 

, “Gutiţa ta, fotiţă, e: dulce rumeioară, - » 

E garofița creaţă în a ei primăvară... 

Şi “talia-ţi gingaşă e foarte mlădioasă, - - 

“A tale 'picioruşe, o scumpa mea frumoasă, |. 

o - etc. - N: 

. De-ţi place, scumpă Lino, aceste versuleţe, . 

ete., etc. -:. - 

Mariţă, guriţă, Ioniţică, cruciuliţă, garofiță, picio- 

"7ușe, versulețe — pentru _Dumnezeu-Ge-limbă, este 

aceasta ? Ce forme de jeopii_nevâsstnici? Ce lin- 

guşire bizantină ?, Cu asemenea, ter iuni linșe ! 

“i corupte are să se.producă energia, intensitatea, J 

Îi eoae impresiunii poetice ? :. . Sa 

Să ne înţelegem: ce rol pot. jucă. diminutivele 

în poezie? Poezia are să, mărească ef&ctul;” prin 

urmare numai acolo, unde anume prin “micimca, - 

obiectului se produce “impresiunea, cea. m i“inar- 

cântă, numai acolo diminutivul poate aveă locul 

său special. Toţi poeţii cei mari ne învaţă aceasta. 

Să ne aducem aminte de exemplul citat din Goethe: 
. - 

De sub pimânt - Gustă din el: 

Un gheocel -. . Să ştii că natura” 

> Abia ieşise „ua Când i-a creat, 

Tinere. * * ? 9 ' Pentru olaltă 

Veni o albină, - L-a deștinat.
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„Şi textul german cuprinde diminutive, unul din 

puţinele exemple de diminutive în Goethe. Pentru 

ce? Micimea obiectului este punctul de 'contrast.. 

Idea este: armonia. cea mare 'a universului se 

manifestă pănă în cele mai mici fiinţe ale sale. 

- Prin urmare diminutivul are aci raţiunea, sa de a fi. 

; Dar 'când se află diminutive în fiecare strofă şi 

la fiecare: ocaziune ; când gura este mică, piciorul 

pie Maria nică, Ioniţă mic, garoafa mică, versul 

nic, atunci e mic şi poetul, mică şi literatura şi: 

toate se află în decadenţă. | 
/ Di | | E 

E de necrezut, pănă unde merge această manie 

în literatura noastră. Un june student, altminteri 

plin de inteligenţă, începe a publică “nişte încer- 

cări poetice şi le dedică lui V. Alecsandri întrun 
sonet,. care se termină astfel : 

Primeşte, pocte, aste versurele, . 

Căci: sub ale tale falnice-aripele o 

Vreau să leagăn gingaş dorul, ce-am visat! „x 

A'şi închipui pe d. Aleesandriscu aripi, este dejă, 

Î întreprindeie îndrăsneaţă; dar dacă aripele sunt | 

masi, treacă-meargă ! Insă a'şi închipui pe d. Alec- 

sandri' cu aripele, .este o imagine de un ridicol aşa 

de -pronunţat, încât, pentru onoarea gustului ome- 

nesc, țrebue să căutăm un fel de explicare la în-. 

trebuinţarea ei. Me - Da 
„Explicarea este uşurinţa rimei. Versuri şi aripe 

nu se rimează; hai să, facem -versurele . şi aripele! 
„Bălae şi vale nu merge; hai să zicem: 

Măriuţa Dălăioară 
„Împreună două flori . : 
Şi le-aruncă în- păleioară. 7 

Gură şi garoafă nu se potriveşte, hai să zicem:
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tu ai-o guriţă ta o garofiţă ; şi aşa în infinit. Di- 
minutivele româneşti, în aiferință de cele germane, 
au nefasta proprietațe dea cuprinde î în terminarea, 
lor silaba intonată; prin urmare oi: ce cuvânt ro- 
mâmesc rimeăză (când în rimă masculină când în 

rimă feminină) cu or ce alt cuvânt. de acelaş gen, : 
îndată ce se pune în diminutiv. Hiue lacrimae. 

Şi „pentru această negligenţi, pentru lenea, poe-. 
tului. de aşi căută o altă rimă, se corupe poezia ; 
întreagă şi se introduce în literatură o eteminare * 
şi un Spirit de“ miniatură, precum nu se mai află, 
nici în, ultima decagenţă a linguşirilor. persane şi 
turceşti. - N 

Cu cât o rimă este ai osene cu atât este mai 
ieftină şi mai comună, (şi poetul trebue. să.se.gim- 
dească de două ori pentu 'ao întrebuinţă. Un poet 
distins nu va rimă niciodată, guriță —g garofiță. 

Adăugaţi la aceasta, că noi ROmâuiii” avem 0 

cauză specială de a ne feri de diniiputive în-poezie; 
Îsi aceasta este întrebuinţarea, lo 

nilor. Toţi cunoaştern - 7 diminutiy 

  

ele servile ce le: 

obişnuiă această, ginte asuprită/cânid vorbea limba, 

noastră, şi de atunci - încoa diminutivele sunt 

par excellence o. manieră țigănească. Ca să simţiţi 

"aceasta cu tot desgustul, cetiţi următoarele strofe 

ale unui autor-—nu “de rând, ci_ale unui autor, 

care este astăzi unul .din' bunii scriitori în proză, 

dar pe care în poezie..... aveţi săl judecaţi după, 

diminutiveje sale 1): 

= „ii tu minte oară, pentru "ntâia ar: i 

"Când la tulpiniţă, jos lângă. gârliţă 
Noi ne săruta: n ? 

  

1) C. Boliac.. 

/ din partea ţiga-
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'Ţii tu minte oară, noaptea de la moară, 
Grimadă 'm droşchiţă, când eu pe chichiţă 

Ă Tineam mâna ta? 

Ţii tu minte oară în acea căscioară, 
etc. 

„'Ţii tu mintea oară, acea dumbrăvi ioară 
R | etc., etc. 

“Cu asemenea. lucruri avem de gând să punem. 
/ fundamentul literaturei române? 

Dacă în rândurile precedente ne-am opus în , contra 
abuzului diminutivelor, cu aceasta nu -am voit să 
zicem că ele sunt cu totul de alungat. Din contră, 

- suntem siliţi a le primi. în poeziile noastre, mai 
mult. chiar decât în poeziile or cărui alt popor, 
afară de _cel italian; fiindcă numai noi şi italienii 
avem în limbă atâtea, forme. diminutive şi tot- 
deodată atâta uşurinţă de a le aplică la or ce 

„cuvânt. Prin urmare -diminutivele'sunt oare-cum o 
particularitate caracteristică, a limbei noastre şi 

“din această cauză vor aveă totdeauna o mare în- 
tindere la noi. Dar cu atât mai mult poeţii. să se 

“simtă, provocaţi -a se feri de exces, a nu întrebuinţă 
diminutivele nepotrivite cu natura cuvântului (ver- 
surele, droşchiță, etc.), în genere a nu întrebuinţă 
diminutivele prea des şi în or ce caz a nu le în- 
trebuinţă întrun mod silit, numai pentru 
duce rima. 

Şi aci, ca în toate cestiunile ce:se refer la, na- 
tura limbei, poezia, populară, ne poate servi de 
model. Cităm ca; exemplu hrumoasa poezie din Ro- 
mânia-mică, Oltule, Olteţule: 
Oltule, Olteţule! 
Secâ-ţ'ar pâraele, . 
“Să crească dudaele, 
Si trec cu picioarele. 

a pro- 

Oltule, râu' blestemat,. 
Ce vii aşa turburat? 
Ce te repezi ca un zmeu 

| Şi-n -mi „opreşti pe Niţul meu!
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Schimbă-ţi, schimbă- ţi apele. „ Vântule, du-te de'i spune, 
Slăbeşte-ţi vârtejele, . Că zăbavele nu's bune, 
Să-ţi văd petricelele, Că Florica duce dorul 
Să treacă fetiţele, - Şi i-a 'nţelenit ogorul. 
Si le speli picioarele. 

- Vino, Niţule bete, 
Iacă neica ! — Nu e neica! „- Ce faci lelea să te-aştepte ?. 
Ci de-ar fi venit neicuţa " Busuiocul a negrit, 
“Liar îi cunoscut leicuţa, Rosmarinu-a ngălbenit.. 
Bine, bine, nu e neica! 

_Lelea plânge, se jeleşte, 
Nimeni n'o mai îngrijeşte. 
Vino. Niţule Diete, - 
"Ce faci leloa si te-aştepte? | 

In toată poezia nici un diminutiv nu este ne- 
firesc sau silit: din pricina rimei. : Petrele — fetele, 
sar fi rimat mai bine de cât petricelele — fetiţele, 
de şi amândouă nu sunt rime curate; şi neica—leica 
eră o rimă tot aşa de bună ca neicuța — leicuţa. 
Diminutivele sunt dar aci numai desmierdări po- 

. pulare. i 

O altă regulă negativă ce se poate învăiţă din 
acelaş punct de asemănare între poezie şi pasiune, 
este: ca poetul si. nu'şi: înjoseascii „obiectul. Dis- Pe Stea, 
poziţia poetică, se înalţă peste sfera de toate zilele; 
poetul. trebue să o menţină la această înălţime 

„şi să nu o coboare la un nivel inferior. Cea mai 
“mare atenţie merită în această privinţă alegerea 
cuvintelor; un singur cuvânt. comun este în stare 

să TIimicească toată impresia frumosului, şi aceasta 
pe drept: fiindcă o asemenea înjosire din partea 
poetului dovedeşte, că eră însuşi lipsit de entu- 
zizismul poetic pe care ar vol să'l deştepte în noi. 

Si vis' me flere, dolendum est prima îpse. tii, zice 
Horaţiu în epistola ad Pisones. 

Tubeam cu frăgezime o jună pentru care 
Viaţa mi-aş fi dat- o; dar vai! o am pierdut!- 
Să fin iubit de dânsa doream cu întocare, 
Dar toat” a-mea speranţă ca vântul a pierit.
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O cât părei de dulce sublima-i -i sărutare 
Eram nebun de dânsa, nu inf, o am iubit, ate. 

Mă costă c'am pierdut-o, mi costă, -pân' la viaţă, ete. 

7 - 

Ce asunet mă stârneşte Angerul vieţei inele: 

In a nopţii grea tăcere? "Tu “eşti frumoasa zeiţă ! 
Mamă Dună, ea priveşte, . 'Tu între supărări grele 
Cine alin' a mea durere? ete.. Al meu liman, por umbiță 1 ? 

| Amoru'n piept 'sbocoteşte. 
De când w'avui contenire Şi -pofteşte doftorie, 
Cu tine, frumoasa zână,. ___ Dar nimie nu-i foloseşte - + 

Anima mea, de perire -  Fărtul—or cine să vie. 
Nu-mi răsare zi senină. ete. 

Se înţelege de la. sine,!. că înjosirea este ceva 
relativ. Totul atârnă de la, nivelul la care te pui.. 

_Cutare cuvânt este permis într'o poezie populară, 
fiindcă aceasta începe cu expresii obişnuite şi apoi 
se înalţă în sfera poetică; pe când acelaş cuvânt 
în mijlocul unei versificaţiuni alese înjoseşte şi ni- 
miceşte frumosul. A Paxmecul . poeziilor-populare e 
distanta relativă între ideils de tă vând, care ser vesc 
de fond, şi între subita nobleţă de simţimânt, care 
străbate şi se înalţă peste dânsele); 
] Din contră poeziile literare cele rele au un fond 

  

“|de cuvinte alese, de simţiminte cu pretenţia de a 
fi distinse, şi deodată din înălţimea lor artificială, 
le aruncă câte un cuvânt în înjosivea de toate zi- 
lele, care acum îţi pare îndoit de comun. 

Unei poezii populare îi este permis să zică: 

Frunză verde de piper! 
Dacă nu e un mister ! IN 
Că eşti Dumnezeu în cer, 
Dă'mi şi mie ce îţi cer? 
Că nu'ţi cer vr'un lucru maro. 
A N 

Si'ţi fie cu supărare, o 
Nici nu cer vr'o bogăţie 
„Ca săţi fie cn mânie: 
Ci'ţi cer pe drăguţa “mea, 
Care m'am iubit cu: ca 

1)-De aci se explică profunda împresie ce o roduc scenele po ala e 
din dramele lui Shakespeare, cu tot cinismul pe . pop
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Din vârsta copilărească, 
Din coliba părintească. 
Prunză verde flori d8 soc! 
Dată-l crucea de noroc, 
Că tot umblă în gropi dând 
Şi nu dă la toţi pe rând. 
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Unii cero bogăţie, 
EL le dă drăgmuţe-o mie; 
Unii cere flori de crini, 
E! le dă minunchi de spini. 
Nu mai e noroc în lume, 
Şi-a pierdut şi el de nume! : | 

Dax unei poezii literare nu'i e permis să sein- 
(italeze «geana de lacrimi» şisapoi să zică: 

- a eta a . - i 

Geana-mi de lacrimi ca o salbă. 
- drde-te-ar. focul,. demon” spureat! ete. 

Sau cum zice altul: 

Iarăşi am văzut-o, mare Dumnezeu! . 
- Şi iar în durere e, sufletul meu. 

, __ Inima îmi arde, tâmplele îmi bat, 
Sufletul meu zboară, par'eă sunt turbat! - 

——. 

“Sau cum zice Andrei. Mureşeanţ în «Un rămas 
—————_ 

bun dela Braşov» : 

Rămândţi, başti învechite, i 
Ce ades vă cercetam. | 
P'a voastre ruini tustite 
“Doamne! mult mai cugetam, 
Că asemenea ursită 
Va fi mie 7rânduită ! 

Tâmpă 1), frumoasă Sioane! 
P'al tău vârt când mă suiam, 
Ca în nescari zii icoane 

Tot ținutul revedeam ! 
Oar lisâ-m'a crudu soartă 

" Să te mai cale pin” la moarte! : 

Dax la, ultimul grad de înjosire. sa coborit un 

scriitor, ale. cărui versuri cuprind exemple mira- 
* culoase pentru tot ce este neiertat , în .poezie. 

Trebue să ne mărginim a extrage pentru cazul 
nostru” numai câteva rânduri din o baladă a sa, 

întitulată : : 

 TRIUMFU JI, AMORULU IL 

Ia natura toată totul reposă,. 

Pănă şi chiar gâria. în albia sa:: 

Numai o_copilă singură veghia 

Şi m tăcerea nopţii astfel ca cântă: 

  

1) Muntele :de lângă Braşov.
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Cântă că este .orfană şi că numai prin onoare 
poate să dobândească. pe «Costică». 

Insă în fereastră bate oare care, 
- Numaidecât Liza suflă ?n lumânare. 
"Totu intră "n tăcere. Un glas mângăios 

In 'liniştea nopţii vibr'armonios: 
— Eu sunt, Elizo, nu te speriă, 
Dar aprinde lampa, să văd faţa ta. 
— A! tu eşti, Costică? — Eu, angelu! meu, 
Şi aştept d'aseară sub balconul tiu. 
— Frumoasă purtare ! Bine şade zău ! 
Să şezi toată noaptea sub balconul meu! 

Ci ia lasă gluma, -dă-te iute jos, 
Și dă'mi o guriţă,: angel radios! 
— Săţi dau o guriţă, pe fereastră, eu? 

- Nu mă cunoşti încă, Domnişorul meu. 
. Eu îmi ţiu parola pe caro ţi-am dat, 

După cununie să'ţi dau. sărutat. | 
-— Dar nici eu parola, Lizo, n'am uitat, 
Ci dă'mi o guriţă, căci am îngheţat. 

" etc. . 
— Di'mi o sărutare, o Eliza mea, 
Şi îţi Jur, că mâine tu eşti soaţa mea! 
— Fapte! fapte! fapte! căci de jurământ 
Şi de vorbe. grase prea sătulă sunt. - 

ete. 
— Adio, Elizo! mă duce să mă'nec... 
— Adio! vezi însă unde-i lacul sec.... 1). - 

„ete, ete, 

Rezultatul este, că a doua zi Costică se însoară, 
cu Liza. | Da 

Cine. ax fi crezut, că, asemenea 'platitudine de 
(nahală să se îmbrace vreodată, în haina poeziei? 

Şi fiindcă, am vorbit. de «Costică» şi de «Liza», 
să mai considerăm, un alt pericot— de” înjosire. al 
poeziei : numele: proprii. In poeziile epice cu fun- 
dament istoric--numele proprii SE mare parte 
impuse poetului; nu le poate nici ocoli, nicischimbă,. 
Dar ele în asemenea cazuri nu strică 

  

“impresia, 

) Cc. D. „Aricescu,
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„poetică: faptul, că 'sunt istorice, le dă oarecare 
nobleţă de vechime şi le ridică peste sfera co- 
mună. Insă în poezii Iice numele proprii sunt 
periculoase. Unele pot "frece, d: e. Blena, poate 
din amintirea, antichităţii greceşti, Maria, poate 
din cauză că, este purtat de o îiinţă venerată a 
religiunii creştine. ete. Dar cele mai multe înjo- 
sesc poezia, aducând lectorului mai întâi aminte 
de cutare sau cutare persoană foarte prozaică, şi 
comună, care poartă acelaş nume. 

Dar de ce, fetiţă, îi 
Aşa crudă eşti, 
De al tău Ioniţă 
Nu compătimoşti ? . 

Imi ziceai odată, îmi aduc aminte, 
Cu o voce dulce, ce mult mă 'ncântâ: 7 
Te iubesc, Costică, te iubese fierbinte, - 
Şi nu-ţi cer nimica decât mâna ta! 

Doamne cât e de frumoasă 
Lizişoara mea ! 

"Şi cât e de drăgăstoasă 
Când mă uit la ea 

2 — — — 

Eliza sax putei zice, Lizișoară e cu neputinţă 
în poezie; cest du style de femme de chambre. 

Încă, odată : poetul nu are să reproducă __reali- 
tatea crudă ; şi dăcă pe amanta sa 0 cheamă în 

“Textitate_Saita sau Lizişoara, atunci să-şi păstreze 
numele pentiii €l, dar să nu-l pună în poezie, căci 
prin aceasta şi-o înjoseşte. De poet trebue să se 
zică ceeace zicea Schiller de amicţiia junelui Pic- 
colomini:  : a | 

Căci el sta lângă mine ca juneţa mea. 
Ş4 din realitate îmi făceâ un vis, 
Asupra tipelor palpabile
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A lucrurilor astei lumi vulgare - 
- 'Tinzând al aurorei magic văl. - 
De sufletul lui june, luminate şi 

... Miraculoase deveneau - - 
In "ochii mei uimiţi, figurile 

| Banale, seci ale vieţei. | 

3. Gea din urmă asemănare între pasiune ŞI. 

poezie «ce ne-am propus a o analiză, este dezvol- 

jarea grabnică şi crescândă spre culminarea finală, 

ce o-au amândouă, deopotrivă. o 

p Pasiunea, este o stare anormală a sufletului ome- 

"'mesc. Incordarea, sensaţiunilor, prin care se carac- 
terizează, nu poate dură mult fără a pune sufle- 

"tul în pericol, şi "terminarea ei, în proporţie cu 
„natura acestui afect, constitue totdeauna o criză 

_* intelectuală, şi fizică. a cărei scară variază dela 
"plâns până la nebunie.. Şirul fenomenelor pasiunii 

nu este decât apropierea crescândă spre aceaca- 
i tastrofă.: ” „7 RE 
y Poezia, ne arată aceeaş însuşire: şi ea are cu 
necesitate un punct de: culminare, în care se con- 

centră ideile ei şi pe lângă care toate celelalte 
"expresiuni -erau numai elemente pregătitoare, oare 
cum trepte de înălţare ; şi de sigur strofa, în care 
culminează. poezia, este cea; dintâi, caxe sa în- 
făţişat în fantazia poetului în momentul .concep-: 

"țiunii şi pentru răsărirea căreia poetul a compus 
pe. celelalte ; ca este esenţa, este fapta poeziei şi 
totdeodată măsura pentru efectul ce-l produce; de 
la ea atârnă lungimea, sau scurtimea lucrării, dela : 
ea şi tonul în care este concepută: atâtea, strofe şi 
acea culoare trebue: să aibă o poezie, câte şi câre 

„se, cer pentru ca strofa culm ( 
„preşia cea mai mare. i 

Un exem 
lkoenig» 1): 

inantă să ne facă îm- 

plu bun este poezia lui Goethe «Eul- 
> 

„5 2) Traducere de N. Scheletti, E | a o.
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CRAIUL CODRULUI - 
Prin vânt, prin codru m al nopţii sân 
“Trece călare tatăl bătrân. Pa 
E! ţine 'n braţe copilul său . 
Şi-l strânge dulce la piept mereu. 

Copile dragă, ce teamă ni? 
„— 'Tati,nu vezi pe-al codrului erai 
Cu.o coroană pe capul stu? . 
— E ceața numai, copilul meu. 

«Copile dulce, mult te-aşteptăm, 
«Jocuri îrumoase hai să jucăm. 
«Flori pentru tine am câte'i vrei, N 

«Rochiţi de aur muma ţi-a da». 

— Tată. pe rege nai auzit - — Nu vezi tu, tată, colo cum joc 
Iu taină câte mi-a făgăduit? A regelui fete pe negrul loc? 
— Copile-ţi pare, te-ai înşelat, » — Uiticte bine, sunt trunchiuri 
Prin ftunzi uscate vânt a suflat, : [mari 

| Ie i - Şi crengi căzute din vechistejari! 

-«Cu mine, dragă, de vei veni, «Plăcuta ta faţă nult o iubesc, 
«Fetele mele'te vor sluji, . 1«De nu vii singur, eu te răpesc», 
«Petele mele 'te-or dismerda |- Tată, ah tată, mâna antinz!. 
«Şin visuri dulce te-orlegină».  ! Graiul pădurii iată ma prins. 

Tatăl în spaimii aleargă mereu, 
Băiatul geme în braţul stu, - . 
Şi când în curte “el a intrat, 

i | Mort pe. copil în braţe-a aflat. 

Ca exemplu va fi tot aşa de lămurită următoarea 

poezie mai scurtă de 'Th. Gautier !). 

pf “NORUL. 

__ Sultana vrea să intre în baia din grădină, 
Ea ultima sa. haină acum a azvârlit, 

“Si păru-i în libertate ca o mantă divină 

Pe corpul său cel fraged voios s'a răspândit. - 

" De sus iată Sultanul la dânsa că priveşte, 

Şi barba îşi dezmeardă, zicând în gândul său: 

Pe turn cunucul aprig" se plimbi şi păzeşte, 
iți: N , . 

Şi nimeni p'astă lume n'o vede decât eu. 
. 

  

3) Traducere de V. Pogor. . - n îi
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Dar lucru de mirare!-un nor din cer răspunde 
Zicând : «şi cu, o doamne, o văd colo de sus, 
«Văd sânu-i ce se umili sub limpedele unde 

«Şi corpu'i ce nud şade sub ochii mei expus». 

Ahmet se făcu galben ca luna întristată, 
Seoase din brâu hamgerul cu artă cizelat... 
SSultana favorită în sânge stă 'necată, . . 
Iar norul cel fantastic pe ceruri a sburat. 

  

    
In aceste două, poezii este o faptă de catastrofă, 

care înseamnă culminaţiunea; însă culminaţiunea. 
există şi acolo, unde poetul arată numai impre- 
siuni interioare. D. e. 

“În a lacului ticere Ochiul meu se pleacă 'n lacrimi; 
Raza lunei se adapă, Prin ?ntreaga-mi fire 

Roze palide "'mpleteşte Ca o rugăciune trece 
“Printre trestia din apă. _” O.dulee amintire. 

! | (Trad. din: Lenau) 

Cerbi se plimbă lângă termuri Ce zburat, ce vâjiire! 
__.. Sus la cer cătând, - - Bun pâle de ciocârlii! 

- In tutiş deabia se mişcă Multe flutură prin arbori, 
Paserea visând. Alte zboară pe câmpii; 

Una sus la cer se urcă 
Pe scara cântului său; 
Insă cea mai cântăreaţă 
Ş'a ascuns în pieptul meu. 

(Trad. din Uhland). 

Pentru susţinerea opiniei noastre vom cită acum, 
ca şi la paragrafele precedente, câteva exemple 
de poezii rele, a căvor eroare 'consistă în neobser- 
varea, regulei de culminare. | 

Cea dintâi eroare: în această, privinţă se poate 
comite prin lipsa totală de gradate treptată! Atunci 
strofele urmează unele după altele „fără vre-o.mă- 
sură, după care:să sea şeze şirul lor, aşa în cât - 
strofa din mijloc ar puteă să fie tot aşa de bine: 
cea dintâi sau cea din urmă şi poezia nu mai pro- 
duce impresia unui întreg organic, ci a unei inşi- o 

'rări de strofe desunite.



_- „7 POEZIA: ROMÂNĂ 59 
  

+ 

Ingerel suflet curat! . Luna e strălucitoare. 

ta roşioară faţă Insă ale sal ă - a TOŞ aţă, să ale salo rază 

Trup tinerel delicat, Nu-s aşa desfătătoare 

Imi scurtează-a mea viaţă. - Ca delicata ta vază. 
. , . - 7 

Darurile dela fire . A tăi frumoşi ochişori 

Cu care eşti infrumseţită, | Scot ruge în verce faţă. 

Sunt mai sus de omenire, Precum faco uneori: 

Prea frumoasă Afrodită! . „Soarele în nor roşaţă. 
” i 

Nici Minerva, nici Juna, De a tale dulci cuvinte 

Ma nici frumoasa Dian, - De-ar fi inima de piatră 

Nu-e ca tine nici una, , Sau or cât de aspră minte, 

Nici a lui Venus icoană. “Tot se va muiă îndată. 

Orce strofă 'din această poezie; extrasă iarăş din 

“ mult-citata «Culesiune» a studenţilor Oradiani, se 

“poate scoate din şirul său şi se poate pune în locul , 

orcărei strofe” anterioare. sau posterioare, fără a 

schimbă impresia: -. - - | 

O altă, eroare în contra regulei noastre este lipsa, 

eradaţiunii în culminare. Atunci partea cea Thai 

însemnată a poeziei; Impresia, ei cea mai intensivă, 

se cuprinde încă dela început, şi tot ce urmează 

este numai o scădere a simţimântului: poezia nu 

merge spre culminare, ci spre cădere. 

Simţ, că- consumă fără 'ncetare Insăş natura azi mă desparte 

Un foc .putinte sufletul meu, - De-6 ființă ce o iubese,-" 

Câte odată în disperare . - . Șinu potaltfel decât prin moarte 

Lit chiar voinţa lui Dumnezeu, Jar lângă dânsa să mai tritesc. 

Vai! suvenire de fericire. — 
Incă păstrează inima mea, 

In toate aflu nemulţumire, 

„Căci en departe suspin de ea. 

_Cum un poet adevărat, care simte în. realitate 

şi nu simulează numai, ar putei vreodată, după | 

ce a început a ne spune că este aşă de desperat, - 

încât uită pe D-zeu .şi. vrea să se ucidă, să, i 

mine zicând, căveste nemulţumit şi că suspină ! 
i 

După ce am constatat, că se află iderititate între
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[poezie şi între semnele caracteristice ale simţimân- 
A tului şi pasiunii, şi totodată că în poeziile cele 

rele eroarea provenei din ignorarea acestei iden- 
tităţi: conchidem prin inducţiune, ceeace afirma- 
„sem. a priori, că poezia cea adevărată nu este decât | 
un simiimânt sau o pasiune, manifestate în ori) 
estetică.” De a 
"De aci rezultă, că tot ce este produs al reflec- 

ției exclusive, politica, morala, teoriile ştienţifice. 
ete., nu întră în sfera, poeziei, şi orce încercare 
pentru aceasta a fost o eroare. Exemple sunt din ne- 
„norocire prea, multe în literatura română, pentru a, 
mai aveă trebuinţă de o nouă citare în cerceta- 

„„rea noastră. Câteva, adică cele politice, se află, la 
finea părţii I; pentru altele şi mai ales pentru falsă, 
aplicare a formei poetice la opinii asupra, ştiinţelor, 
a patriei, a viitorului, a lui Dumnezeu: etc., ne 
pot sexvi de colecţiune exemplară poeziile lui Hez- 
liade, care cu toată, vioiciunea inteligenţei, nu”âtată, 
în scrierile sale nici o inspiraţiune de adevărat 

„poet, ci numai o adunare de reflecţii manierate. 
Să nu uităm că în poeţii cei mari, a căror che- 
mare poetică, este mai presus de contestare, în 
|Cormeille, Racine, Shakespeare, Goethe, nu se află, 
mici un „vers de politică sau 'de teorii serioase asu- 
“Pră Ştiiitțelor. Nu că poezia ar îi nedemnă de re- . 
tlecţia ştienţifică sau reflecţia, ştienţifică, nedemnă ..- 

„de poezie: dar aceste sfere provin din operaţiuni 
aşă, de radical deosebite ale minţii omeneşti, încât 
confundarea lor este cu. neputinţă şi anume cu 
neputinţă, într'o stare sănătoasă a, literaturei. Unde 
se întâmplă, este un simptom rău, nu numai pen- „tru literatură, ca şi pentru viața publică: Căci ne- cunoştinţa » deosebirii sferelor în literatură, merge . paralel cu ignorarea competinţei autorităţilor. în stat, şi când se introduce reflecţii politice în poe- .
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zie, se introduc şi fantazii poetice în politică — 
două confuzii, întră câte este-greu de hotărât, care 

este mai primejdioasă. po i 

  

Recapitulând -acum: toate  concluziunile, ce am" 
încercat să le demonstrăm în studiul de faţă, do- 
hbândim următoarele idei principale asupra poeziei:, 

Poezia cere. ca o..condiţie [nâtenală a exis-: 

tenţei ci imagini sensibile; iar condiţia ei ideală 
sunt simţiminte si-pasiuni. - i 

> PI LD dorm e ce PYd 

cuvintelor, epitetele,. personiificările şi comparaţi-! 
unile juste şi nouă;. şi totdeodată regulă negătivă,. | 
că poezia să.se_ ferească de noţiuni abstracte. *: 

Din condiţia [ideală se-explică mişcăreă: repre- 
zentărilor, mărire obiectului 'şi desvoltarea gra- 
dată spre culminare; şi totdeodată regula negativă, 
că poezia: să şe ferească de obiecte ale simplei 
veflecţiuni. one 

- Aceste adevăruri le-am demonstrat, pecât se poate 
demonstră în materie estetică, atât prin cercetări 

teoretice, cât şi prin experienţa din exemple. 

Scopul lor nu este şi nu poate fi de a produce 

poeţi ; nici odată estetica, nu a creat frumosul, 

precum nici odată logica nu a creat adevărul. Dar 

„scopul lor este de a ne feri de mediocrităţile, care - 

fără, nici o chemare interioară predind a fi poeţi,. 

şi acest scop îl poate ajunge estețica. Căci ase- 

menea discipline au două mari foloase: 

Ele îndeamnă întâi pe acela, care are. talentul 

înnăscut, să se perfecţioneze în arta sa, deştep- 

tâni lui atenţia asupra multor panticularităţi im- 

portante, pe care le-ar fi trecut cu vederea, ; , 

Ele contribus al doilea să dei publicului 0_mă= 

sură mai sigură pentru ă deosebi adevărul de eroare 

şi frumosul de urât. . 

„ 

| 

“Din condiţia materiălă, se explică determinarea, |
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In această din urmă privinţă ne-a părut impor: 

tantă pentru noi o cercetare critică asupra, poeziei 

române. Căci mica noastră literatură poetică este 

în pericol de a confundă acea deosebire elemen- 

tară. Majoritatea poeţilor.nu merită. numele ce şi-l 

usurpă : din producţiunile lor se vede numai o 

fantazie seacă de imagini originale şi o inimă goală 

“de simţiri. adevărate, -şi mai bine le-ar fi. fost lor 

“şi nouă: dacă niciodată nu: ax fi luat pana în mână 
şi nu ar fi lăţit în public producţiunile lor nedemne . 

de. limbagiul muzelor. Căci dacă lipsă de orce: 

literatură este -unul : din “semnele de baxbarie a: 

popoarelor, . o” literatură falsă. şi urâtă este cel * 

dintâi pas spre degradarea culturei începânde... -” 

„ Aci devine prima datorie a ştiinţei de a se opune 

iîn contra răului contagios. O critică serioasă trebue 
să arate modelele bune - câte au mai rămas şi să 
'le. distingă 'de cele. rele, şi, curăţind: astfel litera- 
tura de mulţimea. erorilor, să.prepare junei gene- 

raţiuni un câmp liber pentru îndreptare. | 
4
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POEZII: POPULARE ROMÂNE 

ADUNATE DE D. VASILE ALECSANDRI 
  

Poezii populare 'ale Românilor adunate şi. întocmite de Vasilie 
Alecsandri, tipărită cu -spesele Azilului Elena Doamna. 1 vol. în 8, 
VIII şi 416 pag. Bucureşti, Tipografia Lucrătorilor Asociaţi,, 1868. 

Jurnalele! române nu şi-au îndeplinit încă, dato- 
ria lor faţă cu colecţia de poezii populare publi- 
cată de d. Alecsandri. Mai toate foile noastre pe- 

-riodice însemnează în rubrica intereselor, de care 
promit să se ocupe, şi cuvântul de literatură, însă, 
mai toate sunt de o negligenţă remarcabilă pentru 
această ' parte a vieţei” noastre publice. Noi cei 
dintâi admitem, că- pentru multe din producţiu- 
nile literare ale Românilor tăcerea absolută, este 
încă sentinţa cea mai blândă ce-o merită, dar 

cu atât mai mult, când este vorba. de o publica- 
“iune ca aceea a d-lui Alecsandri, tăcerea ne pară 
40 lipsă de conştiinţă. . Se 

«Convorbirile literare», îndată 'la apariţiunea 
cărţii în cestiune, şi-au împlinit datoria de a o 
anunţă îni câteva: rânduri ' călduroase publicului 
cititor. Insă acel anunţiu al momentului nu este 

îndestul pentru cerinţele criticei literare, şi noi 

ne folosim cu plăcere de ocazia ce ni se ofere 

pentru a reveni încăodată la lucrarea d-nului 

T, MAroREscU. — Critice, Vol. I. , b
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Alecsandri. Căci pe lângă rangul necontestabil ce 
această colecţiune de poezii ne pare că ocupă 
înaintea, tutulor. publicaţiunilor din ultimul dece- 
niu al literaturei noastre, 5, Cartea d-lui Aoesandri 

este şi va rămâneă pentru tot timpul. o comoar: 
de adevărată poezie, şi iotdcodatăi IE limbă "Să- 

nătoasă, de notițe caracteristice asupra datinelor 
sociale, asupra istoriei naţionale, şi cu un cuvânt 
asupra vieţei poporului român. . -. m 

D. Alecsandri împarte poeziile, culese şi întoc- 
mite de d-sa din gura poporului, în Balade (cân- 

Dr 
tece bătrâneşti), Doine ş şi Hore. In ele găsni poezia 
aproape a întregului popor? Moldova ş şi Ţara Mun- 
țenească, 'Pramşilvania, şi Basarabia, sunt, deopotrivă 
reprezentate. Mai la fiecare poezie, la fiecare alu- 
ziune socială din ea, la fiecare cuvânt mai greu, 
d. Alecsandri a făcut note explicative, care în cea * 
mai mare parte a/lor adaugă la meritul cărţii şi 
cuprind observaţiuni pline de- interes. 

In articolul de faţă am dori să ne dăm în câteva 
cuvinte samă, de impresiunea binefăcătoare, de care 
ne, pătrunde „cetirea acestor poezii. - 

Ceea ce le distinge întâi în modul cel mai fa- 
vorabil de celelalte ” poezii . ale literaturei noastre. 
este -naivitatea lor, lipsa, de_orce astiticiu, de orce 
dispoziție forţată, simţimântul natural 'ce . le-a 
inspirat. Sunt două mivduri de a privi lumea, care 
ne încunjură: cu reflecţia rece, speculativă său 
'Speculătoare, Şi cu inima plină de simţiri: Din cel 
dintâi mod ies pentru literatură, cărţile de ştiinţă, 
din cel de al doilea, lucrările de artă. Ceea ce con- 
stitue defectul operelor de artă, celor rele este con- 
fundarea, acestor sfere, este lipsa de inspirare sen- 
timentală şi producerea sub i impresia, reflecţiei. Cei 
mai mulţi poeți ai noştri cântă, fără cauză firească, 
simulează, inspirări ce nui agită, descriu senti-
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mente ce nui insuflă, şi nu. este o excepţie ju- 
nele_de_L1 ani, care în anul trecut trimisese spre 

.“publicars un caet de poezii plin de «iluziuni pier- 
“dute “asupra “sexului frumos». În ăceşti oameni 
nechiemajţi şi nealeşi predomneşte calcululz-ei iau 
pana în mâni fără a şti încă ce:să cânte, se ho-- 
tăresc mai intâi să facă «o poezie» şi apoi îşi răs- 
toiese mintea, peniru a găsi o materie convenabilă, 
şi astfel lucrarea lor face o impresie tot aşă de. 
“xece ca şi reflecţia din care a isvorit. | 
„Nimic din toate aceste în poezia populară!. Şi 

ce. ambiţie calculătoare ar puteă îndemnă pe sim- 
plul_ sătean ca să'şi întrupeze simţirea în forma 

"poetică! „eea- ce-a iin dansa tristeţei sau bucuriei 
Mi-a, scos! din adâncul inimei sale, nu este nici odată 
"SIR lui; în”foate inimele îşi-află un răsunet şi la, 

ijtoate le devin6 6 proprietate: fapta, lui devine. fapta, 
| lor, el-însuş piere necunoscut. Cea mai adâncă sim- 

ire numai îl sileşte astfel a se aruncă aiară din 

sine, şi de aceea, din poezia lui îţi vorbeşte însăş'.. 

'dlurerea, şi însăş bucuria, dar nu un individ care - 

“%ufere, un individ care se. bucură. Insă tocmai 

aceaşta, este semnul adevărâtei poezii, şi ne ptitem 
explică, cum asupra Iliadei atribuite lui Homer 

s'a, născut controversa, dacă în.adevăr este com- 

pusă de un poet Homer, sau este numai un şir de 

'balade. populare de autori necunoscuţi: întratât 

(postul celei mai frumoase &p s'a consumat şi 
s'a, pierdut fără vreo urmă a individualităţii sale - 

în lucrarea ce a produs-o. | 
' Pentru a însufleţi aceaștă explicare teoretică cu 

exemple, vomcită din cartea d-lui Alecsandri câteva 
poezii luate după prima răsfoire, care toată poartă 

acel semn de adâncă inspirâre adevărată: 

Drum la. deal şi drum la vale! : N'am în lume sărbătoare, 

Imi fac veacul tot pe cale,. + Nici n'am partea mea la soare. 

APE Y W/ 
ANA AAN 7 0
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'Ostenit mereu de ducă -H1— Mueruşci din Braşeu ! 

Copacilor sunt. nălucă. Care mă ucide rău. 
Noaptea ?n codrii mă apucă | br -albastă-i ochiul tău, 

(Doină di Valachia, page 277). 

Sub tufe de clocotel 
" Zace-un tânăr voinicel, 
Cu mândruţa lângă el. 
«Scoală, scoală măi bărbate, 
Nu mai tot zace pe spate, 
Că mi-am urât zilele + 
Mutând căpătâele 
Când la cap când la picioare, 
Când la umbră, când la soare». 
— Oh! dragă muierea mea, 
Nu pot, nu pot chiar d'aş vrea. 
Boala mea nici că Sa duce 
Pân'. ce tu nu miii aduce 
Mură-albastră şi amară, 
Sloi de ghiaţă "n miez de vară. 
— Oh! drăguţ bărbatul meu, 
Ajuta-ţi-ar Dumnezeu! - 
Eu toţi munţii am călcat, 
Mură-albastră m am aflat, 
Sloi de ghiaţă nam găsit, 
Că pământu-i încălzit. 

loi de ghiaţă netopită N 

BE chiar inima-ţi răcită 
Şi do mine deslipită !» 

_ (pag. 53). 

DUsULoGUL, 

Busuioace, Busuioacs, 
N'ai mai creşte nici te-ai coace! 
— Dar de ce să nu mă coc 
„Că mă port fetele 'n joc? 
— Trandafire, n n'ai mai fi, 
Nici în cale-ai înflori! 
— Dar de ce să nu mai fiu 
Ci mă poartă lelea viu ? 
— 'Tu eşti viu, dar eu sunt mort, 
Şi de-abi&n lume mă port. 
— Mergi în horă, saltă.'n joc . 

- S'ai parte de Busuioc. .. 
Vin la horă ici în şir 
S'ai parte de trandafir. 

ii | (pag. 241).. 

Isvorând astfel poezia populară din plenitudinea, 
"simţimântului, în ea, ne aflăm apăraţi de acele ă-... 
berajiuni intelectuale, care strică, inspirarea multor 
poeţi, chiar a celor cu talent. 

Politica, declamările în contra. absolutismului, 
reflecţiile manierate-asupra divinității, imor talităţii, 
ete. etc., nu ating cuprinsul lor sentimental şi nu 
silesc pe cetitor 'a recădeă, din înălţimea impresiei 
poetice în mijlocul preocupaţiilor de toate zilele 1). 

Nu că doară poporul ar fi nesimţitor la asemenea, 
lucruri ; dar el când face poezie, nu face politică; 
când inima, îi saltă, înc ă sarcina re eilecţiei "Şi 
la Români se găsesc poezii contră Rusiei şi a, Aus: 

„trei, dar nu fiindcă Rusia este «cnuta colosală, 

1) Vezi mai sus critica poeziei române, pag. 25. 5
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dela, Nord» şi Austria: «despoticul absolutism», ci 
“fiindcă, străinul, îi rămâne-străin sub orce formă 

politică Par subjugă. . . o 
Exemple aflăm multe în cântecele din Basarabia 

şi în doinele din Transilvania. n 

Frunză verde de măslină, - Veni-ar timpul să vie, 

"Precui Nistrul, apă lină, Ca Românul iar să 'nvie 

Să vedem pânea de-i bună Şi de hoţi să mântuiască ! 

Ca şi 'n ţara mea străbună. “Fara lui Ardelenească ! 

Fie dulce ca şi mierea, Asta nu-i țari de câni, 

Mie "mi pare: că-i ca fierea. Ci e țari de Români, 
(pag. 405). Nu-i pământ de Ungureni, 

. Ci de neaoşi pământeni! 

-Când eram la mama fată, | a (pag. 310. 

Partam rochii de bucată. N | 

Dar de când m'am. măritat VRĂBIUŢA. 

C'un moscal din cela sat, | N 

Nici n'am fustă de purtat, Vrăbiuţă de pe deal, 

„Nici papuci de încălţat! | „Sbori degrabă în -Ardeal 

Inima-mi e cu lăcată: Şi te 'ntoarce de îmi spune 
Când aş discuiă odată, . Or veşti rele or. veşti bune. - 

Ar cunoaşte lumea toată, Du-te vezi dacă mai sunt 

“Cât amar şi cât venin Fraţi de-ai mei pe-acest pământ, 

Bea inimă la străin. Sau dacă i-a omorât 

“ LS (pag. 406).  Ungureanul col urât? 

e De-or îi vii, si mă ripăd - 

DOINĂ HAIDUOBASCĂ. Intr'o fugă ca să-i văd, 
- - - De-or fi morţi, să mi-i răzbun 

Murgule, coami rotată,  - Cu-o măciucă de alun 
Mai scoate-mă "n deal odată "Ce-i bună de dascântat 
Si-mi fac ochişorii roată, | Şi morţii de răzbunat. 

Săi mă uit la lumea toată. (pug. 317). 

Cu toate aceste autorii şi publicul «din societate» 

sar înşelă foarte mult; când ar crede că simţi- 

mântuil naiv al poporului nu este compatibil cu 

ideile cele înalte. Lumea se poate aprofundă tot! 

aşa de bine pe calea inimei ca şi pe calea, reflecţiei, 

şi din aceea, că poporul îşi exprimă numai! sim- 

țările sale, nu rezultă -că, i-axolipsi meditaţiunea şi 

delicateţea în exprimarea, ei. Indlrăsnim. chiar să 

„credem, că mulţi poeţi-de_sâlon_ar fi încântați 

când ar puteă descoperi în fantazia d-lor idei cr 

4
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o umbră numai de frumuseţea celor populare, 
„precum le aflăm d. e. în următoarele poezii :, 

_BADE PRANDAFIR. - Şi de umbră se lipeşte. 
«—Floricică de la munte, 
Eu sunt şoim şoimuţ de frunte. 
Ea din umbra din tulpină, 
Să-ţi văd faţa la lumină, 
C'a venit până la mine, 
Miroş dulce de la tine. 
Cât am pus în gândul meu 
Pe-o aripă să te ieu ia 
Şi să mi te port prin soare 
Păn te-i face roditoare 
Şi de mine iubitoare.. 
— Şoimuleţ duios la grai, 
Fiecare cu-al său trai. 
Tu ai aripi zburătoare 

«Bade Trandafir frumos ! 
Vrut-ai să te-arăţi duios, 
Dar te-ai arătat ghimpos 
Şi din minte nu m'ai scos. 
— Vai! leliţă din cel sat! 
Ce-ai. cerut şi nu ţi-am dat? 
Cerut-ai faguri de miere, 
Eu ţi-am dat buzele mele; 
Cerut-ai o viorea, 
Ți-am adus inima mea. | 
— Dacă vrei dragoste-aprinșă, 
Adă-mi gură neatinsă, 
Şi o inimă fecioară: 

Ca apa de la izvoară. , Ca sii te înalţi la soare, 
(pag. 369). Eu la umbră, la răcoare 

. A Am "menire ?nfloritoare.; 
Sus în vâri de brăduleţ * Tu te leagini sus pe vânt, 
S'a'oprit un şoimuleţ, iu mă leagăn pe pământ. . 
EI se uită drept în soare ute n cale- -ţi, mergi cu bine 
Tot mişcând din aripioare. tă a te gândi la mine. 
Jos la trunchiul bradului Că e lumea "mcăpătoate 
Creşte îloarea fragului, ! E o pasăre ş'o floare! 
Ea de.soare se fereşte (paz. 19), 

Nu mai puţin frumoase sunt poeziile populare 
cât .pentru : delicateţa expresiilor şi. energia şi jus- 
teţa comparărilor ; d. e. când zice Piunaşal Co- 
drilor (pag. 24): 

' -Nu,:eu mândra nu ţi- oi da 

Pân' ce capul sus mi-a stă, 
Că eu când o am luat, 

| -In cosiţe i-am jurat 
s Să n'o las de lângă mine 

! Şi s'o apăr de:or cine. 

» Sau când spune în Doncilă (pag. 113): 
Rămâi, soro, 's siinitoast, 

Ca o viorea frumoasă 
Intr'un păhărel pe masă, 

Sau când compară cu vioiciune plastică (p. 290): 

>
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i Voinicelul nearmat ! i Câţi trec, îl sburătuese 

"4 E ca ştiuca pe uscat, Şi de crengi îl sărăcesc, 

i Voinicelul fără cal Dar voinicul înarmat 

1:E2 ca peştele pe mal , Şi p'un zmeu încălecat 

Şi ca mărul lângă drum, + Drăgiălaş e şi frumos 

Nare pace rici de cum, Ca luceafăr luminos. 

Sau la pag. 19: . Ă 

Doamne-ajută ! el zicea, . 

Barda "n mână apucă, 
Ca un vânt învitorat 

Po  Întwun lan de grâu useat!, , 

Am trece mult peste marginile unui articol de 

revistă, când am stă să relevăm toate frumuseţile 

din colecţiunea d-lui Alecsaâdri. Un singur punct 

ne permitem încă să semnalăm atenţiei cărtuta- 

“rilor noştri: cuvintele. cele originale, care ne sur- 

prind mai pe Htcăr8 papină-a-acestor poezii po- 

pulaxre. Ce importanţă are originalitatea, cuvintelor 

pentru poezie, âm arătat mai pe Iarg rr o-cerce- 

tare anterioară asupra acestei materii; aci voim 

numai să cităm câteva exemple din colecţiunea 

de faţă: | 

Eu la umbră, la răcoare : Sora cea mezină 
Am menire "'nfloritoare 2 (pag. 5). 

(pag. 31). a 

Unicelul 

'Pu ai bani de vânturat 
(pag. 18). 

(pag. 12). 
- 

- Xă ia unul câte unul 

Un: brad verde, cătinat Şi din fugă vă coseşte 

Pe biserici plecat Şi vă tae chip snopeşte 
(pag. 21). : : , (pag. 81). 

TPerminând aceste puţine observări asupra colec- 

ţiunii d-lui Alecsandri, nu avem decât să-i mulţu- 

“mim. d-sale şi. celor ce l-au ajutat în culegerea şi 

"publicarea, poeziilor populare pentru. lucrarea, cu 

care au înzestrat literatura noastră. 
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+ Stilul jurnaliştilor români din Transilvania, Bu- 

covina şi Banat a ajuns înt'o 'stare, ce nu mai 

. dngiidue Hicerea, ou care a fost primit pănă acum. 

„Brin formarea nouelor expresii şi prin. construc- 

țiunea, lor sintactică compatrioţii noştri de peste, 

av»paţi întroduc pe toate zilele în” Li Bg română 

! O denaturare a Spirii propriu najţionăl, care în . 

-Y ântiăderea ei deastăzi a devenit primejdioasă, cu 

atât mai mult cu cât cei .c& au cauzat-o şi cei ce 

o continuă nu par a aveă conştiinţa răului, Ci răs- 

pândesc încrederea de a fi cei mai buni stilişti ai 

literaturei române.. Ra e pier 

/, 

    

Incă zece ani de o aisemenea convingere publică, 

Ahcă o generaţie de tineri cu acelaş sistem de. ex- 

[-esii— şi limba română poate deveni o ruină, 

nu reparată, ci stricată, prin construcţii străine: 

fără, nici o.adaptaxe de stil şi incapabile de a-i 

„manifestă propria, idee în modul ei originariu. 

| Rândurile de faţă au scopul, de a arătă acea 

acţie falsă a antorilor-zomâni-din_Austria.şi de 

a deşteptă în spiritele, care în mijlocul conta- 

giului general vor mai fi putut păstiă, judecata, 

„lor sănătoasă, o tendinţă de 'reacţiune.: 

Susţinem dar. şi ne vom: încercă să, dovedim, că 

juwmalişii români de peste Carpaţi — nu 'rareori, 

DB 6i pe „colo, din scăpare de vedere, ci sisterna- 

"4 
/ 
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ticeşte, după deprinderea obştească, în fiecare număr 
publicat de dânşii, fâc greşeli neiertate în conţra 
limbei române, întroducând construcţiuni i false de 
cuvinte, stil” g greoi antiromân_şi mai întâi de toate 
o monstruoasă germanizare în expresii. Şi când 
vorbim de jurnalişti români de peste Carpaţi, nu 
înţelegem pe cei obscuri, ci înţelegem pe cei de” 

„frunte şi cei mai recunoscuţi, în prima linie pe 
cei dela Gazeta Transilvaniei, Albina, Telegraful 
vomân, Federațiânea,. Foaia Socieiir din Cernăuţi, 

Transilvania pe lângă tare vom cită numai în. 
treacăt Concordia şi Familia. 
“Recunoştinţa 'ce se .dâtoreşte acestor foi pentru 

serviciile aduse cauzei politice a: Românilor aus- 
triaci, nu ne poate scuti de datoria unei opoziţiuni” 
energice în -contra formei cu care se prezintă; 
căci uşor s'ar puteă întâmplă, ca în rezultatul final | 
âştigul dobândit în poliţică, să fie copiat Brin | 

(pierdere a suferită” îi limbă. ' 
= , 

IL. 

In haosul erorilor, de care avem să ne ocupăm, 
vom 'întroduce mai întâi o ordine a pertractării. 
Din antologia îmbelşugată ce ne-au întăţişat-o nu- 
merii de jurnale apărute. în aceste patru — cinci 

“luni ale anului 1868 (căci nu. am avut trebuinţă 
să ne întindem peste un timp mai îndelungat), - 
vom aşeză, citaţiunile în trei grupări deosebite: 
vom artă, întâi germaniza limbei, vom cită 

apoi inzreniarea știu paralel Su exigavazea lui 
şi vom vorbi în fine &sprecfalsa, opiginaditate în 
formarea, ŞI întrebuinţarea cuvintelor. 

Probele. de germanisme în foile române austriace 
sunt aşa; de numeroase, încât (cu singura, excepţie 
a «Atchivului» filologie al d-lui Cipariu, care este



- 

ÎN JURNALELE DIN AUSTRIA rii 

scris în limbă curată) nu am-aflat nici o coloană 
a vreunui număr. care să fi fost lipsită de ele. 
Cităm din foile celeavem înainte-ne câteva, exemple. 

Gazeta Transilvaniei. din 7 Febr. 1868 zice : 

„ Dupi un telegram generalul Neipperg s'ar fi străpus la Briina. 
o muzică de pisici i se pregătea în Posoniu. 

Ce va să zică up yeneral străpus la Briinn2 Lec- 
torii din România liberă vor crede la prima, citire, 
că este o greşală de tipar şi că ar trebui să fie 
„străpuns. Dam cine cunoaşte sistemul jurnaliştilor 
tranșilvăneni, de câte ori nu înțelege. un cuvânt, 
îl traduce în nemţeşte şi apoi îl retraduce în ro-: 
mâneşte. -Str ăpus iradus în nemţeşte ne dă verlegt 
şi io: set, şi aceastu  însemnează pe româneşte 

- strămutal. Astfel aflăm, că, generalul nostru a fost 
“strămătat la Brinn. 

„Insă altă greutate! Ce întâmplare neînţeleasă - 
este aceea, cu pisicile, care îi pregăteau generalului 
o muzică? Îuzică de: pisici se - chiamă nemţeşte 
Ratzenmuzik, ceeace va să zică pe româneşte cu 
un termin admis la noi ca în toată Europa (vezi 
şi vocabularul francezo-românesc de Poenaru, Aron 
şi Hill) charivari, adică o «muzică, făcută în hătae 
de joc». | 
—Ta Alin 24 din 28 Aprilie 1868 cetim : 

* Pesti Naplo, or paul corporal ul partidei gavernului. 

Traducând acest organ corporal, dăm de Leib- 
organ, şi Leiborgan în Ser nSazE Crgan-. it, organ 
de predilecţiune, şi astfel «Pesti Naplo» devine 

„dual favorit al pantidului guvernamental. 

„ Lelegraful român din 25 Aprilie 1868 ne spune că: 

Succesul acesta nu poate fi dătător de măsură. 

»
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«Dătător de măsură» este traducerea literală 
din nomţescul massgebend. şi : însemnează: deciziy, 

ce 

hotărâtor, aşa încât după dânsul să poţi prevedea 
sau măsură şi alte fapte.. Ce ar zice Francezii, 
când: le-ar vorbi un jurnalist dun succes donateur 
de mesure ] 

"Albina, din 19. Aprilie 1868 zice: a 

și NMotivându-şi dopataţiunea rogarea sa; D. Ministru aduse una şi 
/* alta în contra... . 

“Pe nomţeşte : der Her dlinister orachte eins und 
Li das andere dagegen vor; ia pe româneşte: d.' mi- 
Dir: nistru făci mai multe „ohjecţiuni. > 

i 
In Gazeta Transilvaniei din 7 Februarie 1868: 

DO 

_* Introducerea unei taxe uniforme de 20 cr. s'a propus în Senat 
a se pune în viaţă. . 

— — 

Die Einfiihrueg einer Taze soll îns Leben treten, 
" adică: introducerea, unei taxe se va pune în prac- 
tică, sau mai bine: o taxă uniformă de 40 cr. se 
va intioduee. IE 

Albina din 5 Februarie 1868: 

Sonitorul francez trebuiă șă age galiu ” 

- adică: să ia, în seamă, să ţie seâhă de; nemţeşte: 
în Rechnung, în Anschlag bringen. 

Gazeta Transilvaniei din 24 Aprilie 1868: 
Tn consunetul Statutelor_se convocară membrii reuniunii. 

In consunetul statutalor? In consunetul trâm- 
biţelor, dar nu al statutelo == emţeşte: im Ein- 
Jlange mit 'den Statuten, comisia -mitate 
cu statutele. 

Lot, Gazita zice în No. din 1 Aprilie! 1868: 

După sunetui învoclei ratificate..
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Un sunet de învoială | — Nemţeşte: Zau ratifi- 
cirten Abkommens, româneşte: E cuprinsul în- 
voielei, sau cum se ziceă în stilul vethiu” de tii- 

bunale: după glăsuirea tocmelei.. 

O altă analogie falsă, o vedem în Telegraful din 
25 Aprilie 1868: 

Se sună, că în personalul acestui oficiu se. vor fage schimbări, 

adică: se aude că, nemţeşte es verlaurted.. 

. As6menea în Adina. din 12 Mai. 1868: 

Intro alte afaceri de restanţă intonăm cestiunea naționalităților. - 

«Intonăm» un cântec, „dar nu: intonăm. O ces-. 

tiune de naţionalitate. Însă Nemţii zic: eine Prage 
betonen, adică a relevă, a accentuă. 

Telegraful din 28 Aprilie 1868 zice: 

Keglevich mai vino odată asupra interpelaţiunei do ălaltăeri. La 
aceasta răspunde ministrul, că el. nu poate avei în vedere numai 
singuratecii, ci tesaurul întreg al Statului. 

«Keglevich mai vine odată, asupra» yrea să zică: 
mai revine, nemţeşte : komnt: mochmals auf; * «sin- 
gurătecii», pe care nu” poate aveă în vedere mi- 

nistrul, sunt indivizii, nemţeşte: „die Bineelnen. 

In: Fedor aţiunea din 22 Apr: 1868: - 

“Un publice ales constataţâr din baroni, conți, principi. 

Româneşte: compus din. Nemţeşte, Vestehend aus. 

Pot spune din funtâna exedibili. - . 

Româneşte: de la o persoană. demnă de crezut, 

- sau din izvor destul de sigur. Nemţeşte: aus glaub- 

Dir diger Quelle. Tachipuiţi- vă un Francez, care 

ar zice: Je peuz dffirmer. de foniaine croyable. 

j
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Tot Federaţiunea din 9 Mai 1868 spune : 

D. “Radich fu încredinţat cu prezintarea lor la casa magnaţilor. 

Româneşte : D. Radich fu însărcinat cu prezen- 

tarea. Nemţeşte : H. R. wurde betraut mit. 

Se citeşte referatul în cauza urciirii de plată a domesticilor casei. 

Româneşte se zice sporire de leafă,. Numai Nemţii 

zic mai bine Erhăhaumg des 'Gehalis în loc de Ver- 
grăsserung. Sunt forme de vorbire consacrate prin 

uz, pe care nwi este „permis unui autor să le pre- 
facă fără nici o cauză binecuvântată. Ce am zice 

moi de un Neamţ, care ar traduce cuvântul nostru 
«nepomenit» cu uner wiihnt? Nu-e vorbă, şi uner- 
acălmt vrea să zică nepomenit ; dar terminul german 

“ admis în certe locuţiuni 'este unerhâri, şi prin ur- 

"mare nu se poate înlocui cu unerwăhni. —— 
«Domesticii câsei» este traducere literală, şi ne- 

chibzuită a germanului Hausdiener. Domestic cu- 
prinde deja în sine idea de casă (domus), aşa dar 
domesticii casei nu: merge. Servitorii ! 

In Albina. din 25 Aprilie 1868: 

O. foaie nomţcasci, care stii aproape de minister. 

Româneşte : care este inspirată de minister, nem- 
ţeşte : dem Ministeri iun nahe siehi. 

N 

In Pederațiunea din 15 Amilie 1868: 

Lupta va fi cu atât mai crâncenă, de oare-ce astăzi... 

Româneşte : cu atât. mai crâncenă, cu cât astăzi. 
Dar norţeşte : 'der Kampf wird um so harthăcliger 
sein, îndem — cu.observaţiune, că şi acest îndem se 
găseşte :numai în stilul cel: neîngrijit al” Germa- 
nilor din : Austria; âle căror „jurnale sunt uneori 
tot aşa de rău scrise în comparare cu cele pru-
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siene, ca jurnalele române austriace în comparare 
„cu cele din România liberă, 

Transilvania îşi începe No.1l din, L Ianuarie 1868. 
cu următorul anunţ: 

Incepem acest No, al.«Transilvaniei» cu lucrările adunărei % tre- 
„nerale din a. 1861 nu numai pentruca aceleaş trebue să se publice 
ca şi până acum, şi şi pentrucă acea XAăreza dat viaţa acestei 
foi periodice, pentrucare faptă şi-a şi caştisat drept la recunos- 
cânţia publică. E , Red. 

Această, citaţiune ne arată mai întâi abuzul ce 
se face, nu numâi în Transilvania, ci în mai toate 
foile de peste Carpaţi, cu pronumele acelaș. Acelaș 

iu este identic cu acela. sau acesta, ci cuprinde o 
accentuare specială, o constatare a identităţii, care 

"nu se află în simplul pronume demonstrativ. Când 
zic: «În acea 'scrisoare îi descriam călătoria şi în 
aceeaș scrisoare i-am cerut ete.», cuvântul acecaș. 
uccentuează identitatea între scrisoarea 'cu descri- 
cerea călătoriei şi: cu cererea. cApuc'o pe acecăş 
cale», nu însemnează în genere: apuc'o pe această, 
cale, ci însemnează «apucă pe o cale, pe care a 
mai apucat cutare, şi nu, pe alta», va să zică este, 
o 'accentuare a acelei căi în opoziţie cu or care 

alta. | 
Prin urmare, când zice T ranşilvania : cÎncepesi 

acest No. cu lucrările adunării generale din anul 
1867, pentrucă aceleaşi trebuesă se publice», aceasta 
ar presupune; că a fost vorba, să se publice alte 
lucrări, şi că în Transilvania au să se. publice nu- 
mai aceleaşi în opoziţie cu celelalte. Insă; esto eVI- 
dent, că intenţia autorului: a fost numai să zică 
simplu : aceste sau ele, şi' că aceleaş al d-sale este.- 

o eroare de germanism: Germanii ar puteă zice: 
Mir beginnen “diese Nr. “mit den Arbeiten der. allg. 
Versammbhing, iveil dieselben ete., cu observajţiure, - 

'T. Maronescu. Critice. Vol. [. . - , . 6 

.
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că şi acest dieselben este mai mult stil-rău austriac, 
decât stil bun german, şi că românescul «acelaş» 
chiar. în traducere nu vreă să zică derselbe, ci eben, - 
derselbe. | 

Să, ne fie iertat a relevă, în, “treacăt sfârşitul pa- 
sagiului citat, cu care: începe noua foaie: 

Adunarea a dat viaţă acestei foi periodice, pentru care faptă 
şi-a câştigat dreptul la recunoştinţa publică. 

. oaia nu a apărut, încă bine, este primul număr. 
ce-l cetim, n năâm văzut încă, dacă va îi bun 'sau 

„rău, şi recunoştinţa, publică ș șa, şi câştigat adunării 
„pentru înfiinţarea, ei ? 

Noi am dori să nu slăbim întru nimic încreder ea 
redacţiunii în meritul foii sale, însă trebue să măr- 
turisim, că dacă Transilvania va continuă ca pănă, 
acum, şi mai ales cu aceeaş limbă, cu care sunt. 

- scrise primele Il numere, dreptul la, «recunoştinţa, - 
- publică» merită să fie micşorat în mod considerabil. 

Pentru'a reveni la germanisme, găsim în No. 1 
al Transilvaniei : | Sa 

+ In legătura cu acest raport şi amăsurat paragrafului. 

«Amăsurat» este nemţescul gemis, care la noi 
s'a tradus pe româneşte cu conform. Pentruce con- 
form şi nu amăsuirat ? Pentrucă conform, este .un 
cuvânt nou primit dela Francezi, pe. cână amăsural 
este un cuvânt nou tradus dela, Gerniani, şi că nu 
mai încape îndoială, când este conflict între aceste 
două popoare, dela care trebue să primim mai 
întâi cuvintele.. 

In No. 2 al aceleiaş Transilvania : 

La cotirea lor. membrii pror upseră in A cele mai entusiastice stri- 
„gări de «să trăiască», ce păreau că nu mai Vor să. încete. 

" «Prorupseră», nemţeşte ausbrechen, româneşte i iz- 
bucniră. Şi fraza «ce păreau că nu. mai vor să 

. . 4 

.
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încete» este deadreptul luată, din nemţeşte: avelche 
-nicht mehr.enden Zu wollen schienen, are însă ne- 

“fericirea de a; însemnă, în deosebire de înţelesul 
“convenţional al frazei germane, că domnii aceia 
«dela adunare aveau cu “tot dinadinsul voinţa, ho- 
“tărâtă de a nu mai încetă cu strigările. 

Familia 'scrie (la pag. 321 a nu ştiu cărui an, 
“fiindcă lipseşte începutul coalei) : 

In tragedia «Galilei» a nemuritorului Ponsard vin înainte. mai 
-multe observ aţiuni, etc. 

«Vin înainte». este o traducere literală a nem- 
““țescului hommnen vor şi însemnează româneşte : 
se află. 

In acelaş No. (pag. 328) : 

„Sultanul va fi încortelat la Schănbrunn. 

_ Nomţeşte einguartieri, dar şi nemţeşte este rău. 
Aceeaş Familie pag. 328: - a 

Bărbatul a fost judecat la închisoare. | 

Ceeace vrea să zică pe româneşte : Tribunalul 
s'a dus la temniţă şi a judecat pe acuzatul acolo 

"si poate în- sentinţa sa l-a desvinovăţit. Dar în- 

“tenţiunea, autorului este de a zice, că l-a condamnat 
la, închisoare, Germanii zic zur Kerkerstrafe verur- . 

Lheilt, şi fiindcă, urtheilen se chiamă a, judecă, d. 

“colaborator al Familiei a crezut că şi verurtheilen, 
va fi tot a judecă. Geurtheilt sau verurtheilt, tot 

airtheilt -este, pentru, dumnealui. 
Pe aceeaş pagină se întitulează, o ştire în pa 

xenteză; N E | 
(Şi o glumă) ” 

Şi o glumă! Nemţeşte” auch ein Scherz. 

 Într'o pag. 322 a, aceleeaş foi. “citim : 

Eraditul Eliade impreună cu mai vreo câţiva “bărbaţi zeloşi.
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Acest «mai» este nemescul noch : mit noch eini- 
gen Miinnern. aa 
„Intro pag. 144, ni se spune deo: e 

tânără englezii avută fără măşură. 

Fără măsură? Autorul vrea să zică: peste mă- 
sură, de avută, nemţeşte: unermesslich reich.. 

Albina din 1T Aprihe 1868 zice: 

„Conchizând dela tonul ce-l poartă foile ruseşti. 

„O toae poartă un ton! Nemţeşte Ton sau mai. 
bine Sprache fiihven. - 

"i In acelaş număr: ea 

Onorata d-na Gabriela Jonescu, nepoata d-lui A. Gavra, a „păşit. 
în «Biirbierul de Serila», reprezentând pe Nozina. 

„KA păşit. vrea să zică româneşte: a tăcut paşi ; 
autorul. însă, vrea să zică: „s'a produs pe - scenă. 
Nemţeşte îst aufgetreten.: 

Albina din 28 Aprilie 186s: 

Am să seriu un ce asemene caracteristic, 

“Nemţeşte: cluas ebenso characteristisches. ă 
„Gazeia Transilvaniei din li Aprilie 1868: 

-In puterea datorinţei noastre purcezătoare din deregăttoria archi- 
păstorală,. imbăeratii cu responsabilitate. 

Dorinţă, purcezătoare din deregătorie, îmbăerată. 
cu responsabilitate! Nemţeşte her v07 gegangen, ver hi: 
niipft. 

Transilvania îşi încep& No. dela 1 Mai, cu. ur-- 
mătoarea, traducere : 

„_Disce ab hoste.. Inv aţi dela duşmanul, 

«Invaţă dela duşmanul» nu e româneşte, « ci: 
învaţă dela, duşman, fără articol, fiindcă în limba.. 
noastră substantivele după prepoziţiuni (afară; de- 
cu) nu se articulează când stau, singure. Nemţii 

r
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zic: lerne vom Feinde,' precum zic: selze aaif den 

„Tisch, unde noi zicem: pune pe masă, şi nu: pune 
pe masa. | 

„Aceeaş eroare 'de articulare, întrun cpu 

mai tare, este în Albina din: 18 Aprilie 1868: 

Diecesa, Dalmației numiri 80.000 suflete şi- din budgetul Statu- | 

lui primeşte la anul 60.000... 

La anul 60.000? Dupii articularea, substantivu- 

lui s'a crede, că este vorba de 60.000 după sau 

“înainte de Christos. Dar nu! Autorul vrea să zică.:. 
pe an 60.000 florini. . 

Telegraful. român. din 25 „April. vorbeşte de un 

" Atac de răpire. 

Româneşte: o' prădare. Nemţeşte:  Banibanfall.. 

Tot Telegraful Român din 21 Aprilie 1868 zice, 
“velatând o faptă trecută: 

Spre norocire. . i 

Noi ziceni în acest caz. cu 0 distingere - fină 

«din norocire», lăsând «spre norocire> pentru ten- 

-dinţa, în viitor; însă “Nemţii zicând zum “Gliick în 

„amândouă cazurile, se înţelege că trebue să ue, 
„stricăm şi noi limba, după ei. 

Acelaş Telegraful homân spune întrun a anunţe. ce. 

are bunătate a face «Convorbirilor literare» (No. 

din 14 Martie): 
„ . . 

Converbirile literare, foas din aşi, apar. de. două, ori la lună, 

"Putem asigură pe d. redactor al ''Telegrafului, 

că foaia în - cestiune ce e.drept apare. în inter- 

ale de câte 15 zile, însă nu la lună, 'ci: la soare, 

publicându- se dimineaţa. . :: 
In Albina, din: 5 Mai 1868, înt'o corespondenţi | 

din Braşov, care „vorbeşte de succesul teatrului 

„d-lui Pascali, se zice: ..
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+ Publicul român l-a imbrăţişăt cu căldură, ocupând toate locurile: 
dă şezut, încât acum numai locurile de stat mai sunt libere. 

- Nemţeşte; Sitepliilze şi Stehplătze. Insă, «locuri 
„de stat» pe româneşte sunt, places de Vetat, Saais” 

„plătze, nu Stchplătzo; î iar . «locurile-de gezut» 
: cerem voie 'să nu spunem, ce sunt. 

Corespondenţa se termină, cu fraza: 

Numai mine este pănă poimăne şi eaca 3 Mai, memorabila ză.” 
de la 1848. . 

| Albina din 19 Mai 1868: : 

Această odihnă este foarte bitiitoaro, Ta ochi. 

_ Bătătoare, la, ochi = — în die Augend fatlend, Quf-- 
fallena. 

Adiectivele. în-—tor „—toare se fabrică, de confrații 
noştri de peste Carpaţi din o sumă de cuvinte,. 
dar mai toate sunt nepotrivite. Forma tor e la noi: 
mai mult o formă de substantiv sau de 'adjectiv: 
substantivat, şi nu de adjectiv propriu cu substan-- 
tivul calificat alăturea, de aceea asemenea, încercări. 
au adeseori ceva forţat, siluese limba... - 

Un public constătător nu se zice româneşte ; precum. 
asemenea nu se zice ceeace cetim într! un: faimos- 
articol. literar. din toiletonul Concordiei (1866, eri Ă 
tica unui almanac) : 

Object legtitor de atenţiune. 

N emţeste die Aufme ksamhkeit fesselnd. Noi zicem :: 
legător de cărţi (subst.), dar nu: legiitor de aten-- 
ţiune (adject). . 

Asemenea exemple de germanisme credem că. 
„sunt de natură a deşteptă, în toţi cetitorii o dreaptă. 
nelinişte asupra soartei finale a unei limbi astfel 
maltratate; şi acest simţimânt sar pronunţă încă, 
mult mai tare, dacă toţi cetitorii ar fi făcut ceea. 
ce a trebuit să facem noi,- dacă ar îi cetit timp»
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de patru luni cu luare aminte mai toate foile ro- 
mâne din Austria. Atunci ar fi văzut. că germani- 
zarea limbei noastre "din partea, compatiio I[Or”de 
peste Carpaţi nu este excepţie, ci este! regulă, şi 

"că, citaţiunile reproduse de noi au fost numai oi 
slabă, culegere din o sumă nenumărată de: alte 
exemple de acelaş fel. - iu 

De unde'să provină acest 'fapt? din negligenţa” 
autorilor ? sau din un sistem de procedare precu- 
getată? In cazul dintâi lucrul se osândeşte. de la | 
sine, şi câteva critice, care să dovedească acelor 
domni, că publicul urmăreşte cu oarecare atenţiune : 
stilul d-lor, vor puteă aveă un rezultat bun pentru 
îndreptare. În cazul al doilea însă întrebarea este - 
mai grea: dacă în adevăr jurnaliştii citați vor să'şi 
justifice germanismele, atunci impresia ridiculă, 
ce ne-o produce stilul d-lor, nu este îndestul pentru 
ai îndreptă, ci noi trebue să scoatem toată cauza 
din sfera simţimântului. instinctiv despre ceeace. 

„este şi ce nu este limbă română, şi să o ridicăm la 

înălţimea, unei argumentări teoretice din principii.. 
Când zice Telegraful Român, din 14 Martie, 

anul 1868: 

  

N 

. . | ” 

De, vom a luă acest recurs spre examinare sub cuţit canonic, 
m 

- pentru ce constitue aceasta o eroare de limbi? 
Nemţii zic: unter das kr itische Messer nehmen, de 
ce să nu zicem şi noi «a luă sub cuțitul canonic?2 Ă 
Limba noastră: este o Jimbă încă săracă în idei, deabiă 
acum se dezvoltă cu progresul de cultură al în- . 
tregei societăţi; nu este bine să primim expresiile 
figurate . din limba germană sau din alte limbi şi 
să ne înavuţim. astfel po a noastră ? şi care ar fi 

- cauza legitimă, ce sar opune în contra acestei 
 procedări? | > 

Cauza, foarto legitimă, e care se opune în contra
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acestei procedăii şi care: n_ya_iertă nici odată 
germanismele.. jurnaliştilor. noştri de peste Carpaţi Dee u E - : -. ne pare că rezultă din -următoarele reflecţii: 

-4 Orce cuvânt este exprimarea unei noţiuni ab- 
/Stracte, prin sonuri articulate. Pănă când sufletul . 

“ jlomului nu s'a, înălţat încă la, o abstracţie, pănă 

? 

atunci nu are .cuvinte,: ci numai gesturi sau exela.-. . 
+ maţiuni nearticulate pentru aşi exprimă dorinţele 
“şi simţimintele Când însă în coriştiinţa copilului 
sau adunat mai multe imagini: despre acelaş fel - 
de obiecte, atunci: prin un proces psihologic cu- 
oscut se întunecă din aceste imagini tot ce aveau | 
dividual şi rămâne nuinai partea lor comună, 

prin care li 'se susține unitatea felului, şi această, 
restanţă, este ceea, ce se numeşte. noţiunea acelui 
obiect..De aci se vede, că, orce noţiune este abs- 
tractă, şi că prin urmare nu se poate află, nicio- 
dată, realizată în lumea, sensibilă. Noţiunea, carte 
d.e. nu se află nicăeri în realitate palpabilă i 
numai o carte-individuală, care cuprinde o sumă 

„ de însuşiri. sensibile ce au a, face cu cartea în ge- . 
“ere, adecă cu acea nălucire intelectuală (dacă mi 
se iartă cuvântul), prin care- suntem în 'stare să 
„recunoaştem orce carte ce ni s'ar mai prezentă de 
acum înainte ca un obiect de acelaş fel, de care 
sunt -şi cărţile văzute pănă. âcum. Această al strac- 
iune generică, se sensibilizează şi se deoscSste 3 
„altele prin cuvânt, ŞI cuvântul este numai ajutorul 
fonetic pentru'fixarea unei gândiri abstracte. 
„Insă, această abstracţiune a, gândirii are - grade 

* deosebite, şi gradarea, se face după cătăţimea-mai 
mare sau mai mică de sensibilitate, ce se mai păs- 
trează în gândirea, noţiunilor. Şi ceea ce se întâmplă, - 
cu noţiunile comparate între, altă, se poate în-. 
tâmplă cu una şi aceeaşi noţiune, adecă cu unul 
ŞI acelaş cuvânt, în deosebitele sale întrebuinţări.
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Se poate întâmplă, ca din suma de, însuşiri, a căror 
* gândire se deşteaptă, în mintea omului când-aude 
un cuvânt, să fie: mai ales ună, 'cazre în cutare | 
legătură cu alte cuvinte: să. ne pară cea mai. 
importantă, Atunci, dacă această legătură se în-.: 
tâlneşte mai des în „conştiinta, omului, dispare în-. 
cetul cu încetul, însă numai pentru acel. raport 
“special, gândirea restului de însuşiri sensibile şi 
rămâne pronunţată în suflet numai însuşirea, paa- 
“ticulară care a motivat văpontul. D. e. când zicem: 
“noi Românii: pământul! din mâncând 
nu .ne gândim însuşirile sensibile, care 
altfel se “deşteaptă, în mintea, noastră când îl auzim, 

- nu ne gândim la punerea obiectului pe limbă, la, 
mestecarea, lui. cu dinţii, etc., ci numai la unul 
din efectele sensibile ale mâncării, adecă la mic-. 
şorarea succesivă a obiectului consumat, şi ne în- 
chipuim că în acelaş mod vizibil se  piveurgd 

   

  

distanţa de pe linia pământului, ce o parcurg | 
cineva fugind: Aceasta este dam o nouă, abstracit 
iune” chiar în sfera noţiunii a mâncă. 

- Precum însă se cere, ca un copil pentru aaveă 
moţiunea unui obiect,. şi nu numai repr oducerea, 
|iaginei lui individuale, să fi văzut acest obiect 
de mai multe ori şi/în mai multe exemplare, altfel 
contopire ea, psihologică a calităţilor individuale şi 

răsărirea, celei esenţiale nu se întâmplă: asemenea 
pentru. cazul deosebitelor abstracţiuni în gândirea, 

aceluiaş cuvânt este neapărat necesar, ca, „acel cu- * 

vânt să se fi aflat; adeseori în aceeaş legătură-cu 

celelalte . cuvinte, în privinţa cărora nu i se.cere 

“ decât una, 'ânume din însuşirile sale sensibile. Nu- 

mai atunci. locuţiunea devine, cum se zice, con- 

venţională, adică şi-a şters în imaginaţiunea, noastră 

toată sensibilitatea, afară de acea, mică parte, care 

îi susţine raportul cu celelalte cuvinte din locu- 

* 
.
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“ţiune. O asemenea evaporare a sensibilităţii este 
aşa dar rezultatul unui fel de educaţii intelectuale 

__ anterioare, este un fapt psihologic, -care se află, 
identic numai în acele conştiinţe, în care s'a produs 
Îmi înainte prin uzul zilnic un grad egal de abs- 
tracţiune. Acum YOM înţelege Căuza, pentru care 
este cu neputinţă de a transplantă idiotismele unei. | 
limbi în altă limbă prin traducere literală a cu- 

„vintelor. Căci în ceailaltă, limbă, unde_acea legă- 
tură de cuvinte nu s'a produs dela început şi nu 
s'a; lăţit prin uz convenţional pănă la, ştergerea, 

„unei mari părţi a sensibilităţii, fiecare cuvânt deş- 
teuptă în conştiinţa celui ce'l aude întreaga. masă 
de însuşiri sensibile ale lui, şi în această masă, spi- 
ritul se confundă şi nu găseşte îndată şi adese nu: 

„găseşte niciodată anume acea însuşire, care a, jus- 
tificat şi care susţine raportul. - i | 

Pentru a ne convinge de aceasta, să revenim la 
exemplul .nostru de mai 'sus şi să încercăm al tra- 
duce literal în alte limbi: fuge mâncând pămân- 
„tul, franţuzeşte îl fuit en mangeant la _terre, -nem- 
ţeşte, er flicht îndem er die Erde issi. Cine cunoaşte” 
aceste două limbi, simte îndată că traducerile sunt 
imposibile. 'şi cauza este, că Francezii şi Nemţii, 
cari nu şi-au micşorat prin uz convenţional sensi-. 
bilitatea, acelor noţiuni; se gândesc la, întreaga ima- 
gine a cuvântului mâncare şi mai întâi la- meste- 
carea în gură, şi nu numai la acea parte, care a mo- 
tivat idiotismul român; adică la dispărarea obiec- 
tului consumat. Prin urmare fraza, astfel tradusă, pe 
lângă greşeala de a fi. ridiculă, mai are şi greşala, - 
mult mai rare de a-rămâneă cu totul neînţeleasă. 

Nu avem să cercetăm aci, cum se produc .ase- 
menea raporturi de idiotisme; dacă este maniera 
înnăscută a unui popor, sau influenţa climatică, 
sau invenţiunea unui cap genial, a cărui expre- 

ț- 

— 
.
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siune- nouă să se fi lăţit îndată şi..să fi devenit 
proprietate comună a poporului, sau mai bine toate 

„aceste împreună, care dau prima naştere idiotis= 
” melor.. Ceeace e'sigur, este, că întrebuinţarea unii 

„| - idiotism presupune dejă formată acea dispoziţiune 
a conştiinţei: intelectuale întrun popor, “care să 
admită cuvântul locuţiunii numai în partea trebuin- 

cioasă a sensibilităţii sale şi nu în celelalte. Fără, 
„această conformare anterioară a spiritelor, idiotis- 

„mul este cu neputinţă, şi traducerea lui iterală 

"“dintm'o limbă în alta, este cea mai mâre eroare ce. 
'se poate comite în contra limbei şi în contra spi- 
ritului unei naţiuni. | o 

„... Pentru a aduce acum toată explicarea prece- 
dentă la o formulă mai preciză, vom zice, că un 

“popor are un idiotism .de câte ori la un cuvânt: 
" împreunat cu altele nu gândeşte toată'sensibilita- 
tea lui, ci numai o parte mică prin care se află, 
în legătură cu celelalte cuvinte din locuţiune; sau 

- altfel zicând: idiotismul este o abstracţiune con- 

. Jentională. Prin urmăze înţelegerea lui atârnă, dela. 
"o ediitâţiune prealabilă şi comună a inteligenţei, 
care să “fixeze în: mod identic pentru toţi gradul 
abstracţiunii, fără, de care compunerea cuvintelor 

„din locuţiune 'nu are înţeles. Toate erorile limbis- 
tice (nu gramaticale) în traducere provin" dar din 

nepotrivirea, cantităţii de sensibilitate ce la auzirea, 

_“aceluiaş 'cuvânt se deşteaptă în conştiinţa a două 

„popoare diferite; sau cu o expiesiune tehnică: din 
incongruența sferelor cuvântului original şi a celui - 

tradus. | N e 

o Nemţii pot zice d. e. în. frază convenţională: 

„die Heyven liessen die Kipfe wie begossen. hingen, 

dar noi' nu putem traduce, cum face foaia Albind | 

“din 28 Aprilie 1668: - | a 

N 

„7
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je Domnii cei co aşteptau spectacole plecară capetele ca viirsați cu | 
pe IECE, | LL | DE 

' fiindcă în această locuţiune neobişnuită noi ne . 
„- gândim.la toată acţiunea, sensibilă a. vărsării cu 

apă, şi nu la efectul mai. mult moral ce'l are în 
vedere fraza germană. Cuvântul nostru convenţio- 
nal este ploat, care. din contră în traducerea lite- 

„xală de beregnet ax produce la Germani o impre- 
“sie falsă. Să - 
„Din aceeaş cauză Telegraful din 21 Aprilie 1868 
ace un germanism inadmisibil când zice: 

-- Baronul B. se ridică din postul său de Ambasador din Paris. 

„Noi la aceste cuvinte vedem trupul domnului B. 
ridicându-se de pe. scaun, pe când Nemţii. când. 
zic Baron B. aurde seiner Stelle enthoben, nu înţeleg 
decât o depărtare mai ideală dela funcţiune. 

Asemenea şi următoarele germanisme : 
In Albina din '17 Aprilie 1868: 
Comandantul Napier a devins pe Teodor regele Abisinilor în faţă 

de Magdala. ”- » a aa 

«În faţă de Magdala» nu e.româneşte, ci trebue 
să, se zică: înaintea oraşului Magdala. Nemţeşte: 
îm Angesichie -von Magdala. 

“In Foaea Societăţii din Bucovina (p. 120 din anul 
1367, nefiindu-ne la îndemână numerii apăruţi în 
1868): Da o 

_ '"Peologul începător se va introduce într'uh mod amăsurat în câmpia ” ştiinţelor teologice, - o ” a 
Nemţeşte : zvird în angemessener Weise în das Feld 

der iheol. Wissenschaften 'eingefiihui. | 

+ Da pag. 2 din acelaş an: E 
Vom înşira aici oarecare idei: bătătoare în aceasta, direcţiune. 

. i - A 4 
> + 

+ . 
: -
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Nemţeşte: diese Richtung einschlagend. : 

La pag. 100: 

Având Românii un stat consolidat, adevărata lor misiune zace. 
în cultul ştiinţelor şi al artelor. : 

Nemţeşte: ih acahrer Beruf liegi in der Pflege 
der Wissenchaften und Kiinste. , 

-» Federaţiunea din 2 Iunie 1868, în critica ce face 
q. A... Densuşanu asupra unei cărţi publicate de 
NOI, zice: n. 

Asupra confusiunei ideilor despre deosebitele specie de poezie: 
cari d. .critie nu le ia în consideraţiune, fără voeşte a le trage toate: 
pe.un calapod, vom reveni -mai în jos. - ” ! 

Nemţeşte : îiber einen Leisten zichen sau schlagen. 
Şi aşa mai departe., : . m 
Pentru' a variă lectura acestor citaţiuni, vom 

-axătă acum un ultfel de germanisme introdus în. 
foile române din Austria: germanismele mai fine: 
în reproducerea idealismelor nemţeşti. Aceste idea- 

'"lisme se potrivesc cu Grădul cel înaintat, pănă la. 
“care este în stare a se înălţă conştiinţa poporului 
german în abstracţiunile sale, şi în adevăr nu este 
popor modern, care 'să, aibă atâtea idei abstracte 
şi prin urmare atâtea cuvinte abstracte, câte le au 
Germanii. Cauza trebue să fie o predispoziţie na. 

turală. In proporţia, în care un popor este mai 

puţin impresionabil prin sensuri decât altul, în acea, 

“proporţie el va fi mai aplecat spre abstracţiunile | 

ştiinţei, pe când celălalt va îi mai atras spre sen-- 

sualitatea artelor. Cercetările cele mai. înalte de 
filozofie abstractă sunt fapta naţională a spiritului 
german şi englez, precum reprezentarea, cea Mai. 

perfectă a framosului în pictură--este, fapta naţio- 

'nalităţii italiene şi spaniole, .şi cea mai mare cla- 

ritate a formei şi a stilului, fapta; Francezilor, şi 

7 , . - , -. p . 

d . . - 

4
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niciodată la, - Italieni şi la Francezi nu se va putea, 
“ naturaliză filozofia “lui. Hegel, precum ' niciodată, 
„Germanii nu au produs coloratura vie a picturei. 
pene aceste osebiri fiind efectul unei i predispo- 
ziţii înăscute. 

< i A 65t5-0- usproducere credincioasă a acestei 
Messi In vocabularul francez, “italian, român 
sunt un şir de cuvinte, a căror sensualitate oare. 

„cum pipăită nu'şi află echivalent în nici un cuvânt 
german; şi vice-versa sunt în limba, germană cu- 
vinte, mâi ales noţiunile compuse, a căror abstrac- 
ţiune este cu neputinţă de'reprodus în limbele ro- 
mane. Or -ce încercare de a confundă aceste mar- 
gini de abstracţiune produce o falsificare a geniului. 
propriu al naţiunii şi rămâne neînţeleasă pentru 

„marea majoritate a poporului, prin urmare este 
osândită în fapt. Dar nici în teorie nu se poate 
Jjuştifică ; ; fiindcă nu ar fi drept să zicem, că limba 
germană este preferabilă celeie franceze. sau vice-. 
versa. Francezii cu plasticiţatea, lor sunt incapabili 
de ultimile abstracţiuni ale filozofiei germane, dar 
au în limbă o calitate tot aşa de prețioasă: lim- 
pezimea practică, pe când limbei 'germane în no- 
ţiunile ei cele.mai eterizate îi lipseşte tocmai con- ? 
rolul experienţei sensibile şi prin urmare siguranţa 
adevărului. Filozofia, lui Fichte este imposibilă în . 
limba franceză, şi—-să, o mărturisim cu sinceritate—: 
Francezii nu” pierd prea mult prin aceasta, 

Aşă dar noi nu suntem şi nu putem fi chemaţi : 
„a introduce în spiritul român toate fineţele idea-: 
lismului terminologiei germane, şi orce cuvânt ger- 
„man, care trece peste nivelul mai coborât al “ab- 
stracţiunii române, trebue să fie redus la acest nivel, 
chiar cu pierderea unui grad din idealitatea sa: 
idealitatea, pierdută i se compensează prin mai ma» - 
rea lămurire Şi simplicitate ce dobândeşte. |
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. De exemplu: adjectivele din Fouia societăţii buco- 
vinene (pag. 215 din 1867): 

. . ” Ă N 

“Noi românii voim o viaţă naţională conştiută şi scoposită A . 

ne par greşite în româneşte. Nemţii. zic cu deplină - 
claritate ziveckbemwusstes Leben, dax pentru noi «viaţa, 

“conştiută, şi scoposită» este: o abstracţiune fără. 
înţeles. Noi nu putem zice decât «o viaţă nâţio- 
nală care să'si cunoască. scopul. | | 

Din aceeaş. cauză 

Ea 

- - ” 

- Cultura specială de chemare - 

ne pare un germanism. (Spezielle Berufsbilduig). 
Şi propoziţia, cu care îşi începe Foaia. societăţii 

anul 1867: - | 

„Omul îinteliginte, care a devenit la cunoştinţa conştiută, că are etc. 

este un. germanism neînțeles pentru Români. Noi 
am zice: Omul, care începe. să simţă sau să, ştie 

că are etc., dar nici odâtă; care a devenit la cu- 

noştinţa conştiută. (Nemţ. bewusstes Erkennen). 
Ne mărginim la exemplele citate şi. terminăm 

aceste observări asupra germanismelor, provocând 

j juna._generaţie_ de_amtori-români din _Anştria_să, 

' Dărăsească direcţia urmată pănă acum de jurna- * 

- lele lor. În mijlocul luptelor de naţionalitate, ce 

în imperiul austriac se agită mai mult decât or 

unde, şi în lipsa de o literatură română destul de 

bogată, compatrioţii noştri de peste Carpaţi uu 

“ Andoita, datorie de a păstră, cu scumpătate spiritul 

“deosebit al limbei materne şi de a nu'l fusifică prin. 

elemente străine. Căci o cauză naţională apărată - 
| Ja o limbă stricată, ește. pe câmpuri litera O Câuză, 
pion ută, şi de sigur cu «organe corporale» cu «mu-. | 

„4 zică de pisici», cu «legători de atenţiune», cu «cu-. 

zite canonice» nu vom puteă întări împotrivirea 

A 

?
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(patriotică în contra, . germanizării şi a maghiari- 
| zării din Austria. 

Pa IL. ă 

"O altă: grupare de greşeli .caracteristice în -nu- 
- mitele jurnale se deosebeşte prin dispr oportia, între 
„fateala, gândirii şi forma prin care se_ exprimă, atât; 
pn construcţiunea, ” fazei cât şi în întrebuinţarea. 
cuvintelor. Fraza nefiind decât exprimarea unei 

“idei, înţelesul şi puterea fiecărui cuvânt din ea se 
îndreptează, numai după cuprinsul tutulor noţiu- 
nilor din gândire. Stilul prozaic este bun, când. 
între cugetare şi propoziţie “este 'cei mai. strâns ra 
port de cungruențit; stilul devine greoi, când 'nu- 

„ mărul de cuvinte întrebuințat este prea mare pentru. 
idea ce au să exprime; stilul este exagerat, când. 
înţelesul. Saul intensitatea, cuvintelor izolate covâr-. 
'şeşte intensitatea gândirii ce vor -să o exprime în. 
împreunarea lor, stilul este prea yest+âns—dar de. 
acest extrem'nu e de tr ebuinţă, săme ocupăm, căci. 
în scrierile române de pănă acum nu credem că. 
se va constată vre undeva 'o prea mare îmbelşu-- 
sare de idei în comparare cu cuvintele întrebu-, 

| înţate. 

propie prea mult de ultimele margini ale unei cri- 

Ce e drept, întrebarea pusă în acest, fel se a- | 

tice îngăduite. Căci în fine stilul greoi provine din |. 
înţelegerea grea a celui ce scrie, şi cine face vorbe- 
multe” la idei puţine, are o cauză foarte firească. 

ă pentru aceasta. Insă, din parte-ne ar fi o lipsă de. 
rezervă -neiertată, când am numi această cauză cu! 
adevăratul 'ei cuvânt şi când am aplică epitetul 
respectiv la major itatea, jurnaliştilor noştri. „Aceasta. 
nici nu ne este intenţia. , 

* Noi venim din contră a apără inteligenţa colg- 
7 

7
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gilor de peste Carpaţi în contra propriului stil al 
d-lor, care o ascunde întru câtva, şi ne vom în- 
cercă să arătăm, că este numai o rea deprindere 
în forma din afară; şi nu un defect al cugetării, 

care îi face să'şi întunece ideile prin introducerea 
unor cuvinte pe cât logiceşte. de prisos pe atât 
urîte la uz. . o a 

După cât am putut constată, cele mai obişnuite 
din cuvintele, care îngreuiază stilul compatrioţi- 
lor noştri din Austria. Sunt pronumele acele în 

„toate genurile şi cazurile lui şi conjucţiuăcă ză şi” 

cumcă. Exemplele următoare pentru această ercăre 
stilistică probează întinderea răului şi trebuinţa de 
al stavili odată... o o 

Incepem citaţiunile cu un pasagiu, care are me- 
ritul de a, fi în felul său un model foarte lămurit: 

Transilvania din 15. Fevruarie 1868 serie (pg. 
14 şi 15): a 

Comitetul cu privire la opul d. ].. Chițu decide, ci acela să se 

retrimiţi domnului auctor pe lângă observaţiunile făcute la acelaş 

din partea Comisiunii esaminatoare, compusă din unii membrii ai 

Comitetului, eu.acea' indigetare, că numitul: domn folosindu-se de 

acele Observaţiuni, să-şi prelucre opul în acel sens, şi retrimiţându'l 

la Comitet, acesta apoi îl va recomanda adunării generale. 

Se poate o propoziţie mai grea la înţeles şi mai 

urîtă, la auz? şi aceasta numai din cauza pronu- 

melox nestârşite acela, acelaş, acea, acele, acel, acesta, 

a: căror întrebuitiţare îi cazul de taţi este cu a- 

tât mai inexplicabilă, cu cât din nici-un punct 

de vedere nu erau necesare, fiindcă, fraza întreagă, 

ax deveni .mai simplă, mai clară şi mai plăcută - 

la, auz înlăturând acele demonstrative. Pronumele 

demonstrative,se pun pentru a îndreptă atenţiunea 

în cazurile unde altfel ar rămânea nefixată asupra, 

cuvântului important. Dar unde -direcţia este de 

T. Matonescu — Critice, Vol. 1. . 1 
. ,
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la sine indicată prin celelalte cuvinte, îndreptările 
| pa pot produce decât confuzie. Proverbul german: 

5 unt atâţi arbori, în cât nu mai vezi pădurea. 
Cele zise se vor ilustră şi mai mult prin urmă. 

toarele citaţiuni : 

Telegraful. român. din: 25 Apr. 1868: 

O cestiune nouă se vede pe orizontul politic, şi aceea este ceea 
a fortăreței Mainz. 

“După logică şi eufonie: O -cestiune nouă se 
vede pe orizontul politic, aceea a fortăreței Mainz. 

Albina din 18 Aprilie 1868: 

Dr. Maniu e de părerea aceca, că emendamental acesta e nu- 
mai ete. .. - 

Mai româneşte: D. Maniu e de părere, că acest 
amandament etc. 

Transilvania No. 1: | 

Avem a înregistra împrejurarea cum că d. Eutvis ete. 

A. înregistră împrejurarea, cumcă...! 

Telegraful din 14+ Mastie 1868: 
De aci urmează şi aceea ci înv ăţitura.,, 

“Adocă : de aci mai urmează, că învăţătura. 

Federaţiunea din 15 Aprilie 1878: 

Ne dăm,un cont destul de chiar despre aceea, că ce va să zică 
* când poporul francez este nemulţămit. 

Mâi simplu: despre ce va să zică ete. 

Telegraful din 25 Aprilie: 
Cugetând acum puțin asupra. lucrului, apoi venim la'convingere... 

«Apoi» e cam târziu;. dacă se poate : îndată, 
şi atunci nu se exprimă a parte, ci se zice: cu-:
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getând. asupra lucrului, venim la convingere. Nu- 
mai în stilul epistolarielor din Germania “secolului 
18 se mai află construcţiuni cu sintemal und all- 
dieweil avir iiber die Sache nachdenlen, alsdann ge- 
langen 1vir zu der "Uebeizeugung. 

Transilvania din 1-Mai 1868: 

D. Vice- preşedinte a - primit de la Excelenţia Sa d. Preşedinte 
o scrisoare a d-lui secretar privitoare la redigerea, foii, cu acea în- 
Sărcinare, ca, aceea să se propună comitetului. 

“Dot Transilvania. din 10 Ianuarie: 

a 

“Propunerea „însă cade prin acea declaraţiune a d-lui Chita, că - 
comisiunea respectivă încă mu şi-a încheiat lucrările. 

Familia pag. 143: 

R. C., acesta e numele unui nebunatie din Viona, a fost fiul 
unui teatralist excelinte şi- a av ut acea idee îipsă, că el e aduniător 
de tesaure. . 

Româneşte fără acea şi fără el: a avut idea, 
fixă, că e adunător de tesaure. | 

Tot Familia la pag. 144: 

Vă ragtim să ne înştiințaţi "i încă odată, că cum să strămutim 
adresa. | : 

„Că cum să strat o adresă,! 

Albina din. 17 “Aprilie 1868: 
A. Osasy interpelează pe ministrul de interne, că pe care lege 

s'a bazat... 

„Că pe care! . > 

Telegraful Român din 14 Martie 1868: 

După aceasta Parohul gr. or. din Romos Vasiliu Basaraba adause 
din parte-şi cam urmittoarele : „o. 

Tlustrisime domnule Comis-locuţiitor! 
Cu acela simţ de. respect îmi iau îndrăznire a face” „cunoscut, 

- precum că şi eu fiind ales. ca deputat din Se. Orestei spre a veni 

şi a a gratulă Ilustrăţii Voastre, pe lângă aceea căţţi poftim să tră-
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„eşti la mulţi ani, îndrăznese aţi face cunoscut şi accea că înțe-. 
legând parochii noştri de legea gr. reser. din Sc. Oraştiei că sunt , 
ales aţi gratulă, mau rug gat, ca în numele d-lor se descoper II. 
Voastre şi acea dureroasă î împrejurare, ete. 

ui După asemenea citări de stil îngreuiat, face o 
impresie îndoit de neplăcută în scrierile acestor 

jurnalişti exagexazea cuvintelor întrebuinţaţe pentau. >, 
a._exprimă ÎUCrȚI IUL: SI pie dE Dâtura lor. Dar se 

vede că, şi aci, Că în" toate” Tăciurile, un. extrem 
greşit naşte greşeala celuilalt extrem, şi mintea, 
autorului întârziată prea, mult prin cuvintele sale 
cele de prisos caută a'şi răzbună prin zborul făr 
de veste spre. o idee nepotrivită în exagerarea ei. 
De exemplu un corespondent al Albinei (de la, 

2 Mai 1868) vrea să scrie ceva 'despre o socie- 
tate de cetire, ce s'a înfiinţat în. Beiuş, Şi. se ex- 
primă aşa: - 

   

Mult onoraţii patroni ai societăţii noastre de lecturii (din Beiuş) | 
dorese poate ferbinte unele înştiinţări despre starea acelei Societăţi. 

Dacă inimele patronilor dela, Beiuş fierb numai 
la dorul de o înştiinţare. despre starea şocietăţii 
de lectură, în ce stare de temperatură se vor afli. 

“la întrebări :mai importante ? Nouă ne e „e teamă, 
că celui ce fierbe la lucruri aşa de mici, hui mai 
mă rămâne la, lucruri mai mari decât să se evaporeze 

“jeu totul... - 
„+ Când asemenea exagerări în expresiune ar îi 

izolate, nici nu ar merită, vre-o relevare critică. 
Dar o repeţim: numărul lor este aşa de mar: 
încât au stricat stilul jurnalelor române, atât a, 
celor austriace, cât şi a celor. din România, şi ce 
este mai rău: cu cât lucrarea cere un stil mai 
simplu şi mai rece, cu atât acele salto mortale de 
xocahular sunt mai dese. O 

Se poate, de. exemplu închipui o scriere mai 
: stâmpărată şi mai diplomatică, decât protocolul 

+
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punei şedinţe? sau o dare de seamă pentru intra- 
jixea banilor de subseripţiune, etc.? Ei bine, tocmai 
asemenea prilejuri le caută jurnaliştii pentru a'şi 

"fi coloră limbagiul cu expreşiunile cele mai vii. - 

Transilvania (| Fevrumie 1868), continuând pu- 
“blicaiea protocolului adunării dela Cluj din anul 
trecut, zice întrun loc: | 

_ Adunarea primeşte. ambele aceste propuneri între cele mai sin- 
cere şi însufleţite aclamaţiuni; şi când vine a'şi descoperi aci votul 

"său-de mulţumită profundă tuturor locuitorilor români de Clusiu 
precum şi d-lor diletanţi, ce Iuară parte în “concert: cu bucuriă 
răpesc ocaziunea a însemnă po aceste pagine nai vârtos două 
nume, numele graţioaselor . domnişoare Aurelia Popu şi Isabela 
Vasiciu, dintre care una mai întâi ne încântă prin jocul său pre 
forte-pian, executat.cu desteritatea unei artiste, ear cealaltă ne 
fermecâ prin frumuseţea melodielor etc. “ 

In Federaţiunea din 9 Mai 1868 se vorbeşte de 
o altă societate de lectură, în care se propune a 
se luă nu mai. ştim ce măsură secundară, 

propunere pe lângă care se alipiră cu înfocare inimile meimbrilor. 

Transilvania, întrun prea faimos discurs asupra, 
literaturei române şi lipsa unei istorii critice a lite- 
raturei. române, zice într'altele (numărul din 15 Fe- 
vruarie 1868): | ai 

Din “aceste înşirate pănă aci, deşi numai po scurt şi aşa zicând 
ca prin- treacăt, waţi putut convinge, Domnilor ! că avem şi noi li- 

teratură şi încă ce literaturi ! Insemnată prin anticitatea sa, remar- 

cabilă prin estensimea sa şi demnă de considerat prin prestanţa sa! 

Ce nu avem, ce ne lipseşte dar? 
- Nu avem, ne lipseşte, domnilor. un panteon, unde aileții ador- 

miţi ai literaturei noastre să-şi alle recunoştinţa. şi remunerarea 

meritată, şi lângă tipririle lor să vâdem strălucind acolo icoanele 
“atleţilor, cari sunt în viaţă şi lucră încă, ca văzând exemplele lor 

măreţe, să învăţăm etc. Ă - 

In acslaş discurs aflăm fraza: 

Să punem o sărutare fierbinte. şi pe modesta cruce a poetului 

“Toan Văcărescu. El 'a cântat amoarea, poharul, primăvara, glo- 

Dai A
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riilo pierdute. Şi când cântă naţionalizul, părea că auzi umbra 
plângândiă a lui Stefan pe ruinele mucezite ale patriei cizute. 

Mivaculoase exemple de. astă, manie-a exagerării. 
“se află în scrierile beletristice, în Familia, “în n0- 
vela d-lui Marinescu Petru Rareş, în almânahul de 
la Oradia măre Fenice, 6t6. In acest din urmă, 

„dacă ne aducem bine aminte, se povesteşte iavăş 
„pe lung şi pe larg istoria propriei sale înfiinţăuri, 
şi se spune între “altele că «cestiunea, vitală a al- 
manahului flăcără necontenit pe buzele. conducă- 
torului», etc. etc: 

4 În chiar interesul jurnaliştilor români din Austro- 
Ungaria noi nu putem decâtisă ne exprimă pă 
iotea de rău la aflarea, unor asemenea abateri sti- 

listice. Căci din cauza lor foile de peste Carpaţi 
nu vor puteă pătrunde niciodată în masa, popo- 
rului şi nu vor aveă prin urmare nici o înrâurire. 
asupra, societăţii române: In starea, de faţă a cul-" 
turei noastre este încă o cestiune controversată, 
dacă prin literatură, îni deobşte, fie cea mai bine 
scrisă, putem produce cu oare care siguranţă. o 
deşteptare a simțului de viaţă, în “poporul :român: 
Dar ceeace. e-sigur şi mai presus de controversă 
este, că nişte scrieri pline de germanisme, de,exa- 
gerări şi: de confuzii stilistice, c ca cele arătate, nu 
pot aveă nici cel mai mic rezultat, pozitiv asu- 
pra naţiunii noastre. Şi aceasta este o daună cu 
atât mai mare,-cu cât de altminteri jurnalele ro- 
mâne din Austria se deosebesc prin silinţa neo- 
bosită, prin regula şi consecinţa, cu care îşi ur- 
mează, fiecare direcţia sa politică. N 

MI. 

„Ne rămâne a vorbi în fine despre ceeace am 
numit alsa originaliiaie în limba jurn nalelor române: 
e
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austwiace. Cu această numire am voit să calificăm 

” atât introducerea de prisos a cuvintelor nouă acolo. 

- ude —ivem.alte casante vechi cu acelaş înţeles, 

CRT ŞI întrebuintarea. nemotivati-de=cuvintevechi 

pentru_alt înţeles; decât cel obişnuit. Prin urmare 

"nu or ce introducere de cuvinte nouă şi or ce apli- 

care de cuvinte vechi la înţelesuri nouă constitue 

o originalitate - falsă, ci eroarea se comite numai. 
acolo, unde introducerea este de prisos şi aplicarea: 

“ falsă: In cazurile din urmă însă ne credem cu atât 

mai mult datori a combate o asemenea tendenţă 

spre invenţiuni nouă, cu cât fenomenul ei nu este 

izolat, ci stă în raport cu un şir de alte procedări: 

analoage în literatura noastră. Aceeaş originali- 

-tate falsă a. autorilor şi aceeaş tendenţă de a 

pn toaţe o întâlnim: şi în sfera gramaticală 
A e . . 1” . . A 

(şi pe tărâmul discuţiunilor ortografice. 

_ Greşala, fundamentală în toate aceste "provine 

din necunoaşterea valorii proprii, ce o are limba, 

unui popor. Limba în or ce manifestare a ei, în 

gramatică -ca şi în expresiuni şi idiotisme, este. . 

un „produet pocosar-si insine rai naţiunii, şi in- 

dividăt- fu o “poate nici odată modifică după ra- 

“ţiunea,. sa izolată. Fără, îndoială, limba nu există 

decât în raţiunile indivizilor, şi toată viaţa îi 

este atârmată de cugetarea şi reproducerea în min-, 

ţile generaţiunii prezente” şi a celor viitoare. Insă 

" această viaţă în esenţă nu este reflexivă, ci. instinc- 

" tivă, şi se produce în majoritate cu forţa fatală a 

legilor naturale, şi nu după axbitriul. reflecţiunii 

individului. De aceea limbile s'au înavuţit şi se îna- 

vuţese totdeauna prin, scrierilS pOSțilOr g6hiali, cari, 

fâză a se gândi la teoriilG lhmbistice; se-exprimă 

+ după simţimântul cel au despre ceea ce este potrivit ' 

cu limba, lor; dar nu se înavuţesc niciodată prin fi- 

lologi, prin membri de societăţi academice, etc., al
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căror studiu reflexiv îi face capabili de a aiîlă le- 
(gile ascunse ale simţimântului, după care poporul 

i jicu poeţii săi şi-a creat şi'şi măreşte limba, dar îi 
ifoce totdeodată prin chiar faptul acestei reflecţiuni 
ncapabili de a o formă şi reformă din nou. 
Şingurul _rol_ce. scriitorii reflexivi, filologii mai 

întâi dar apoi.şi ceilălţi prozaişti ai ştiinţei, îl pot 
aveă în_ privinţa limbei lor materne, este de a 1 se 
supune fără împotrivire, de a 0 râcuiioaşte ca au- 
totităte legală a nâturei proprie a poporului lor.. 
In această privinţă ei se află în poziţiunea oame- 
nilor de ştiinţă, fizică, a căror chiemate este de a 
descrie fenomenele şi de a le explică, constatân- 
du-le legea. după care se conduc, iar-nu de a face 
hipoteze, . despre .ceea ce ar fi trebuit. să fie acele 
„fenomene. Ce am zice de un astronom, care în loc 
să ne explice legea lui Jupiter, ne-ar spune că Ju- 
piter după calculul lui s'ar .cuveni să se mişte mai 
bine între Mercur şi Venus, decât între Maxvs şi 
Satumn ? Sa Sa 

Tot aşa, de nepotrivită ne pare procedarea .filo- 
logului, care ar voi: să ne silească astăzi. să zicem. 

ursili în loc de urşii, sau ul Domn în loc de Dom- 
nul, sau meniciune, în loc de menire, motivând ase- 
menea schimbare prin faptul că aşa i se pare lui 
măi raţional. ăi - 

Singura rațiune de îngăduit; în această materie 
este uzul poporului, care. face lege, şi care îşi are 

„totdeauna cauza lui binecuvântată şi mai profundă, 
decât rajţiunile îilologilor. Astfel scrierile, care se 
încearcă, a silui o limbă, precum sunt de exemplu 
la noi Tentamen criticum al lui A. 'T. Lauriânu, 
Gramatica d-lui Cipariu, Dicţionarul Academic Lau- 
rianu-Massinu, nu. merită, să fie calificate decât de 
„curiozităţi literâre fără valoare practică în- ceea, ce 
priveşte. direcţia lor originală la formarea limbei. 

    N Ă =
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“ntre forma limbistică, ce unui individ îi pare. - 

mai raţională, şi între forma obişnuită în dialectul . 

cel' cult al poporului, nu este iertată nici măcar şo- 

văirea,. Forma. individuală trebueşte înlăturată şi . 

“n uzul trebiieşte pri erioară. - 
pi Ce TAI IaTO II DOTtarIIEI i 
(i Este de cea, mai mare inipoităriţă pentru direcţia 

sănătoasă a unei literaturi de a se pătrunde de 

acest, adevăr. Căci în opoziţia dintre formele gra- 

viâticale sau expresiile limbistice originale primite 

de un număr mărginit de autori, şi dintre formele 

şi expresiile-obişnuite în dialectul cult al poporului, 

limba poporului rămâne totdeauna, deasupra, şi nu 

este exemplu în istorie, ca vreodată .să se fi-întâm- 

plat altfel. Rezultatul necesar este dar, că o lite- 

ratură scrisă. în asemenea mod rămâne "înapoi şi 

se perde pentru popor, şi că acesta îşi continuă 

calea, sa, fără a se puteă lumină de învăţătura alt- 

mintrelea poate folositoare a literaţilor săi. 

Când astfel de originalităţi se produc în scrieri 

'ca, cele citate ale d-lor Laurian şi Cipariu, eroarea, 

„deşi. nu rămâne mai puţin eroare, arată totuş stu- 

diul răbdător şi consecuent, din care a izvorit şi, 

scuzând prin 'acâasta pe autorii săi, poate produce 

prin luminarea altor întrebări dealăturea oare care 

folos: . ÎN SI 

Dar când se vede mania originalităţilor din partea 

multor autori ai noştri, care poate niciodată nu au 

gândit cu seriozitate asupra innovaţiunilor ce le în- 

cearcă, ci le introduce numai din deprinderea ne-.- 

coaptă de a, face altfel decât cum face toată lumea, 

atunci arma adevărată ce i se cuvine, nu este cei- 

cetarea, serioasă, ci persiflarea satirică precum & în- 

cercat-o domnul Alecsandri, şi locul propriu pentru 

ilustrarea acelor elucubraţiuni originale ar fi scena 

" comică sau jurmalele de felul «Ghimpelui» şi al- 

. «Nichipercei». |
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Câteva exemple, vor ar ăta, că, această judecată 
nu este prea aspră. 

Junele poet de peste Carpaţi, - d..J, C. Fundescu, autorul fru- 
" moasei poezii «Florica», publicată într'unul din: numerii trecuţi ai 

foii noastre, reintornând. din străinătate petrecu o zi în jurul nostru 
şi avu frăgezimea de a ne promite conlucrarea sa. 

mea 

Aşa, cetim într'o pagină 41l-a, Familiei. 
Lăsând la o parte imaginea petrecerii domnului 

Fundoscu în jurul colaboratorilor «Familiei», ne în- 
trebăm numai, ce însemnează «frăgezimea, unui 

poet de a promite o lucrare»? Adj Scriu fraged 
„Prin uz convenţional se poate aplică ş şi în înţeles „ 
mai ideal. Dar. substantivul frgezime aplicat în 
sfera, ideală, îşi aduce cu sine tot parfumul meseriei, 
de la. care este împrumutat, şi dă bazei întregi un 

f aer de măcelărie. 
Şi apoi ce construcţiune : este acea a verbului 

peintor: 1 «D. Fundescu reintornând din străi- | 
nătate ?»  Reintornând pe cine? Pe sine însuş?, 
Atunci româneşte se_zice reintor nându- -se, cu cons- 
brucţiunea reflexivă. 

Asemenea pe o pagină, 144 a aceluiaș jurnal 
se zice: 

7 [3 

„For cade reintor când din Veneţia a nebunit, - 

Româneşte: reîntorcându-se. 

Nu cumva Familia are dorinţa originală de a, 
 stârpi verbii reflexivi. din limba română? 

Pentru a ne despăgubi, Federaţiunea din 9 Mai 
anul. 1868 introduce un reflexiv acolo : unde nu 
trebue să fie: 

"Oare putem noi să ne uiti. de acele zile ? 

Româneşte uităm ceva şi ne uităm la ceva, dar 
nu He uităm de ceva. 

+ 
. 
.
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- In acelaş număr vorbeşte Federaţiunea de un 

document de concesiune referitoriu la calea ferată dela Oradea mare. 

- Noi am apucat odată a zice relativ, precum. zic 

toate limbelo romanice. Pentru ce să inventăm cu- 

vântul referitoriu ? şi nota-bene când document re- 

feritoriu este un non-sens? Un om poate fi refe- 

ritoriu—formă activă, dar un document este numai 

relativ—formă pasivă. _ 
Insă dacă originalitatea a născocit forma de re- 

feritor în loc de 'relativ, o compensează prin o în- 

toarcere inversă a altei expresii . obişnuite. După 

„ce toţi ne am obişnuit să zicem o ofertă de bani, 

aflăm în Albina din 12 Mai: 

„ Consemnarea bunovoitoarelor oblate în favoarea Alumneului roman. 

Şi expresia bunevoitoarea este falsă. Noi zicem: 

bună-voinţă, însă zicem binevoitor, „Vinevoeşte.' Cu 

drept cuvânt ; căci substantivul se califică prin 

adjectiv, dar adjectivul şi verbul se califică prin 

adverb, a i | | 

„Prin urmare oblata bunăvoitoare este o eroare 

atât în contra obiceiului cât şi a gramaticei. Dar 

ce e drept —e originală! Ra 

„Verbul ferre mai are şi altele de suferit în jur- 

nalele austriace. In No. 1 al Transilvaniei cetim 

despre. 

Retferata d-lui secretar, 
. i . 

“unde obiceiul întrebuinţează forma pasivă, relaţiunea. 

sau, când aceasta e ambiguă, raportul.  Referata 

axe pentru noi un aer despreţuitor: Transilvania. 

viu. fuge de cuvântul raport, căci îl vedem între- 

buinţat în acelaş număr mai la vale; însă această. 

" concesiune la uzul comun ne o rescumpără şi aci
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prin adjectivele baroce cu care îşi însoţeşte sub- - 
„stantivul : 

, 
4 

un raport informativ şi opinativ. - 

In Federaţiunea din.9 Mai cetim trei expresii 
stranie de acelaş fel: 

Protocolul şedinţei trecute se străpune casei deputaţilor, 

şi apoi 

Moţiunea să se transpună la Ministeriu, 

şi înfine 

Se decide îndrumarea epistolelor la comisia de zece inşi, 

Nu cunoaştem ce: păcate are verbul a 7rimite de 
se fereşte d. colaborator al Federaţiunii cu atâta, 
stăruinţă, de el şi 71 înlocueşte cu expresii care de 
care mai extraordinare ? Ce e drept, după mulţi: 
mea, sinonimelor se iudecă bogăţia unei limbi Şi 
gradul de fineţă al deosebirilor intelectuale înta'o 
naţiune. Dar aceasta este un fapt, care se află sau 
nu se află în masa poporului, şi dacă nu se află, 
nu se poate creă în mod artificial de fie cine: Este 
o procedare nevrednică, şi: neadevărată, când ÎŞI | 
dă cineva, aerul de a aveă mai mult decât are. 
Deosebiri fine ale :noţiuniloi, care trec peste sfera 
uzului primit în popor, sunt iertate numai în trac- 
tate ştiinţifice, şi atunci întrebarea încetează, de a, 
îi, limbistică, căci pentru cuvântul cel nou se dă 
0 definiţiune proprie a, lui şi prin urmare s'ar pu- 
tei numi tot aşă de bine X sau Z, 

In acelaş număr 3 Sa - 

In fiecare şedinţă. ne surprind şese până în zece membri. cu opuri frumoase originarie, cu poezioare mândre şi cu traduceri une.
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Noi zicem; şease pănă la zece membri, dar nu. 
pănă în. - “ 

S'a deţermurit 

cu înțeles de: s'a hotărât, pe când. înţelesul pro- 
priu al cuvântului dețeirmurit ar fi mai curând sa. 
mărginit, sa îngrădit. 

Numărul din «Musa românii» a eşit şi suntom foarte îndestuliţi.. 

Limba de rând zice mult mai -bine mulţumiţi; 

îndestuliţi este un compliment îndoios pentru nu- 
mărul l al acelei muze române. 

“Intr'o contersare cu cetitoarele î în Familia se zice: 

De aceea vă spun din capul locului, s să nu vă miraţi, de cumva. 
veţi căscă prea des cetind aceste orduri. . . 

Ordurile Familiei însemnează rânduri. 
Telegraful din 25 Aprilie vorbeşte de 

„.. Mişeămintele politice, 

adică mişcănle. 

| Parte integritoare, .: 

expresia, consacrată din franţuzeşte este parte îni- 
tegrantă. 

Când ar zice Telegraful: iitregitoare, ai crede cel 
-puţin, că vrea să romanizeze forma; dar întegri-: 
foare nu are nici un motiv binecuvântat. După. 

"aceeaş analogie am trebui să zicem delict flagra- 
tor în loc de flagrant. 'Tot aşă aflăm mai . jos 

Putere impuniătoriă, 

în loc de impozantă. Dar apoi şi 

Prusia reprezintantă a întregului. 

Va să zică nu este antipatia, în contra formei 

ant, ci numai tendenţa de a vorbi altfel de cum 

vorbesc ceilalţi. - 
. - -
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Foaca; Societăţii din Bucovina vorbeşte de 
. tineri capaci.: 

O tarturie poate fi capace, un tâniur este capabil. 
In Alina „din 19 Aprilie 

"A dăruit doui stele de metal pentru înstinelul emulâţiunei (la 
şealari), 

adică pentru instigarea. . o 

„Steagul s'a Vinezis, 

adică s'a binecuvântat. 

Transilvania din 1 Mai: 

Comitetul fii aşa zicând improvizat cu punctele dechiaraţiunei 
d-lui secretar,. neavând comitetul timp a cugetă cu seriozitatea 
cerută asupra acelora. 

Comitetul improvizat cu puncte înseninează, că 
punctele s'au .proclamat în pripă membri ai co-. 
mitetului. Înţelesul însă este: . Comitetul fu sur- 
prins prin. e 

Transilvania în No. 1 din 1 Februarie. 
„Domnul 1. R. pledează pre lângă propunerea d-lui dr. - 

A pledă pe lângă o propunere”! 

Aceia, cari se cuprind cu asemenea lucrări, i 

„adică 'se ocupă de. o N | 

D. B. ia cuvântul şi între atenţiunea generală aduce la: cuno- . 
- stințe adunărei. Ă 

Intre atenţiune ? 

So rapoartă şi despte. fondul destinat pentru eter nizarea me- 
imoriei Iaureatului poet; Andrei Mureşanu, 

Aci originalitatea, este. de scuzat. Limba, YO- 
mână cu bunul simţ profan - ce o. caracterizează, 

„nu ar fi aflat nici odată în vocabularul ei cel de
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rând un cuvânt vrednic de a exprimă o idee aşa 
„de încântătoare în originalitatea ei! Ce simptom. 
admirabil al timpului! Fonduri pentru eternizavea 

- memorielor! Imortalitate după măsuri şi greutăţi ! 

Membrii asociaţiunei se adunari împreună cu un număr respectat 
de oaspeţi. 

Număr vospectat ? Poate respectabil. - 

" 'Teleg graful: din. 14 Martie : 

Treaba cestiunată nu se va decide. 

Adică treaba, în, cestiuue. Ce înţeles poate avea 
treaba cestiunată ? - 
” Multă supărare face acelor jurnalişti şi cuvântul 

-Prancez.. Kzancez e un cuvânt bun românesc, obiş- 
„nuit de mult! timp în România liberă, format după. 
“analogia curată a limbei noastre, Genova — Ge- 
novez, | Holande andez, ete. Dar aceasta nul 
apără, de Tes pingerea, coniraţilor de peste Carpaţi, 

- cari caută care de care numiri mai originale pentru 
a'l înlocui. Transilvania vorbeşte de un.poet franc; 

-- Abina' de. o parte francească, alţii de [ranoic; ari 
„de (ranco gălia şi cu Toate aceste francez este şi 
„rămâne cuvântul cel mai bun.: Franco-galic se ra 

. poartă la timpurile. evului vechiu şi nu se potri- 
; veşte cu însemnarea actuală, ear franc, francese, 

= francie sunt de-a dreptul false referindu-se la Franci,. 

". seminţie germană (Pranten), şi nu la Francezi 
(Pranz osen). i 

- Transilvania în primele sale numere publică o 
(privire fugilivă peste. literatura română, în felul ei 

     

un model caracteristic. Autorul din extasă în.ex--. 
tasă, ajunge la culmea sublimului, face şi pasul - 

-. despre care vorbeşte răutăciosul proverb îrancez, 
- şi conchide că noi avem şi. eroi şi literatură în 

calitatea, şi cantitatea dorită şi că acum ne lipseşte 

7
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numai un Plutarch şi o Istorie critică a literaturei 
naţionale (pag. 81). Aceste idei sunt exprimate 
întrun, stil, a cărui originalitate se va apreciă din 
următoarele două probe: 

Enache: Cogălniceanu, eroldul de pe urmă al cetăţii naţionali în 
-Moldo-România, a depus trompeta sa. N 

Şi în partea, finală : | E 

Eaciă colea falanea, .politicilor şi a publiciştilor...: mai colea alţii, 
care îşi culeg merito pe câmpul verde al ştiinţelor naturali ; alţii 
cari asudă pe piscurile ţepeşe ale filosofiei, ete. 

Să mai continuăm cu citaţiunile ? Să mai vor? 
bim de/lucrăţivitatea/ ştiinţală, de limba propunepvă 
şi ființală; de meniclăncu şi de repețiciunile, de aşe- 
zămintele pusiţive ale Foaei din Bucovina, care ur- 

_meăză îndemnul d-lui Aron Pumnul? 

Credem, că exemplele de pănă acum sunt de 
ajuns, şi că-cetitorii sunt puşi. în stare să, judece 
înşii în cunoştinţă de cauză despre dreptatea unei. 
împotriviri critice în contra degenerării limbei din. 
jurnalele austriace. - 

Această datorie odată împlinită, putem recu- 
noaşte fără rezervă, că publicistica română în 
Austria se află într'o poziţie mai grea decât cea, 
din “România liberă, prin elementele: străine, în“ 
mijlocul şi în contra, cărora. este silită a se luptă. 
In. această, împrejurare scriitorii jurnalelor politice 
(dar nu ai celor literare) gor puteă află o 'scuză, 
pentru neîngrijirea formei, sub care: îşi prezintă, 

"ideile — o scuză, nu atât înaintea. publicului, cât; - 
„mai: mult pentru liniştirea conştiinţei d-lor private. 
Căci înaintea publicului şi privind lucrul: în sine 
însuş, precum trebue privit, fără, considerări per 

S
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sonale, cerința unei limbi curate este o cerinţă 
absolută, dela a cării împlinire nu se poate dis- 
pensă niciun jurnal, care îşi respectă, publicul sau 
cel puţin. se respectă pe. sine “însuş în misiunea, ce 

„Şi-a ales-o de a fi conducătorul poporului pe calea 
progresului naţional. . 

-
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— A_critică este usor: _e greu a face » mai i bine. 
— Fără îndoială. Dar de aci nu urmează, | precum 

par a crede cei ce ne. întâmpină cu -âsemenea 
opinii nouă, că a critică este de prisos. Uşoară 
sau 'nu, critica a, fost şi va rămâneă o luerare ne= 
cesară în viaţa, publică, a unui popor. Intelegerea 
răului este_o.paxte_a îndreptării. 

Din” âcest” “punct” de” “vedere înfiinţarea unei re- 
viste (Convorbiri literare) cu o tendinţă critică, mai 
pronunţată. ne pare a împlini un gol lăsat î în mica, 
noastră mişcare literară. 

In adevăr publicistica română, prezintă deocam-, 
dată în tonul şi maniera, criticelor sale specticolul 
a două extreme greu de împăcat. Foile politice, 
cu pre a puţine excepţii, sunt pline de personali- 
tăţi la adresa celor ce susţin o opinie contrară, 
jurnaliştii se tractează de inimici; nu de adversari, 
oameni corupți, trădători de patrie», în timpul 

din. urmă, conspiratori austro-maghiari» sunt epi- 
. tetele obişnuite, cu care un paxtid atacă pe celă- 
lalt, şi fiindcă, acesta răspunde tot aşa celui dintâi, 
publicul cu bun simţ a sfârşit prin 'a le crede pe 
amândouă şi s'a depărtat 'cu .oarecare desgust de 
la asemenea polemici fără demnităte. 

x 

e
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In sfera literară procedarea este tocmai contrară. - 
| Aci toţi autorii par a fi, dacă nu amici, cel puţin : 
camarazi în înţeles de camaraderie. Unii caută a 
întrece'pe ceilalţi în atribute linguşitoare, şi în 
literatura română, nu se află decât poeţi şi pro- 
zaişti admirabili, în genere capete de geniu. Şi 
fiindcă toţi se ilustrează cu atâta mărinimie unii 
pe alţii, publicul. cu bun simţ a sfârşit prin a-nu 

acrede pe nici unul şi a se depărtă cu acelaş des- 
gust dela, o asemenea, «societate lăudăcioasă», cum 
0: numeşte d.:]. Negruzzi în «poeticale». 

Explicarea citatei deosebiri între maniera, scrii- 
torilor politici şi a celor literari ar scoate articolul 
nostru din marginile exclusive ale Convoibirilor li- 
ferare, caxe au binevoit a'l primi în coloanele lor. 
Trebue să ne îngrădim în sfera curat literară. Dar . 
şi aci am aduce o probă de prisos, când am voi 

„să mai cităm întregul şir al încercărilor de mis- 
tilicare îndreptate în contra opiniei publice, dela, 
celebrarea“ lui "Țichindeal pănă la încrederea, for- 
„mulată în o adunare solemnă a unei asociaţii de 
cultură, că.după ce avem. E 

„p literatură insenanată prin anticitata sa, remarcabili prin esten-. 
siunea sa şi demnă de considerat prin prestanţa sa, . 

ne lipseşte 
, . » o E , a. . 

un panteon, unde atleţii adormiţi ai literaturei noastre să'şi afle 
recunoştinţa şi remunerarea meritată, şi lângă tipurile lor să vedem 
strălucind acolo şi icoanele atleţilor, care sunt în viaţă şi lueră 
încă 1), 

„Va fi de ajuns să caracterizăm numai .creşterea, - 
acestei mişcări nesănătoase, şi ca măsură a jude- 
cării simptomelor vom luă raportul în 'care scrii- 

  

1) Vezi Transilvania din 15 Fevruarie 1868, discursul d-lui Justin . Popfiu.. : 7



OBSERVĂRI POLEMICE | ” 119 
  

[torii noştri pun cultura occidentală cu propria 
noastră, cultură. | . 
i 

ii 

1] Pe treapta dintâi noi căutăm numai, să, imităm. 
EDER emo SOTI Iei a, „za arid ee 

--Recunoâştem superioritatea străină, însă, ne .dăm 

' de un ' Mozaat, în care se află culese bucăţi de 

aerul a păşi tot în direcţia ei şi a o ajunge cât 

“de curând, şi confundând extensiunea cu intensi- 

vitatea şi cantitatea cu calitatea, ne grăbim a arătă, 

rezultatele dobândite. e 

___O lucrare caracteristică pentru această treaptă 
“este Leplurariu rumânese al lui A. Pumnul, de la 

„ Cernăiiţi. Ti "giiinăziele austriace există pentru li- 
“teratura, germană o.carte de lectură întocmită 

model din poezia şi proza germână. După deose- 

bitele clase materia e deosebită, în volumele din 

urmă 'sunt adăogate tractate estetice şi biograjii 

scurte ale autoiilor celor "mai renumiţi. Pentru a 

înzestră şi cursul de limba română, din gimnaziile 

- Bucovinene cu o asemenea carte de lectură, repo- 

„satul A; Pumnul a publicat nu mai puţin decât 

6 volume de exemple din literatura noastră, cele 

din urmă cu notițe biografice asupra celebrităților 

“române! 6 volume de modsluri literare la Români? 
Mare: descoperire şi grea — în aparenţă. Dar când 

'te uiţi mai de aproape, te miri de ce au eşit numai 

“6 volume. Căci în această, colecţie, după cum se 

vede, sub literatură se înţelege adunarea tutulor 'i- 

terelor tipărite şi chiar netipărite, şi în acest chip 

se puteau umple zeci de volume cu extrâcte de 

„aceeaş valoare. 
In pastea,. I, a tom. IV, unde ajung citatele li- 

“terare pănă în secolul nostru, întâlnim la pagina 

104 pe literatul român Ioan. Pralea). O notiţă, bio- 

gvafică ne spune că, acest Pralea a fost 

4 ae Ei . , . , | 

1) Iitr'o seară a «Junimii».la Iaşi ne povesteă Alecsandri despre 

4 . ”
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cu.un spiret plin de artele fiimoase : poet, muzic, architect, croitor, 
ciobotar şi aflător de lucruri nouă. Spiretul lui țintei la universalitate - 

. 
" . - L . 

şi cu un cuvânt că eră 

un bărbat genial şi ciudat în felul său: . N 

Despre cel “dintâi din aceste adjective nu vedem 
probe în citările ce urmează, dar cel de-al doilea, | 
se explică. Căci ni se înfăţişază întâi un psalm, | 
care începe aşa o a | 

Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ! 
Ziua, cum şi noaptea ţi-am strigat la grele, , i 
Intre'ţi înainte a mea rugă, bunul: 
Urechia ţi-o pleacă rugii mele, unul. 

Cu cei ce's în groapă socotit fui ttoinic, 
Om neajutatu-s între cei morţi volnic. - 
Depărtaţi de mine ai mei cunoscuţi, - 
Au-mă de ură şi rămâi cu muţi. - , Ă 

Apoi vine Viaţa şi vitejia lui David, care se ter- 
„mină astfel: - 
Eşii spre întâmpinare : Rar smulgându”'i lung-lat-taiul, La filisteanul cel mare. “Pre Criş ceva mai scurtaiul, Şi pentru a lui lungime Şi am ridicat ocara, 
Sudui-mi cu asprime, | - Si aşa am scăpat ţara. 

„_ Curios om răposatul Pralea,! Insă după descrierea 
d-lui Pumnul înţelegem că începe secolul al XIX al 
scriitorilor noştri, fiindcă, este o figură tipică pen- : 
tru mai toţi. Mai toţi suntem spirite universale, 

  

Pralea. Pralea locuiă în Iaşi pe şesul Bahluiului lângă mănăstirea „ Frumoasa. In odaia lui, îşi alcătuise un pat mişcător, scânduri atârnate; la părete, ce le tot schimbă după direcția “SSarclui şi pentru care își ! bituse câţiva pari în zid după punctele geografice. Pe lângă aceşti ; pari se mai ailă în părete un şir de cuie de lemn, bătute în linie ! dreaptă de la uşe şi pină la locul, unde se întâmplă să'i fie patul în; „acea zi. Când intră Pralea în odae seara pentru ca să se culce, în-. cepeă, să se desbrace' la uşe,“şi de cuiul dintâi îşi acăţă căciula şi aşa mai încolo de fiecare cui câte o parte a îmbrăcămintei, pănă când: ajungeti, Ia patina. star a lui Adam. Dimineaţa începeă apoi procedura: inversă şi esenindu și |vesmânt după vesmânt ajungea gata, la uşe. Pentru as deza anecdote eră bun Ioan Pralea. Cine ar fi crezut, că va, ajunge şi mâdel de literatură întrun alepturariu» gimnazial. 

me m 

Sa 

7 d Ea 
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„ca, Pralea, şi, că, dânsul, bărbaţi geniali, însti— cam 
ciudaţi în felul nostru. 

Pe lângă acest faimos literat aflăm.pe Dr. Vasile, 
sau cum zice d. Pumnul: Văsiliu, Pop 

un bărbat "deştept şi plin de zel...,. 

apoi pe George Săulescu, Vasile Ianovici e tutti 
"Qquanti pănă la d. A. Densuşanu. Cu o lungă bio- 
grapiie, de patru ori mai,lunigă de cât a lui Gri- 
-gorie Alexandrescu, şi în care ni se. povestesc 
multe intrigi 'călugăreşti 1), figurează, * între poeţi 
— Neofit Scriban. Neofit Setiban model de erat 
român ? Cum nu! La pag. 216 vedem lista, operelor 
Sfinţiei Sale «ştiinţale: şi literale», peste tot 14 
numere, însă bine cifrate ar ieşi mai multe, căci 
No. 10 cuprinde | Ma 

> 

mai multe deşertăciuni (citeşte: disertațiuni) politice, mai multe 
cuvinte şi cuvântări; toate în număr mai bine, de 60. 

Cu părere de rău aflăm, e că din aceste cea mai 
mare parte încă nu s'au publicat! Şi între celelalte 
14 numere sunt. vr'o câteva afectate de aceeaş 
soartă. Cum se vede, multe opere ale acestui li 
terat se ţin de literatura nepublicată. 

Păcat că nu se ţin toate de această literatură. 
Cel puţin dacă este să .le judecăm după proba de 
la pag. 21 şi 218 ale «Lepturariului»,, Acolo se 
află o poezie a Părintelui Scriban, scrisă cu oca- 
ziunea sfinţirei terieliei de 1aâitul, care împreu- 

1) De exemplu: «Văzând neamicii lui N.. Scriban sporirea şcoalei, 
«i-au mijlocit derădicarea de la această şcoală. Cu toate acestea nu 
«târziu fu chemat de Epitropia Seminarului central din Mon. Socola, 
«ca să ocupe acolo catedra, de Istoria universală, unde a rămas pănă 
«la, 1854, când iariş printr'o intrigă mitropolitană, condusă de Preasfin- 
ţitul Suhopan, fu nevoit a demisionă ete». Cel mai mic defect, al acestei 
naraţiuni este neadevărul. Intrebarea cea mare este, dacă e iertat a 
tractă asemenea lucruri într'o carte de şcoală? Să nu uităm, că Păr. 
Suhopan trăeşte încă şi în timpul publicării «Lepturariului» eră Pro- 
fesor' de Teologie la Universitatea Iaşi, 

,
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nează cele două binale ale liceului din Iaşi. Poezia, 

începe aşa: 

Oh! obiect de veselie şi de întristare plin! 
O! lucrare, care mesteci bucuria cu suspin |. 

şi are refrenul: 

"Veselia, şi: mâhnirea de odată, o 'ocupează, 
Că în om e mestecare do moarte şi de viaţă. 

Im tomul III întâlnim între literați pe Daniil 
_Scavinschi. O mică probă din acest autor hăzhu, 
“dar cam vulgar, merită. poate un loc într'o. hres- 
tomatie română. Dar d. Pumnul consacră pentru 
scripturele lui nu mai puţin de 76 de pagini din 
«Lepturariu». La pag. 402 începe traducerea, lui 
Democrit cu următoarele vexsuri de introducere ale 
domnului Scavinschi : - 

A lui Democrit ce vesel întâmplare comicească.' 
De Regnard alcătuită în limba cea giălicească, 
Dar astăzi este tradusă întru această rumâni 
Pentru obşteasca plăcere de a unui tânăr mână, 

e un Diiniil Scăvinschi cel mititel la statură, 
[e care plăcu naturei a] lucră ?n miniatură. * 

Mai înainte se află, curioasa călătorie la Borsec, 
în care Scavinschi se vede foarte maltratat de 
tovarăşii săi de drum, boerii Vasilică, Milu, aga, 

Costache, hatmanul Palade cu cocoanele lor şi 
care se termină aşa: 

La Borsec cu fercdee, cu mese, 'cu adunare 
Se uitase mai cu totul a drumului supărare. 
Adeseori făceă baluri nobilimea ungurească 
Sa le pară mai plăcută clima acea “Chiar ursascii. 
Făceau şi plimbări cu toţii pe -jos: pe la sticliărie, 

„Ba încă şi peste munte până la o vizunie.. 
Sivârşind deci toată cura în cinci siptămâni de zile, . : 

Primeţându- -ni:se caii de paharnicul. Vasile, -. - .. 
Ne-am, pornit cătră Moldova, cu nespusi nerăbdare 
Ca S'ajungem pe acasă mai curând fieştecare. na

 
su
ma
 

După aceste probe credem, că cetitorii ne vor
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scuti de a le mai culege şi alte flori din câmpia 
Lepiurariului românesc, şi nu ne rămâne, decât a, 
dori studenţilor din Cernăuţi să se înveselească, 
cât se poate de mult cu asemenea modeluri de. 
stil, dar să le imiteze cât sar puteă mai puţin. 
Alecsandri, Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, 

Constantin Negruzzi pot servi de model în multe 
poezii ale lor; “dar cat pentru ceilalţi, să ne în- 

" toarcem mai bine la traduceri din cartea d-lui 
Mozart şi din alte 'antologii străine, pănă. când 
vom aveă noi înşine o literatură mai îmibelşugată I), 

- I 

„__ Pea doua treaptă a  cochetării cu alte litera- 
turi noi nu suntem numai iitatori încă, slabi, ci 
începem a ne crede _ajunsi la un nivel. egâl şipro- 
vocăni.CGipa, rărea, cu. gccidentul, cel cult. Caracte- 
„ristică “pentru această, treaptă” 6ste opinia, ce.«So- 
cietatea academică română» din Bucureşti, dela 
care Gazeta Transilvaniei din 6 August 1869 aş- 
teaptă «cu mare sete urdirea grandeţei romane 
antice», a publicat-o. asupra gramaticelor prezen- 
tate în anul trecut la concurs. Lucrarea premiată 
a fost cea cu deviza si consuetudo „vicerit etc., ce 

„s'a văzut apoi a fi a d-lui Cipariu. Academia în- 
cepe lauda acestei scrieri în următorul mod: 

   

La operatul, care porta deviza : si consuetudo vicerit, vetus 
lez sermonis abolevitur, Comisiunea s'a aflat facia cu una lucrare în 
adevăr seriosa, consciinciosa şi plena de profunda erudiţiune şi 
vaste cunoscentie asupra obiectului, lucrare care ar face onore şi 

 literaturelor celor mai avute şi mai desvoltate în' această parte a 
filologiei, şi pre care orce Academie ar potea-o încoronă cu amen- 
două “nanele, 

De unde o stie, de unde o poate şti aceasta; 
Academia, din Bucureşti? Că o gramatică a dom- 
nului Cipariu va fi «în adevăr serioasă», aceasta, 

4 

1) Articolul e scris la 1869:
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o crede uşor orcine cunoaşte lucrările distinsului 
nostru filolog. Dar ce caută aci academiile străine? 
« Nouă ne-ar păxeă mult mai cu tact a lăsă în 
judecata, «literaturilor celor mai avute» înse-le, 
dacă ele sar simţi onorate de lucrările noastre, 
şi întrebarea dacă o academie străină ar încoronă 
gramatica ieşită din academia română, se cade : a 
Îi deslegată — nu de academia română. 

Atât “pentru buna cuviinţă. Cât pentru. stil aca- 
demic, suntem la toată întâmplarea de părere, că 
atunci când o academie occidentală va veni să-şi 
exprime aprobarea ei pentru cartea d-lui Cipariu, 
o va face cu o metaforă de mai bun -gusţ, decât 
încoronarea cam pripită «cu amândouă mânile», 
TITI Sir, «academicii» "din Bucureşti. ” 

Intre aceşti academici nu vedem încă figurând 
pe d. Jastin Popfiu. Cu toate acestea d-sa are 
buna, voinţă a, ne spune (Poesia. şi Prosa, I, 146), 
că «lira română de sub degetele lui Murăşanu, 
Sion, Tăutu, Baronzi se aşeamănă cântărilor lui 
Oraţiu şi Dante».—Dante şi Baronzi ! După această, 
COEIATAiiE” patriotică nu ne îndoim, că d. Poptiu 
va, îi şi d-sa celebrat între-canteluptătorii naţiunii», 
şi va deveni cât mai curând membru al Acade- 
miei Române. | | 

. % 

A treia, tre captă a relaţiunii noastre „Cu. litera- 
! turile străine este cea, mai ai ina]. Ajunşi pănă 

aci MD TăS păi dim încrederea, că am întrecut 
cultura occidentului, şi susţinem pe toate tonurile 

că, prin un privilegiu special al naturei, tot -ce 
iese din capul nostru este mai presus decât tot 
ce se află în .capetele altor popoare. 

O foaie: în' multe privinţe interesantă şi care 
caută a se menţine mereu la înălţimea, acestui 
punct de vedere, este Adunarea Naţională, jurnal 

i
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nou şi serios din Bucureşti. Tan numărul de la S Iu- 
nie 1869 găsim acolo un foileton al d-lui Vasile: 

Alexandrescu Ureche: intitulat: 

Văcărescu şi Goethe, 

din care scoatem următoarele : 

Mai multe din poemele (lui Văcărescu) sunt pline de reminis- 
cinţi de la scriitorii germani ; câteva sunt chiar imitaţiuni de la 
Goethe... Când Văcărescu traduce numai, noi nu'l cunoaştem, când 
însă ;numâi construează cu material împrumutat, atuneca el este 
mare. Iată un singur exemplu, dar care-va lămuri serceni cinci 

_Văeireseu, alitturea chiar 'cu marele Goethe. 

Apoi se citează cunoscuta poezie a lui Goethe. 

Ich ging im YValde . Im Sehatten sah ich 
So fiir mich hin a Ein Bliimchen stehn, 

"Und nichts zu suchen, " WYie Sterne leuchtend, . 
Das war mein Sinn. „Vie Aenglein schân etc. a 

Şi apoi urmează imitarea lui Văcărescu şi ob- - 
servările Adunării Naţionale. 

«Intr'o grădină "So tai ?—Se strică !: 
Lângă-o tulpină, S'o las 2—Mi-e frică 
Se află o floare Că'vine altul. 
Ca o lumină... 7. * Şi mi-o ridică! , 

Suntem oare pretenţioşi proclamând superioritatea poeziei lui Vă- 
cărescu? In ea se simte, şi dilema neresolută ce face poetul cu 
floarea, s'o taie sau s'o lase, satislace. incânta ânima. La Goethe 

„e' germanul practic, el desleagi dilema ca un grădinar do la lr- 
“furt; scoate floarea cu rădăcină cu totul şi o resădeşte în grădina 
frumoasei sale case.. Bravo omul practic! Bravo grădinar ales! 
„Dar sublim este : E 

S'o tai 2—Se strică. 
S'o las 2—Mi-e frică 
Că vine altul : 
Şi mi-o ridică. 

Goethe şi Viicărescu? Tparhiis dai Ilidrios? Goethe. 

un- om practic şi _ Văcărescu _un poet sublim ?... 
Cum spuserăim, Adunarea Naţională e o foaie foarte 
interesantă !
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In numărul din 6 Iulie 1869, acelaş d. Alexan- 
drescu Ureche vorbeşte de noua ezposițiune de o- 
pere artistice la muzeul -din Bucureşti, tare este 

[ie de frumoasă în cât nimeni n'a putut ieşi de 
a . ” , ” colo. ! . . 

fără ca cu inima plină de recunoştinţă şi speranţă să strige odată 
mai mult: : . 

i Să trăiască Carol. 1 
Impământenitorul şi protec- 

torul frumoaselor Arte! 

Intrând în descrierea celor expuse, autorul ne 

  

     

, 
zice : „o 

Nu ştim core din sculptură şi pictură poate reclama preferința 
noastrii. Sculptura totuşi ne-a lovit mai mult atenţiunea, pentru că 
ea este încă cea mai înapoiată în renaşterea noastră artistică, ea 
care altă dată a creat sublime adornamente de temple la Argeş şi 
Trâi-lrarchi, ea care a creat porţi de altare şi de biserici ce-ar 
face invidioşi pe Nicolae de la Pisa, pe Giotto, pe Cimabue. 
n . 

Nicola Pisano şi Giotto invidioşi de sculptura 
şi arhitectura noastră ? Dacă e vorba să grati- 
iicăm numai decât pe vre unul din aceşti Italieni 
cu viţiul învidiei, atunci unica probabilitate ax fi 
pentru Cimabue, care fiind ilustru în pictură, şi. 
nu în arhitectură, poate' tot sar mulţămi să fi fă-. 
cut măcar biserica: de la Trei Lerarchi. 

    
Ne pare folositor să arătăm prin, mai multe ci- 

tări, că această, glorioasă încredere-în sine nu se. 
mărgineşte la, câteva exemple izolate, ci. se pro- 
duce aşa de des în scrierile române, în cât pare 
a Îi una, din tendenţele caracteristice ale spiritu- 
lui public. o | a 

- In Foaia pentru minte, înimă şi literatură, se află 
publicată o biografie a lui Vasile Fabian. (Bob) 
care e reprodusă in extenso în "Tom. III al «Lep- 
turariului» lui Pumnul. Şi acest scriitor este dar 
silit să fie model de literatură română pentru car
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tea, din Cernăuţi, şi întrun anrticol al lui Traian, 
eşit din pana domnului tahigraf Misail, îl vedem 
figurând între bărbaţii cei mari ai Românilor, 
despre care ni se spâine, cum au învățat carte. 

In biografia acestui bărbat mare cetim urmă- 
toarele : 

Trista stare a Moldovei de atunci nime nu e în staroa o des- 
crie mai frumos şi mai viu, de cum a descris-o pana acestui talent 
deosebit. Iată câteva versuri din acea pocmă: 

„«S'a întors maşina lumii, s'a întors cu capu'n jos, 
Şi curg toate din potrivă, anapoda şi pe dos. 
“Soarele de-acum răsare dimineaţa la apus, 
Şi apune despre sară către răsărit în sus. 
Apele schimbându-şi cursul, dau să "'ntoarcă înapoi 
Ca să batii fără milă cu izvoarăile resboi. 
S'a smintit, se. vede, firea lucrurilor, ce la cale 
Aflându-se din vechie, urma pravilelor sale. 
Ş'au schimbat, se vede, încă şi limbelo graiul lor; 
Ci tot una va să zică, de mă suiu sau mă pogor», 

„ Câtă, întilţime, câte frumuseți şi măestrie este în aceste versuri! 
Drept că aceste idei le-a împrumutat din Ovidiu, favoritul său, şi 
-anuimne din Zibr. tristium eleg. XIII. ÎNC Eaai 

Alăiture acuma cineva versurile de mai sus cu ale lui Ovidiu, şi 
va vedeă prea uşor, că într'alo lui Ovidiu este numai un. schelet 
de idei, numai întâiele trăsuri ale unui tablou, fără faţă, fără co- 
lori şi fără nici o umbrire, aşa cât cetitorul e nevoit a-şi suplini 
însuşi cele 'ce lipsese. Acest schelet şi aceste linii primare ale unui 
tablou le-a suplinit, goniul lui Fabian_cu culori aşa de fireşti, cu 
umbriri aşa do. potrivite, şi cu atâta măestrie poetică, cât din 

"acelea nu mai poti şterge nimica, nişi adăopă ceva, şi eşti la în- 
doială, de al căruia geniu să te miri mai mult: de al lui Ovidiu, 
carele a produs acel “schelet şi acele liniaminte primare, or de al. 
lui [Pabrian, carele a „suplinit acel schelet cu atâta măestrie ? 

” Ovid şi Fabian? Tarăş “Hprzsăa ast. Ilidrros? Tacă 
începutul elegiei lui Ovid despre care vorbeşte 
biograful lui Fabian : 

Spre izvoarele lor vor curge adâncele râuri 
De la mars fugind, şi inapoi va mână 

- Soarele caii cereşti ; ; pământul stele purtă-v a, 
Iară cerul de plug se va vedeai spintocat ; 

| Flacări eşi-vor din. ape, şi din flacări iar apă; 
Nu-şi va păstră nimic drumul său cel. hotărât;
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Toate se vor opune în contra legii naturei,: 
Şi co n'aş fi crezut, totuş se va întâmplă: 

"Căci de unde tredinţă să mai rămâie în lume, 
[| - Când amicul la nefericiri m'a trădat! “ . 

Compară, acum. versurile lui Ovid cu acea ca- 
“zicatură a lui Fabian, şi vei îi «la îndoială deal 
cărui geniu să te miri mai mult: de-al lui Ovidiu, 
carele a produs acel schelet şi acele liniamente 
„primarie, or de al lui Fabian, carele»...? : | 

In politică «megalografia» noastră este mai pro- 
nunţată chiar decât în sfera literară, şi multe pa- 
gini ale proclamaţiunilor şi jurnalelor române sunt - 
în stare să ne umple inima de fală şi de uimire. 
In Românul din 3 Mantie 1866. d. D. Brătianu 
se adresează cu următoarele cuvinte: către com- 
patrioţii săi : o 

_ Români! | 

In mai puţini de două luni aţi trăit mai mult de,.doi seculi. Voi, 
născuţi de ieri la viaţa libertăţii, aţi devenit învățătorii lumii ci- 
vilizate... Europa, uimită de înţelepciunea patriotismului vostru, a 
suspens cursul lucrărilor salo. şi aşteaptă tot de la voi, de la voi. 
singuri, astăzi poporul-Messia al întregei omeniri gomânde de du- 
rere şi palpitânde de speranţe... Nu simţiţi, fraţilor, nu simţiţi că 
Dumnezeirea furnică în toată fiinţa voastră ? 

_ Dar coroana dintâi în această luptă pentru gloria. - 
«naţională» şi-o merită Adunarea Naţională din 24 
Iulie 1869 prin următoarele rânduri” - 

Două din cele mai mari evenimente în Istoria Europei moderne 
au priimit direcţiune, sau cel puţin s'au născut, la, signalul. dat pe 
pământul nostru: revoluţiunea, franceză şi cele două uniuni naţionali 
ale Italiei şi Germaniei. ” MI 

Revoltiţiunea franceză este numai continuaţiunea revoluțiunii lui 
(Hora; cu singura deosebire cii a lui Hora aveă o direcţiune naţio- - 
„ali pro lângă cea socială. De altminterea pini şi scâderile, ero- 
rile revoluţiunii lui "Hora, le aflim şi în cea franceză, - 

La sunetul eraldului, anunțând unirea Moldovei şi a Munteniei, 
se deşteaptă Garibaldi şi Bismarck : unirea Românilor este sem- 
nalul lucrărilor spre-unirea-Italiei-şi-a-Germaniei. Vorbind în con-
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ferinţa de la Paris care dădu convenţiunea pentru Principate, vor- bind în această conferinţă despre unirea Românilor, comitele Cavur se deprinse a vorbi mai târziu desprea cea a Italiei. ' Mai puţin zgomotoasă, dar de rezultat nu mai puţin mare. fu revoluţiunea Românilor în sensul liberalismului, a democraţiei. Cons- tituţiunile ce ne am dât în anii aceşti din urmă sunt şi elo pre- mergătoare noului spirit în Europa. După noi Austria îşi reveni la - parlamentarism ; după, noi Spania, face” revoluţiunea sa; dupi noi insăiş Francia va face câţiva paşi înainte în sensul. democraţiei. 

In urma acestor cuvinte foaia, citată, ne dă, sfatul: . 
/ Si_nu_surâdă nimeni cetindu-le,, | ” 

Aceasta, trece. peste glumă, onorabilă Adunare 
Naţională! Surâsul cel puţin trebue să ne fie ier- tat! Căci una din însuşirile cele mai fericite ale neamului omenesc şi care' formează un mijloc de apărare în contra muitelor greutăţi ale vieţii so- ciale şi- literare, 'sunt tocmai acele mişcări jumă- tate trupeşti jumătate sufleteşti, care încep cu sim- plul surâs şi se termină, cu isbucnirea de veselie, ce din recunoştinţă pentru vioiciunea geniului antic ne-am dedat; a o numi un râs'homerie. . | 

In- mijlocul unei tendenţe a spiritului critic, pre- 
cum am văzut-o din exemplele citate, câţi-va juni 
scriitori s'au întâlnit în credinţa, că pentru onoarea 
bunului simţ şi în interesul tinerimii noastre, ar fi 
timp a se restabili odată măsura, lucrurilor; şi de 
aceea la înființarea, Consvorbirilor literare sau în- 
cercat “fie prin explicări teoretice, fie prin schiţe 
humoristice,'a răspândi o judecare mai serioasă a. 
literaturei române. Pentru noi patrioti ? 
fi identic cu impertecţiunea, şi o lucrare slabă nu 
li laudă prin aceea, că eri, românească. | 
D tă, tocmai încercarea de a învăli gre- - 

selele sub mantaua «Românismului» ne-a, părut a 
îi o înmulţire a, pericolelor dejă prea, multe, în 
“contra cărora avem să ne luptăm, şi o îndoită pro- 

        
T. MaronEscuv. — Critice, Vol. 1. A 9
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vocaxe de a ne împotrivi în contra lor. Eram prin 

urmare datori a pune acelor domni întrebarea, nu 

cunivă cred că există un naționalism al ştiinţei, 
capabil de a face din eroare adevăr, dacă numai 

eroarea provine dela un autor român? că d. e. 

Academia din Bucureşti, care pentru orce stat cult - 

arfio concentrare de neştiinţă pretențioasă, să poată 

fi un focar al ştiinţei adevărate cel puţin pănă 

“ umde curg apele Dâmboviţei ? că teoriile limbistice 

ale d-lui Cipariu, care pentru orce filolog apusean 

nu sunt decât un şir de erori, să fie bune şi-drepte. 

măcar în hotarul Tărnavelor ? că dreptul public al 

d-lui Barnuţiu, care pentru. un jurist cu noţiuni 

“elementare de ştiinţă este o țesătură de interpre- 

tări false şi de confuzii :neiertate, să rămână „«ta- 

blele dreptului român». cel puţin pe malul. Ba- 

hluiului? că scrierile lui Pralea, 'Păutu, Țichindeal, 

“Săulescu, A. Densuşanu, etc., care în alte state ar 

deveni un isvor nesecat de împrumutare pentu 

“foi umoristice, să fie destul de bune peritru «Lep- 
turariul». serios al d-lui Pumnu, din care să se nu- 

twească mintea tinerimii. române? ” [ 
“ Demnitatea noastră de oameni nu ne permite, 

ca din produceri, ce la popoare culte ar fi obiecte 
de râs sau de compătimire, să facem. o colecţie ve- 
nerabilă şi să o depunem pe altarul patriei cu 
tămâta, linguşirii. Ce este rău pentru alte popoare, 
este rău şi pentru noi, şi frumoase şi adevărate nu 
pot să fie decât acele scrieri românez-care ar îi. 
ifrumoase şi adevărate pentru orce popor cult. 

Că această, direcţie a criticei din Convorbirile 
literare va, atrage asupră'şi. luarea aminte a jun- : 

.nalelor române, eră prima noastră speranţă. Că va 
deşteptă mânia celor ce ce se simţiau atinşi şi că, 
această mânie îşi va află răsunet în organele lor, 
cră speranţa noastră a doua. Speranţă, şi nu temere. 
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“Căci polemica, jurnalelor, când produce vre-un folos 
„(adese nu produce nici unul), pune numai în miş- 
care intereșul publicului pentru punctul în discuţie ;. 
publicul începe a ceti—iacă rezultatul cel bun; iar 
opinia definitivă, se fixează de regulă după puterea, 
argumentelor, nu după gândul jurnaliştilor, şi ast- 
fel un autor, dacă merită a se nimici, se nimiceşte 
numai prin propriele sale scrieri, dar niciodată prin | 
scrierile altora, şi cu cât acestea sunt mai nume- 

„xoase şi mai violente, cu atât mai puţin. ” | 
—— Aceste două speranţe ale noastre s'au îndeplinit. 
Trompeta Carpaţilor, Federaţiunea, Familia, Transil- 
vania, în timpul din urmă Archivul filologie, Traian : 
etc., au binevoit a,susţineă cu vioiciune critica li- 

„terară şi a confirmă ruperea pactului tacit de Lău- 
dare reciprocă, ce se încheiase mai înainte în a- 
„ceastă parte a vieţei noastre intelectuale 1). 

Lucrul important este acum, ca această direcţie 
mai bună să se ferească, de celălalt extrem ce-l 

„Văzurăm în jurnalele politice, de necuviinţa, de. a, 
pierde din vedere. obiectul şi de a discută numai 
cu -porsonalităţi. | i 

Din nenorocire unele din anti-eriticele menţio- 
nate ne par că alunecă; tocmai pe acest povârniş, 
Şi, văzând că se adună tot mai multe exemple de 
alunecare, credem că obiectul merită o observare 
polemică. - 

- (Personalităţi |întm”o_critică literară. se pot face 
[|în două moduri: saujse atingeldeadreptul persoana, 
(privată a autorului critiăt'sau se afirmă prea mult 
persoana privată a autorului care critică. Vom 

    
1) “Articolul de mai sus a fost publicat, cum am zis, în 1869. Astăzi se 

cuvine să amintira şi lupta noastră cu. Revista Contimporană, fouie 
literară înfiinţată la Bucureşti în Martie 1873 şi acum de mult dispă- 
rută. (Vezi cele două «studiic dela sfârşitul acestui volum). 
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„începe cun câteva exemple pentru maniera a doua, 
fiindcă este mai fină. o | Di 

In” Convorbirile din 15 Aprilie 1810 s'a publicăt 
o poezie 'a d-lui Pogor, «Sfinz egiptean». Puţine 

zile după aceea, Traian) întrun articol anonim 

citează câteva, veruii”dih ea, spune că nu le în- 
ţelege, şi conchide că poezia este un «galimatias». 

- Aceeaş manieră în No. 19 din.8 Iunie 1869: 

  

Sub pomposul titlu de «Istoriele civilisaţiunii», d. A. D. Xenopol 
începe prin nişte «consideraţiuni generale», un Jung studiu, care 
promite de a fi şi mai obscur în «consideraţiunile sale speciale». 

Ne-a fost peste. putinţă de a înţelege ceeace vrea autorul. 
In adevăr, :însuş Edip n'ar fi în stare să priceapă o frază, ca 

- aceasta bunăoară : | 
«Sc sfarmă forma specilică de înţelegere a lumei cu crierii celor 

din care ea porneşte». - 

Şi acest articol din (Tidian. Ajte nesubscris. . 
Cum stă, acum întrebârea? DPogor sub numele 

său publică o poezie,. d. Xenopol asemenea un: 
studiu istoric. Vine un anonim şi declară, că nu 

țle înţelege pe amândouă. Aceasta o credem, fiindcă. 
o -spune. Dar ce urmează de aci? Lăsând cu totul 
la oparte meritul sau nemeritul poeziei şi al stu- 
diului citat şi privind numai la buna. cuviinţă 
literară," ne pare. evident că ar trebui să fie cineva. . 
-de o inteligenţă şi competenţă recunoscută pentru 
a puteă conchide dela neînţelegerea lui la confu- 
ziunea altbra. Dar un anonim? Aceasta o ştim cu 
toţii, ca o poezie şi un studiu, fie chiar din cele | 
mai lămurite şi populare, vor găsi totuş capete, 
peste a Giirox grad de infzligonţiă au_trecut.' Prin 
[armare în faptul, că cineva vine .şi măr uriseşte 
ii că nu le-a înţeles, singurul lucru interesant este] 
j publicarea acestei mărturisiri, 7 

Ii PR i 
O manieră analoagă o. vedem întrun pasagiu 

al lungei antieritice, ce d. Donsuşeanu face în No. 

N
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82, S3 et sqq. din Fedevâţiunea (1868) asupra cer- 
cetării noastre despre poezia română : . 

Mai în sus-am promis, că voi reveni şi asupra acelei împrejurări, 
că d. critic are desastrul a se impedică tot de poesiile cele rele, 
care nu mai au trebuinţă de critică, fiind criticate ele prin sine înseși. 

D. critic pentru a ilustră sau mai bine susţinea teoriile d-sale 
u esemple, scoate în cea mai mare parte esemple-din poesiile (!) 

  

   

” Btudinţilor dela Oradea-Mare, parte din versificaţiunile altor copii 
tineri sau bătrâni, cari. joacă şi ei d'a poezia. - . 
„A critică poezia sau versuri d'acestea, nu inseamnă nici nai mult 

[mici mai puţin, decât a demonsttă că negrul e negru şi nu alb. 
" Dacă d. critic a voit să dee Junci Şăneoraţitni-române o îndrep- 

tariu po. terenul poeziei române, pentruce nu a descoperit şi probat 
totdeauna în” critica d-sale efectele acelor poeţi români, cari până 
acum. taliter-qualiter îi ţinem de autorităţi de rangul prim. 

De ce n'a demustrat, pentruce nu sunt bune poesiile lui Bolin- 
tineanu, Alecsandri ş. a., pe care generiţinnoa, jună le citeşte cu 
plăcere şi alţii le şi imitează. . | 

Aci toată argumentarea se face aşa: d. Densu-- 
şeanu neaflând din “cunoştinţele d-sale literare, de 
„cine sunt versurile criticate în Poezia română, 
conchide că sunt. de-autori obscuri, «copilaşi dela, . 

Oradea», şi că prin 'uumare critica lor eră de prisos. 
In fapt, lucrul e altfel. 
În toată cercetarea noastră criticii, asupra poe- 

“ziei române, se află citate 44 exemple. de poezii 
“vele. Autorii lor nu sunt numiţi în text. Din a- 

„ceste 41 sunt luate din opârele d-lor Alecsandri, 
Bolintineanu, Sion, Văcărescu, A. Mureşanu, Tău- 
tu, Boliac, Baronzi, Pelimon, Asachi, Istrati, Oră- 

“şanu, Aricescu, etc.. Rămân dar din poeziile ci- 
tate numai trei, care sunt estrase din «Versuinţe - 
române» compilate de studenţi oradiani, şi: anume 
cele dela pag. 43, '51,.şi 52 .sau 59. Dar şi ex- 

„tragerea lor se explică prin faptul, că numita 
compilare nu coprinde numai poeziile studenţilor 
oradiani, cum crede d. Densuşanu, ci o anto- 
logie «din foile naţionale dela a. 13383», precum 

1 7 Ă - ,
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este scris pe coperta, - cărţii, şi precum am re 

levat şi noi expres în citarea dela pag. 38. Aci 
sunt poezii dela Vasici, Istrati, Babeş, C. Negruzzi, 
Paris Momuleanul, I. Mureşanu, H. Toanid, “ete. ” 

Dar:să nu ne mirăm 'atât de ştiinţa literară a 

„d-lui A. Densuşanu, ci-să ne păstrăm mirarea 
pentru ştiinta mai gravă a unui urmaş al d-sale: | 
D.J ustin Popiiu a publicat o disertaţie a sa despre 
istoria, literatur ei române, cetită înaintea societăţii 
Transilvania, şi cu toate că obiectul cercetărilor 
d-sale este tocmai literatura română şi de şi rec- 
tificarea noastră de mâi sus apăruse în Convorbiri 
literare, d-sa face totuş nota următoare: 

Eari T. Maiorescu în opul său Poezia română, cercetare cri- 
tică, ne-a dat o critică-a poeziei române, care însă ocupându-se 
mai mult cu criticarea produpturilor de puţină reputaţiune, ne face 
a conclude, că autorul nu avi curagiul a face o serioasă critică 
a poeziei române. . , 

" (Poezie şi Protă, 1, 261). 

Domnii aceştia nu sunt în tare. să recunoască, - 
un adevăr? In cercetarea noastră critică, a cărei 
intenţie eră de a se. ocupă de obiect, şi nu de. 
persoane, autorii criticaţi sunt «celebrităţi» în în- 
ţelesul d-lor Densuşanu şi Poptiu. Insă numele lor. 
ne-au fost indiferente pentru text; căci publicul 
de rând puteă ignoră persoanele, iar puţinii «scru- 
tatori» literari, cărora persoanele le sunt intere- . 
sante, trebuiau să aibă destulă cunoştinţă de cauză 
pentru a află îndată paternitatea ilustră a exem- 
plelor citate. — A cui este vina, dacă d-nii Den- 
suşeanu şi Poptiu nu vor să.intre în categoria 
dintâi, şi nu pot să între în categoria, a doua? 

TPrecând acum la personalităţile, prin care se 
atacă deadreptul caracterul privat al unui autor,
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ne vom sfii a-cită exemplele, în care o asemenea 
necuviinţă ni s'a prezentat fără încunjur. Este rău, 
că astiel de lucruri s'au putut produce odată, în 
coloanele unui jurnal; nu este bine să se reproducă, 
încă odată. a a 

Insă trebue să admirăm în public lipsa de ge- 
nerozitate â. acelor scriitori, care au început la 
noi felul de critică amestecată. Aceasta, consistă . 
în a introduce în acelaş articol şi personalităţi şi 
argumente ad rem. La.cele din urmă am răspunde, 
dar cele dintâi ne impun tăcere, şi astfel se îm- 
pedică o discuţie, de altminteri poate folositoare. 

De această categorie se sţine critica lungă de 
24 de coloane ce reverendisimul domn 1. M. Mol- : 
-dovan, profesor la Blaj, face în contra sub-scri- 
sului 1). Între o “apărare a lui Şincai şi o inter- 
pretare a lui Petru Maior, asupra cărora, s'ar putea, 
discută, ne: spune că, observările noastre în contra 
lui Şincai provin din invidie. . 

O lungă combatere a broşurei noastre Despre 
scrierea limbei române, în care combatere, se sus- 
ţine din nou etimologismul şi care ar puteă fi din 
nou criticată, se termină aşa: 

Numai una singuri observare voi mai face. | 
D. M. se elătenă în, coace şi în colo şi întru scrierea numelui 

nostru gentile şi acuş îl scrie: «rumân, acuş român, şi acuş roman. 
Dela rectorul unei. universităţi române, dela un membru al so- 

cietăţii literare române, cu drept cuvânt poată pretinde orce ro- 
mân, (şi mai vârtos acelia, de intru ale căror dări îşi capătă plata 
de rector şi banii de drum la şedinţele societăţii literare), că şi 

- se ştiă şi se vreă ai scrie numele cum se cade. - 

Se înţelege, că după asemenea cuvinte acest 
domn a pierdut dreptul la o discuţie cuviincioasă, 
şi întrebarea interesantă despre ruindn şi român 
trebue lăsată pentru altă ocazie?). 

pă 

  

1) In Xerii XXIII şi XXV ui Arehivului filologie din 1869. - 
2) Vezi mai jos Direcţia nouă, proza. :
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In fine, last not least, mai citim apostrofarea ce 
ne. face la pag. 4160: 

La ce este cineva înriițat, daci nu spre a lucră şi judecă intru 
toate mai presus şi nu după modul vulgar? 
„De aceea d. M, se nevoeşte a se destinge de judecata vulgariă, 
nu numai pe câmpul. literaturei şi filologiei române, ci şi pre al 
celei latine, — de şi acest din urmă, doar va recunoaşte d, M., eră 
cultivat destul de bine şi înainte de ivirea d-sale." 

Că cine a mai auzit pânte aci de verbul lat. meno. care d-sa îl 
pune de două ai în' «scrierea limbei rom.» p. 150 şi derivă din 
cl pre eminere ? 
Lumea ţinea pănă aci, că eminere este dela rădăcina mineo, ce 

ocure la Lucretiu în două locuri ne-ndoite, cartea VI, v. 563 şi 1193. 
Voin vedea, ajlase-va măcar un filolos, carele să se cucerească priu 

„d. M. şi să accepteze pe 7meno în tezaurul limbei latine ca rădăcini 
„a lui eminere, — sau d. M, va dechiara că în |. e. al seriorii d- sale 
bonus dormitat Homer us. 

Aţâţarea, personală se vede din aceca că emâneo 
este indiferent pentru etimologismul şi fonetismul : 
ortografiei române, cărora le este consacrată di- 

ser taţiunea, noastră, despre scriere. In privinţa obiec- 
tului în discuţie nu are nici o însemnătate, dacă 
este rea sau nu derivarea, noastră 'şi bună aceea 

„a d-lui Moldovanu, şi o simplă amintire. înta”o 
notă, fără atâta ironie, ar fi fost de ajuns. -. 

Din întâmplare lucrul este tocmai dimpotrivă, - 
şi ironia, şi-a, greşit adresa. Latinescul emineo se 
ailă derivat dela rădăcina, meno (mineo în nici un 
caz nu pute -fi rădăcină) în o carte fundamentală 

pentru etimologia limbei latine, adică în. L. Doc- 
derlein, lateinische Synonimen und Etymologien, vol. 
V, pag. 926, şi această, derivare este reprodusă 

„Şi în lexiconul latinesc al lui Georges, edit. 10,. 
nu_sub rubrica meno, nici la emineo: sau mineo, 
unde va, fi căutat d. Moldovanu, ci la cuvântul 
mensa, e. : 

Georges este un lexicon lit printre scolarii 
gimnaziilor austri iace; şi reverendisimul Moldovanu 

o 

.
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vă, fi dar în stare să controleze exactitatea noti- 

“tei precedente. i. 
Dar destul d6 această materie neplăcută ! 
A critică este uşor (revenim la începutul obser- 

-vărilor noastre polemice), însă pare a îi o lucrare 

a minţii: omeneşti, ce reclamă totuş câteva cunoş- 

tinţe, un grad de prudenţă şi cel puţin simţimântul - 

W elementar pentru ceeace se numeşte bunăcuviinţă. 

-- Interesante sunt sofismele, ce se opun în contra 

direcţiei critice în literaţura: română, şi cu arăta- 

vea lor vom termină deocamdată observările de faţă... 

Aşa dar: ce este de zis în contra criticei în ge- 

nere ? Această, întrebare se înţelege că nu se adre- 

sează la partizanii convinşi ai tendinţelor criticate. 

Cei ce cred în adevăr, că limba şi scrierea română- 

„pe va, îndreptă. după dd. Cipariu sau Pumnul, că 

: operile. d-lui Barnuţiu sunt cărţi de. ştiinţă şi că d. 

| Felis de_este poet, cu aceia nu avem de discutat. 

- impul îşi ia sarcina asupră-şi de a le arătă per- 

-spectiva adevărată, şi nu va fi a noastră vina, dacă. 

în această schimbare optică ceeace astăzi pare îi- 

gură, serioasă devine din zi ce merge mai mult 

cazicatură, pănă când. dispare de tot. Dar avem de 

discutat cu acei adversari; zi numeroşi decât sar 

crede, cari, în opinia lor intimă recunosc ca şi noi 

oveselele criticate, însă îşi dau aerul de a Ie sus- 

inei, din_alte considerări. 3 
Si mai întăi se Zice că aş numita «epocă de 

tranziţiune» a fost la toate popoarele o epocă im- 

„periectă şi că prin urmare nici starea noastră li-. 

terară, nu poate fi deodată bună, ci trebue să treacă, 

încă prin multe schimbări pănă va ajunge la o ex- 

presie mai estetică. 

a a ma 

    
cc , _ , , . Li - -
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Să admitem că este aşa. Ce dovedeşte aceasta, 
în contra criticei ? Oare din starea, impertectă a” 
unei epoce, poporul sa ridicat lăudându-şi imper- 
fecţiunea, sau s'a ridicat criticând răul pentru a 

V/preparie binele? Din momentul în care se recu-. 
noaşte, că suntem în transiţiune, din acel moment 
“se recunoaşte legitimitatea criticei şi se osândeşte 

 Jlenevirea, care. aşteaptă, binele în_viiter-fără-nici 
[o luptă şi care, văzând răul, îl măguleşte cu spe- 
janta că seva îndreptă, dela sine. Dela sine nu 
se îndreptează nimic în capetele unei generaţiuni; 
căci orce cultură 'este rezultatul unei lucrări în. 
cordate a inteligenţei libere, şi datoria de a; află, 
adevărul şi de a combate. eroarea, se impune fără, 
şovăire fiecărui om, care nu se mulţumeşte cu 
“existenţa sa privată de. toate zilele, ci mai are o 
coardă în sine, ce.răsună la, fericirea, şi la nefe- 
ricirea naţiunii, din care s'a născut, : 

Cine a tăgăduit vreodată, că, ceeace „este, are cauza şi: motivele sale dea fi aşa cum e? Desigur 
noi Românii, dacă suntem înta'o stare deplorabilă, 
a trebuit să fi fost cotropiţi de atâtea elemente 
nefaste în lăuntru şi în afară, încât să nu putem . ajunge la o stare mai bună. Dar a înţelege nece-: 
sitatea unui lucru, nu va, să zică al primi fără împotrivire, ci ar pute să zică numai a provocă o judecată mai blândă pentru persoanele, care au marcat viaţa publică a poporului. In contra per- - soanelor însă în valoarea-lor “privată nu -sa în- dreptat niciodată critica, noastră. Fiecare din noi simte şi este gata să afirme, că Petru: Maior, Şincai, Cipariu, Rumnul sunt bărbaţi de valcaze personală, care şi-au jertfit viaţa, - lor la binele public aşa precum l-au înţeles, şi anume şi-au jert- fit-o fără a căută interese personale, precum face nare mulțime a urmaşilor lor. Dar această onoare 

«o 
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şi demnitate personală nu schimbă întru nimic ju= - 
decata obiectivă asupra operelor, ea nu poate face 
din cartea lai Petru Maior o istorie, din compi- 
larea fără, critică a lui Şincai o hronică, din eti- 
mologismul d-lui Cipariu şi din limba lui Pumnul 
un adevăr limbistie. Din contră, cu cât persoanele 
sunt mai presus de critică, cn atât erorile literare 
trebuesc supuse unei critice mai serioase, şi numai 
simţirea, şi combaterea acelor erori e mijlocul 
“propriu de scăpare. Căci dacă istoria scrisă admite 
explicări, adevărul de realizat nu admite transac- 
ţiuni,, El neagă eroarea absolut, orcare ar îi fost 

“motivele ei, precum se neagă în dezvoltarea ome- 
nirii orce popor, care nu a “stiut să-şi însuşească, 
elementele de cultură, în timpul priincios. 

Prin urmare din aceea, că o stare de lucruri se 
poate explică istoriceşte, nu rezultă că se poate 
justifică, şi numai prin o raţionare sofistică sar 
aduce de aci un argument în contra criticei.! 

- Dar în genere toată idea aceasta are tre binţă 
de o meditatie mai strânsă. De câte ori se arată 
nulitatea unei lucrări literare, fie tractat ştiinţific, 
fie culegere de poezii, ni se. objectează,: nu des 

curasaţi? „toate începuturile sunt mici. | 
“Toate începuturile sunt mici! Atârnă dela, înţe- 

lesul, ce se dă cuvântului mic. Dacă e vorba de 
“cantitate sau mai bine de extensiune, atunci e ade- 
vărat, că începuturile sunt mici; dar dacă e vorba 

de calitate, de valoare intensivă, atunci toate în- . 

ceputurile sunt mari. Un început. de cultură, în.ox: 
ce ram al ei sar întâmplă, trebue să cuprindă, 
întâi ceva ce nu a fost N ănă, atunci în viaţa publică 
a acelui popor, dar a doilea tot deodată ceva, ce 

oate servi de dacat pentru o clădire şi ur- 
re iai depata Numai eu aceste două elemente 
este un început. Din cel dintâi se vede, pentru . 

) 
N .
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ce la prima sa ivire este mic, adecă mic extensiv. 
„In generaţia, în mijlocul căreia se prezintă, află 
“cu necesitate un număr mai mare de adversari, 
decât de amici ; fiindcă ste o nouă combinare şi 

percepţiune de forme ale viitorului, pe care numaj 
spiritele eminente le pot înţelege şi primi îndată d 
şi aceste sunt în minoritate. Insă, numărul cel mic. 
de adepţi. creşte din zi ce merge, şi pe când 
în scurta, actualitate domneşte eroarea învechită, 
ideilor de refărmă li se păstrează o viitorime fără 
margini. 

Dar pentru ca această ' continuare în viitor să 
se întâmple, începutul cel mic la întindere a tre- 
uit să fie 'mare prin adovărul cel cuprinde, prin 

valoarea energică, ce'i dă putere. de a rezistă, şi, 
biruind greutăţile timpului, a produce şirul neîn- 
trerupt de forme nouă de viaţă. 

La, erorile contimporane se observă toemai con- 
trăârul. Corul de apologişti în cantitatea ui stă, 
în proporţie inversă cu valoarea din lăuntru'a 
obiectului lăudat, şi soarta prea -blândă, fiind-că 

“a rezervat nulităţilor despreţul uitării în viitor, le 
"mângâe cu parfumul ieftin al linguşirilor majori- 
tății “contimporane. | 

Prin urmare objecţiunea cu începuturile cele 
mici este sofistică în aceea, că. se foloseşte 'de 
cuvintele tezei adevărate : toate începuturile sunt 
mici (în cantitatea, adepţilor,-dar mari în valoare), 

„pentru ai substitui înţelesul: absurd, că toate în-" 
ceputuuile pot fi mici în valoare şi mari în adepţi. 
Asemenea încercări nu sunt nici un început, ci 

sunt timp pierdut, şi toată -cifra partizanilor nu 
le poate da, viaţa, din lăuntru ce. le lipseşte dela, 

- naştere. . 
Critica neobosită în contra lor este una din da- 

toriile cele mai urgente în împrejurările noastre. 
4
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"Căci Românii nu mai sunt acea valatla. pasi, căie 

erau la începutul secolului prezent, un__Câmp_ro- 
ditor şi nestricat pentru a primi seminţele cul- 

- turei adevărăte De două Seneraţii încoace. şli- 
recţia lor să” pronunţat, şi s'a pronunţat întrun 
mod primejdios pentru chiar existenţa poporului. 
A încercă prin toate mijloacele să punem o sta- 
vilă curentului de idei bizantine, ce învârteşte 
capetele generaţiei prezente, ne pare singura mi-- 
siune oportună â publicităţii bine înţelese. 

In această încredere nu ne poate slăbi opoziţia, 
de bună şi de rea credinţă, ce am întâmpinat în 
marea majoritate a publiciştilor români, ea ne ser- - 
veşte numai pentru a, măsură întinderea, răului. 
Căci să nu confundăm! Majorităţile sunt un fapt 
de cea mai mare însemnătate în politică, fiind ter- 
mometrul sigur pentr a arătă, pănă unde certe . 
idei au intrat şi s'au înrădăcinat într'o societate 
şi când se pot prin urmare formulă, ca legi prac-“ 
tice ale ei. Dar când e vorba, de o lucrare în sfera 
ideală, fie operă de antă. fie teorie ştienţifică, fie 

+ numai 0 critică, majorităţile nu însemnează nimic, 
„fiindcă totdeauna. asemenea lucrări au “fost primite 
la început de o:minoritate Şi. dâcă şi-au câştigat 
teren, şi l-au câştigat uumai în viitorul poporu- 
lui lor. : 

„ Este o adevărată -mângâere de a se pătrunde de 
- acest fapt. al progresului culturei, mângâere -tre- 

buincioasă în contra prea multor sarcini ale situ- 
aţiei impuse. Căci nu îără lupte giele poţi rupe 
roadele din- pomul cunoștinței, şi îndărătul fiecărui 

__ adevăr, la care ai ajuns, lâşi o “iluzie pierdută. Cu 
simţiminte de recunoştinţă “i cu inima plină de 
speranţe. ai intrat în templul tutulor, şi în: loc de 
statue ai găsit idoluri, şi în locul templului. visat - 

„te-ai deşteptat înti'un baos de ruine, fericit dacă 
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afli în mijlocul lor o inteligenţă amică, .care să 
simtă cu tine dezolarea' generală. , 

In asemenea momente este bine să nu cauţi îna- 
poi nici împrejur, ci, păşind înainte, să'ţi păstrezi 
încrederea, că progresul adevărului ivebue să se 
facă şi că formula; lui este aceasta: Mulţi din cei 
ce astăzi sunt în rătăcire, vor veni mâine pe calea, 

iladevărului, dar nici unul din ceice au înţeles odată, 
| adevărul, nu se va mai întoarce la vechiele erori. | 

=
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«Convorbirile literare». au publicat an şir de 
cercetări critice asupra lucrărilor mai însemnate, 
prin care s'a caracterizat cultura română în tim- 
pul din urmă, asupra poeziei de salon şi poeziei 

„populare, asupra, etimologismului. d-lui. Cipariu şi 
«Lepturarului» d-lui Pumnul, asupra, Dreptului pu- 
blie al Românilor după şcoala Barnuţiu şi „asupra 
limbei române în jurnalele. din Austria. 

Aceste critice nu au rămas fără răspuns; însă 
toate. răspunsurile, după obiceiul introdus la noi, 
„erau - -plinge_de_persânalităţi, aşa încât, din respect . Ier 

ipentru publicitate, au trebuit să fie_trecute, sub 
tăcere. Căci ce area face în asemenea, "discuţii 
persoana scriitorului ! ; 
E Q_exeepţie se poate admite numai își i privinţa 
iltimului răspuns al „Tausilvaniei, fiindcă unele 
observări din el dau ocazie de a caracteriză în- 

treaga. cultură, română. din ziua de astăzi şi -prin 

urmare merită să, fie relevate. Afară de aceasta, 

Transilvania este organul public. al «Asociaţiunii 

pentru literatura şi “Cultura poporului OoMÂN»;, re-. 

7 

_dactat de unul. din cei mai cunoscuţi bărbaţi ai 

“noştri, de d. Bariț, şi întrucât. reprezintă. astfel 

floarea, dezvoltării intelectuale din Ardeal, are. 

drept să ceară a nu fi ignorată, a 
„ Transilvania !), văspunzână la, aaticolele, noastre 

1) Zransilcania din 1 August 1868. 

T. Manohesct. — Critice, Vol. I., | . 10



146 ” ÎN CONTRA DIRECŢIEI 
  

. ' ” - „. . „ 

-dospre limba română în jurnalele austriace, reti- 
părite în voluniul de faţă, începe prin a reproduce 

funtion itica Familiei din Pesta, care este de opinie, 
ică. erorile _limbistice_crițicate de noi sunt numai 
nişte « ele». Transilvunăa însăş recunoaşte că 

ijuunalele austriace scriu rău româneşte, se miră 
; însă, pentruce şi cele din Iaşi seriu rău, şi citează 
ca exemplu nişte pasaje . pline de erori! din Săptă- 
mâna. In celelalte sobservări ale sale parea se uni 
cu, „opiniă Fainiliei despre, "Pagaelelen, oxticate 
de; noi şi zice: aaa 

A satul :aţde,- baba se piaptănă. Acuma, uităte, acuma la anul 1863 
ÎN: şi află d. T. Maiorescu timpul “de a cere 

coace stil neted, gramaticii, ortografie. ! 

“Ia marle număr de: proverbia mingi este şi i unul care zice: 

ela publiciştii d de din- 

"Cine ne. face aceste întâmpiniuri > Am înţelege, 
când: ele ne-ar. veni_de lerztbina, Yederaţiunea, Te- 

i legi aful,. fiindcă acestea, sunt. foi mai ales politice, 
"care în sprijinirea, importântelor interese constitu- 
ţionale, cărora sunt consacrate, se. pot. cel puţin 
scuză, dacă, nu au avut destulă.- luare aminte pentru 
limba, în care scriu. Dai că. tocmai. cele două foi 

„ Literare Transilvania, şi Familia să aibă drept a ni 
le face, aceasta nu o. „putem. primi, | 
„Este din! contiă, caracteristic pentru staica,: în 

care a ajuns cultura noastră intelectuală, dacă or- 
ganul: oficial al asociaţiunii "Pransilvănene pentru 

 Fiteratura română, şi: cultură poporului român are 
— cum Să 0 numiri cu un termin parlamentar? — 

| are înspii 'ațiunea de a ne răspunde, că este o: «piep- 
pi de babă», dacă în anul. 1868. îi cerem gra- 
“1 matică, ştil şi: ortografie ! 1 
"Nu ştim ce Vor. fi gândit membrii acelei asocia- 

_țiuni la, cetirea, unui. astfel! de răspuns . din partea . reprezentantului d-lor. Noi însă. ne-am pus urmă-, toarea întrebare: Dacă o foae lite rară, nu este în. 
AR
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stare să serie după gramatică, dacă se declară i in- 
capabilă de a aveă ortografie şi stil bun; atunci 

de unde a luat curagiul. de a se mai prezentă po 
[vena publicităţii ?. şi ce folos îşi închipueşte că, 
va puteă produce: prin lucrarea, ei literară ? 

Răspunsul neapărat la, aceste neapărate întrebări 
aruncă o lumină aşa de tristă. asupra organului 
asociaţiunii "Pransilvâne, pentru a nu mai vorbi de 
Familia, în câţ ne simţim provocaţi a căută înşine 
împrejurările uşurătoare, care. i-ar putea explică, 
portar ea, întrun mod mai puţin defavorabil şi care 
i-ar luă o parte din răspunder ea ce şi-a. adras-0. 

„. Asemenea, împrejurări uşurătoare există, ş şi da- 
„toria noastră este acum de a le pune în vederea 
cititorilor. 

Foaia Transilvania şi atâtea, alte foi literare şi 
„politice ale. Românilor sunt aşa,. de slab redactate, 
aşa de 'stricăcioase prin fovină şi cuprinsul lor, 
|rinacă trăeşc într'o atmosferă stricâtă şi se inspiră 
de ideile şi de simţimintele ce. caracterizează ma- 
rea, majoritate a zinteligenţelor . şi. anteluptători- ă 
lor» români. Viţiul radical în ele şi prin urmare 
în toată direcţia, de astăzi ă că CGI: moastre,, s3te 

f Uneaderărul, pentru a nu. întrebuinţă, un cuvânt, 
i mai Orat, neadevăr în aspirări, neadevăr în po- 
litică, neadevăr în" poezie, neădevăr până în gra- 
matică, neadevăx în toate formele de manifestare 

a spiritului public. | | 
_ Cutundată pănă la începutul. secolului XIX în 

banbariă, orientală, societatea română pe la 1820 

începi. a se trezi din letargia ei, | apucată. poate 
deabiă, 'atunci -de mişcârea “contagioasă, prin care 
ideile revoluţiunii franceze au străbătut pănă în 
extremităţile geografice. ale Europei. “Atrasă “de - 
lumină, junimea noastră într&prinse acea emigrare 
|estrmorănant spre, fântânele ştiinţei din Franţa şi Ela Pee pr n mmm 

= . . - 
. 
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Germ nania, care pănă astăzi a. mers tot crescând. 
şi care a dat mai âles României libere o parte. 
din lustrul societăţilor. străine. Din nenorocire nu- 
mai lustrul din afară! Căci nepregătiţi, precum erau 
şi- sunt tinerii noştri, uimiţi de fenomenele măreţe 
-ale culturei moderne, ci se pătrunseră, numai de 

efecte, dar nu pătirunseră pănă Ia cauze, Yăzură nu- 
“mâl formele de deasupra ale civilizățiunii, dar nu 
"întrevăzură funda, tele istorice mai adânci, care |, 
gau produs cu necesitate aceE-f6Fme şi fără a căror ” 
preexistenţă ele nici nu ar fi putut există. Şi astfel, 
mărginiţi. într'o superticialitate fatală, cu mintea 
şi cu inima, aprinse de un foc prea uşor, tinerii 
români se întorceau. şi se întore în patria, lor că 
hotărârea de a imită şi a reproduce aparențele 

:: culturei apusene, cu încrederea, că în modul cel 
mai grăbit vor şi realiză îndată, literatura, ştiinţa, 
arta frumoasă. şi mai întâi de toate libertatea, î în- 
tun stat modern. Şi aşa, de -des “sau. .repeţit 
aceste iluzii juvenile, încât: au produs acum 0 
adevărată atmosferă, intelectuală, în societatea, ro- 
mână, 0 direcţie . puternică, ce apucă cu tărie 

egală pe cei tineri şi pe cei bătrân, pe cei cari 
se duc spre a învăţă şi pe cei cari sau întors 
spre a aplică. învăţătura lor. In deosebire de po-- 
etul antic, care admirând greutăţile enoime ce 
le-a învins Statul Roman până la constituirea, sa, 
exclamă faimoasa, frază tantae molis erat  Romanan 
condere g gentem, coborâtorii acestor Romani! îşi cred . 
"uşoară sarcina de a, aşeză gintea română pe ba- 
zele civilizaţiunii, ŞI mulţi “din ei sunt , chiar în- 
credinţaţi, că astăzi această aşezate ste aproape 
de a fi terminată. Avem de toate cu îmbelşugare, 

7 îşi închipuesc ei, şi când îi întrebi de liter aburi, 
îti citează cifra, coalelor înnegrite” pe | e fiecare an 
cu litere : române şi: numărul tipografiilor din .Bu- 

. Sr
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“cureşti, şi când le vorbeşti de ştiintă, îţi arată, 
societăţile mai mult sau mai puţini “acădeziice $ Şi 

| progrămele 'discursurilor” ţinute asupra, problemelor 
i celor mai grele ale inteligenţii omeneşti ; dacă te 
t interesezi. de arta humoasă, te duc în muzee, în 
ppimacoteci 3 ŞI _Sliptoteci, “îţiaată expoziţiunea, ar- 
tiştilor în viaţă. şi se laudă cu numărul pânzelor 

i spânzurate pe părete ; ; şi dacă în fine te îndoeşti” 
ide: libertate, îţi. prezintă, hârtia pe care 6 tipărită 

| 

  

CSS iunea română şi îţi -citese discursurile :] 
“Girculările ultimului ministru, e care s'a întâmplat 
să fie la putere. | 
„Fată cu această, direcţie a” " publicului xomân, 

noi nu putem crede, că adevăratul mobil care l-a, 
“îndemnat spre cultura occidentală, să fi fost o 
-Dreţuire inteligentă “a acestei culturi. Mobilul 
propriu nu a putut fi decât .vanitatea, descenden- 
ţilor lui Traian, vanitatea de d arătă popoarelor 

- ]străine 'cu. orce preţ, chiar cu disprețul adevă- 
ului, că le suntem egali în nivelul civilizaţiunii. 

Numai aşa s6 Explică viţiul, de care este mo-. 
” lipsită viaţa noastră publică, adecă ilipsa,_de_ orce 
fundament. solid „pentru formele din afară ce le 
tot primim. 

ŞI: primejdioasă, în astă privinţă nu e atât 
lipsa, de fundament în sine, cât este lipsa de 
orce simţire a necesităţii acestui fundament în 
public, este 'suficienţa cu care oamenii nioştri cred . 
şi sunt “crezuţi, că au făcut, tă atunci când 
au produs sau tradus numai'o formă goală a stră- 

inilor. Această: rătăcive totală a ndecăiei este feno- 
_menul cel mai însemnat în situațiunea noastră in- 
telectuală, un fenomen aşa de grav, încât ne pare. 
că este datoria fiecării inteligenţi oneste de al” 
studiă, de a/l urmări de la prima sa axătare- în 
cultura română, şi de al denunţă pretutindenea
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spiritelor 1 mai june, pentru e ca, acestea să, înţeleagă: 
şi să primească, sarcina de al combate şi: nimici: 
fără nici. o cruţare, dacă nu vor să fie înşişi nimi- 
ciţi sub greutatea lui. 

'La 18I2 Petru Mâior, pentru a nu pomeni eom- 
pilavea de citate făcută, de Şincai fără, nici o cri- 

—ică, scrie. istoria sa, despre începutul Românilor în - 

„Dacia. In tendenţa ce re da dovedi noi 
suntem descendenţi necorupţi ai Românilor, Maior . 
susţine în paragraful al patrulea, că, Dacii au fost 
cu. totul: exterminați de Romani, aşa încât nu s'a 
întâmplat nici o amestecare între - aceste două 
popoare, Pentru a probă o hipoteză aşa de neti- 
rească, istoricul nostinui se întemeiază pe un pasaj - 
îndoios din Eutrop, şi pe un pasaj din Julian, că- 
rora le dă o interpretare imposibilă de admis cu 
mintea stinătoasăi, şi astfel începe. «demonstrarea; 
istorică, a, romi ii “noastre cu o. falsificare a 
Istoriei. -- - 
pa 1825 apare Liexiconul de la Buda, «romănese 
— latinesc — uhgurese — nemţese», care se în- 
ceaxcă, 'să stabilească, prin derivăvi de cuvinte, că 
-limba; noastră este cea mai pură romană şi foarte 
puţin amestecată cu cuvinte slavone, „Câteva, exemple 
vor arătă valoarea acestor derivări: 

N
r
 

Verbul nostri găsesc se derivă de la latinescul coisecuor, 'sub- 
stantivuf boier, de la voglia, i. e. coluintas, -substantivul ceas de - 

“la caedo, caesum, căesura, quia dies in 24 partes quasi cae- 
suras est devisa. 

Cu asemenea, procedare începe ştiinţa noastră 
despre lătinitatea cuvintelor române, şi primul pas 
se face prin o falsificare a etimologiei. | 

“p La 1840_se publică Tentamen criticum în lin- 
Thun romanicam. Scrisă, ătineşte, această carte 

j vre scopul de a arătă străinilor, ce fel de limbă 
urată este aceea, care se vorbeşte de poporul ro-* 

,
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mân, însă, arată, o limbă, care nu sa vonbit şi: nu 

se va voibi” nici odată în poporul român. Acolo 
„întâlnim forme. gramaticale şi îvaze c ca: „cele: urmă- 

toare: „ ii . “ La 

Aburiu şi abureru auditu, abobit, abebimu, abeboru ftcutu, bit, 
voliu fire cantatu ; do invetiasses 'aleque, nu abi fire asi supers- 
tiosu, que e fedu, do se et. asconde, do me ! et audi cu gula la, 
quomu ări, asi secili, ete. ete.. 

„Şi astfel gramatica română, începe cu o als 
care a filologiei. - 
O repeţim : 1. ceea ce surprinde Şi întristoază, în 

aceste producte, nu este. eroarea lor în 'sine, căci 
“această se explică şi uneori :se justifică, prin îm-.. 
prejurările . tiinpului, „dar este eroarea. judecăţi 

- noastre de astăzi asupra lor, este lauda şi: sufi=. 
cienţa, 'cu care se privesc: de inteligenţele: române. 
ca adevărate. fapte de ştiinţă valabilă, este orbirea 

de a nu vedeiă că zidire ea. naţionalităţii române 
nu se poate aşeză pe un fundament, în mijlocul , 
căruia zace levărul. O: 
“Dacă “străinii ştiu: astăzi şi recunosc, - că “noi 

suntem. de viţă latină, meritul este nu al nostru, 
ci al filologilor Dietz, Raynouard, Fuchs, AMiclosich 

pa ax Miller şi alţii, cari nu prin iluzii pretenţioase, 
“ci prin legile solide ale ştiinţei-au dovedit; latini- 
tatea esenţială a limbei române. lar cărţi de na- ! 
tura « ţentâmenului critice și a lexiconului: dela, 
Buda au puteau A6cât să împedice adevănul, -pro-. 
ducând neîncredere în contra unei teze, care aveă 
trebuinţă de. argumente aşa 'de e greşite pentu a a 
fi susținută. “ m 

“Direcţia falsă odată eroită prin cele.trei opere 
„dela, începutul culturei noastre moderne, inteligenţa 
'vomână a înaintat cu uşurinţă pe calea, deschisă, 
şi cu acelaş neadevăr în lăuntru şi cu. aceeaş pre- 
tenţie în afară s'au imitat şi sau falsificat toate 

N



formele civilizaţiunii moderne. Inainte de a aveă 
partid politic, care să simţă trebuinţa unii organ, 
şi public iubitor de ştiinţă, care să aibă nevoie de 

“lectură, noi am fundat jurnale politice . şi. reviste 
literare, şi am. falsificat şi despreţuit jurnalistica, 
Inainte de a avei învăţători săteşti,. am făcut şcoli 
„prin sate, şi înainte de a avei profesori capabili, 
am deschis gimnazii şi universităţi şi am falsificat 
instrucţiunea publică. Inainte. de a avei o cultură 
crescută peste marginile şcoalelor,: am făcut Atenee 
române şi Asociaţiuni des cultură,. şi am depreţiat 

„ Spiritul'de societăţi literăre. Inainte de a aveă o 
„umbră măcar de activitate stiinţifică, originală, am: 
tăcut, Societatea, Academică Română-cu secţiunea, . 
filologică, cu secţiunea, istorico-areheologică şi cu 
secţiunea ştiinţelor naturale, şi am falsificat idea 
Academiei. Inainte de a, aveă artiştii „trehuincioşi, - 
am făcut conservatorul de muzică; înainte de a 
aveă un singur -pictor de valoare, am făcut şcoala 

„de bele-arte; înainte de a .avei o singură piesă, 
dramatică, de merit, am fundat teatrul naţional — şi 
am depreţiat şi falsificat, toate aceste, forme . de 
Cultură, a 

In: aparenţă, după ștatistica, formelor din afară, 
Românii posed astăzi aproape întreaga, civili- 
zare occidentală. Avem politică şi ştiinţă, avem jurnale şi. academii, avem şcoli şi literatură, avem 
muzee, conservatorii, avem teatru, avem, chiar o constituţiune. Dar în realitaţe toate aceste “sunt. producţiuni moarte, pretenţii fără, fundament, stafii fără trup, iluzii fără, adevăr, şi astfel cultura cla- „selor mai înalte ale Românilor este nulă, şi fără valoare ŞI abisul, ce ne desparte de poporul de jos, devine din ZI în zi mai adânc. Singura clasă reală la noi este țăranul român, şi realitatea 'lui 

„este suferinţa, sub care suspină de fantasmagoriile 
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„claselor superioare. Căci din-sudoarea. lui zilnică 

_se scot -mijloacele materiale pentru susţinerea edi- 

ficiului_ fictiy;. ce-l numim cultură română, şi. cu . 

_obolul "tel din urmă îl silim să ne plătească pic- 

torii şi muzicanţii noştri, academicii şi atenianii 

din Bucureşti, premiele literare şi . ştienţifice . de 

pretutindenea, şi din recunoştinţă cel puţin nu-i pro- | , 

- ducem nici o singură lucrare, care să 1 înâlţe inima 

şi să 71| facă: să uite” pentru un, moment mizeria 

-„ de toate zilele. i | a 

„Casă mai trăim în modul acesta, este cu ne- 

putinţă. (Plângerea poporului de jos şi ridicolul. 

plebei. de sus au ajuns la culme4Pe.de altă.parte, - 

prin înlesnirea comunicărilor, vine acum însăş cul- 

tuia occidentală „la noi, fiindcă, noi nu am ştiut să 
mergem înaintea, ei. Suba. i lumină biruitoare va de 

veni manifest tot artificiul şi toată caricatura, «ciț: 

vilizaţiunii» noastre; şi. formele .deşerte, cu. care. 

ne-am îngânfat pănă acum, îşi vor răzbună atră- 

gând cu lăcomie “fondul solid din inima străină. 

Mai este oare-timp de scăpare? Mai este oare 

cu putinţă ca. o. energică reacțiune să, se producă 

în capetele tinerimii române şi,. “odată, cu - des- 

preţul neadevărului de pănă acum, să deştepte 

voinţa, de a pune fundamentul adevărat acolo unde 

se află aştăzi numai pretenţii iluzorii? Poate soarta 
ne” va acordă timp: pontru această, regenerare “a 

spiritului public, şi înainte de a, lăsă să se stre- 

coare în inimă nepăsarea de moarte, este încă de 

datoria fiecării. inteliginţe ce vede pericolul, de a 

-se luptă pănă în ultimul moment, - în contra lui. 

N O primă greşală, de care trebue astăzi ferită, 

Ltinerimea noastră, este încurajarea, blândă, ame. - 

„Î djocrităţilor. Cea mai rea poezie, proza cea mai 

-“ Tipsită de idei, discursul .cel mai de pe deasupra, 

— toate sunt primite tu "laudă, sau cel puţin cu 
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indulgenţii, sub cuvânt că «tot _ este ceva» şi că 
are.să devie mai bine.. Aşa zicem e 30 do. 
ani şi încurajăm. la oameni: nechiemaţi şi ncâleşi! .. 
Domnul X e proclamat poet mare, domnul Y .jur- 
nalist eminent, domnul Z bărbat de stat european, 
şi rezultatul este, că de-atunci încoace mergem 
tot. mai rău, că poezia a dispărut din societate, 

că jurnalistica şi-a perdut orce influenţă; iar cât 
pentru politica română — fericite articolele literare, 
căvora, le. este permis să nu se. ocupe de dânsa! 

De aci să învăţăm marele adevăr, că mediocri- 
tăţile trebuiesc descurajate dela viaţa publică a 
unui popor, şi cu cât poporul este:-mai incult, cu 
atât mai mult, fiindcă tocmai atunci sunt primej-. * 
dioase. Ceeace 'are 'valoare, se arată la. prima sa 

„înfăţişare în meritul său şi nu are trebuinţă de in- 
dulgenţă, căci nu este bun numai pentru .noi şi 
de o cam dată,-ci pentru toţi'şi pentru totdeauna. 

„AL doilea adevăr, şi cSP'mai însemnat, ”de-care 
trebue. să ne pătrundem, este acesta: Forma, fără, |. 
fond nunumai că nu aduce nici un folos, dar este/ 

„| demieeptul 'stricăcioasă, fiindcă riimiceşte un mijlo 
- puternice de cultură. Şi prin urmare vom zice: este 
mai bine să nu facem o şcoală de loc, decât să 
facem o şcoală rea, mai bine să nu facem o pi- . 
„nacotecă de loc, decât să o facem lipsită de arta, 
frumoasă; mai bine să nu: facem de loc statu- 
tele, organizarea, membrii onorarii și neonoraţi 
ii unei asociaţiuni, decât să le facem fără ca spi- 
ritul propriu de asociare să se fi manifestat” cu 
siguranţă în persoariele ce o compun ;. mai bine să: 

„Yu facem de loc academii cu secţiunile lor,:cu şe- 
„linţele solemne, cu discursurile de recepţiune, cu 
“dmalele pentru elaborate, dezât să le facem toate 

  aceste fără maturitatea. ştiinţifică, Ce SIngură le 
dă vâţiunea de a fi
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"Căci dacă facem altfel, atunci producem un şir 
de forme, ce sunt silite să existe un timp mai mult 

Pau Tai puţin lung fără fondul lor propriu: Insă 
în timpul, în care o academie o osândită “să existe 
făză, ştiinţă, o. asociaţiune fără spirit de societate, 

lb pinacotecă fără axtă şi o şcoală fără instrucţi= 
“hune bună, în acest timp formele se disereditează, . 

cu totul în 'opinia publică şi întârzie chiar fondulș 
- e 'neatârnat de ele -s'ar puteă produce în viitor 
“ui care atunci sar sfii să se îmbrace în vestmân- 

tul lor desprețuit, 
- Intorcându-ne- dela aceste reflecţii. generale 
lă punctul concret, de unde am plecat, vedem, cât 
de.uşor ne putem explică acum purtarea - foaci 

" “Transilvania şi- a altor colege ale ei. Transilvania 

ste cupiiiisă de ameţeala” formelor deşerte, prin 

care. se caracterizează aşă numita cultură română, 

din zioa de astăzi. Ea crede că înaintează litera- 
“tura când înmulţeşte ciira coalelor peiioli ce în 

litâ&atura română; 6ă retâratele-despre-—asociaţiu- 
_nea, Transilvăneană, ce le publică şi din care se 
vede o. lipsă totală de activitate inteligentă, pro- 

duc un folos, fiindcă sunt protocoale subscrise de 

-un' Preşedinte şi de un Vice-preşedinte şi de un 

- Secretar ; că elucubraţiunile de gimnaziast ale d-lui 

“7T. asupra economiei. politice şi: trâmbiţăzile d-lui 

-P. asupsa, literaturei- române cu «prestanţa» ei şi 

asupra, necesităţii unui Panteon, în care să figu- 

veze şi învățații români «cari asudă pe piscurile 

ţepeşe ale filozofiei», sunt fapte lăudabile de ştiinţă 

fiimdeă, s'au rostit ca, discursuri solemne într'o a- 

dunare anuală a asociaţiunii pentru cultura popo- 

vului român. Ea, se miră, cum de noi în anul 1865. 
zeta 

îi cerem. font” DER aceste forme, cerem limbă 
amara ȘT 

E (o ortografic, gramatică pentru o foae literară, 

,
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şi ne declară, că nu are. timp să se ocupe de ase- 
menea «bagatele». . | 

Cum am'zis: noi înţelegem şi ne explicăm a- 
ceastă purtare; dar tot aşă de bine înţelegem da- 
toria, impusă, junimii române de a o osândi şi de 
a părăsi odată pentru totdeauna direcţia acestor 
«anteluptători» ai Națiunii. S 

Căci fără - cultură poate încă trăi un popor. cu 
nădejdea că la momentul firesc al dezvoltării sale 
se_va ivi şi această formă binefăcătoare a vieţei | 
omeneşti ; dar cu o cultură falsă nu poate trăi un 
popor, şi dacă stărueşte în ea, atunci dă un e- 

ă în lupta. între civilizarea adevărată şi între o 

E 
4 

xemplu mai mult pentru vechia lege a Istoriei: / 

pilaţiune rezistentă, se nimiceşte națiunea, dar Nici. 

i 
ţ 
| 

ba âtă adevărul. . 
-
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- . Li ÎN e m . 

Sunt întrebări, care în starea normală a unei 
societăţi. nu există, dar care, odată, nășcute, se im- 
pun atenţiei: tutulor Şi cer neapărat sun răspuns de 
la. cei ce se gândesc la interesele publice. . 
„Va aveă. România, un viitor ?, Se mai află în. po- 

porul ei. destulă, putere primitivă: pentru a „ridică, 
- sia purtă sarcina culturei ? Căci cultura e.0 Sar / 

„cină, care > cere. şi consumă, neîntrerupt. puterile + vi- | 
tale al6_ unei năţiuni. "Va; putea, să păşească, în lu- 
crare. are paşnică, pe aceeaş cale, pe care. civilizaţia 
apuseană a adus atâta bine omenirii-? -. 

O parte a răspunsului atârnă de la, direcţia spi- 
ritelor-din societatea de astăzi,: direcţie, a cărei 
manifestare &ste-liţeratura în înţelesul cel. mai larg 

al. cuvântului 
„Pe când în lumea noastră politică nelinistea a 

“ajuns la culme şi totul pare întunecat; în confuzia 
unor tendinţe. lipsite, de princip, se desvoltă ală-. 

„turea, cu acele mişcări nesănătoase o literatură încă, 

? 

3 

. - 

pi -
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jună şi în parte încă, nerecunoscută, dar care prin 
spiritul ei sigur şi solid ne dă primul element de 
speranţă legitimă, pentru viitor. Această speranţă 
„va deveni o realitate în proporţia, în care noua 
viaţă, pe de o parte se va întări.în cercul ei, iar 
pe de alta va îi înţeleasă ş şi primită de societatea 
română, "mai “ales de juna generație, în mijlocul 
căreia,. trăim. 

Starea, literaturei noastre şi direcţia spiritului 
public” pănă la 1867 le am analizat înta”un şir de 
critice anterioare şi le vom mai atinge în decursul. 
cercetărilor de faţă. Din criticile ştienţitice văzusem 
falsitatea şi pretenţiile necoapte ale istoricilor, fi- 
lologilor şi jurnaliştilor noştri îri marea lor majo- 
ritate; din «critica poeziei» ne încredinţaseni despre 
lipsa de valoare -a celor mai mulţi contimporani 

“Şi urmaşi a lui Alecsandri ŞI Bolintineanu până la. 
acel an. 7 

- Din norocire, o reacţie salutară a spiritului nostru 
literar se constată în producerile ultimilor patru - 
ani. Noua, direcţie, în deosebire de cea vechie şi. 

"Acăzută, se caracterizează prin simţimânt natura dl 

prin adlevăr, prin înţelegerea, ideilor, ce omenirea, 

întreagă le datoreşte - e” civilizaţiei apusene. şi tot-. 
"odată, prin păstrarea, ş şi chiar e accentuare ea, elemen- 
tului _naţienal—Ne pare timpul venit a atrag 
atenţia, publică asupră, i Şi în: paginile următoaie 
ne încercăm a aruncă 'o scurtă privire asupra 
câtorva reprezentanţi ai acestui început de Scăpare, 
ai acestei naşteri. sau renaşteri literare. Valoarea 
lor nu este deopotrivă; sunt câteva. talente infe- 
rioare, şi unii şi alţii însă sunt pe calea naturală - 
şi aspiră cu bună credinţă. spre adevăr.. Din acest 
punct: de vedere toţi împreună merită 0 atenţie 
binevoitoare. | 

In fruntea, nouei “mişcări e: drept să punem 'pe 
N
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Vasil sandri. Cap al „poeziei. noaşt noastte ltorare 
 igencraiarecuti, postul Dotiielor şi Lăcr şi Lăcrămioarelor, 

culegătorul cântecelor populare, păzuse aşi fi te-. ! 

preocupă, toate spiritele. Deodată, după o lungă 

nostru reînviat ne sur "prinse cu publicarea, «Paste- 

„tăcere, din. mijlocul. iernei grele, ce .0o petrecuse 
„în izolare la Mirceşti, şi iernei mult ;mai grele ce! 

o petreceă izolat în literatura ţărei sale; poetul - 

„luvilor. >». | => 
—— ă Ii - : PI ÎN: - î i 

În fund, pe cer albastru. în zarea depărtată, . 
»' La răsărit, sub soare un negru punt s'arată: 

" E cocostâreul tainic în lume călător, | 
Al primăverei: dulce, iubit prevestitor. . - 

EI vine, se înnalţă, în. cercuri line: sboară 
„". Şi repede ca gândul la cuibu-i se. coboară,  - 

ar copilaşii veseli, cu pieptul desgolit; 
Alerg sărind. în cale-i şi zic : bine- -ai sosit! 

“În aer. ciotârlia, pe case rândunele, 
Pe :crengile pădurei un roi de piisărele 
Cu lungă ciripire la soare se "nciilzesc, 

- Şi pe deasupra bălşii “nagăţii se 'nvârtesc. 

Tan, iată primăvara cu sânu-i do verâcaţă! i 
In lume-i veselie, amor, Sperare, viaţă, 

„Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări 
Dria raze aurite şi vesele: cântări! ” 

«Pastelurile». 1 sunt un şi de poezii, cele mai] 

multe lirice, . de regulă descrieri, câteva idile, 

toate însufleţite d 

de” îrumoasă, încât au devenit; fără comparare cea, 

aşa de 'curătă, şi! 

ae “puternică a naturei, . scrise “într0_ limbă, aşa, 

râzi Tare podoabă a poeziei lui Alecsandri, opel 

doabă.a, lităii literature: xomâne în deobşte. 

2) Apărute în «G Apărute în «Convorbiri Jiterare» “de a-1868— za | 

” ui T. MAIORESCU. — Critice, Yol. IL 

"minat chemarea, literară. Şi nici ătenţia publicului. | 
“nu măi eră îndreptată : spre poezie, o agitare stearpă



162 DIRECȚIA XOLĂ 
  

R 0/D [- C A. 

Purtând coliţa cu apă rece . 
Pe ai sei. umeri albi, rotunjori, 

-Jima Rodică Yoioasă trece 
Pe lângă junii semănători. 

. i aa PE , AI Sa 
Ei cu grăbire îi sar în cale e o. 
Zicând : «Rodico, floare 'de crin; 
«În plin să'ţi meargă vrerilo tale, - 
«Precum. tu, dragă, no îeşi cu plin! 

4 

= 

_.«Pănă la toamnă s "ajungi „mireasă ! 
„ «Calea să-ţi fie plină de flori, 
"«Şi casa casă şi masa masă 

«i i sânul lcagtin de „pruncuşori!» 

Ti zic ş'o seamiăn cu grâu de vară, a 
Apoi cofiţa întreag'o beu; 
Copila râde şi'n cale-i: sboari, 
Scuturând grâul din părul seu. 

Am citat două din ele, le-a cam. butei, cită pe 
- toate: nicăeri declamaţii politice, simţiri meşte- 

şugite; extazieri şi desperări de ocazie, pretutin- - 
deni conespţie naturală şi un aer răcoritor de 
Ps şi sinăta tc SuTIGEGas că. 

// Cu totul osebit în felul său, om'al timpului mo- 
dern, deocamdată blazat în cuget, ivibitor de adtiteze 
cam exagerate, reflexiv mai: peste marginile lei 
tate, pănă, acum aşa de puţin format, încât ne vine 
greu să'l cităim îndată după, Alecsanâri; dar. în fine 
poet, poet; în toată, puterea cuvântului este d. 
Mi Eminescu 1). De: la, d-sa cunoaştem mâi 
miilte poiezii păblicate în «Convorbiri literare», 
care toate au particularităţile arătate mai sus, însă 
au şi faxmecul-limbagiului (semnul_ celor aleşi) 
„concepție înnalță-şi pe Tângă âceste (lucru rar 

| îti noştri) iRhizea şi înțelegerea Mute an      

  

ntice. 

  

1) Despre' Eminescu, ajuns la culmea desvoltării lui, vozi o cerce- 1 tare mai întinsă în volumul din urmă al acestor. «Critice. > 

1. 
_.
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deal perdut în în îoaptea unei i lumi ca nu mai esto, .:. e 
Lume ce gândeă în basme şi vorbeă în poezii, ” 
O! te văd, te-aud, to. cuget, tânără şi dulce veste - 
Dintr'pn cer cu alte stele, Cu- alte raiuri, cu alţi zei. , 

Venere, marmură caldă, ochiu” de piatră ce scântee, 
Braţ molatie ca gândirea unui împărat poet, Pa o 
Tu ai fost divinizarea Înunuseţei--de femee, - o 

„. A fomeei, ce şi astăzi tot frumoasă o revăd —" 

astfel începe -strania, sa poezie «Venere şi Madonă» 
Ironia_amară, care străbate din putinele poezii 

| a5 răposatului  N.: Nicoleanu,. este mult mai pu-. 
teznică, şi mai-aproiundlatii în Eminescu. 

Iară noi ? noi epigonii — a. i „2 

întreabă el, după e ce a cântat frumuseţele poeţilor 
anteriori, IN e _ 

i - - : - .. T 

s . . . Pi N ” o . E 

”  simţiri reci, harto sdrobite, 
„Mici de zile, mari de patimi; inimi bătrâne, urâte, 

" Măşti râzânde- puse bine. pe-un caracter inimic : 
-Dumnezeal nostru: umbră, patria. noastră: o frază, 
În noi totul o spoială, totu-i lustru fără bază; 
Voi credeaţi în scrisul vostrul,. 20i nu credem în nimic !, 

Şi de-aceca spusa voastră eră sfântă şi frumoasă, 
Căci de minţi eră gândită, e căci din inimi eră scoasă, . 

„Inimi mari, tinere încă, de şi voi sunteţi bătrâni. 
S'a întors maşina lumii: cu voi viitorul trece ; 
Noi suntem iarăş trecutul” îără inimi, trist şi rece, 
„Noi în noi năvem nimica, totu-i calp, totu-i străin! 

- 

| Reproducem - în tine din <Aortua aste ultimele 
strote: ' 

Dar poate..: „0! capu- -mi Dustiu cu furtune, ” 
" Gândirile-mi vele sug&rum cele bune, 
Când sorii se sting şi când stelele pică, 
Ti vine a crede; că toate-s nimică. 
_
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. .„. Se poate ca bolta de sus să sespargă . e _ 
__Să cadă nimicul cu noaptea lui largă, : 

Să văd cerul negru, că lumile-şi cerne 
i Ca prăzi trecătoare a morţii eterne... 

Ş'atunci, de-ai fi astfel... atunci în vecie 
” „= Suflarea.ta caldă ea n'o să învie, 

p 

Atunci graiu-ţi dulce în veci este mut... | 
Atunci. acest înger n'a fost decât lut... - i. 

“Şi totuş, ţărână frumoasă şi moartă, - > 
„..* De racla ta razim eu harfa mea spartă, - 

ÎN Şi moartea ta -n'o plâng, ci mai fericese” 
O rază fupită din. haos lumese. - 

[ae cine ştie, de este mai bine. | _ _ 
ta Di-Saui-au i ; dar ştie or-cinc, | | Ma 

ji .ceea ce nu e, nu simte dureri, | - o Iu 
Şi multe” dureri-s,. puţine plăceri. ? 

A fi? 

„» Urechea te.minte: şi. ochiul te "'nşeală; . 
-  Ce-un secol ne zice, ceilalţi o deszie — -. ” ' 

Nebunie şi tristă şi .goală! . 

_C.___ Decât un vis sarbed, mai bine nimic. 
Ă aa | | 

Vid vise 'ntrupate gonind după vise, 
Păn' dau în morminte ce-aşteapti deschise, . 
Şi nu ştiu, sândirea-mi în co să o sting: 

- Să râd ca nebunii? să blăstem? să plâng?” 

_La ce? Oare totul nu e nebunie? 
Au moartea -ta, înger, de ce fu să fie? 
Au.e sens în lume? "Tu, chip zâmbitor... -- 
Triit-ai anume ca astfel si mori? - 

De e sens întrasta, entors șiateu, e: 
"Pe palida-ţi îrunte nu-i seris Dumnezeu, - 

: . u .. . % i - - i i - - Ocazia la observări critice nu lipseşte în aceste 
poezii. Venere-_și. Madona cuprinde O comparare 
coviuză, Femeea a fost "diviiizătă “în-Verirea, 
antică şi apoi (de Rafael) în Madona. 'Tot aşa 
poetul asupra unei feţe “«pală de o bolnavă, beţie», 

+
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aruncă «vălul alb de poezie» şi o “Alvinizeazăi. Insă 
madona nu: este o idealizare a Venerei, nici Ve- 

nera antică o realitate brută, pe lângă Madona; 
- „modernă, şi strofa, 

O, cum Rafael 'creat-a, 

prin care poetul rezumă încă o. dată compărarea, 
nu 0 lăimureşte mai bine, ci slăbeşte poezia prin 
xepetiţie. Originală şi plină de efect, însă prea 
calculată (recherchee, cum ar zice Francezii) este 
transiţia. «Plângi. copilă?.. „» 

| A: dpigonii»cuprind 0. antiteză foarte exagerat. 

..
 

a POP 

entru a arătă micimea, epigonilor, se înalţă peste 
„măsură poeţii mai vechi, Şi lauda, „ditirambică a 

lui . Țichindeal d. e. şi a. lui Heliade cu greu va 
puteă, încălzi cetitorii mai critici de astăză. 

Cea mai bună din celeţrei poezii aled-lui Eminescu 
ne pare a fi cea din urmă, Ji 
simţit. în_precizi a-limbagiului și în_ușurin A _VETSI- 
ficării, 

Dar şi aici, ca în celelalte, sunt greşeli ce tr ebuesc 

(Bapărat îndreptate. î 
i Abuz de civântul pală, care poate, n'ar trebui 
fuzat de loc, uneori gândiri şi expresii prea, obiş- 
* nuite, multe -rimg_rele. 
_„ Nu înţelegem, nu putem primi această negligenţă 
aformei. Nepăsarea publicului român, care în aceeaş 
linie cu adevărații poeţi pune şi pe Tăutu şi pe 
Sion şi pe tutti guanti, şi pe de altă parte preci- 

  

-Montua_cst_un progres î 

  

pitarea întregei noastre “activităţi intelectuale, ce : 
se vede pr odusă sub neliniştea unei ameninţări sta- 

. tornice, explică, dar nu excuză greşala,. arătată. 
Tocmai spre deşteptarea publicului român din. 

nepăsarea lui trebue prezentate numai formele es- : 
tetice cele mai curate, şi în mijlocul agitărilor po-.: -
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litice şi social ârta 6ste anume chemată a ne dă 
un: liman de adăpost. Când miscarea altfel trecă - 
toare a unei inimi pline de simţiri vrea, să. se în- 
trupeze în forma poeziei, 6a prin chiar. aceasta 
întră într'o_ lume, unde timpul nu mai are înţeles. 
Cea mai scumpă îngrijire pentru curăţenia. formei 

este atunci o datorie a. poetului, ca astfel concepția, | 
lui să rămână 'o moştenire-neatinsă_ a generaţiilor/ 
Viitoare. Şi care poet, în momentul adevăratului en-! 
tuziăsm, fu ar trebui să uite marginile actualităţii 
şi, încălzit de raza unei încrederi adese iluzorie, 
nu şi-arînălţă aspirareaspreo nemurire omenească ?... 

ră într'o seară lină de Mai din anul 1871; dar 
în salonul, unde se adunase atâta mulţime de oa-.- 
meni, nu se observă frumuseţea .naturei renăs-. 
cute: pasiunile politice erai la, ordinea zilei şi 
cu cea mai mare încordare se. agitau Întrebările 
“momentului. 1) In fundul acestei săli, atinsă încă 
“de razele luminilor, se înălţă pe un piedestal în- 
chis o marmoră albă, frumoasă imitare. a _unei 
statui antice; şi pe când toţi oamenii erau cu- 
prinşi de discuţiile lor politice, în mijlocul cuvin- 
telor aprinse, a gesticulărilor vii şi a, emoţiunii tu- 
tulor, în confuzia acestei mişcări ţintite spre un: sin- 

. gur punct din viaţa, reală, punct trecător, de :o im-. 
„portanță, peste măsură, în prezent, -de o nulitate 
fără măsură în viitor: statua âlbă, cu surâsul ei 
blând, stă senină deasupra haosului, forma, 'ei tre- 
cei, neatinsă peste! valurile timpului: păstrată în 
trecut, sigură - de viitor, ea îşi purtă înaintea 
noastră, cu:o0 linişte supranaturală viaţa-i. eternă. 

Da, în. lumea fericită a artei timpul nu mai are 

. 

  

„1 La Iaşi în casele lui «Beizad» Grigore Sturdz 
care propuneă membrilor partidului conservator ad «petiţii dela Iuşi»,. concepută şi redactată de el. 

a (acum seminar), 
optarea aşa numitei, 

*
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putere ș şi nu mai aive înţeles, şi cine, î Î a 
iut să plăsmuiască forma înumoasă, j acela de; 

sigur, dar numai acela, â-ajuuis=p alcâ- nemuririi 
“Cine a fost Tiberius? A fost în realitate aşă tiran, 

a fost 'acea pildă ds spaimă, precum trăieşte astiăzi 
: în conştiinţa, omenirii?: Cine o mai poate hotări! 
-  Tasă figura, lui a intrat astfel sub forma maestrită, 

a lui 'Pacitus, şi pe când actualitatea: lui s'a cu-, 
fundat în Tatunericul istorici, el e osândit la as- 
“pectul sub care ni l-a păstrat. clasicul autor. 

A fost Lordul: Granby, a fost ducă de Grafton 
„_aşă de înjosiţi, precum stau astăzi în memoria, po- 
.porului ? Cine semaâi întreabă? Scrisorile lui Junius, 
cu forma lor strălucită şi nepieritoare, i-a stigma-" 
tizat pentru totdeauna. Şi pastorul Goeze şi con- 

„siliarul Rlotz mai există numai prin critica nimi- 
- citoare a lui Lessing — insecte efemere, păstrate 

într” un chihlibar mai trainic. - 
Şi degeaba, veniţi astăzi şi voi, cei cu gândirile-! 

groase, cu forma incultă, cu stilul greoi, filologi, 
'academici, jurnalişti, sau cum vă mai numiţi : de-! 
geaba vă încercaţi să loviți cu atâta patimă în di- 
vecţia cea, nouă; jfroi n'aveţi formă, zica de mâine |, 

„E ami im aa 

  

      

N treilea poet, despre: care cr edem că, merită să, 
ocupe atenţia publică, este d. Bodnărescu. D. Bodnă- 
rescu s'a introdus în literatură EGAsEă prin tragedia 

„Benzi (publicată, în 1368), apoi au urmat epig grame; 
— câteva, poezii lirice, mici escursiuni în proză, etc. 

-.. Inaintea publicului celui mare aceste produceri 
par a îi trecut fără apreţiare dreaptă, poate fără, 
nici "o apreţiare. Cu toate aceste nu încape îndoială, 

că lucrările d-lui Bodnărescn .sunt. demne de stu- 
= diat, de şi stilul d- sale, mai ales: în tragedia Rienău, 

este prea Sreoi. 
DO
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lu drept să nu uităm, că greutatea limbei se 
explică în parte şi prin g greutatea, materiei. Alta 6. 
tragedia, alta e balada, sau poezia lirică. In această, 
din. urmă vedem -pe postul nostra mult mai uşor 
şi “îndemănatic. 

DE LA MARE 
j 

I. 

. «Tată-ne în altă lume! 
_ Dragi luntre, stai la mal; 
"Voi să cere de-i pentru mine, 

Tu te leagănă pe vab. 

Şi aşa am priponit-o . 
"1 De-un ţăruş şi m'am tot dus, 

Când în dreapta, când în stânga, 
Când spre-amiază, când spre-apus: - ! 

Dar n'am fost, ah! nici aicea 
" Fericit cu al meu dor. 
«Mai. departe, mai departe, - 
Dragă luntre, zbori uşor!» 

Ve 

Călător pe-a lumei valuri, 
De-i vede în calea ta! 

|Lmntre, vâslăi păriăsite, 
VĂ cui sunt, nu întreba.: 

Lu cârmaş avu şi ele, _ 
Unde-i azi, nu so mai ştie: 

" Valul greu când 'le loveşte, 
Ele sună a pustie. 

- . Inţeleszi tu, al meu suflet, 
Glasul lor ce vrea să zică? 
A pustiu grăese cu valul, -. ! . A 

„A pustiu şi a nimică, 

'Terminăm citările din d. Bodnărescu prin câ- 
teva epigrame: 

Mult iscusita spre geamul ferestrei incet inclinat-a 
Vesela față zâmbind, drag îmieră s'o privesc.



- - "DIRECȚIA NOUĂ 2 2169 
  

> 

Inţelepţeşte apoi a: suflat şi gingaş pe sticlă . 
Ceaţa din sufletul ci mândru, deprins cu senin,” | 

Şi a "'nceput să se joace, ştergând-o cu degetul ager, 
"Semne de farmec făcând numai pe ici po colea; .. 

„ Drepte erau pentru dânsa, întoarse pe dos pentru mine: - 
: Poate a scris te iubesc, eu am citit te-amiăgese, - 

- Drapa-mi e tristă, albastra-i privire in lacrimi se stinge -- 
Fug. în gridină: viola stropită cu rouă-i frumoasă. | Ri | 

 Esto fiinarul lumina din zare, or lampa iubitei ? 
Ea. mă aşteaptă, prin ochii ferestrei priveşte lumina-i ; 
Caleanni de-a lungul şi vintul şi ploaia s'o stingi se'ncearcă, 
Insă zadarnic: curând -voi ajunge, Amor o va stinge. 

Pe lângă aceşti poeţi însemnăţi prin înălţimea 
ideilor şi în parte: prin felurimea formelor poetice " 
ce le au introdus, ar fi nedrept să uităm incer- 
cările altora mai noi, care în sfera lor mai res- 
trânsă ne prezintă o mişcare naturală, exprimată, 
în limbă corectă, adese elegăată totdeauna ferită 
de înjosiri. : e 
.„ Plăcerea noastră, şi poate nu eexagerat să zicem: 

“un fel de recunoştinţă pentru producerile” literare 
„ale d-rei Matilda Cngler (astăzi d-na Poni) şi ale 
d-lui Şerbănsscu va fi cu atâs 'mai uşor de ex- 
plicat, cu cât ne vom aminti mai mult mijlocul 
literar, în care le aflăm. Intenţii politice, afectări 
s&ntimentale, limbă forţată, expresii crude sunt: 
încă la; ordinea zilei pentru majoritatea scriitorilor 
noştri de poezii, - şi sperăni că generaţia viitoare 
îşi va explică cu greu, cum cu o formă aşa de 

puţin plăcută şi cu un bagaj aşa de uşor de idei 

_-au îndrăsnit atăţia contimporani ai noştri să se 
introducă în literatură., Să nu mai vorbim despre 
dd. Aricescu, Tăutu, Hasdeu, Boliac. (Hasdeu şi 
“Boliac ca poeţi; ca autori prozaici sunt fără con- 

- testare dintre cei mai buni), ete. Despre aceştia s'a
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, vorbit destul în singura; revistă, critică; ce a, avut-o 

România, în Convorăiri literare. Dar să, ne aducem 
aminte şi de alţii, să ne reprezentăm_încă odată, 
societatea, în care sunt siliţi s să trăiască, poeţii. noştri 

[zi adevăraţi. 

In vremile noastre, pentru acită ez abruplo câteva 
exemple; d.. Vulcan, redactorul Pamiliei, 1) trece 
de poet, când vântir: | i 

Sum calie ca vai de mine 
Şi amar mă mai trudesc, 
Totuşi fără de suspine 
Şi voios eu veţuesc. 

Nici dânsa: nu-i vr'o , escepţitne, 
"Nu-i unică "n. genul seu; ” 
Nici despre. ea nu mai pot spune, 
Că-i i fara, de greşeli, nu zeu! 

Ed sa Ă > 

Ce-i mai scump aci sub soare? . 
Libertatea 'ncântătoare, * ia | 
Imnul de eliberare, . - A 

- „Cântul de triumful mare? . / 
Că mai scump eşti zeu, 

” Angerelul meu. . 

i N y 2 
+ e 

- Am-avut o crenguşoară 
Ce mult a intinerit 
Cu plăcuta-i -i umbrişoară — ete. 

In vr omile noastre apar poeţi că d. Pătărlăgeanu; 
care în, «orele de repaos» (Bucureşti 1860) n ne arată, 
«dorinţa» d-sale 

Nu-i nimic în asti lume 
Sii-mă facă: fericiţ. | : 

Nici averi, nici mate nume, 

  

1) Astăzi membru al Academiei Ro mâne, Digua ati "e. (Noti 
e In 162) i Jtomâne. D 9 is erut intrare, (Notiţa
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Nu e ținta ce-am dorit; 
Ci dorinţa mea e toată .. 

Să-mi văd ţara c'a "nflorit. 

-. Se văd. legea olectorati 
- Că o dată sa lărgit, , 

- Şi comisia centrală” a - 
Din Focşani că sa, urnit, 

Curtea de casaţiune, ete., ete. 

Dar, ce e drept, pr efaţa, d-lui Pătiulăgâanu dosaz-- 
mează critica, rugându-ne: : 

Si fiţi indulgenţi,,. aducându- vă aminte. că smerita mea muză se 
află încă în faşe. 

_In vremile noastre apar poeţi ca, a. Petre Gita 
dişteanu, care a scris: 

«Uă noapte pe minele Târgoviştei, sau umbra 
lui Mihai Viteazul, tablou întrun act cu versuri. 

„ (Bucureşti 18517)». 

cu miniitoarea arăitaure de persoane: , 

Umbra lui Mihai Viteazul învălită, în linţolin ş şi purtând pe dedesupt 
costumul. seu, 

“Viorica . 
“Marica + fete de ţărani gătite de la horă. o. 
Florica - 

Costache Ghimpeanu, june Român de 25 de ani, grav şi plin de 
scepticism, începând a se întoarce la credinţă prin sentimentul naţio- 
nalităţii şi conving gându-se- de puterea divină numai la luptă ete, 

În scena, I. între cele trei țerance se declamă o! 
poezie lirică cu 63: (ceteşte ș şaizeci. şi trei) de strofe, 
d.e. ca aceste: .- 

Două împreună ' Să cereim Unire, 
Noi facil putem | - Acei e speranţa, 
De or ce furtună - Căci în desunire 

"> Să ne apăriim. - . Nu cunoaştem viaţa.
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Şi.să nu uităm, că de altminteri d. Petre Grădi- 
şteanu e un om de spirit. a | 

In vremile noastre d. Iustin Popfiu îşi întocmeşte . 
limba maternă în rinie ca aceste: -. e 

, Si, SII, 

„DOMXIŞOAREI CONSPANTPA DUNCA: 1) 
(Camil'a -D'albu) 

Catra tine suna debil'a-mi cantare; 
„Ya ajunge ore colo "m departare?! 

- Fiica Romei vechie! svava floriora! 
Va-petrunde ore bland'a-ţi animiora ?!-. 
Cand nalţai la ceriuri santa rogatiune 
Se-i cer indurarea pentru-a mea naţiune, 

> De -aceste fiice densei i-am doritu, 
Ruga mea ferhinte ecâ s'a-implinitu! . 
Nu te cunose inca, scumpa floriora! 

„N'am privit eu inca faci'a-ti rumeniora,. 
Nece ale tale buze. mititele, ” . 
Nece ochii-ti mândri, aste blande stele; Ă e 
Peptulu miei cel fraged totuşi venereza etc. - 

. a 

Şi trebue să ştiţi, că d. Popfiu este preot, con- 
rector al unui Seminar clerical; băiat chemat să 
fie cel puţin serios înaintea publicului şi de altmin- 
teri plin de zel pentru literatura naţiunii. > 

In vremile noastre d. dr. 1. C. Drăgescu, acela, ce 
cu o rară necuviinţă a adresat. scHisotite publice 
către generalul Tiirr şi d. Carp, tipăreşte «Amor 
şi Patria» (Turin, 1870) şi: acolo ne zice: 

De unsprezece seculi Romanul se osteşte, - - 
__De atâta timp îl suge un crunt infam vampir ; 

  

1 

1) eDomnişoara Constantia Dunca petrece in Paris, secerânăd prin operile sale scrise in limba frânceză despre romani” şi educaţiune apre- "tiarea şi aplaudele invăţaţilor Franciei. După cum îmi face îns'a-şi magulitorea declaratiune, această poezie contribui şi ea incât-va, spre a 0 indemnă să întoarne la: fraţii sei, in patria sa.» 

“(Nota D-lui Popfiu,)



pe 
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lar azi tigrul şi de'a de nou se înfraţeşte 
Voind să nimicească pe acest popor martir. 

a oria strânge p po Romăni, 
DR |ilomnii fug ca nişte căni., 

= 7 DOMNIŞOAREI ELENA P.. | 

ă - Copila. graţiousă, eşti tu o moritoate, 
Ori eşti un, candid. înger” din câmpii elizei ? 
Din rai căztită-aici o belă, scumpă floare, - 

a „Sunt soarele şi. lana şi Venus fraţii tei? 
. . _ 

| Venus.-fratele direi Elena! - 

7 ' . ȘI Ş . , i ” . N 

| | Populi, voi care'mn sclavie  -N 
-- Gemeţi încăzumiliţi, - 0: N „n. . 
” - . Pe altariul de Îrăţie . a N - 

“Punând dreapta vă uniţi - - Qi 
pe Mrania veţi strivi N 

Cand uniţi ve veţi oşti. E N 
N - , i. ti 

E N 
Cât esti de bentși "mcântătoare N 
Zână „gentilă, nembţitoare, E 

„Pe puracţi îrunte - porţi cu mândrie... 

Sosit'a popoli, ora... stulaţi-vă Nain tină 
Şi'n apailibertăţii. vestmintele spălaţi, a. 
Sub steagul independinţei cu fruntea-vă. senină 

- Pe ibliiubirei, juraţi că veti îi fraţi. . 
N 

  

> «Pe. pura- ţi trant&porți cu mândrie, când uniţi 
vibveti oști, juraţi că veţi fi. fraţi» — cât de pă- 

.xăsit. de toţi dumnezeii trebue să fie. cineva pentru. 

a crede -că asemenea, ţâstiitură este limbă poetică ! 
4 Îi 

„A i. a 
ŞI să n pitt prefața îi Ma 

LA. 
T 1 

_ Cetitor ului Salute ! A 

AŞ îi publicat toate încercările mol poetice, le:aş fi ilustrat, 
dacă nu ină impedecau cerounstanţe nedependinţi de voinţa mea. 

i
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- Poeziile cuprinse în acest; mie volum sunt o pante din visele mele, 
sunt copii mei de aur, 

In ele am depus partea coa mai bună din mine: anima şi con-- 
sciinţa mea, . , 

Foaste bine! Dar nu. s'ar putea, & ca «inima şi | 
SR conştiinţa» acestui domn să fie. mai „mult modeste 

şi mai puţin cacotonice? i A 

In vremile noastre “<jiiiiimea, clericală din Arad» 
îndrăzneşte a publică'un Almanah pe 1859 cu po&zii. 

y 

  

ca aceste (de dd. E. B. | „Cristian, 
M. Bota): SI E a 

“CATRA DEMOSBUL/A s. po o 

Eram in“o seară. | 
_ “Intr'o zi de vară, - =. 

Când me preumblam - . e 
"Printr'o luncă mare 
Pe malul unei : 

» Ape curgătoare ; 
Când in cea mai prima amoare 

- Foarte melancholizam. - 
Cugetu mi incepii să zboare. 

ȘI) n tine m'amorizam, - 
- “În amoarea cea mai noua _ 

Ce e ca o prima roua o - 
- Pre cutarea nouă friză i ” 

Ce e ca o primă rază . 
Carea mai întâiu o zereşte, - - 
Cel ce pe lume se îveşte, 

” Ce e ca-o primă legănare, 
"Dar toema ca un somn ultim mare; 

şi cu faimosul «Foc: al. Lipovii» 

ă - “Ju! cum dete tresnat din cer! 
- Pocnind — durr, durr — se prade, 

Fum a pucioasă dă în crier, 
Vai! ce îi? Lip” a 'n foc arde. 

Pit — pat, — puf trose cu puştilo: 
Bătaia lui Dumnezeu! 

„Duc, — bumb, — şi ca “bombeştele, 
- Lângă Mureş. vast teu!.
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- Tin vremile noastre, la Lugoş în a. 1861, d. «doc- 
torand. în medicină din. Viena» B. Petric, care îşi 

bate joc. de almanahul precedent. “ 

Şi” n aceasta, flamură cu sinaţivile naţionale ale 

POEZII X AŢIONALE , 

| ca i | 

USA „surnica FLAMURA 

„cu 

„Deviza simţirilor sale naţionale. 

„d-lui Petre ni se “spune: 

SALUTARE, - 
". (Cucoanelor române din Lugoșiu) 

Când eram de voi departe 2 
Şi de voi numai prin carte - 

Câte odată “mţelegeam, .. . .:* 
Qumcă sunteţi sănătoase, 

Tot fidele, tot .voioase — 
Eu tare mă bucuram. 

Primiţi- mi dar bucuroase, - 
Fete de Lugoş frumoase. 

“Si să nu vă fiu străin, 
Să-mi fiţi mie tot voioase, 

Plăcute, petrecănoase, : 
Că sum june de român. 

Tot voios sum eu pe lume, 
De când maica m'a făcut ; 

- Superat nime n a spune, 

Vre odat'ei'm'a văzut. | 

Când am bani, pornesc pe stradă, 

Fluer, cânt, ca şun boer, 

„Mă arăt pe promenadă 
Par' că-sum milioner. | | 

Când n'am bani, iar nici *că- mi pasă, 
„.Cu amicii ospetez, 

Preşedinte sum la masă, 

publică : ai
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Fiind, c'atunce eu contez. >. 
„Xir on-Bratet,. Schweins- Cotlet 

Fu numai ce poruncesc, 
-Un Pfift Wein şi omelet 

Bou, mănânc, dar nu plătesc. 

Să citim acum precuvântare ea, "care este intere- 
santă ca tip carateristic al celor mai multe de 
acest fel: | 

| In onoarea si, cât se poate zice d'in partea mea fără vătiimarea 
"modestiei, în folosul şi distracţiunea publicului cititor aduc şi eu 
pe altarul naţiunei nişte floricele, sperând. ca toţi autorii dacii nu - 
„complimente, cel puţin bună primire, pentru că am cutezat ca un 

|. ziar nou fără multă esperienţă;, a puneişi floricelele mele în stratul 
|! comun a Naţiunei, care are acum literați demni do'cel mai destins. 

|: respect ce şi eu îl port în mine; unde a greşit mintea mea doară - 
|| încă nu destul poleită după! dorința cetitorilor, acolo fac apel la 
i 4 simţirile .mele dinlountru, la cugetul meu curat, care mă îndeamnă. 

ja aduce şi eu mica ardere. 

/| Ce âve a face mâncare a neplătităi - a d-lui aoeţ 
itorand Petric cu «stratul coniun> al maţiunei ? 

  

   
N 

Ta vremile noastre Revistă Contimporană ( Ia- 
nuarie 1874) publică, o poezie a d-lui Ciru QOeco- 
nomu, care sfârşeşte cu urmitoare ea strofă: j 

Cânta-v oi, combiăte-voi cu furie nebuni, 
In mâna mea sdrobi-voi şi, monstrul şi-ai lui pui 
Si dac'a- mele cânturi ave- vor “o cunună; ” 
i eni-voi lale tale Picioare s'0 depui. 

Ş'ai lui pui ? Cântă, voi, combită- -voi, , sbrobi-voi, 
ave-voi? Şisemai îndoieşte d. Ciru Oeconomu, dacă, 
ale sale cânturi armonioaşe - ave-vor. 0. cunună ? 

i Aci,- scrutănd abisul imens, fără hotare, | 
- Bravând exilul, moartea, dând suflet la fricoşi, -. 

Scoţând dintra ta harpă mânii vizionare, .-* 
Persecutai cu biciul tiranii scrofuloşi.



Î 
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 "Piramnii serotuloşi! — Aceste versuri minunate le 
dedică d. Giru Oeconomu lui . Victor Hugo şi le 
începe. cu MOdESTUI inotto :. ed 0. „anche son piltore. 

„Ed io anche son pittore! — — Şi udecă de. ce 
nu, vă rog? Victor Hugo şi domnul Ciru Oeconomu! 
După «tiranii serofiloşi» toate sunt. cu pâtinţă, 

Dar să nu mai! continuăm. Gxemplele de .acest 
fel ! Când s'ar ivi izolate, când ax forină excepţia, 
cine şi-ar impune datoria de. a le răsfoi. din 'lite- 
vatura, zildi! Însă :ele formează astăzi încă ma» 
joritatea, literaturei noastre poetice, şi în modul 
cum. se produc; ne par a fi simptomul unui. rău 

d destul dă însemnat pentru a merită, « o atenţie se- 
rloasă,. 

Citatul. d. Petru Grădişteanu | eră, aproape copil, 
când şi-a publicat «Umbra lui Mihai Viteazul» ;. 

_ asemenea Almanacul din Arad este lucrarea unor 
juni necopţi; şi dd. Vulcan şi răgescu, dacă este 
"să-i judecăm după publicările de pănă acum, nu 

„pot fi departe de această vârstă fericită; şi poate 
autorii celor-mai multe poezii ce primejduese ce-. 

„tirea jurnalelor. politice pe la noi, se atlă în ace-- 
laş cas. 

"Că, în acest timp al vieţei lipsa. de cugetare 
matură şi o deşertăciuine, neînfrănată împinge pe _ 

“atâţia juni nechemaţi şi nealeşi a maltrată limba 
torturând-o în rime şi “metruri. imposibile, acesta, 
este un fapt general, pentru care nu avem nici. 
un motiv :să, Gredem,. că junii români să fie mai 
mărginiţi sau mai deşerţi, decât junii altor popoare 
înzestrate cu o. literatură. Dar ce nu se va întâlni 

- la nici un .popor cult şi.ce se: patrece numai la 
- noi, este necuviinţa; cu care asemenea «păcate ale 

tinereţei», cum ar fi zis răposatul C. Negruzzi, se 
“publică, se impun . în literatură şi se primesc de o 

T, MAIonEsct, — Critice, Vol. I. . . BR
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Bănte a piblicului drept poezie; incori igibilasuficicuţă 

ce o păstrează autorii lor, şi încrederea în care se 

„susţin, că au făcut; o faptă meriţorie pentru litera- 
tura, ţării lor, când.au sustras atâtea coale de hântie 
dela o destinaţie mai firească. - 
- Altundeva societatea este .destul de bine orga- 
nizată pentru a se garantă în contra unor asemenea 
ubnormităţi; respectul pentru. public, respectul, 
în -care au ştiut s să se. ţie jurnalele, şi curagioasa 

_veghere a unei-critice neobosite formează La, su- 
prăfaţa, vieţei intelectuale 'o pătură destul de pu- 

„ternică, pentru a apăsă şi menţine în. întunerecul 
“ce li se cuvine, acele producte stricăcioase.. La 
noi însă ele se: reslăţesc în: toată voia şi ameninţă 
a falsifică judecata publicului şi a înnecă lucrările 
cele. bune. Q_sumă de tineri se molipsăse. de - epi- 
demia literară, îşi pirăsesc_ studiile regulate şi se 

“| încântitacit Tare Seftine ale publicităţit6_0 zi zis 
şi le-este aşa, de însemnat numărul, încât astăzi” 

îşi fac unii altora, un echo destul: de tare pentru 
a' se înşelă: întreolaltă, asupra meritului . produ- 
cerilor lor. Lucrul a ajuns pănă acolo, încât cine 

„din tinerii noştri. este-:numai incapabil, rămâne 
scriitor pe la “tribunale şi prin poliţii, dar cine 
pe lângă incapacitate adaugă - aroganță, devine 
_<om de litere», .jurnalist, poet, şi îndată! ce cu 
o limbă şi cu o ortografie deplorabilă ştie să ri- 
meze - libestate! cu dreptate; colegii “săi -se grăbesc 
săi deschidă, «cu fericire coloanele» d-lor, săl pa- . 
tenteze drept literat Şi, <ante-luptăitor al culturei 
naţionale». | - | 

Saci înainte timpul ŞI activitatea acestor ne- 
fericiţi se pierde cu producerea de maculatură lite- 
rară, şi o parte atimpului şi activităţii generaţiei 
june se pierde cu cetirea acestei maculaturi.. 

Aci 6 răul; din acest punct de. vedere partea: 
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nesănătoasă în mişcarea, literaturei române merită 
să fie observată, şi poate cetitorul nepăztinitor nu. 
va găsi de prisos, dacă vom: mai relevă şi proce- 
darea uniformă. tipicul, după care acei scrjitori 
exploatează atenţia tinerimii şi protanează una din 
cele mai frumoase aspirații ale ei. . a 

Drapelul, sub care se :întroduc ateste deşerta- 
ţiuni [personale şi crudităţi estetice, este totdeauna 
Națiunea şi Libertatea; şi astfel două idei din cele 

“mai înnălte au ajuns a fi scara, pe care călcând-o! 
în picioare se urcă: oamenii cei mai lipsiţi de or 
ce merit. Şi atunci numai vezi pe d. Drăgescu fă- 
când din cacotoniile sale un omagiu «libertăţii şi, 
nedependinţei»,: pe d. Petric producând înjosirile 
sale «ca una mitutică flamura .cu deviza simţirilor 

* naţionale», pe d. Pătănrlăgeanu 'scoţindu'şi muza, 
“din faşe pentru a o depune pe altarul naţiunii ; şi 
apoi vin în precuvântările d-lor, care sunt totde- 
una, lipsite de demnitate, sau.prea smerite,. sau 
prea arogante (şi nu ştii ce estâmiii arogant: aro- 

f/ganța”Gău-smerer i). ŞI ne explică, ce Mire=iubire 

IE pentru patrie T-ă făcut să ne înzestreze literatura 
cu 'preţiosul nume al d-lor! Şi foile noastre publice, 

N Familia, elegraful, Plebeul, Poporul, Secolul, Armonia ( 
şi cum :le mai. chiamă, salută. cu entuziasm pe 

- «confratele» : cel “nou, şi, continuând mistificarea 

mai. departe, îndrăsnese a identifică națiunea ro- 
mână cu. aceste. anomalii ale ei şi strigă, că se a- 

tacă romănismul îndată, ce se atacă aceste rătăciri 

bolnăvicioase ale literaturei române. . - . IE 

Cine cunoaşte calibrul unor asemenea poeţi şi 

jurnalişti, nu 'se miră de purtarea lor, o găseşte na- 
turală. şi — la dreptul vorbind — indiferentă. Nu . 
ar fi însă natural, când-publicul român ar continuă - 

[să!i incurajeze crezând că, asttel încurajuză lite- - 
4 

“matura ; şi pe de altă parte ar încetă de a fi in- 

   

i i 
ue
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_diferent, îndată ce am privi laî învâurire a ce . oxpoato 

—aweă asupră tinerimii noastre. 
De aceea împotrivirea energică în contra a direcţiei 

false arătate în aceste rânduri ne va păreă totdeauna 
o datorie literară, şi. încercarea de a pună o stavilă 
în contra ei atât prin criticarea, producerilor rele, 
cât şi prin relevarea, scrierilor mai bune, şi de a. 
pr oduce un fel de presiune îndestulătoare a opiniei 
publice în contră-i, va trebui să fie repeţită fără, 
obosire şi cu. „puteri unite, pănă când va isbuti —. 
presupuind că va, isbuti vreodată, o . 

Este dar o parte mai fericită” a aceleaş datorii 
literare, dacă de la privirea rimărilor citate mai 

“sus trecem prini”'un contrast cam violent la: rea- 
mintirea lucrărilor acelora, care în încercările: lor, 

fie cât de restrânse în privinţa sferei de idei, în care 
se mişcă, arată o natură mai aleasă, simţiri simple, ” 
dar neafectate, şi produc în cetitor acea, impresie 
senină, care este adevărată binefacere a artelor 
frumoase. Din: numărul lor ne-am propus să vorbim 

„despre d-ra: Cugler şi dd. Şerbănescu şi Petrino. 
„Poeziile d-rei Aaa Cugler (mai. tâiziu. “dna 

Bună 1) sunt publicate în Convorbiri literare şi 
înavuţesc multe numere ale acestei reviste de: la: 
prima ei ivire. Ne cerem voie a reaminti cetitorilor 

„câteva, din cele mai caracteristice. 

— Al plâns şi tu odată? *- « "Un ochiu care odată 
„Eu, zeu, nu pot să cred. - „A plâns de dor şi chin, 
Ah! lacrimi lasă urme - Mă crede, nu lesrabă 
Ce ani întregi se văd, * Se face iar senin. ” 

“Un ce fă de nume . SR 
Rămâne n el'ascuns—” . 
Dar” ochii tăi sunt limpezi: 

„Nu pot să cred c'ai plâns: 
“a 

1) Astăzi d-na Poni. - ” : a
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- ) Floarea ?m câmp când vestejeşte, 
Altan locu-i-înfloreşte. - 
Dar în pieptul omenesc 
Florile când. vestejese, 
Cade roua-în zadar — | 

dAlte'n loc nu mâi resar, 

, a. 

EL a venit spre mine 
Şi mâna mi-a luat, 
Şi'n ochii: lui atuncea” e, 
Adâne am ctutat. ia 

r 

Dar ce-am văzut în dânşii, -. 
Ah! nime n'a află, o e. 
Căci toat” a mea durere - 
Şi dorul meu erâ. 

Ceea ce va fi atras pe cetitorii acostor poezii 
lirice, este eleganța limbagiului lor şi, poate, sin- 

ceritatea simţirii. Un merit deosebit; este precizia, . 
cu care sunt compuse, şi care le fereşte de lungile . 

„Mepetiţii” ale aceleiaş idei ce de altminteri se întâl- 

Ynesc 'în-atâtea, poezii ale literaturei noastre. Pe de. 

altă parte nu este de tăgăduit, că din poeziile - 
_d-rei Cugler apare o înrâurire predomnitoare. a lui 

Heine şi a lui Lenau ; dar în fine: avem cel puţin . 
a face cu înrâurirea lui: Heine şi a lui Lenau. 

Intre cele mai plăcute. produceri ale literaturei: 

române sunt şi vor rămâneă poeziile d-lui. Şerbă- 

nescu. De la cele d'întâi încercări a le d-lui Bo-. 

lintineanu, care se deosebeau prin 'aceeaş însuşire, 

nu cunoaştem poezii, a căror limbă să îi produs 

auzului aceeaş plăcere, ca poeziile citatului autor. 

- Tntato literatură, unde limba; poetică este deja for- 

mată, meritul aparent. al unei veisificaţii elegante 

consistă adesea numai în reproducerea, credincioasă 

a formelor de stil-obişnuite de autorii recunoscuţi, 

şi în Franţa şi în Germania se. găsesc rar poeţi
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începători, ale căror versuri să fie mai mult decât, 
o-imitare palidă a lui “Musset şi a lui Heine. La 

noi însă unde în toate:ramurile literare stilul caută 

încă să se formeze şi este încă foarte: crud, îar- 

"mecul limbei înti'o poezie rămâne un „merit ade- 
vărat şi i primitiv. 

A - LAORIMA. 
- - | i 

Ah! în ochiul tău cel negru ca o. noapte fără lună 
Eu o lacrim' am zărit, - 
Şi pe: geana ta cea brună 
Îmnecând, ea s'a oprit. 

Co _nsemnă,; copila jună ca şi'o simţire. nouă, 
Acel ud mirezăritar, 

| Acel grăunte de rouă, 
. Semnul dorului amar ? 

Lacrima-i o poezie. ce sa scrie în ticere a 
La tulpina unui dor: - 
Bătrân — lacrima-i durere, . 
June — lacrima-i -i amor. 

7 
4 

'Vu ce jună eşti ca raza ce în faptul zilei luce, 
Nu'mi mai spune al tău dor: 
Lacrima; din ochiu'ţi dulce e: 

„E un gingaş trădător. 

“Un nor vine să'mi. ascunză 
A" vieţei mele stea ... 

Pe “Vântul tremură în frunză, 
Ş amoru' n inima mea! 

„Negru! nor iati - piiseşte 
Cătr'a vieţii mele stea. 
Vântu ?n frunză greu mugeşte, * , 
Ş'amoru *n inima mea! a o. 

Norul duşman creşte, creşte 
Ş'acopere! draga'mi stea.., | ie 
Frunza'n vânt; se risipește, | a 
Moare'n dor inima mea! .- i 
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"- În anul 1870 s'a publicat la Cernăuţi Lumine 
şi Umbre, o culegere din poeziile d-lui :Petrino. 
„Pintre multe prea de jos, despre- care credem 

„că ar. fi tost mai bine să rămână nepublicate, în- 

tâlnim şi câtevă, poezii. adevărate ; mai ales din 

; «florile de. mormănt» vorbeşte o simţire adâncă, 
, 

şi bine exprimată. Vre-o două exemple: -: 

Că.te iubesc, că te iubesc, . - 
Ştiu toţi cem cale mă 'ntâlnese, : 

„Ştiu cei ce m'au văzut plângând: - 
„._- Şi cei ce'm'au văzut.râzând.”: - - 

„Căci râsul ea şi plânsul meu : 
Nase nunai din cuvântul teu, 

- Şi râsul lumea mil impune," | 
Când plânsu-mi despre tine spune, 
Încât toţi cei co au iubit- 
Şi de amor au, suferit, 
Ei ştiu, de-abia ce -mă zărese : - 
Ci te iubesc, căte iubesc!.:: . e 

Pe turiş dămi o guriţă,. = - Steaua, care nu se vede,. 

Jur că nime nu va şti; __ Nu 'ncetează a îi steă;. 

Fâlfăind a ta rochiţă __. -Omul.în zeire crede, 

Nime-n'o va'auzi. . Crede, fir” de-a o vedeă. . 

+ De va fi uşa închisă; „+: Căci ce-i tainic pentru lume . 

Pe fercastă vei sări; "Este mult mai. răpitor; 

-Dhragostea când e decisă, , Sărutarea” fiir” de nume 

- “Basintrare'şi va găsi. Poartă: numele — Gmor. 

Intr'o taină a pus cerul Pe furiş.dar or ce bine 

Tot ce-i mai dumnezeese: . * De pe buza-ţi aş sorbi, 

Fericirea şi nisterul - Să ?nchizi. ochii lângă mine, 

In amor se intrăţese. -  ."* *  Şi-atunci — taină tot va fi 

Ne-a părut însă că tristeţea, pentru nefericirea, 

__de care ne spune poetul că a fost lovit prin mortea”: 

“soţiei sale; este: o coardă prea întrebuințată, aşa 

încât se apropie de. monotonie. Observarea noastră, 

va aveă mai multă putere, dacă o vom însoţi de 

sfatul, ce'l dă Goethe poeţilor tineri ; cIntrebaţi-vă 

[a orce poezie, dacă cuprinde o simţire ce aţi avut-o 
1
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în adevăr în' viaţa voastiă, şi dacă această simţire N 
loa înaintat întru ceva. Nu” sunteţi înaintați, dacă 
nu faceţi decât ajeli o iubită ce aţi pierdut-o prin. 

"l[despărţire,  necredinţă “sau moarte, Aceasta. nu e 
niciodată, bine, or cât de mult talent; aţi jertfi. pentru 
asemenea poezii. '['meţi-vă, de progresul-vieţii şi exa- 
minuţi-văcând se: iveşte prilejul: atunci se vede în- ! 
dată, dacă aveţi viaţă, şi mai târziu, dacă aţi avut-o». 
În privinţa limbei am însemnat câteva, cuvinte 

ce nu ne par îngăduite îi poezii serioase (electri- 
zată, constatată, cle.), multe. expresii înjosite, 

1 
i Instârşit azi îneă-odată 
Călcă 'n tine-al meu picior, 
Bucovină: adorată, ete. . iR3 Ta 

abuz de cuvântul sbârcit. şi nifine întrebuințarea 
multor eliziuni greşite zidur'le, caluii'le etc.). 
„In altă, privinţă suntem. siliţi a.protestă în contra, 
exagerărilor bolnăvicioase ale iantaziei d- lui Petrino. 

„O poezie ca, aceasta: i a 

    

“In mormânt ah, mult e rece, . 
Mult e tiist şingrozitor!-. = 

Dar” din viaţa care trece, 
Acolo trebui să plece . - 

- Or şi care muritor! 
Pe guriţa ce o' dată - 
De iubire înfocată 
Mii de sărutări primeă, 

„Suge-un vierme hrana sa, ! 
"Deci mi-e groază când gândestii 

| N i în sânul pământesc i 
. Ia -- Ininaile putrezese, .. 

nu este de: publicat. Arta, e senină, trebue _să, 
rămâe senină, -chiar „când Espiinmă. sperarea şi 

se poate deslipi de. cugetitri 
aşa de întunecate, e. semnul unei mari! nefericiri 
private, dar nu' ocazia, unei conceptii poetice: Să 

i | , - 
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nu uităm antichitatea, binecuvântată! Moartea, care” 

. după simţul corupt'al. simbolizării creştine se în- 

. Tăţişează de moderni sul forma unui schelet hidos, 

„eră, în fantazia greacă şi romană un geniu îrumoș . 

cu facla întoarsă. e n



ML 
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Onosescu, STRAT, SLavicl, A. Nexoror, Bună, VARGOLICI, |. 
NEGRUZZI, PAxU, LAMBRIOR, P..P. Canp, T. RosETTI. 

  

"A fi regisorul unui teatru trebue să fie un lucru 
oarte plăcut. Te :încrezi în convenţia tăcută, în- - 
cheiată între tine şi public, din partea, tă, de al 
amăgi, din partea lui de u se lăsă să fie amăgit, - 

„si conduci cu mâna sigură iluzia spectatorilor. Iţi 
trebue un rege, arunci pe umerii unui actor.o mantă 
cusută, că codițe de iepure alb;-îi pui o coroană: 
pe cap şi un sceptru în mână, şi.iluzia. este gata. 
Vreai un ministru, iai alt actor, îi coşi pe îrac 
o stea de ÂSEITaT în locul inimei şi'l pui să facă 
gesturi cam înţepenite. Se cer ri magistrați, 
academici, profesori (se înţelege: în comedii), ia, 
câţi-va figuranţi, le. pui o wperucă mare: pe cap şi 
ochelari pe nas; îi îmbraci în talars negre, în fra- 
curi cusute cu verde sau în fracuri descusute, şi 
ţi-ai îndeplinit .scopul. aa a 

Cu vremea, spun cei ce cunosc meseria, regi-. 
sorul ajunge să, fie foarte pătruns de însemnăta- 
tea, lui şi crede, că el este cauza de căpetenie pentru. 

„Succesul unei piese. Insuş cuprinsul şi spiritul pie- 
“sei îi pare lucru de a doua mână, pentru dânsul 
orce dramă nue decât un balet. |
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Regisorul este de âs cu “această închipuire” a lui. 
Dar când o parte mare a unei societăţi âr împăr- 
tişi acest ridicol, şi încă în întrebăsile cele mai 
reale ale vieţei publico? - 

“Intreabă, pe cinova -de "progresul culturei lite- 
rare şi 'artistice la noi: A va cită cifrele din 
statistică, atâtea şcoli de: «bele- arte», atâtea con- 

servatorii de muzică, atâtea zi ziare, atâtea <expo-: " 
„ziţii ale artiştilor în viaţă» ete. Dar dacă este o 
tară, menită să ducă ad absurdum concluziile obiş- 
'naite ale statisticei, este a noastră. Mai toate acele . 
„cifre nu sunt interesante decât prin curajul de a 
"fi aşezate în rubricele, unde le.vedem,;. şi nouă 
zecimi din «progresul» nostru se întemeiază pe 
delictul prevăzut de art. 208 al -codicelui penal, 
care pedepseşte uzurparea de titluri ce nu se cuvin. 

„Singura realitate în toate aceste o au tablele cu 
“inscripţiile cele pompoase, pe care publicul are 

i une ori [naivitatea de a le luă în serios.. 
»-De aci se explică starea, cea hazlie a „opiniei pu- 
blice în România. | | E 
/ Pentru ce d; _X. este învăţat? Pentru că-e pro- 
fesor la universităte. O stare mai sănătoasă ar cere, 
ca.acest domn să fie profesor la universitate, nu- 
mai - fiindcă este _învăţat,.: Căci dacă nu este în- 

văţat, atunci forma goală a înfăţişerii sale publice 

nul înalţă, ci'l face. mal. întâi de .râs: şi apoi pri- 
“mejdios. 

Pentru ce d. y. este om politic? Fiindcă e re- 
dactorul a câtâi-va coli de hârtie, ce se publică 

" îm întervaluri regulate. — O stare mai solidă ar 
cere, ca: numai aceia să, i publice ziare, cari sunt 
oameni politici. | Si . 

Şi aşa. mai departe. 
Opinia ce o vedem astfel predominând în juăe-: 

     

  

se
za

a
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- Lâ. 
„carea lucrurilor în fiinţă, -o. întâlnim fireşte şi în 

privinţa “lucrarilor de înfiinţât. Ne lipseşte activi- 
- tatea ştienţifică, cercetări originale în toate ramu- 

vile ştiinţei sau mu există- de loc, sau sunt prea 
puţine şi prea puțin îndestulătoâre. Dar îndeplinirea: 
acestei lipse nu se poate improviză sâu luă în între- 
priză de comisii guvernamentale; din contră toate. 
mijloacele, de care dispunem, trebuesc. deocamdată 
concentrate la un învăţământ mai elementar ; şcoale 
mai multe si mai bune, profesori din ce în ce făai 
pnțin ignorănţi, încetul :cu încetul gustul ştiin- - 
ței deşteptat în tinerime, şi apoi speranţa, că 
peste câteva generaţii va începe şi o.mică: activi- - 
tate ştienţifică originală-în mijlocul nostru. — Nu 
aşa au gândit «anteluptătorii»- noştri de prâgres. 
grabnic; naţionaliştii zeloşi cu privilegiul. axcluziv 
al focului patriotic: întro dimineaţă guvernul a. 
decretat -şi promulgat în. Monitorul Oficial cultura - 
tomâniei prin Societatea, Academică din Bucureşti] 

v patentat 21 de învăţaţi, împărţiţi în 3 categorii 
ategoria istoricilor,categoria filologilor şi categoriă, 
fizicilor., Dar cei mai: mulţi membri ai âcestui în- 

“nalt Institut se ţin deo a patra categorie, pe care 
politeţa ne opreşte să o numi O | 

u-—avem-activitate literară, şi, lucru carâcteri-, 
stic : romanuri şi novele nu se scrin de loc; toate 
se_tradue--Chiar poeziile păreau a, fi dispărut, Alec- 
sandri- eră izolat, - proza în cea mai deplorabilă, 
stare. Cu încetul se va schimbă şi aceasta: şi mai întâi ceva linişte politică, dacă ne o va îngădui soarta: . apoi îndreptare materială, cu aceasta, — după câ- te-va generaţii ' — şi deşteptarea gustului pentiu produceri estetice. Vor veni atunci oameni, cari să simtă, puternic şi să'şi exprime frumos ceea, ce i au simțit, şi alţii, cari Să găndsaseii— bine: ŞI Sa-ŞI exprime simplu ceea ce au gândit. anna mm ti , N 

p. N 
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Nu aşa crede majoritatea publicului nostru: un 

veprezentaht al ei, întrun discurs ţinut 'sub -apla- 

uzele cAsociaţiunii 'Dransilvane .pentru cultura 

poporului român». a 'cerut de urgenţă o istorie! 

a literaturii române, Panteonul, în care să se 

venereze dejă, eroii “spiritului «nostru, şi .pe de - 

altă parte, cu o încântătoare consonanţă de idei, 

„suveinul român. a recunoscut gravitatea. trebu- 

inţei ŞI pe când cele mai multe sate. nu au 
de unde să înveţe a ceti şi a: serie —a deschis la,. 

“universităte Gătedra, de_istoria,. literaturei române. . 
Toți cunoaştem importanţa teatrului pentru un 

“popor, toţi ştim “asemenea, că ne lipseşte acest 

element de cultură. Vom traduce dar diamele emi-. 

_ mente din alte literaturi, vom încurajă începuturile 

noastre cele bune,:dacă le avem, vom descurajă pe. 

cele rele. şi ne vom interesă, la timp oportun, de 

a, formă actori adevăraţi... zeci şi zeci de ani vor 

trece înainte de a se putea compune o singură trupă 

de actori, care să merite acest nume. — Dar de la 

Pesta ne-a venit o provocare măreaţă, subscrisă, 

de bătbaţi celebri, însufleţită: prin. adunări -nume- 

xoase, condusă de un coniitet al naţiunii : este vorba 

“de a strânge banii pentru ca mai întâi de “toate să 

zidim casele teatrului. De aci încolo lucrurile vor 

.merge. „repede şi bine: zidurile să le avem. dramele . 

vor_veni. 1). i : 

  

, 

  

1) Familia din Pesta publică (1872) in contra celor zise mai 6us 

următoarea rectificare : | o : 

«Trebuie să protestăm în contra acestor şire din urmă. Nu esiste nici 

-oprovocare a comitetului pentru fond de teatru, prin care acesta ar [i făcut 

apel d'a contribui, cu mai nainte de toate să zidim casele teatrului. Ast- 

“fel de provocare nici s'a putut face, căci scopul societăţii este numai de a 

creea un fond, «din care cu timpul să fie posibil infinţarea unui teatru na- 

țional român». ($ 1 din Statate). Va să zică, este vorba numai d'a adună 

- > - bani, Cum se va infiinţă apoi cu timpul acel teatru: formâ-se-va întâi . 

un repertor. şi o trupă de actori şi apoi zidise-va un teatru şi unde ?- 

_— sunt cestiuni,'la care va respunde atea adunare generală, care ($ . 

21) se va eonvocă anume spre acest scop atunci când vor îi bani», . 

PA /
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În contrastul arătat pănă aci se cuprinde cea 
- mai lămurită explicare'a direcţiei nouă în osebire 
de cea, veche. Direcţia, veche. a bărbaţilor noştri 
publici este mai mult îndreptată spre formele din 

„afară; direcţia nouă şi jună caută mai întâi de 
_jtoate fu entul din lăuntru, şi unde nu 7] aze 
jşi pănă când încă nu'l are, despreţuieşte forma 
din afară ca neadevărată, şi nedemnă. , 

După această explicare introductivă ne vom. în- 
" cercă să urmărim mai deaproape aspirările celei din 
„urmă, şi fiindcă vorbim aici de literatură prozaică, 

"vom împărţi cercetarea noastră, după cele. două 
specii a le ei, în cercetarea ştienţifică şi. în cea 
estetici-sau cel “puţin stilisticăz—Reproduceri din 
<hiay operele: autorilor,.precum: le-am făcut în stu- 
„diul asupra poeziei, nu pot aveă, Joc aici: întin- 
derea. lucrărilor prozaice se împotriveşte la aceasta. 
Tiebue “să ne mărginim a cită numai titlul scrie- 

7 

O Pamilia, în aceustă rectificare, ne citează $$ 1 şi 21 din statutele 

S 

„ societăţii constituite, cu scop de a _înfiinţă cun fond pentru teatrul 
naţional român». Dar critica noastră a avut în vedere idea începătoare 
şi acitat «provocarea» Comitetului, adecă «apelul cătră publicul român» 

jlăcut lu Pesta-în 7 Aprilie 1870 din partea d-lui «Preşedinte» dr. Iosif, 
jiHodos, u"d-lui «secretar» Iosit Vulcanu şi a d-lor membri ai «<Comi- 

etului» V. Babeş, P. Mihalyi şi A. Mocioni. In acest. apel se publică. 
«progrumul preparativ la înfinţarea -unui fond pentru teatru naţional 
român», votat de «inteliginţu română din Buda-Pesta». şi se zice între 
altele : - a 

«Nu este aici vorba despre posibilitatea unei realizări grabnice, pen- 
tru care şi alte naţiuni uu avut trebuinţă de mai mulţi ani,.ci scopul 
şi intenţiunea Moastrii este numui de a înfiinţă (cu încetul un fond. 
din care mai târziu națiunea să poată înălţă -unetemplu.. al 'Thaliei 
române». ” Da e 

Nedeprinşi cu metafore poetice : în programe pentru strângere de. 
bani, noi am crezut că «templul 'Thalici române», are să fie în adevăr : 
un edificiu pentru teatru. E o . aa 

Dacă însă, precum ne observă Familia, acel templu nu.vrea să zică: 
„numai decât un templu, ci poate însemnă şi un repertoriu şi o trupă 
de actori, şi dacă această interpretare este autentică (?), atunci; mul- 
tumindu'i pentru observarea făcută, ne grăbim a rectifică interpretarea” 
noastră şi, păstrând cu toate aceste critica în înţelesul ei propriu, schim- ” 
bim pro oziţia citată în următorul mod; | - 

“Dar de la Pesta ne-a” venit o provocare măreaţă, subserisă de băr-
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rilor şi a scoate la iveală elementele comune, care 
le împreunează în una, şi acceaş direcţie. - , 

A 

Ca, reprezentanţi ai direcţiei nouc. în -privinţa 
ştienţifică privim pe dd. A. Odobescu (Cercetări 
archeologice, disertaţii publicate în Revista Romiâiă - 
1861: despre cântecele poporane, poeţii Văcărâzti, 

" -sătita romană, etc.), Strat (Economia politică, 18'10)j 
| Slavici, Burla, Xenopol, P. P. Carp, Vârgolici, Panu, 

iLambrior, T. Rosetti (scrierile :acestor din urmă 
'publicate în Convorbiri literare). a 

“Caracterizarea acestor autori să o începem însă 
cu o rezervă, fără de care observăsrile noastre ar 
păreă exagerate. Nici una, din scrierile citate, pri- 
vite din punctul de -vedere al ştiinţei generale, 
nu este de vre o însemnătate extraordinară: nici 
o creaţie nouă, nici o suflare de acea puternică ori- 

“ «baţi celebri, însufleţită prin adunări numeroase. condusă de un co- 
«mitot al naţiunii : este .vorba că mai întâi de. toate să alcătuim o 

- «societate, săi alegem comitete, să'i fucem statute şi se 'strângem 
«banii pentru înfiinţarea unui fond teatral. De aci incolo lucrurile vor 

- «merge repede şi bine: societatea, comitetul, stututele, poate şi banii 
„sîi-vom aveă, dramele vor veni». - 

Căci ceea ce ne lipseşte mai întâi de toate sunt dramele; aceste 
însă” nu se infiinţează nici prin comitete, nici prin statute, nici prin 

„bani, şi cu-teatrul din Ungaria are să se intâmple în mic ceea ce su 
întâmplat cu Societatea. Academică din Bucureşti în mai mure, Acolo 
“eră vorba, să se înalțe un «templu» al Minervei române: Zappa u dat 
banii, guvernul a numit membrii, universitatea a dat localul — lip-: 
seşte numai Minerva. DR Ă pi | 

Dar ce e de făcut! Asa sunt zeiţelezantice, cum toate capriţioase; 
şi dintre toate, cele mai capriţioase se zice că sunt tocmai Minerva 
şi "Thalia. — o o a . 

La această, notă, scrisă în 1814, e interesant să adăopgăm o înştiin- 
„$are despre soarta acelui «fond: de teatru», după vre-o 16 ani. In_Zri- 

” buna de la 7 Sept. 1889 găsim, următoarea corespondenţă din Buniit: 
Societatea pentru adunarea unui fond, din care ar fi să construim 

“Și să intreţinem “un teatru românesc dincoace de Carpaţi, îşi ţine în 
— tiecare an regulat adunarea generală, Rezultatul este când mmui bun,
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ginalitate, care. de pe. înălţimea, culturei secolului. 
împreunează elementele date spre o, nouă comhbi- 
nare sâu află în intuiţie primitivă un adevăr pănă 

. atunci nepătruns de înţelegerea omenească; nimic 
din toate aceste nu se află în scrierile române de 
păn acum, şi nici nu se poate află deocamdată. 
Căci o desvoltare âşa, de înaltă a lucrării ştienţi- - 
tice presupune alte pături de cultură, din trecut, 
prin care să i se îi format pământul roditorpentru 

-  hranaşicreşterea ei. .  : a 
——— DD: Odobescu, Lambrior, Strat şi ceilalţi sunt -. 

dar. reprezentaţi ai literaturei noasţre - ştienţitice 
numai în marginile restrânse, în care o asemenea, 
activitate a fost cu putinţă pe treaptă, de cultură, 
pe care ne aflăm. Dar în aceste margini scrierile. 
lor, în deosebire de celelalte analcage din literatura, . 
moastră, se_razimă pe fundamente solide şi sunt 
însemnate piin două însuşiri bune. ale. autorilor: 
unostinţa ce o au despre starea ştiinţei de astăzi în 
privinţa materiei de care se ocupă, şi jsinceritatea, 
cu care spun rezultatul cercetărilor lor. * E 

    

  

? 

când" mai slab, după împrejurări.. De mai mulţi “ani încoace, primire - „ce se face societăţii nu se prea poate numi din cele mai însufleţite. „"Poată reuşita adunărilor generale 'se mărginește la partea aşa numită socială: banchet, bal, câte o producţiuue teatrală, escursiuni ete; «Să o spunem curat în public ceea ce mereu ni-o spunem unui altuia: Au ne putem însufleți pentru o idee, care deocamdată ni se pare nerealizubilă, .. - . a 
„«istizi, când avem atâtea neajunsuri de: înlăturat, atâtea institu- țiuni de folos practic urgent de întreţinut şi de creat, mi se pare o. greşeală economică, o idee eronată, ca să aducem jertfe materiale pentru o instituţiune — în sine foarte măreaţă, — dar de “care încă mulţi ani putem şi trebue să ne lipsim.. .. Ia 
„Fiindcă nu se poate, ca publicului mereu să'i ceri, fără a-i da or cât de puţin în schimb, mai anii trecuţi s'a hotărît a se da, din venitul capitalului un premiu pentru vre-o piesă teatrală sau a se premi cu- tare societate de diletanţi. Taci o idee practică, potrivită de a mai incălzi inimile pentru fondul teatral. Dar la idea a, rămas. În publice na mai transpirat nimic despre realizare. Noi aşa ştim că statutele sunt astfel de nenorocit compuse, că nu permit nici cea mai mică aba- : tere de la marea idee de a zidi un teatru. Astlel nu ne rămâne de * cât în fiecare an a da, mereu a; da şi i 

are 3 : ŞI a trimete parale acolo, de unde nu este întoarcereas, 
P i sii "a a . .n. . Cum rămâne cu vechia rectificare a' <Familiei» ?
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_ Găei la, noi, cari suntem vecini cu o cultură supe- 
vioară, or ce întrebare de ştiinţă este mai întăi de- 
toate o întrebare de conştiinţă, şi conştiinţa ne 
impune aici două dătorii: întâi, să studiem materia, 
despre-care scriem, întrafăt încât nici unul din . 

“principiile fundamentale, la care a ajuns Europa - 
cultă, să nu ne îi rămas ascuns; aşadar să ne 

pe la; nivelul culturei în acea, privinţă sau, cu 
o expresie franceză, să_fim în curentul ei. Cetiţi 
disertaţia d-lui Odobescu despre cântecels păporane, 
sau aaticolele filologice ale d-lui Buvla, sau criti- 

„cele d-lui Cap, ote. ., îndată veţi simţi siguranţa, 

fundamentului, pe care autorul îşi ridică clădirea 
- sa, fie cât de mică,şi folosul cel puteţi trage din 
cetirea unei lucrări, e care rezumă în sine rezultatul 
progresului -ştiinţei în acea materie. Şi acest foloș 

“este mare cliiar atunci, când opinia antorului este 
greşită ; căci şi în acest caz ca are lângă sine pro- 
priul său corectiv, arătând izvoarele de unde a pro- 
venit. i 

A doua datorie de conştiinţă este; să avem “destulă 
| iubire de adevi” pentru a spune cu sinceritate ceea- 

ce am aflat, în bine sau în rău. Introducerea d-lui 
Stat la Economia politică, studiul d-lui Slavici 
asupra Maghiarilor, al d-lui T. Rosetti în contra 
lipsei noastre de progres real, criticele d-lui Panu 
în contra părţilor fantastice din Istoria de altminteri 
interesantă a. d-lui Hasdeu, ete., ne dau asemenea 
exemple de sinceritate şi nepăztiniro” şi no fac 
impresia mulţămitoare a unei fapte. oneste şi băr- 
băteşti. 

Cele două însuşiri despre care vorbirii acum, 
se găsesc în mi mirea Sta ţi germane, englezeşti şi tran- 

"ceze, sunt chiar redula antotilor ştiențifici î în ţerile 
Luropeitulte. e. La noi îns sunt excepţie, ŞI o excepţie 
asa: de rară, încât ele singure au fost în stare a, 

Ă 4 
T. Maroneser, — Critice, Vol. 1. ÎN i 13 

- M
oi
 
E
a
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__ mareă o adevărată direcţie nouă. în opoziţie cu cea 
- obişnuită pănă acum. Meritul autorilor de care ne 

ocupăm este dar cu atât mai mare, cu cât ei îşi 
păstrează acele însuşiri în mijlocul unei vieţi publice, 

| în care-cel dintâi titlu pentru pretenţii exorbitante 
[ pare _a fi lipsa de cunoştinţă de cauză şi cea dintâi 

Îmisiime amăghcăTopiniti „publice. DT 
„a. Această calificare a vieţei noastre de pănă acum 
“nu este exagerată, toţi cei cu experienţă şi cu bună 

credinţă o recunosc, şi dacă în rândurile următoare 
ne încercăm să mai aducem un şir de dovezi pentru: 
a o întări, o facem din încrederea, că prin chiar 
aceasta se va înţelege cu atât mai lămurit în ce 
consistă însemnătatea direcţiei celei nouă, ca una 
ce s'a produs mai întâi din trebuinţa instinctivă de 
a ne scăpă de pe povârnişul, po care: ne-au lăsat 

> 

3 

anteluptătorii cei vechi. : 
Tinerimea de astizi, de la care atârnă îndrep- 

tavea în viitor, trebue să înţeleagă odată, unde 
/ este adevărul şi unde este eroarea în această luptă 
de idei; înaintea ci trebue dar susţinut şi terminat 
acel proces de curăţire; înaintea ci trebue dove- 
dită acuzarea ce am adus-o în contra celor mai 

“mulți din publiciştii noştri literari şi ştienţifici, a- 
cuzarea lipsei de conştiinţă atât. în- privirea, cu- 
noştinţei de cauză, cât şi în privirea voinţei de a 

>» spune adevărul în chestiile, de care se ocupă. Vom 
reveni dar la dovedirea acuzării print'un nou şir. 
&) de- exemple, care în împreunarea lor sperăm că 
„Y vor face o impresie destul de adâncă asupra ox- 
N cării inteligonţe nestricate. - 
Sp. Incepem cu acele grade de noştiinţă, care prin 
N £ mărimea lor faţă cu: datoria, poziţiei şi cu pretenţia . 
= | autorului constitue o “adevărată lipsă de conştiinţă. 

Nu vom vorbi de acel înalt. funcţionar îl minis- 
terului instrucţiuni publice, care propuncă reforma 

    

e
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metoadelor învăţământului primar. şi care, auzind . 
de la, noi numele de Pestalozzi, ne întrebă cine este? 

IV. Alecsandrescu-Urechia, director general la 1865) 
„Nici de acel director de gimnaziu (Petrescu la Iaşi), 
“care la provocarea ministerului de a. face o pro-; 
gramă pentru învăţământul clasic, adună din ca-: 
taloage nume „de: autori latini şi propunei prin 
adresă oficială studiarea poemii lui Ovid Ars a- 
mandi pentru clasa a V-a gimnazială. Vom cită 
numai exemple, a căror controlave să fie dastul 
de uşoară pentru a s6 putei face de or cine va voi. 

Cel dintâi- exemplu îl găsim iarăş în Societatea 
Academică din Bucureşti 1. : | - 

» Această academie a ştiinţelor, pe lângă alte: 
misiuni, se crede mai întâi de 'toate menită a sta- 
bili şi promulgă regulele pentru limba, şi. scrierea, 
română şi a susţine unitatea naţională în această, 
privinţă. După opinia noastră, acea încredere este 
iluzorie. Dar să zicem că este întemeiată. Ce fac 
„atunci membrii academiei, pentru a corespunde 
misiunii ce inşii şi-o atribuesc ? — Intrebările lim- 
bistice şi ortoeraliee-se-hotărăsc în acel areopag 

“ab.ştiinţei prin votare: se ridică mâna pentru 
sau contra unei popuneri,_şi majoritatea pă- 
verilor hotărăşte. 1*dzmr—luctu firesc si ne în-/ 
trobăm, dacă majoritaţea e competentă, pentru a! 
ceastă hotărâre. Toţi membrii -votanţi ai Acadel | 

„miei s'au pus oare să studieze limbistica? Sunt |. 
«în curentul» ideilor europene în această privinţă ? 

Pa
si
i 

    

/ - ;. 
1) Cetitorul nu ne va luă în nume de rău, ducă ne ocupăm aşa des 

de icest Institut: căci majoritatea membrilor săi se compune tocmai 
din anteluptiitorii cei mai recunoscuţi: ai noştri, iar rangul cel ocupă 
în ochii mulţimii a atras atenţia publicului asupra lucrurilor lui, şi 
astfel criticu noastră, îndreptânduzse în contra unui obiect mui cunoscut, 
oarecum în contra unui model de cristalizare neregulată, va cuprinde 
mai sigur în sine elementele pentru judecarea chestici. În fine să.nu . 
uităm că Gazeta Transilvaniei (6 Aug. 1869) aşteaptă de la Socie- 
tatea Academicii eu. mare sete urzirea grandeţei romane antice». 

e
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Bopp, Dietz, Renan, Max Aiiller, ete, le sunt fă- 
miliami? Pentru cei ce cunosc membrii şi lucrările 
Societăţii Academice, răspunsul este neîndoios. O 
minoritate de specialişti se află acolo, marea ma- 
joritate votează, fără, aşi da osteneala ca să'şi do- 
bândească ştiinţa trebuincioasă pentru votul cel 
dau şi pentru locul cel ocupă.: 

;, Chemarea naturală a acestei Academii eră de 
Al adună tezaurul! limbei române aşa cum â vor- 
ijt:o şi cum 0 Vorbeşte poporul în toate provinciile 
Ipcuite de Români — lucrâre foarte însemnată, 
pe care numirea membrilor din : deosebite ţări 

“eră -nemerită şi pe care membrii înşii, cu bună. ..- 
plecare şi silinţă, ar fi putut-o îndeplini. In locul 

—— acestei. simple lucrări de culegere . credincioasă, 
academicii şi-au arogat autoritatea de a pronunţă, 
cum ar .trebui să fie Îimba, şi scrierea şi-au în- 
ceput a tortură ortografia şi -cuvântarea, dând 
sentinţe în privinţa fonetismului şi-a, etimologis- 
mului, în privinţa «corupţiunii cenfonice» şi ra- 
dicalismului în derivare. Dar dacă majoritatea 
membrilor Academiei eră în stare să facă, serviciul 
modest însă, foarte important al unor culegători de 
cuvinte, le lipseşte or ce competenţă de a se pro- 
nunţă în materii controversate ale ştiimţei filologice 
şi de a prescrie naţiunii lor, cum să vorbească Şi: 
cum să scrie, în contra, uzului comun, şi dacă to- 
tuş în asemenea, -chestii îşi ridică - mânile pentru 
da sau nu, dovedesc lipsă de conştiinţă. Ce să ne 
mirăm de cei obscuri, când însuş d. Cipariu, de: 
altminteri un reprezentant-eminent al etimologis-. 
mului între Români; vespunzând în Archivul său. 
filologic la nişte objecţii limbistice ce'i făcusem în 
Academie, afirmă că nu cunoaşte scrierile limbis- 

i tice ale lui Max Miller şi după atâta timp nu cău- 
tase încă să le cunoască. Dacă d. Ciparia, iacă.
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tot ce putem răspunde la-aceasta, nu cunoaşte pe 
Max Miller, paguba nu este a lui Max Miller.) 

Un -alt academic, d. Bariț, vorbind în Transil- 

vania (5 Aprilie. 1872) despre dicţionarul "ŞI sIo 

„sarul Societăţii Academice Române, adaogă câteva | 
observări la adresa Colici lui Traian şi & Con- 

. xorbirilor Literare. Fistragem pe cele din urmă : 

Oamenii serioşi n'au aflat demne,de ătenţiunea . lor criticele ie- | 

şite în Iaşi, care presupun că filologii români, daca voiesc a studiă, 

vorbi şi serie Dino limba româncască, au se înveţe mai întâi toate 

“ limbele Asiei, antice” şi moderne, şă căliitorească pănă po sub mun- 

— N tele Himalava precum fac unii literați maghiari, in interesul limbei 

i lor, şi nuiiăi după aceea să se apuce de gramatică şi de dicţionar. - 

- Limba 6lină are expresiunea Morosophos, care în limba noastră şi 

_în alte limbi mai mult analitice decât sintetice nu se poate traduce 

„cu o singură expresiune. Nu ar fi vre un lucru plăcut când unii 

literați de ai noştri ar da românilor ocaziune de a se folosi de a- 

- deastă expresiune în limba lor. Acela care voeşte .să critice cu 

bun rezultat pentru limba şi literatura noastră, trebue să lase ori 

ce jucărie la o parte, să se şi Terească de ori ce pedantșrie. 

Această critică pare a fi: îndreptată în contra. 

_axticolelor d-lui Burla, care, arătând erorile filo- 

logice ale d-ui Cipâriu, dovedeşte prin chiar acest 

“exemplu “importanţă Beapărată a studiului sanscrit 
. i | rr | TIT RR 7 20 deh. - 

pentru filologia Toderiiă. Acuin ce vrea d. Băriţ?—— 

D-sa găseşte nemerit ca filologii, care vor să studieze 

  

Lă 

„ In Autorul ucestor „Critice-numit membru al Societăţii Ac:ulemice 

Române încă din anul înfiinţării ei (ISGI), luase purte la discuţiile 

„ortografice şi limbistice din primele sesiuni. Văzând însă direcţia eti- 

„mologică -ce majoritatea membrilor de atunci căută să impue vor- 

birii şi scrierii române, şi-a dat formal demisia şi a rămas multă vreme 

străin de lucrările acadeinice, neroind să iu.nici-o_răspuadere— pentru 

3. înstrăinarea_ limbei culte-de limba poporului după modelul grumatieci 

a Cipariu şi al dicționarului Lua rian-Mașstinu. Peste. vre-o, 10-ani, după, 

TETENStituirea «Academiei Române» prin Tegea de la 29 Aurie 1549 

“nova delegaţiâne a invitat pe vechiu membru să reintre în Academie. . : 

de oare ce membrii acestei instituţii, fiind numiţi şi aleşi «pe viaţă» 

- mu pot demisionă şi de altminteri înlăturarea nepotrivitului etimologism. 

-devenei acum posibilă, precum s'a şi întâmplat. Vezi mui jos, în vol. ?, 

cele două rapoarte asupra ortografiei.” - 
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limba, lor, să nu înveţe “limba sanscrită ? şi găseşte 
lucru de râs, când d. Burla, pretinde că, după starea, 
ştiinţei limbistice de astăzi aflarea, legilor variației, 
analogiei şi eufoniei unei limbi este cu neputinţă 
fără studiul filologiei comparate? Dar d... Bariț: pe . 
ce studii se întemeiază pentru a susţinea aceasta 
în. contra d-lui Buvla? De unde îşi scoate autori- 

“tatea de a negă valoarea neapărată a studiului 
sanscrit? In Europa cultă de astăzi nu există un aaa pe va EV u * singur filolog, care să îndrăsnească a se numi ast-fel 
şi a se ocupă de legile vre unei limbi, când nu 
posede acel studiu comparativ: şi opoziţia. ce d. 
academie o face în contra filologiei moderne, este 
o dovadă mai mult... pentru ceea co voim să do- 
vedim cu aceste exemple. | 
[Dar să cităm un alt caz dint'o sferă cu totul 

| deosebită. Iiste obicei cunoscut al guvernelor noastre | - —— = a d.. i de a se ocupă de lucrări de prisos, GTNgrijind pe 
cele trebuincioase. Nu ne vom Tâiră dar, văzând 
şi pe actuala adiministraţio -a- instrucţiunii publice 
bântuită de grijile. ortografiei şi limbei române, 
care nu sunt de competenţa ei. Dar ce coste de 
mirat, e modul cum a încercat să se uşureze de 
aceste eriji. Uitând, că, Societatea Academică, . OTOOIZaeR | . - . . a publicat odată inoulele ortografice ale limbei,, 
sau nevoiud ale incă în seamă, consiliul permanent 
al instr. publice cu ministrul în frunte publică un 

„Mou regulament pentru îndreptarea, limbei şi Scrierii 
române. Acest act litorar este născut în „şedinţa, 

«consiliului de la 28 _Octomvrie 1871 şi se caracte-.: 
„izează, în ortograliă şi spiritul prin următoarea, 

—  Catu 637 . 

Avend în vedere diversitatea: orthographielor que se observă in limba “scrisă şi. tipărită inquât nu numai fic-quare carte, ci şi fie- «are individ 'şi aro ortographia sa particulară; 
Considărând' greutatea que intimpină din aqucstă confusiune, atât
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scoluri quât şi chiar publicul maturu, neavând o regulă de cjuare 
să se ţină; , [| . 

Consiliulu permaninte, sub preşedința d-lui Ministru al cultelor 
şi instrucţiunii publice, în dorinţa de a face să dispară, aquesta 

- anarehie orthographică şi ajjunge la o uniformitate în modulu de 
a scrie şi a ceti ete. etc., decide: ” 

MODIFICAREA UXORU FORME ALE 

DICERILOR  - 

Substantivele derivate de a treia declinaţiune latine, facu nomina- 
„tivulu în limba români qua ablativulu în cea latină, precum : pro- 
rossore verisore, pontifice, cariiifice, ş. c: 1. - | 

Adicetivele participiale, derivate de la a 2-a şi a-3-a conjugare 
latină, facu după regula precedinte, -nominativulu qua ablativalu 
latinu ; dar după analogic se scriu şi se pronunţă iute .prequum : 
presinte, absinte, putinte, existinte, dependinte, descendinte, ş. 
c. 1. Asemenea sc seriu şi sc pronunţă şi substantivele formate din 
acele adiective participiale, proqum: presintă, absinţă, ezistinţă, ş. 
e, |. Aceste regule brthographice se vor introduce in scoale in mod 

1 obligatoriu, ătât in cărţile didactice şi ini ocupaţiunile seripturistiee 
! ale scolarilor, quăt şi în corespondinţa corpului didacticu cu autorită- 
ţile instrucţiunii publice şi vor servi de normi generală. 

Pretenţia regulamentului este dar de a. hotări 
întrebările. controversate ale limbei şi ortografiei 
române pe cale administrativă, şi de a impune 
hotărîrea, sa tuturor scolarilor şi profesorilor filologi, 
a căror chiemare este în pante de a susţinea tocmai 
acea controversă ştienţitică. Subserişi sunt ministrul 

<Chi "Tell, membrii consiliului A. Orescu, Aaron: 
Florian, LG Zalomiti A. Marin şi D. Petrescu. Cine 
sunt aceşti. domni ? D. Christacho_ tell e general; 
d. Orescu architect, d. Aaron 1storic,fd. Zalomit 

| rofesor de filozofie (pentru a nu zic TIIOZOB>T= . 
UTartn fizic şi d. Petrescu matematic. Nici unul 

din dumnealor nu'esto limbist. Dar atunci de unde 

îşi aroagă dreptul de a impune opiniile d-lor nemis- 
__tnite asupra scrierii și Timbei ea regule obligatorii 

. scoalelor române? Cum!, generalul 'Lell, arhitectul . 

  

y 

„1
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Orescu, “fizicul Marin, şi ceilalţi vor să ordoane 
filologilor Lauriânu, Massimu, Circa, Burla, Lam- 
brior, etc. profesori specialişti în această materie, 
ca să'şi părăsească scrierea; lor de păn'acum şi să 
primească pe aceea, a. consiliului permanent? Nemţii 
au un proverb de batjocoră: cui-i i-a dat Dumnezeu 

un. post, i-a dat și mintea trebuincioasă PORTIE. 
ENu cumva doninii de la consiliu au luat acest 
proverb în serios? 

“Trecem acum la o altă ordine de idei. PA. nu 
cunoaşte “lucrul, de care vorbeşti, este un grad mic 
de greşală în comparare cu deprindere ea, “de a as: 
cunde adevăr ul, de a răspândi cu intenţie ştiri false 
şi de a nu le vectificău nici odată. Acesta însă coste . 
viţiul caracteristic al publicităţei, în special al jur- 
nalisticei. române, şi de'-aceca presa noastră, :cu 
rare excepţii, deşi toţi «anteluptitorn» contribuese 
la, conducerea ei, a ajuns aşi pierde din valoare 

“şi a devenit un obiect de dezgust pentu mulţi 
„oameni. cuminte. . 

Un exemplu destul de tare, ŞI cu cl începem 
dovedirea acuzării, este strigătul de «comopolitism W 

_prin care de câţi-va, ani încoace presa română, nu 
ca de rând, sa obişnuit: să combată juna di- 

|roctie din Iaşi. Atacul s'a încercat întâi întiun 
discurs solemn rostit la 1869 în Societatea Aca- 
demică din Bucureşti d6 către d. Bariț, Care cu 
claritatea şi. mai ales sinceritatea limhagiului; pen- 
tru caxe este renumit, sa pronunţat în contra di- 

- recţiei . noastre «cosmopolite». D. Misail, par no- 
bile fratrum, l-a secundat îndată pe calea jurnalis- 
tică, aplicându- -ne cu acea ocazie toată cleganţa 

| stilului d- sale. 
“De aici încolo Columna lui Traian, m eta 

. Carpatilor, , Pederaţiunăa, Nine ici Tbonută Ter Cl 
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contimporană, sau grăbit care de care a'şi pune. 
cunoscuta gingăşie şi bună cuviinţă a limbagiului 
d-lor în serviciul sfintei cruciade în contra cosmo- 
politismului, pe care jurnalul Prahova îl- numeşte 
în ultiinul rând o «imimondicitates” 

Foarte bine ! Păcat numai că tot strigătul acesta 
e o mistificare a opiniei. publice. Adovărul este, 

că poate în-România întreagă, dar de sigur cel 
puţin în Junimea din Iaşi, nu există cosmopoli- 

- tism; dacă sub acesta, se înţelege îrumoasa utopie 
do a căută fericirea omenirii într'o constituire co- 

mună a ci cu negarea individualităţei naţionale 1). : 

Nici un singur anticol din Convorbirile literare în 

genere, 'nici o singuri, propoziţie scrisă sau pronun- 

țată de mine în deosebi nu susţine cosmopolitismul ; 
3 

atât eu cât şi ceilalţi membrii ai Junimii din Iaşi 

suntem partizani ai ideii naţionalităţii şi ne-am 
- pronunţat totdeauna în acest înţeles. 

Tacă o declarare foarte lămurită, pe care o do- 

vedim. îndată. Na | a | 

Incepând istoriceşte, prima atingere a acestei 

întrebări din partea vre-unuia din noi 's'a făcut în 

1874, în una din prelecţiile publice populare ce le 

"tineam în sala universităţii din Iaşi. (Vezi «Convor- 

biri literare» dela 1 Martie 1861). Eră prelecţia a 

“zecea din acel an, ţinută: de mine asupra temei 

individualitatea poporului. și „cosmopolilismul. inta 

acestei proteg6ii fiisese de a ne pronunţă pentru 

individualitate şi în contra cosmopolitismului. 

In anul: 1866, având trebuinţă pentru lucrările 

societăţii Junimea de a ne lămuri asupra ortogra- 

1) Şi în acest înţeles su făcut critica în contra noustră, după cum! 
probează următoarele cuvinte delicate djn suseitatul discurs al d-lui 
Bariț: cîn zilele noastre u început i se formă o şeoală aşa numită a 
cosmopoliţilor care'şi bat joc de ideeu nuţionatitiiţii, pe care dici că o 

pricep de Joe». | . 
(inrdile Societ. Acad. Rom. IL. paz. 05). 

!
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„Vp iei române, am seris şi publicatstudiul despe 'e.scrierea 
la limbei-+omâne-— Cuvintele puse în fruntea acostei 
' cărţi sunt următoarele : 

Secolul NIN se va numi în Istorie cu drept cuvânt secolul na- 
ţiolităţilor. In el s'a lămurit şi se realizează idea, că popoarele sunt 
chemate i se consolidă în cercuri etnografice, specializându-şi fie- 
care misiunea istorică după propria sa natură. 

| Noi suntem de viţă latină — iacă punctul de plecare al civili- 
aţiunii noastre, iacă adevărul ce este menit a deveni cel mai im- 

. portaut î în ziua, în care pentru toate sferele desvoltării noastre vom 
şti ai trage consecinţele practice. 

A 

In Convorbiri literare de la 15 Lulie 1867 pu- 
blică d. Al. Senopol disertaţii sa despre cultura, 
naţională, care începe cu cuvintele: 

Trebue bine si ne însemnăm noi Românii, ci orice progres pe 
calea civilizaţiunii nu are pentru noi o adevărată valoare, decât in- 
tru cât influențează asupra paţionalităţii noastre. os litisinul nu e. 
pentru noi. E 
Îi 

In fine tot în Conzorbiri literare au apărut artico- 
“lele noastre în contra germanizării limbei române 

din partea jurnalelor de peste -Carpaţi,'-care se 
încheie cu următoarele cuvinte: 

Terminiim aceste observări asupra germanismelor, provocând juna. . 
generaţiune de autori români din Austria si părăsească direcţia ur- 
mată pănă acum de jurnalele lor. In mijlocul luptelor de naţiona- 
litate, ce în imperiul austriac se agită mai mult decât or, unde 
compatrioţii noştri de peste Carpaţi au îndoita datorie do a păs- 
tră -cu secumpitate spiritul distinctiv al limbei materne și de u nul 
falsifiea cu elemente străine, Căci o cauza naţională apărată cu o 

(Jimbit stricată este pe terenul literar o cauză pierdută. 

Locmai această apărare a. elementului naţional 
în limbă în contra germanizării d-lor Bariț, Babeş, 
Roman, Vulcan, ete, a fost punctul de. plecare 
al palenicei între noi, şi dd. Bariț şi Vulcan, 
  

1) Retipărit în vol, II al cdiţiei de faţă,
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declarând.de bag gatele germanizările d-lor, au început 
printr o stratagomă de mult cunoscută să strige 
în contra anti-naţionalismului nostru. 

Ne-am oprit poatepr ea mult la constatarea acestui 
fapt. Dar fiindcă s'a făcut atâta vorbă deşeartă, 
despre el în jurnalistica română (numai din lunele 
Iunie, Iulie şi August 1871 avem înainte-ne 86 nu- 
jmere. de jurnale române. pline de insulte la adresa, 
moastră ca, pretinşi -consmopoliţi); n6âm crezut 
pdată” datori să restabilim adevărul faptelor în 
mijlocul talsificării,. cu care jurnalisticei noastre 
îi place săi'şi îngâno publicul. - 

Esto. dar dovedit, că societatea, Junimea din Iaşi 
nu e cosmopolită, că în Convorbirile Tăcrdic să Sus 
ţinut totdeauna naționalismul de către fiecare din 
noi, dar — ce e drept — nu ca pretext pentru 
a ascunde sub drapelul şi sub strigătul lui «Ştefan 
cel Mare» şi «Mihai Viteazul» toate mizeriile Şi . 
crudităţile celor nechemaţi şi nealâsi,ci ca» punct; 

“de pornire pentu o desvoltare mai one gică şi mai 
“conştienţioasă a activităţii literare şi ştienţitice în 
mijlocul poporului român. 

Dar dacă este aşa, atunci cum rtmâne cu acu- 
zările d-lor Bariț, Boliac, Misail şi celorlalţi în con- 
tra, cosmopolismului nostru? Răspunsul la această 
întrebare îl lăsăm în sama cetitorilor. 

Pentru a termină, să cităm un ultim: exemplu 
mai nou. Cu prilejul dezbaterii unui budget al 
instrucţiunii publice, în Iunie al anului 187], au, 

torul acestei cărţi împreună cu alţi deputaţi am 
propus în camera lhomâniei a se schimbă două, 
catedre politice de la universitatea din Iaşi cu 
două alte catedre, pe care le credeam mai -impor- 
tante, a 'se înlocui adecă, dreptul constituţional 
Şi economia politică prin istoria naţională şi limba, 
română. De eră întemeiată sau nu propunerea, 

7.
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nu examinăm, dar ceea ce trebue să examiniim este 
modul, cum a fost discutată în jurnalistica noastră. 

Românul a început corul prin a zice că am făcut 
propunerea, în înţelegere cu d. Radovitz, consul 
general al Prusiei! Aceasta eră un neadevăr şi o 
necuviinţă, dealminteri şi un non-sens. Au urmat 

“apoi. Telegraful, Tr ompeta, Uniunea liberală. 
Federaţiunea, relatând cele petrecute în camer i, 

spune în No. ei din ll Iulie 1871: - 

Titu Maiorescu calomniază - gintea română, numind-o necultă,. 
necapabilă de pe inălţimea tribunei în parlamentul roinân. — Tată 
programa camerei prezente : ' 

]. Stârpirea a tot ee este românesc, 2. Inlocuirea Românilor 
prin străini şi evrei.— Şi ministerul ? Ministerul a promis, că va 
lucră întocmai după programa lui Maioreşeu." 

Toate aceste ziceri ale Federațiunii sunt neade- 
„văvate, din cuvânt în cuvânt. Monitorul oficial, 
unde stau râproduse discursurile din cameră, o 
atestă. Aceleaşi neadevăruri, cu plângeri duioase, 

„asupra, cinismului şi cosmopolitismului.. nostru, le 
cuprinde şi articolul Alinei din.1$S Iulie 1871..Că 
şi d. Babeş a putut alunecă pe "ăveastă,. cale, - 
am înţeles la început. D-sa se va fi luat după 
confrații d-sale în jurn nalistică, şi fiindcă, aceștia 
spuneau neadevăruri cu voie, d-sa le va fi spus fără 
voie. Dar după ce au apărut discuţiile: budgetare 
în Alonitor? Dar după ce s'au reprodus întrun “Suple- 

„ment al' Curierului din Iaşi anume propunerile şi 
cuvintele subscrisului şi 1 Sau trimis şi d- sale? 
De ce a tăcut Alina şi nu şi-a rectificat nea- 
dovărul? 

Înţelegem foarte bine, ca, cineva să tacă, asupra 
cuvintelor noastie, dar. dacă le ia în băgare de - 
scamă, şi vorbeşte asupra lor, atunci: nu tace bine, 
când spune neadevăvuri. !
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Nu face bine .nici pentru demnitatea sa, nici. 
pentru scopul, ce în acel moment îi poate părei, 
folositor, adecă de a ne diseretă pe noi. 

Calomniez, îl .en veste toujours guelgue chose poate 
să fie un: proverb adevărat în relaţiile personale. 

"Acesta nu.o ştim şi ne este indiferent. Ceea ce 
ştim însă este, că în privinţa vieţei publice pro-. 
verbul e-foarte greşit. Şi dovada, ne o dă tocmai 
rezultatul atacurilor făcute pe acea bază de cea - 
mai mare parte a jurnalistice: române în contra Ju- 
nimiştilor. Sutele dejurnale, care au vorbitîn contra, 
noastră, au susţinut mai întâi neîntreruptă atenţia 
publicului asupră-ne. Marea majoritate a cetitorilor 
în primul moment a țrebuit — ce e drept — să re- 
mână sub impresia, neadevărurilor cuprinse în a- 

"cole jurnale. Dax fiindcă cel puţin atenţia eră deş- 
teptată,. în privinţa noastră, a fost cu neputinţă, 
ca această ascultare unilaterală să ţină mult timp. 
dudiatur et altera pars e-o regulă prea naturală a 
dreptăţii, încât să, poată, vemâneă, totdeauna ne- 

- aplicată. 
Cei dintâi, care au “simţit trebuința de a ceti 

înainte de a osândi, au fost de sigur cei mai drepţi 
şi ceimai cuminte dintre adversarii i noştri. Cei impr esie . 

însă a putut produce asupra unui om drept şi cuminte” 

descoperirea ţesăturei de neştiință şi neadevăr, cu 

care jurnaliştii au crezut că e bine să ne intâmpine, 

aceasta şi-o: poate închipui or cine: neîncrederea 

în contrâ-'celor ce L-au amăgit pănă acum, şi inte- 

resul de a urmări mai de aproape o direcţie, în 

contra căreia -nu s'a întrebuințat încă armele ade- 

vărului. Pe cât însă 'este de sigur, că un_om_cu 
_———.— 

uninte face mai mult decât o sută, do Tndr giniţi, pe 

atât este de:sigur, că îndată ce din mijlocul unui 

ipublic este câştigată, opinia celor cu judecată nca- 

târnată, şi ceilalţi din public vor urmă în curând
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ca unii ce sunt deprinşi a se luă: după judecata 
altora. Da „ - 

Şi iată cum se explică, neapărata răspândire a 
teoriilor foarte combătute, dar rău combătute. Căci 
nu ceeace spun alţii despre seiierile noastre, ci 
numai ceeace este cuprins în chiar aceste scrieri” 
poate hotări despre soarta, lor. Soarta lor este astăzi. 
de a fi mult mai răspândite decât la, început, şi 
va Îi mai grou acum, decât a fost înainte, do u 
lăţi atâtea neadevăruri asupră-ne. a 

„Dacă dar în rândurile de mai sus am, deplâns lipsa de iuhire dea devăr în majoritatea publicistilor 
noştri, nui IIfâsE din teamă, că invecțivele_lor_yor 
îi putut remâneă puternice în potriva noastră: căci: 
asemenea săgeți se întorc totdeauna în contra celui Ă 
ce le-a slobozit. | 
Cauza deplângerii este alta, Este simţirea însem- 

nătăţii, ce o are critica în orce manifestare, a 
“vieței publice, şi părerea» de rău, că juna noastră, 
direcţie a fost lipsită de un asemenea, control, fie 
cât de aspru, numai să fi fost adevărat. O mic de 
insulte şi de calomnii am primit, dar_o_mie_de 
insulte_nu_fac_încă o singură critică, 'şi o singură 

  

critică, încă nu am priit” 
Bărbaţii, pe care din copilărie eram obişnuiţi 

ai admiră în fruntea mişcării noastre naţionale, - 
în loc de a fi venit, în experienţa şi maturitatea, 
ce 0 aveau, să lumineze şi să: modereze cu bună- 
voinţă, aspirările cele nouă, par a îi privit viata 
publică a poporului român ca o stăpânire exelu- 
sivă a lor, şi astfel, uitându'şi demnitatea vârstei, 
au început a se purtă în contră-ne în modul do- 
vedit: mai sus prin atâtea exemple neplăcute. 

Din vina lor, viaţa noastră publică a ajuns astăzi 
într'atât, încât deziluzionarea a devenit semnul de recunoaştere pentru oamenii de bună credinţă. Din
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vina lor, junimea este osândită să şi caute șingură 
calea viitorului: în combinare nefirească, ea, trebue 
să împreune energia vârstei sale cu pr udenţa altei. 
vârste şi, bătrână înaintea vremii, să ia asupră/'şi 

, sarcina îndoită, ce un timp mai fericit o împarto// 
ji între deosebite generaţii. 

Ne lipseşte însoţirea celor bătrâni întru căutarea 7 
adevărului, ne lipseşte controlul experienţei şi critica ; 
oamenilor mai maturi. - î 

Cine însă fără critică poate păşi cu siguranţă? 
"Şi de când lipsa de combatere leală, nu ar fi fost 

- primojdioasti ? Curat îţi este focul, ce'l aduci. „pe 
altar; va fi însă curată şi flacăra — aceasta numai 
urma o poate alege, urma, pe care o aştepţi, lu- 
crând deocamdată cu inima împărțită între încre- 
«ere şi îndoială. Aa 

B. - 

= Intre cei de mai nainte însă a fost: o excepţie; 
a fost un băvbat, a cărui inimă remăsese destul 
de tânără pentru a continui împreună cu juna ge- 
nevaţie lucrarea comună: Vasile Alecsandri, Şi 
tocmai exemplul lui dovedeşte, cât bine poate aduce - 
împreunarea autorităţii mature cu aspirările tine- 
rimil. 

Vasile Alecsandri, prin scrieri şi sfătuiri orale, 

ne-a; întărit în tendenţa de, a ne; omancipi hmba 
din i Și 3 ac 

"1ese_ca_un_isvor fimporle dis doântea poporului. Il 

a dat susţinerii noaste teoretice sprijinnl renumelui 
său literar, şi dacă încercările de îndreptare lim- 
bistică vor isbuti, o mare parte a meritului îl re- 
vine lui. - 
„Cu aceasta trecem la partea, din urmă a expunerii 
ncăstre: la, proza_ostetică_în_juna direcţie, adecă 

PI ai x „ 

   

- >
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la proza privită î în forma ei, în limbă si sţil. Co- 
- păile de pe natură a le d-lui Lacob Nearuzzi, Nuvelele 
istorice a le d-lui A. Odobescu, studiile d- jor Vărgo- 
lici şi Lambrior, Nuvelele d-lui Nicu Gane, sunt exem- 

———————_— Sarea 

ple pentiu Sxplicaea rândurilor următoare. 
Forma limbei române în cei mai mulţi scriitori 

fai ei-eră şi este apăsată de stilul limbiştilor din 

i ! 
$ 

i 

'Pransilvania. Inrâurirea. şcoalei transilvane asupra, 
stilului nostru a fost cu atât mai firească, cu cât totîn- 
ceputul nostru de cultură — bun, rău, cum este 
Li îl datorim ei. Şcoalele (Lazăr, Lautianu), ştiinţaz 
(Cipariu), jurnalele (Bari şi Mureşanu) au fost în-. 
cepute sau cel puţin susţinute de. ei, merit cunos- 
cut şi recunoscut al contraţilor noştri de peste Car- 
paii (). Dar pe lângă acoste, tuansilvănenii ne-au. 
i dus şi o deprindeiie greşită, în limbă şi stil, şi da- 
toria, noastră este acum, după ce am primit înrâu- | 
rirea,. cea bună, să ne desfacem_de elementele cele 

vele ale lor.' - = 
— Stilul transilvănenilor, cu -puţine excepţii, este 
dictat de şcoala etimologică. Insă stilul etimolo- | 

gilor chiăi” â CSIGE zi bu ni, este pedant şi greoi, / 
şi ceea ce la magistri Sar putea, numi uneori ne- 

„biigare de_seamă,: devine la şcolari un sistem: în- 
trebuinţat înadins; oarecum un. principiu de întu- 

+ nocure al limbei. me 

Pentru un capcu înţelegere sănătoasă este îndestul 
stilul Ciparianilor. pentru a osândi sistemul, din 

“care a putut isvori. Căci -un sistem limbistic, care 
produce confuzia, şi îngreniarea limbei; nu poate fi 
decât fals. Asemenea, capete însă, sunt totdeauna, 

1) Începătorii „proprii.ai ziaristicei române sunt Heliade şi Asachi. 
dlbinaNui Asachi ţinu 20 ani (1829 — 1819), iar Curierul lui Heliade 
19 (1821 — 1816). însă Gazeta Transilvaniei datează de la 1838 şi 
se publică şi astăzi (chiar la 1908, când şi-a sărbătorit „aniversarea de 
70 de. ani),
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rare, şi fiindcă ne e teamă, că cei mai mulţi Ci- 
„pariani au pierdut chiar. putinta de a.mai.judecă:. 

> ice este limbă lămurită şi ce este limbă încureată, 
revenim din nou, de şi numai în.scurt şi diălt 
punct de vedere, la critica, sistemului etimologic. 

Ciparianii, şi întru aceasta foile şi cărţile şco- 
„lare din 'Transilvania şi Ungaria sunt mai toate 
Cipariane, urmează, în limba, lor după două regule : 
întâi după regula eţimologiei-şi al doilea; după re- 
gula analogiei cuvintelor, această din urmă păzită, 
şi de iOnetiştii Bucovineni..  -. o 
“În ceea ce priveşte. etimologismul 1) este ştiut 

că el nu e atât un-sisteni citografic; cât mai mult un 
sistem limbistic. Il vrea ca forma. cea mai veche a 
cuvintelorsăfie şi cea'mai bună, fiind mai: propiată de 

latina, şi declari sohimbivileccufonice, ce le a făcut 
cu vremea poporul român, de spurie;-adect-false, 
“corupte, pe care trebue să le alungăm, păstrând 
regula gramaticei. şi etimologiei d-lui Cipariu. 

Să ne încercăm a face o aplicare a sistemului. 
În muzeele de curiozităţi vechi, d. ce. în mu- 

zeul Sauvageot de lă Paris, se află printre sti- 
clării, săpături în inoroc, etc., şi frumoasele pahare 
rotunde, stil (ESEUcO] cu desemnuri emblematice şi 

_inseripţii în medalioane. Unul din uceste arată un 7. 
brad cu frunzele verzi şi are deasupra, înscrierea. 

Je ne change jamais. 

Să o traducem. «Nici odată nu -mă_schimb!> 
Chiar această exprimăieeste cam-nepotrivită petru 

„0 deviză: «niciodată» e prea lung în comparare 

  

1) Combaterea lui ştienţilică specială se află în partea a patra a 
disertaţiei noastre despre scrierea limbei române, publicată din nou 
în volumul 2 al ediţiei de faţă. Vezi şi articolele d-lui Burla din vol. 
V al Concorbirilor literare. . 

T. MAIORESCU. — Critice, Vol, I „ _ Bi „H
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cu jamais; dar în fine este cea mai preciză tra- 
———— 

v . 

ducesă acestui emblem epigramatic. Dar lăsaţi. 

să traducă un Ciparian! El va zice: 

| Nece una data nau me scaimbu "[ ” 
  

„E cu putinţă să fii mai greui şi mai ridicol? 

„Pentru: ce nece şi nu nici? Pentru ce îtna şi nu 

0? Pentru ce scaimbu şi nu Schimb? — Fiind că 

sunt fotme vechi. — Dar de ce forma mai veche 

i4 fie mai hună--decât cea populără de astăzi ? -— 

Pentru că e mai apropiată de regulele etimolo- 

gice. — Dar acum la întrebarea pr oprie : pentru ce 

regulele etimologiei filologilor să fie mai, bune de 

cât logea enfonică a poporului, nu se dă nici un__ 

răspuns rațional. . . 

L Scopul vorbirii şi scrierii esto numai unul: îm= 

Îintigirea-cugetiuii. Cu cât cugetarea se poate ox-! 

primă măi iute şi thai exact, cuatât limba e mai 
i Unui din izvoaăle vii, din care decurge le- 

gea cufonică a popoarelor, pe lângă olementul îi- 
piologie ctmic, otc., este şi iuţeala cr sescândă a idei- 

lor şi trebuinţa unei în părtăşiri mai grăbite. Pănă 
* când cuvântul latin nfs ajătă numai un număr, 

a putut să rimâe si ma (a Când a devenit 
la noi articol nehotiărit, cum zicei în grama- 

tica vethe, s a schimbat într'o formă mai scurtă, 

mai curentă, şi s sa făcut o. (i e gueoi- şi nu & 

“sunat. bine Românului, vrigi a î05t mai scurt şi mai 
cufonice pentru el; şi aşâ mai departe întru toate. 
Aceste variaţii cufonice ale cuvintelor sunt oare- 
cum sufletul limbei poporului, elomentul intelectual 

şi ostetic al progresului lui. + o 
| În contra acestui progres, în contra puterii or- 

ganice a limbagiului, etimologia unui gramatist cu 
paralelismul paradigni6 GREU nu poate să aibă nici 
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„cea "mai mică valoare. Alcătuirea paradigmeolor este 
joperaţia seacă şi uscată a unui cap teoretic. La. 
'tineşte negue aşa dar la noi nece; latineşte una aşa 
dar la noi una, sunt formalisme goale, dar_nu viața, ea SS i. reală şi împlinită” a unu. .POBOI- Poporul caută, spi 
nt: tot mai”preciz şi potrivit în limba sa, nu pe pe vo. * Eni . i triticările trecutului, şi fraze ca aceste: «discusi! 

nece una indoentia asupr'acoprensului ei» din «prefa 

| onea -de-uina camu data este fipsata si nu Îasst 

tionca» dicționarului limbei române de dd. Laurianul- .. = 
—r—_. Massimu (1811) sunt pentru vremea de astăzi curio- 

Zităţi literare, dar nu model de limbă româneăsăă. 
Acest adevăr trebue să se lăţească şi se va lăţi 

cu timpul în toată tinerimea nastră. Ceca ce-i stă 
încă împotrivă, este lipsa de cultură estetică în 
acea tinerime, neputinţă prsțatzstilul-cel bun, 
la unii poate chiar plăcerea cam barbară de a face 
parădă cu lucruri baroce şi 'stranie.. Poate mulţi 

mîşi par că sunt învăţaţi când -scriu' doptore în loc 
[ie doitar, îndoentia în loc de îndoială. Dar aceştia, 

să-şi ducă aminte, că o limpezime inteligentă a fost, 
totdeauna prima calitate a unei limbi bune, şi ga- 

| 

limatia medicilor şi filologilor a deşteptat totdea- 
una, de la Rabelais şi Molitre pănă, astăzi, numai 

"batjocura oamenilor cu minte. Această batjocură 
a avut în Europa cultă, de rezultat a respândi iu- 
birea şi. deprinderea unui limbagiu lămurit şi a 
alungă pedantismul simplilor erudiţi din sfera, vieţei 
publice. Ni s'ar cădeă oare nouă săi deschidem 
un adăpost naţional şi să'l pateâtăm drept insti- 
tut de adevărată cultură? 1). “ 

  

1) Se înţelege, că filologii, în contru cărora se îndreptează critica de - 
“mai sus,sunt numai cei învechiţi, care îşi închipuiese i 'aveă misia for- 
mării unei limbi. Reprezentaţii limbisticei moderne cum sunt Bopp, Dietz, 
Littre, AM Miiler, ete., sunt din contră oameni de adevărată ştiinţă, cure 
fără a'şi întinde pretenţiile peste marginile cuvenite, au făcut din fi- 
lologie un sistem de cercetări exacte cu acelaş metod şi mai cu a- 
ceeaş siguranţă ca şi ştiinţile naturale.
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Tot aşa de greşită este aplicarea legii analogiei. 
Ni se cere să zicem «direptore» în loc de direc- 
tor, fiindcă la cuvintele latine de declin. a 3-a se 
pretinde că noi primim. forma ablativului şi fiindcă, 

|! e înnainte det în-multe cuvinte româneşti se schimbă, 
lîn p, şi un profesor de la universitatea, din Iaşi'a 
ajuns să, ic vestit prin stăruința ce o pune pe la toţi 
studenții lui ca, să zică pândepte în loc de pandecte.!) 
"Foată această cerinţă a analogiei este nedreaptă. 

In privinţa schematismului conjugării, ea există, 
în orce limbă, -dar în privinţa formei cuvintelor 
izolate nu există -în_nici una și, nu a existat nici- 

odată. Mai întâi (în chiar limba/ poporului de păn' 
acum analogia nu e regulat o servată ; sunt multe 

cazuri, în care cuvintele noastre, de şi se refer la 

substantive latine de'a 3-a declinare, nu au forma 
ablativului în e: leu (şi nu leune), lotru (şi nu lă- 

- trune), nucă (în loc de nuce), nume (în loc de nu- 
mine), piept (şi nu pieptore), fulger (şi nu fulgure),: 

şarpe (şi nu serpente), păun (şi nu păune), secetă: 
(şi nu secetate) etc. 

Dax al doilea: nu se poate şti în nici un moment 
dat, dacă împrejurările care au produs odinioară 
forma limbistică, mai sunt şi astăzi în lucrare; ŞI 

dacă nu sunt; atunci poporul nu mai are nici un! 
motiv ca săşi tortureze cuvintele cele nouă în 

patul cel vechiu âl Li" Piacrustes. Când pentru NOI 
trăiă încă limba latină, când eram în legătură mai 
strânsă cu Grecii, cu Bulgarii, cu Polonii, am putut 
urmă unei imitiuii cutonice, pe care astăzi nu o 
am mai aveă. Poate a dispărut şi viaţa organică 
a: unei certe părţi a. formărilor (căci în această 
privire viaţa limbei seamănă cu viaţa plantelor), 
şi atunci cuvintele nouă rămân aşa cum le intro-: 

| . oana E RRNI , 

1) Răposatul P. Suciu. 

[i
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„ducem fără. a se înfrânge după formele vechi.. D: 
e. de şi din rogatio, rogătionis, am ajuns. de 'mult 
să zicem rugăciune, totuşi nimeni nu poate fi sigur, 
că izvorul, viu al limbagiului poporului nostru de 
astăzi mai cere ca să zicem tot prim analogie nă- 
piune, stăciune; poate (şi e chiar probabil) că vom 
vemânea să, zicem nație, 'staţie 1), etc. | 

Şi celelalte limbi arată asemenea încetări ale 
formărilor analoage diptr'un timp, le arată uneori 
chiar pentru unul şi acelaş cuvânt. D. e. Francezii, 
„cari au schimbat odată cuvântul latin 'fragilis în 
forma lor analogică frâle, au primit mai pe urmă, 
încă odată forma fragile, o întrebuinţează astăzi 

_alăturea cu frâle, şi nu'o mai schimbă după ana- 
logia veche. "Tot aşa au alăturea cu: h6pital forma 
hotel din hospitalis, împliquer_si emplover din impli- 
care, grate -şi grief din gratis, natif şi naiv- din na- 
Zivus, pâtre şi pasteur: din pastor,.rigide şi răide din 
rigidus etc.' (Vezi Fuchs, Roman. Sprachen. pg..125). 
Dar or cum ar fi cu aceste observări, un lucru 
rămâne sigur: limba se dosvoltă în mod instinctiv 
e poporul întreg şi nici un individ izolat nu este 

. 

chemat a aşeză prin reflecţie apriorică regula după 
„teare să se primească formele cuvintelor nouă. Ge- - 

neraţiile viitoare ale. poporului nostru se vor pro- 
nunţă prin «uzul lor general» 'de atunci, dar astăzi 
nimeni nu poate legiferă în această materie. 
Aşa dar. noi scriitorii, cari: printi'o sărive făr 

de veste în dezvoltarea poporului ne vedem siliţi 
'a introduce o sumă, de idei nouă, pentru care limba 
noastră de păn'acum nu are cuvinte, suntem liberi 
să alegem acele forme care ne par mai potrivite 
cu. geniul limbei, şi anume fără nici o monotonie / 

  

". 1) Cu introducerea drumurilor de fier la noi sa constatat, că nici 
un ţăran nu zice staţiune, de şi acesta este etermenul oficial; toţ 
zic staţie. . a. : - Ă 

Va
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și uniformitate. La înţrebarea: — fie sau — țiune? 
român sau rumân? noi răspundem: şi. una şi alta, 
după cum i se pare scriitorului mai bine -la auz. 

Acesta, este înţelesul practic al mult citatei fraze,. 
că ne aflăm într'o «epocă de tranziţie». 
„Dax, ni se objectează, se poate ca un popor să 
nu aibă o singură formă nici măcar pentru nu- 
mele său? Să, serie când român, când rumân, când 
romîn ? AR 

Se poate foarte bine, şi s'a putut la multe po- 
poare. Francezii pănă când eră şovăiau între fran- 
cois şi francais; academicii se ţineau de frangois. 
Voltaire îşi băteă joc de ei şi serii frangais to 
înţelege, scrierea lui Voltaire a răihas cea bună. 
Nemţii scriau cu vro 30dSâni în urmă când lcu- 
Isch când deutsch âte. | 

Într?o asemenea nchotărâre - sintem ŞI noi as- 
tă-zi pentru toate multe cuvinte, şi pentru câteva 
este or-ce limbă în or-ce moment dat, Italienii zic 
astă-zi deschiude şi schiude, oscuro şi scuro, Nemţii 
etcan şi clica, fragte și frug etc.; urma; va alege,” - 
care din aceste scrieri va remâneă sau dacă vor 
vremâneă amândouă. . ae 

limba este o fiinţă organică, şi nu o figură, 
gesinetrică, ea poate ave graţie și fără să aibă, 
simetrie şi regulă paradigmată, ea cere forma și 
desvoltarea liberă a copacului natural şi nu pri- 
meşte subjugarea, pedantă, precum o încercă Lu- 

(dovie XVI la merişorii de pe terasa din Versailes, 
|eiuntiţi în piramide regulate și — urâte 

Că la noi sunt prea multe forme nefixate, a- 
ecasta o recunoaştem, că o asemenea.stare a limbei - 
ec bine să se schimbe şi că se va schimbă, şi a- 
ceasta ne pare sigur. Dar drumul schimbării şi ro- 
formei nu sunt legiferiiile vre-unâi ăcademii- san 
vre-unui filolog individual. Diversitatea, limbei la, Aa er meiaiar e, ON .. mere o 

Ei



DIRECȚIA -NOLĂ _ did 
  

noi provine din lipsa _ unei poezii şi proze recu- 
phoscute de clasice între Toți, SI Dr TITI uni- 
jificarea nu se. poate naşte de cât odată cu naşterea, 

acelei poezii și proze, care va fi proza autorilor 
„estetică: nu_proza filologică. | 

Germaniii secolului: nostru, după co Luther le 
dase o limbă comună, au primit proza lui Lessing 
şi a lui Goethe, Francezii proza lui Voltaire, iar 
înaintca, vespândirii acestor antori şi la ci eră: o 
deplină varietate sau, cum ar zice ctimologii, con- 
fuzie în limbă. - ă 

Cine însă poate să ştie, dacă vre unuldin con- 
“timporanii noştri şi care din aceştia va fi primit 
de către generațiile viitoare ale” poporului nostru - 
ca formatorul limbei sale? In această privință, ca 
în atâtea altele, viaţa instinctivă se sustrage de la 
ori ce calcul al rGTIOFțitnii şi'şi piistrează o nca- 
"tâmare oare-cum capriţioasă. Şi istoria cuvintelor 
unei limbi, pentru a da un exemplu, ne-o dove- 
doste pe fie-care pagină. Lessing (în scrisoarea li- 
terară de la 1. Fevr. 1759) Citază, cuvântul ent- 

sprechen ca un dialectism şviţeran în stilul lui Wie- 
land: do la Wioland însă l-a primit literatura, ger- 
mană, şi astăzi 'se întrebuinţează de toată lamea.. 
In cr itique de lecole des femmes a lui Moliere se ia - 
“cuvântul: obsednite drept innovaţie ridiculă, astă-zi 
este pretutindeni întrebuințat în Franţa, pe când 
altele au devenit «obsolete». De la, Goethe au primit. 
germanii cuvintele anempfinden si mitg "mitgeboren, iar 

pr ovineialismul lui gegen îhm iiber în loc de ihm g ge- 

geniiber nu s'a primit. Şi aşa mai dopante, Prin ur 
mare noi cei de astăzi nu putem aveă, nici o ştiiniă 
despre ceeace va primi şi va respinge poporul 
de mâine dintre toate formele şi cuvintele de acum. | 

„ "Tot ce stim este numai, că această alegere se face 
 înstinetiv, şi nu după voflocţie, și că se îndreptează
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mai ales după poeţi; şi datoria noastră 'este dar 
de a ne înpotrivi în contra or cării monotonizări 
a limbei sub jugul. vre unei filologii şi a aşteptă 
venirea acelei poezii şi proze clasice, care să fixeze 
limba. Cel mult mai putem constată, că pentru 
epoca de acum autorii cei mai buni şi mai res- 
pândiţi ai Românilor sunt Alecsandri, Bolintineanu 
şi Odobescu 1) şi că multe forme ale vorbirii. a- 
doptate de ei au dintre toate cea mai mare pro- 
babilitate de a remâneă, tocmai fiindcă Alecsandri, 
Bolintineanu şi Odobescu sunt scriitori ostetici şi. 
nu erudiţi reflexivi, şi fiindcă în materie de limbă 
urechia lor sineură face. mai mult de câţ capul a 

- sutit de filologi. | „lo sute e filolog 
- În emanciparea "limbii dar de. sub jugul filolo-: 
giei transilvane vedem „un'alt semn caracteristic 
al direcţiei celei nouă, şi pentru noi în special un. 
alt obiect de critică salutară în contra direcţiei 
celei vechi. - E | 

Cât de necesară eră critica în această pante 
se vede din: modul, cum sa primit din. partea 
adversarilor. Ei nici nu vor să între în discuţie, 
sunt aşa de deprinşi a se vedeă stăpâni în dome- 
niul limbistic, încât o controversă nu le mai pare 
o deprindere legitimă a vieţei literare, ci oare. cum 
un act de rebeliune. D. Hăsdou, întrebuiaţând! un 

rtonerozia] tendinţele limbistice ale - Ciparianilor 
şi Te-a Tuat în râs, cu acel spirit viu ce'l are în 
serierile satirice. Jurnalele de dincolo de Carpaţi 
nu au tactul de a luă gluma cum se dă, sau, dacă 
privesc lucrul ca o critică serioasă, de a o cercetă 

drept recunoscut al "GOmcdiGi, a personificat în 

şi Te 

  

| 1) Articolul e seris acum 36 de ani. Astăzi am numi şi pe isa] 

si 

reangă, Caragiale, Duiliu Zamfirescu, Al, Brătescu-Voineşti, M. Sado- veanu, Coşbuc etc, E . 
=,
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cu seriozitate, ci vorbesc despre âceastă scriere a 
d-lui Hăsdeu ca despre o felonie. Vezi Federaţiunea 
şi Transilvania. 

In Convorbiri literare a publicat d. Alecsandri 
(licționarul său grotesc, unde îşi bate joc, uneori 
'cu haz, de diformările limbistice la noi. Respun- | 

„zând la aceasta, Archivul filologie din Blaj a con- 
testat d-lui Alecsandri competenţa, dându'i a în- 

| telege. ca să nu se amestece unde nu are ce căută,. 
— În. privinţa limbei române să tacă poetul Alec- “f 
sandri şi să vorbească filologii 'ârnavelor?. Iacă, 
o perucă, din vremurile trecute, cu care nu se mai-- 

„poate face paradă în ziua de astăzi. 

Cel din urmă semn caracteristic în: stilul di- 
. y : n e eta v . 

recţiei_nouă,. despre. câie ne-am propus să vorbi, 
este depărtarea neologismelor celor de prisos. Ne- 

| ologisni SIE Br-arjuns-afiorl Var: ati în olnăvire 
Vlivarară la .noi Î). Punctul de plecare fusese ten- 
dinţa. de a.depărtă din limbă cuvintele. slavone. 
înlocuindu-le cu cele Jatine, dar sub acest pretext. 

"cei. mai mulţi scriitori ai noştri întrebuinţează, 
fără. nici :0 critică cuvinte nouă latine şi franceze 
chiar acol6, unde_avem pe ale noastre de origine 
romanică, şi alungă şi acele cuvinte şlavone, care 
sunt „prea, înrădiicihat€-1 îi limba. noastră încât să 
le mai put&m scoate din ea. Atât punctul de. ple- 
care însuş cât şi aplicarea lui, sunt de o' potrivă 

"greşite. şi provin iarăş din formalismul cel gol al 
teoriei, de care liraba reală. a poporului nu s'a ţi- 

“mut niciodată, 
Căci «pur itatea» limbii e o cerere nedreaptă, 

care nicăeri nu sa putut realiză. . G alogia. 
limbilor se judecă după. schematismu lor . flec= 

  

1) Vezi o cercetare 'mai întinsă asupra neologismelor în volumul 2
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ţionar: acesta arată de exemplu netăgăduit, că, 
moi suntem de viţă latină. Dar lexiconul limbei 
este totdeauna pestriţ şi arată, ca O Oglindă cro- 
dincioasă, popoarele, care au inrâurit asuprăi im- 
preună cu ideile ce le-a primit de la dânşii. Aso- 
menea legătuni limbistice între popoare nu se pot 
tăiă şi sunt cu atât mai dese, cu cât poporul a. 
rămas mai puţin izoiat şi a putut mâi mult îm- 

| mută din comunicarea cu vecinii. Aşa a fost 
totdeauna şi aşa va rămâneă. limba latină e plină 
de: cuvinto ' greceşti, cea franceză plină: de cu- 
vinte nemţeşti, cea spaniolă de arabe, cea en- 
gleză de îrantuzeşti etc. Aşa fiind, depărtarea tutu- 
lor cuvintelor slavone esteoutopie, şi înlocuirea 
lor prin cuvinte latine sau franceze o îngreuiare 
a limbei, cu atât mai. primejdioasă, cu cât în- 

străimează poporul de mişcarea literară deabiă în- 
copută a claselor mai culte. Se înţelege de la sino, 

că acolo, unde pe lângă cuvântul slavon există 7. 
| m cuvânt curat romau acestă trebuie menţinut | 

şi acela, depărtat. Vom zice dar bine-cuvântare . ” 
şi nu 'blagoslovenic.: Se înţelege asemenea, că a- 
colo unde astăzi lipseşte în limbă un cuvânt (nu 
numai la terminii tecnici), car idea, trebue neapărat 

„să fie indrodusă, vom primi cuvântul întrebuințat în 
ț cele-lalte limbi romanice de astăzi. Vom zice dar 
primitiv, constituţie, disciplină, etc. | 

Dar_nu se înţelege, cu ce drept am introduce 
fină nici o noimă cuvinte nouă chiar acolo, unde 
avem pe alemoastre de origine romană. Dacă d. 
e.-am primit să se zică. bine-cuvântare în loc de 
“blagoslovenie, nu putem primi să se zică benedic- 
Jiune în loc de binecuvântare. D. Laurian Scrie 
în istoria sa .donauri în.loc' de daruri; alţii zic 
terra în loc de pământ, câcustanță în loc de îm-
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prejurare, Muc op în loc de nu am trebuinţă, 
sug în locde se nasc, etc. 

Un exeniplu foarte tare, piină unde poate merge 
introducerea greşită de cuvinte nouă, ni-l dă limba, “ 
răposatului Heliade. | | 

Test boli, Soratita ! Dolisimii "ntre zece, 
Tu eşti al irumuseţei şi semmă ş'ornament, 
Te văz şi văz olimpul, srădinele- -empiree, 
Eşti fericirea lumii şi centru ? n firmament. 

.O belă oști, dilecto ! şi capelura-ţi blondă, 
- De voluptate peplu, ca crinii lui Amor 

Cu, buclele lui Phebu te-ammantă te 'circondă 
Elcetrie radioasă. Te-acoperă că mor! 

(Serafita-Poesii inedite. Bucureşti, 1672.) d “ 

Un alt exemplu îl luăm din scrierile lui Pumnul. 
2 Pumnul voiă să gonească din limbă itoate cuvin- 

tele străine, . chiar terminii greceşti, şi păzeă, 'tot- 
„odată cu scumpătate rogula, sus criticată a ana- 
logiei. Cu aceste două «principii Hlologice». a 1s- 
butit să scrie aşa: 

ruducăeiunii este cunoscăciunea insemninţei sciemântului ca mama 
nascaţivă a celorlalte sciinţe ! 

|” Astă cerectăciune este cu putință pe trei drumuri a) pe drumul 
"verbământal (etimologic) 8) pe drumul sufiemintal (psiehologic) ; 
c) pe drumul 1 tâmplitural (istoric) “ete. 

] Intruducăciune preg ătiţivă în filosofie sau sciemânt, Prodata in- 

1 

Din manuscriptul flespre filozofia populară). 

Direcţia. nouă a făcut darun pas. spre progres, 
când? desrobindu-ne de acele sisteme greşite, ne-a. 
îndreptat juarea aminte spre o limbă mai potri- 
vită cu vorbirea poporului de astăzi, spre limba, 
frumoasă, în care scriă Constantin! Negruzzi ŞI pe 

„care nu am fi trebuit să o părăsim, rătăcindu- -ne 
după confuziile filologilor. Multe întrebări şi în-. 
doeli se „nasc fireşte şi aici. Că'e mai bine să zi-
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cem roditor decât fertil, mai bine a unelti decât a 
machină, mai bine Bhicei decât abitudine, ne pare 
“vederat. (Vezi şi critica, d-lui Vârgolici' în contra. 
yTransacţiunilor literare în Convorbiri literare dela 

1 Mai 1872 şi interesantul articol al d-lui Lam- 
brior în No. dela 1 Decemvrie 1873). Trebue însă 

„totdeauna. să zicem priincios în loc de favorabil? 
nădejde în loc de speranță etc.? Este bine să îm- | 
prospătăm vorbirea cea veche în întindereă, în care 
o iace d. Lambrfor ? Aceste sunt întrebări, al.că- : 
vor răspuns ni'l va da instinctiv acelscriitor, pe care 
natura îl va, fi înzestrat cu darul de a cunoaşte 
firele, din care se Ţese lirbagiul poporului român. 
NOE GGIOEaţi au re-riimiine decât a urmă, depăr- 
taţi de ori ce silă teoretică, sihțului nostru. lim- 

” | istie ştiind bine, că judecata din urmă nu o pot 
pronunţă decât urmaşii noştrii. e 

  

Terminând 'aceastăv expunere, sperăm, că prin 
ea se va îi lămurit mai bine deosebirea între ceea, 
cc sa numit direcţia nouă şi între direcţia mai 
veche. o [n i 

A explică această, deosebire ne-a părut o temă 
foarte însemnată. Căci poziţia morală, în care se 
află poporul român, este poate unică în istorie cât. - 
pentru greutatea, ei şi cere cu atât mai multă luare 
aminte asupra mişcării lui literare,:ca, una, ce este 
oglinda acelei poziţii. | 

Indată ce în apropierea unui popor se âflă o 
„Cultură mai înnaltă, ea înrâureşte cu „necesitate 
asupra lui. Căci unul _din_ semnele înălțimei cul- 
turei_ este tocmai _de n. părăsi cercul mărsinit-al 
intereselor mai individuale şi, fără a "pierde ele- 

“mentul naţional, de a descoperi totuş şi de a for- 
mulă idei pentru omenirea întreagă. Aflarea şi reali-
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N 

zavea lor a fost de multe ori rezultatul experien- 
- ţelor celor mai dureroase ; dai jertia odată adusă, 

“ele se revarsă acum asupra omenirii şi 0 chiamă 
a.se împărtăşi de bine-facerea, lor îmbelşugată. La 
această. chemare nu te poţi. împotrivi : se uni 

în principiile de cultură este soarta, neapăr atăăfis: că. 
răi popor cirropean. Întrebarea, este numai, dacă 
o. poate face ca un-soţ de asemenea, sau ca un 
rob” SUPUS dăcă 6 poats fiice scăpându'şi şi! întă-: 
TINU Ştnheatârnarea, naţională sau plecându- se sub 
puterea străină... Şi această întrebare se desleagă, . 
numai prin energia vieţei intelectuale şi economice 
a poporului, prin buna voinţă şi iuţeala de a în- .- 
ţelege şi de aşi asimilă, cultura, în' activitate po- 
trivită, De - . 

Pe noi Românii, ne-a scos soarta fină de veste 
|n întunericul "Turciei şi ne-a pus în faţa Europei. 

dată cu gurile Dunării ni s'au deschis şi porţile 
Carpaţilor, şi prin ele au intrat formele civilizaţiei 
din Franţa şi din Germania şi au învălit viaţa, 
publică a poporului-nostru. Din acest moment am 
pierdut, folosul stării de barbari fără a ne bucură 

  

__ încă de binofacerea stărmii civilizate. 

Când am fi singuri într'o: insulă, când ne-ar fi 

:dat să, trecom prin or ce schimbare a vieţei publice 
fără a fi ameninţaţi din afară în chiar existenţa, 
noastră, am puteă aşteptă în linişte deslegarea 
problemelor lăsând timpului viitor sarcina dea 
vidică încetul cu încetul greutăţile de astăzi. 

Aşa însă nu este situaţia noastră. 'Limpul des- 
voltării ne este luat, şi tema cea mare este de al 
înlocui prin îndoită energie. Tot ce este astăzi 
formă, goală în mişcarea “noastră publică, trebuie 
prefăcut într'o realitate” simțită, şi fiind că am în- 
trodus un grad prea, înalt din viaţa din afară a 

95 
statelor europene, trebuie să înălţăm poporul nostru 

7 
7
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din toate puterile pănă la înţelegerea, acelui grad 
şi a unei organizări politice potrivită cu el. 

„ Pentru aceasta se cere mai întâi o. cultură solidă . 
a claselor de sus, de unde- porneşte mişcarea in- 
telectuală. > - a 
-„Aci însă este greutatea! A. votă, a guvernă a serie - 

jurnale, a ţineă prelecţii necontrolate, a fi membru 
de Academii şi- profesor de universitate, această 
formă a culturei apusene convine anteluptătorilor: 
moştri; mai ales când forma se întâlneşte şi cu un 
$ corespunzător din budgetul 'stâtului. Dar a, înde- 

E plinT Et aeceaş seriGzitate sârcina ei intelectuală, 
aceasta nu le convine; şi când îi critici în această 
parte a, vieței lor!publice, atunci se indignează, 
„Spun, că suntem încă într'o stare nepregătită, că, 
“noi să ne asemănăm cu Franţa de acum.300 de ani, 
că meritelelui Şincai, Asachi, Bariț. Tăutu, Laurianu, - 

. trebuesc privite dinta”o perspectivă istorică seculară! 
Dar dacă vă asemănaţi cu Franţa de acum 300 

de ani, dece îi luaţi formele de cultură ale anilor 
din urmă? a 

Aci este contrazicerea cea primejdioasă. Nu e 
cu putinţă ca un popor să se bucure de formele din 
afară ale unei culturi mai înalte, şi să. urmeze tot- 
odată, în lăuntru apucăturilor barbariei. Şi findcă 
a dă înapoi e cu neputinţă, nouă nu ne rămâne 
pentru existența noastră naţională altă, alternativă, 

„decât de. a cere de la clasele noastre culte atâta 
" feonştiinţă, câtă, trebuie să.o aibă, şi atâta ştiinţă, 

câtă o pot aveă, | 
„Tacă pentru. ce lupta, neîmpăcată în ' contra 
ignoranței pretenţioase şi a neadevărului ne-a părut 
cea dintâi datorie, şi pentru'ce nu am putut primi 
punctul de vedere al acelora, care sunt deprinşi 

lea o privire mai blândă şi se multiunese cu o 
lungă aşteptare a, îndreptării în viitor. 

N
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Românii, anticipând formele unei culturi prea, 
înalte, au pierdut dreptul de a comite greşeli nepe- 
depsite şi, depărtați din starea mai normală a desvol- 
tăzilor treptate, pentru noi etatea de aur a patriar- 
halismului literar şi ştienţific a dispărut.- Critica, 
Îic şi amară, numai să fie dreaptă, este un element 
neapărat al susţinerii şi propăşirii noastre, şi cu 
or'co jertfe şi în mijlocul a or câtor ruine trebue 
"împlântat semnul adevărului! -
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Darwin ne spune, că multe soiuri de maimuțe au 
aplâcare spre bătura, ceaiului, "a cafelei şi a spir- 
tuoaselor; «ele sunt în stare, zice el, să fumeze şi 
tutun cu multă; plăcerc, precum însumi az văzat, 
Brehm 'povesteşte, că locuitorii din Africă de mea- 
zănoapte prind pavianii cei sălbatici puindu-le la 
Jocurile, unde se adihiă, vase pline cu bere, de care 
.se îmbată. El a văzut mai multe maimuțe în această, 
stare şi ne dă o descriere foarte hazlie despre pur- 
tarea, lor şi despre grimasele ciudate ce le făceau. 

ŢI A doua zi erau toaxte rău dispuse şi mahmure, de 
durere îşi țineau capul cu amândouă, mânile “şi în- 

Is făţişau o privire din cele mai duioase. Dacă li se - 
ofereă, bere sau vin, se depărtau cu desgust, dar 

le plăcea. mult_zama de lămâie. O_maimuţă, ă ame- 
ricană, un ateles, după ce se îm ae odată “cu 

rachiu, n'a mai vrut să mai bea stă fost prin ur- 
| mare mai cuminte decât mulţi oameni». (Ch. Darwin, 
" Descedenţa, omului şi selecţiunea sexuală, I, 1). 
„Va, să, zică, plăceri ea noastră pentru ameţeala, ar- 
tificială, produsă prin plante şi preparatele lor, este: 
întemeiată pe.o predispoziţie st striimoşească, „comună, 
nouă, cu celelalte ruidenii deaproape, cu maimuţele 
de exemplu,.din al căor neam ne coborîm. 

Nu ne vom miră dar de lăţirea cea mare a acelui. 
"obicei şi de feluritele mijloace pentru mulţumirea 

lui. Cânepa, macul, „viţa de vin, tutunul, etc. etc. 
sunt producte ale natur ei, cu care: omul îşi nutr eşte 
pasiunea, 'lui, pentu aumeţeală..
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Iixistă însă un fel de beţie, deosebită între toate 
: prin mijlocul cel extraordinar al producerii ei,. 

care se arată a îi privilegiul excluziv al! omului. 
_în ciuda celorlalte animale: este beţia _de cuvinte: 

Cuvântul, ca şi- alte mijloace de beţie, e pănă 
“la un grad oare-care un: stimulant al inteleginţei. : 

IOonsumat însă în cantităţi prea mari şi mai ales 
ipreparat astfel, încât să se prea -eterizeze şi să'şi 
peardă cu totul cuprinsul intuitiv al realităţii, el 
devine un mijloc puternic pentru. ameţire ea inteli- 
genţei. Efectele caracteristice ale or cării beţiisunt 

. atunci şi efectele lui, la debitit des fonictions întel- 
“ dectuelles et le penchant ă la violence, cum ne axată. 
Cabanis în memoarul 8 din Rapports du physique 
et du moral de Vhomme.: 

Simptomele patologice ale ameţelei produse prin 
 antrebuinţarea nefirească a cuvintelor. ni se înfă- 

: ţişază treptat după, intensitatea îmbolmăvirii. Primul 
i simptom est cantitate „nepobrivită, a avorbelor_ în 

! comparare_cuspiiitul; Giiiiia vor să'i servească de. 
qm Acăminte. În curând se arată al doilea simptom 
(Un depărtarea_ or cărui spirit şi în întrebuinţarea 
cuvintelor seci; atunci tonul gol al vocalelor şi con- 
sonantelos”ă uimit mintea, scriitorului sau vobito: 
ului, cuvintele curg într'o confuzie naivă şi creerii 

[sunt turburaţi numai de necontenita, vibrare a ner- 
Ivilor acustici. Vine: apoi slăbirea manifestă a inteli- 
„genţei: pierderea or cărui şir logic, contrazicerea, 
gândirilor puse lângă, olaltă, Tiolonţa nemotivată, 
a limbagiului. 

Ar dă poate un - caxacter prea. pedant acestei 
Si neînsemnate cercetări literare, dacă am voi să a- 

şezăm exemplele practice pentru . teoria: mai sus + 
expusă după. chiar gradele arătate : ne mărginim. 

--8. le-cită în total, lăsând binevoitorului cetitor sar- 
-- cina de ale clasă în ordine, de “va voi.
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"Pentru alegerea oxemplelGi ne-a fost un singur 
-- semn patologie hotăritor : întrebninţarea. cuvintelor 

entru . plăcerea son or şi-fără nici un res: 
pect pentru acea parte a naturei omeneşti, care 

se numeşte inteligenţă. 
- ] „În Bucur eşti a apărut la 1 Martie al anului 1873 

o gazetă lunară, sub numele de Revista Contimporană. 
Litere, — Arte. — Stiinţe. Se spune, că vr'o 20 sau 

"> 80, alţii zic chiar 40 de redactâri-colaboratori însu- * 
fleţesc tinereţea acestei plăpânde fiinţe. Noi “deo: 
camdată ne îndeplinim datoria dea;i mulţumi pentru 
îmbelşugată culegere de exemple, ce ne ofere -în 

„primele sale numere în folosul şi spre ilustrarea, 
tratatului de faţă asupra beţiei de cuvinte în toate - 
fazele ei, şi nu ne îndoim, că, de va, merge mai 

„departe pe aceeaş cale, va deveni una din cele mai 
importante întreprinderi. pentru acest scop. “ 

In primele două numere ale Revistei: Contimporane 
„ neatrage mai întâi suvyenirea d-lui Ş ion despre poetul. 
 Gonachă.. Bietul Conachi! Nu” ştim, .prin ce neferi- 

cită/ apărţire a materiei s'a întâmplat, că în î în- 
rel număr de la .1 Martie, de şi cuprinde vr'o 

- 15 pagine despre el, nu i se citează, decât două 
exemple: oda la Moruzi, «cea mai sarbădă şi cea, 
mai -prozaică», - după chiar piirerea d-lui Sion, şi 

| următoarele vevsuri: - | „ 

   
   

  

  

am
. 

s
e
a
r
a
 

Na, vouă banilor! Na, ție Conachi! 
Bravo ţie, Mihalachi! . 

Pas: acum şi te mai îindoeşte de încântătoare 
frumuseţe a muzei lui Conachi! 

“Oda, sus citată în lauda Domnului Alexandru: 
Moruzi începe aşi: a 

După ce cu 'mdestulare 
Din milă, cu bunătate, 
Aduci ape curgătoare |. 
In oraşele "nsetate ; 

pi
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şi aici d: Sion. ne lămureşte, că în adevăr Moruzi. 

“a adus apa la” monastirea Golia din laşi, «de unde: 
vărsându-se prin 0 giiă deTBU SE. împărțea pe la. 
mai multe cişmele», şi apoi continuă: 

am citat aceasta pentru ca să arăt, că A inspiraţiunea. lui Conachi 
nu eră o adulaţiune,-ci exploziunea unui entusiasm nobil. 
pentru îmbunătățirile ce poetul vedeă că se fac în ţară. 

“ Cum? Câteva, cuvinte ritmate asupra, unor ţevi. 
de apă aduse de Prinţul Moruzi, se şi numesc de: d. 
Sion cesploziunea u unui  entusiasm nobil» - din par- 

„tea poetului? j , 
"De şi aceasta este deocamdată un abus încă neîn- |! 

serantitor, poate chiar neobservat; pentru. cetitorii 
mai puţin deprinşi, totuş el constitue primul sim- 
'ptom -al suferinţei, de care este cuprins d. Şion. 
Cele următoare vor fi mai tari. | 

La pagina 15 ni sescitează, câteva versuri ' din 
saltirea, lui Deositei, d.e 

Limbele să salte 
Cu cântece nalte, 
Si strige 'n tărie, 
Glas de bucurie. 

Simpla citare a acestor versuri. este foarte nevi- 
*novată, de şi versurile sunt urâte, dar nevinovăția 
încetează, . din momentul, în: care d. Sion cu ele 

-se amestecă în' prozodie: d-sa, îşi permite a numi 
. aceste trochee ale lui Dosiţei... “nezametre! -. 

Versurile de la pag. 17. 
Ascultă-mi ruga: Dumnezeu. sfinte 

„Şi nu mă trece, ci-mi ia aminte. 

d. Sion le numeşte... , pentămetre! 

SN
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"In împrejurări normale nu a Fi iertat unui literat, 
fie chiar membru al Societăţii Academice Române, 
„să scrie asemenea lucruri. Dar în starea, în care 
„se află d. Sion când scrie, şi în care, precum vom 
_vedsă mai jos, se află şi alţi scriitori principali 
ai Revistei Contimporane, asemenea fenomene tre- 
buesc privite mai mult cu un fel. „de interes psi- 
hologic. 

D. Sion, în urma acelei stări; pare uneori a pierde 
„ conştiinţa sigură despre ceeace face, scrie când fără, 

înţeles, când în contiazicere, când cu o. violenţă 
de expresii nemotivată, de exemplu pag.. 22: 

prima simptomă a perfecţionării sufletului lui Conachi fa pre- 
dileeţiunea sa pentru poezie, 

şi îndată mai jos:: 

toţi ştim, cum "ajunge ginova poet: el mai întâi trebue s să se . 
nască cu asemenea predilecţiune,. : 

Apoi la pag. următoare: 

de la 1806 până la 1834 Conachi a fost mereu în funcțiuni, - 

"şi îndată mai jos: 

lar în inter valul interupțiunilor sale din funcțiuni so ocupă: 
j profesiunea specială de inginer hotarnic. 

Apoi la pagina go: 

Pe atunci însă, cată si ştim, amorezaţii nu-şi făceau curte 
„în modul prozaic de astăzi, pe la teatruri, pe la baluri şi 

pe: la gridine : damele nu ieşeau fără bărbaţii “lor nicăierea, | 
“nici primeau visite când erau singure acasă; apoi bilete dulci 
şi parfumate nu erau în datina timpului, Cur te se făcea, precum 
ne spune poetul Alecsandri .în. Barbu Lăutaru : amantul: umbla 

“cu lăutarii cântând toată noaptea pe sub ferestrele Dulcineei ; 
7 

. : .



Pi BEȚIA DE CUVINTE 

77 ip 
  

sau dacă eră poet. ca Conachi, făcea versuri, pe care... nu 
“lo da la gazețe nici la tipar, ci puneă pe Liutari să le cânte. 

Nu voiu săi zic că cu moduri atât de prozaice, Conachi, 
făcea curte nobilei sale amante ; nu e însă mai puţin adev irat 
ci de la 1812 — 1828 versurile lui făceau gloria lăutarilor 
păi un capăt pănă la cel alt al Moldovei. 

La pagina 24 d. Sion ne vorbeşte despre 

Poate îi eră teamă, că vom crede adolescintele 
mara mc 

" bătră an ! ! & i 

ot acolo ne spune, că Ti 

  

” țara eră în conoulsiunile cele mai înflăcărate, 

şi la pagina următoare vrea să examineze cartea 
lui Conachi şi să vadă 

__de ce calibru este. .: 

La pâginile' 102 şi 103 a Sion, vorbind ăe sine 
însuş, scrie: 

> 

Apoi când m'am ridicat din adolescenţă şi m'am aşezat 
în Capitală,.„.mă duceam la casa lui Conachi adeseori, şi, os- 
pitalitatea aceasta o plăteam cetindu-i -i câteodată vre 0 com-" 
punere... , 

Demn 'de observat e d. Sion, când se desfată, 
în tăria expresiilor. La păg. 9%, vorbind despre 
ochi, zice: 

* 

Cine nu-şi a scăldat sufletul i în deliciul acestor stele, e care 
se zice că sunt Seaunul sufletului şi -al inimei ? 

Aşi scăldă, sufletul înv. deliciul unor stele, care 
sunt un :scaun. — iacă o > imagine, a cării svaţă se : 

1 . - N
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„află numai în următoarea str ofă a d-lui A. Pelimon 
(nu este şi d-sa între cei 830—40 de redaetori- co- 
laboratori ai Rovistei 2). - 

Aste inimi preu'nfocate . 
Cu: stilpări, de nemurire. 
De al păcii imun legate 

, , „Cânt a patriei iubire. 

Depante duce p6 om beţia de cuvinte! - 

„La pag. 90 d. Sion ne arată, cum ? 

- Conachi. revărsa, florile imaginaţianii sale în adoraţiunea ido- - 
„lulu « ce încântase „sulletul său, - 

7 

| dar la pag. 93 se întrece şi zice 

1 poetul vărsa, tezaurii imaginaţiunii sale. cu profuziunea, unui 
'erater în irupţiune, | 

"Despre întrebuinţarea de neologisme, precum - 
sunt .alegre, în. loc de "vesele; iată; le, dbandonez, 
etc. nu este: locul să vorbim . aici; ne grăbim a 

„termină; critica în ceea ce priveste pautea, - d-lui 
Sion din Revista Contimpor ană prin citar eu ultimelor 
sale cuvinte: - 

  

Bată materia mea epuizată. Fie ca acoastă lucrare să se 
urce ca fumul de timâe către sufletul acestui veteran al 
Parnasului român, care a depus premiile geniului şi cuge- 
tării sale pe altarul culturei naţionale ! ! Respect, vener ațiune 

i şi glorie memoriei atimelari său! - . 

N 

- Premiile geniului; şi cugetări ii (adecă poeziile) şi glo- - 
ia melhoriei numelui sunt un. non-sens şi un pleo-" 

- nasm, :care încheie într'un mod armonic lucrarea 
d-lui Sion, cetită la Atheneu, cetită, la Cernăuţi, 
cetită la Bacău şi în sfârşit tipărită în Revista Con- 
timporană. su . i Î. 

: r
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„Un alt autor, cate umple coloânele acestei. re- - 
viste, este d. Pantazi Ghica. D-sa ne îmbie cu o 
„novelă istorică, întitulată Marele Vistier Cândescu. 
Ce palid devine d. Sion, cu toată «inflăcărarea, 
convulsiunilor» şi cu toată «profuziunea craterului 
în irupţiune», îndată, ce-l punem alături de vio- 

„lenţa limbagiului d-lui P. Ghica care ar îi înmănr- 
murit şi pe mai sus pomenitul Cabanis. 

Pag. 80: 
ii 

Mihnea nu: săvârşise incă aceste cuvinte, când o mulţime. 
de femei, copii, bătrâni, sângerânzi, palizi, cu-hainile rupte, 
sfişiete, cu părul smuls, cu mânile Limite: intrară în gloată, 

“în desordine, înspitimântaţi, alergând, în sala sfatului domnesc. 
Din acea mulţime speriată, exasperată, două fete, două co” 

- pile se repeziră în braţele Vistigr ului Cândeseu, strigând: «scă- 
pare, tatii! scăpare !» ' 

Simţiţi, vă rog. toată ging Aşia, logică a acestei 
îmbelşugări de cuvinte: molţimez a_intră, în. gloată 
şi-în..desordine, ea este nu. numai înspăimântătă, 
ci şi speriată şi exasperată, ea are “hâinele nu: 
numai rupte, ci şi sfăşiate, şi atunci în braţele 

Vistierului Candescti. se veped două — nu numai 
fete, ci. şi copile. . . cc. Ri 

La pag. 82. 

“Boeri, femei, copii, biitrâni,. oşteni, ieşiră toţi în linişte, 
dar având. pe' figuri acoeaş, durere, aceeaş exasperaiune,, a-" 
ceeaş desperare, 

- 

Durere, exasperaţiune şi desperare! . 

s Armaşul Dinei Sarbu, şearpo incolăcitor, ființă târâtoare, 
* astueioasă, hipoerită, furbă şi trădătoare; suflet damnat, spion 

şi confident al lui: Mihnea, "când intră Domnitorul în biserică, - 
opri pe comisul Comineanu la uşa sfântului locaş.
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Grozav. e > Dihcă Sârbu, şi ar fi şi mai grozav, 
-. dacă nu ar "deveni ridicol. în această, descriere. 

” Astfel se făcu trista şi ruşinoasa instalare “a lui Mihnea. 
III, cu pronosticuri atât "de lagubre, ş şi în condițiuni atât de 
funebre pentru fară. | . . o. - 

 Condiţiuni funebre? Aceasta, nu prea, are înţeles 
în româneşte: Dar-pe d. Ghica nu'l supără neîn- 

* ţelegerea... În fantazia, d-sale cea, învăpăiată adjec- 
tivele înnoată cu grimada, şi d-sa pescueşte când 
-pe unul când pe altul şil aruncă fără alegere în 
„braţele -vre unui substantiv. Folosul acestei proce- 
diui literare este, că poţi petrece timpul: cu va- 
riaţii asupra aceleiaş teme,. cu combinări şi per- 

“mutări, în marginea, numărului de cuvinte date. 

Inţelesul rămâne acelaş şi uneori fraza câştigă. D. e. 

” “Asttel se facă lugubra şi funebra instalare a: „lui Mihnea. 
cu pronosțicuri atât do tristo Şi în condițiuni! atât de .ruşi- 
noase pentru țară. . 

Şi mai sus, „pag. ŢĂ: 

Nici o voce nu răspunse, toată lumea tăcută şi cuprinsă 
"de o adâncă întristare. păstra un silenţiu lugubru.” 

| Lumea tăcută păstră un silenţiu! Sau, tot aşa: , 
de bine, lumea silenţioasă păstră o tăcere. Sasa mai 

| amplificat: lumea, lugubră păstră un silenţiu tăcut, 
Am cită mai multe simptome ale d-lui „Pantazi 

D
a
 

Gh iCaţlacă, am fi avut răbdarea, să cetini ovala 
dEsăl6 şi. în numărul revistei de la 1 „Aprilie 1873. 
Dar această răbdare n'am avut-o, şi ne mărginim 
să spunem că. d. Ulysse de Marsillac în Journal 
de Bucarest o laudă, . foarte mult şi -0 numeşte sa- 
vantă. 

Intre expresiile," cu care “aq. Pantazi Ghica îna- 
e. 

.



236 "O BBŢIA DB CUVINT 
  

= - 

xvaţeşte sermana limbă română, figurează pe lângă 

silenţiul lugubru, rapace, avaricios, astucios, furb 
şi adat (adonne). / 

Mult mai fin e d. Vaşile     lexandrescu Ureche. 

Oh, d-sa vorbeşte cu preferinţă despre lucruri, 
„pe care — necunoscându: le însuş bine, presupune . 
că nici cititorii nu le cunosc, şi pe acest fundament . 

; înşiră la cuvinte de o fenomenali combinaţiune. 
" . Dupăuntipie cunoscut încă din Adunarea naţională, 

pe care o inspiră d-sa odinioară,- d. Alexandrescu 
Ureche în studiul asupra lui Miron Costin, cu care: 
începe juna Reviski, vrea să ne arăfe meritul lui. 

- Miron Costin ca om de ştiinţă, şi ne zice: 
e. 

  

După :cum Cantu, defineşte istoria, conform ultimelor, 
modernelor teorii: «histoire est le rtcit WV'&vânements im- - 
portants afin de 'tonnaitre le passe et par lui de conjecturer 
Vavenir probabile...» aşa a zis Miron Costin, când ne spune că 

* istoria ne învaţă: «Cu acele trecute vremi să pricepem cele 
- venitoare 7» | 

Care e meritul lui M. Costin ca om de ştiinţă 2. — Dar - 
ce desvoltare mai admirabilă de inteligenţă, ca, aceea a lui 
AM. Costin, care ajunge la concluziunile ştiinţei, ca secole mai. 
nainte de atăţi nemuritori lucrători în ogorul ştiinţific, în 
ogorul istoriei, la apusul Europei! 

2 

Ce mistificare mai este Şi aceasta, ? 2 Nu este ade- 
vărat, că idea de a concepe, istoria că o ştiinţă 
a vrâmilor trecute pentru a pricepe pe cele viitoare 
„ste o c<ultimă modernă teorie:». Aceasta, a trebuit 
să treacă prin - capul, . tutulor istoricilor, de cână 
bea există şi este. anume relevată în Polybius, 

în “Tacitus, în Cicero, dacă, după dorinţa lui Corne- 
lius Nepos îl numărăm şi pe acesta, printre istorici. 
Prin urmare Miron Costin în fraza citată nu a: 

„făcut alta; decât a spus şi el o cugetare: de. istorie; 
„dar nua anticipat, «cu o admirabilă inteligenţă 

concluziunile ştiinţei» moderie.
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La pag. 1 şi 2a revistei ni se susţine că - 

istoria, fiica filozofiei, nu. vine decât după ce poezia populară 
incepe a tăceă, 

şi indată se adoagă: 

istoria Germanilor începe cu cântul lui Siegtricd din poemul: 
Analelor(?) - 

La pag. 2 d. „Alexândrescu vorbeşte despre lău- 
tarii, care singuri | 

fac istorie... po. tipul lui Atila (5), la palatul Biciului lui 
Dumnezeu. i 

„Acel (5) pus lângă Attila ne trimete în josul 
paginei la autori anticii, din care îi isvorăşte d-lui 

- Ureche această, stiință, Acolo găsim numit, pe 
lângă Priscus, şi-pe Am. Jar eclinus. Ammianus 
„Marcellinus citat pentru timpul: lui Attila? Mare. 
descoperire! Ammian (născut pe la 330) eră de 
mai mulţi ani mort, când a început domnirea lui: 
“Attila (431 — 453) şi istoria lui merge numai pănă 
la, 378 d. Chr. - 
“La pag. 9 eruditul nostru profesor de istorie la- 

||nivezsitatoa din : "Bucureşti ne spune că «istoria. 
lie caracter filozofic» se născit 
ii 

cu Voltaire, îbia în secolul XVII şi ra. 

. Voltaire istoric î în “secolul 13 Dar Voltaire. este 
de 6 "ani cănd se sfarşeşte secolul al 1% Hei şi în. 

“tăceastă, vârstă el deabiă ar fi putut scrie un tractat: 
Y. acela al d-lui Ureche, ne cum o istorie de «carac- 

br filozofic.» 
Dar unde este tare. d. Ureche, este. în citarea. 

de nume -proprii. Acolo d-sa se ailă în elementul 
“
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său, începe a'şi pierde cumpătul, sonul gol al cu-. 
“vintelor de botez şi de familie îl transpoartă în 
acea lume fericită, unde prozaica lege a logicei. 

„şi a exactităţii ştienţifice nu mai domneşte. Cu 
deosebire ne preumblă atunci prin ţara Spaniolilor, 
pe unde controlul este mai greu, şi ne încântă cu 
sonuri ca cele următoare: 

—.Nu, or: cât am puteă supăra xre-unul din acele spirite, de” 
care altă dată rideam, pe care azi le deplângem — spirite 
pururea gata a depreciă ce este. românesc, — nu, repeţim, | 

- Miron Costin nu este Willehârduin, nici sire de Joinville, 
„ Froissart, Filip de- Comines, el nu este Olanyro Morales, 

- Zurita, Garivay, Muntaner,' Mariana, Moncada; nu este ase- 
menea autorul cronicelor de Napoli, nici Villani; nu este a 
fortiori, catalogarii de date şi domni ai Germaniei feodale..... 
fre Costin este în fond «istoric /» . 

Bietul zeţar nu s'a-prea orientat în aşezarea li- 
terelor acestor Spanioli, şi altfel errata de la sfâr-. 
şitul numărului ne invită să. cetim . Ocampo, Mo-, 
rales în loc de Olaniro Aorales. Fie şi Ocampo, 

- Morales! Si po 
Să ne atragem în treacăt, de şi cu multă mâlh- . 

nire din parte-ne, râsulsau deplângerea d-lui Ureche, 
mărturisind cu sinceritate, că după părerea noastră, 
„nu ar fi nici o scădere pentru Miron Costin dea 

fi comparat lui Comines sau lui Froissart. D. Ureche 
crede, că Mir stin.le este fără comparare su- 
perior, după acelaş tipic, după care ccredeă altă. 
dată întrun foileton al Adunării Naţionale, că o 
palidă imitare a lui Văcărescu este superioară origi-” 
nalului lui Goethe.. a - Sa 

La pag. 6 d.: Ureche ne: înşiră alte nume, spu- 
nându-ne. că, , i 

Miron Costin este deja istoricul, care întreabă la fapte cauzele 
lor, şi la cauze recunoaşte o ordine, o sistemiă oare-care, ca 
Vico, Leibnitz, Descartes, Rotek, Cantu, 'Thiery.
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Ge- -o fi căiatând printre aceşti istorici Leibnitz 
i Descartes ? — Altă dată d. Ureche, vorbind 'des- 
re arhitectura noastră, ne spuneă că celebrii arhi- 

tecţi ai Italiei ar fi invidioşi de ea, şi ne cită între 
aceştia şi pe Cimabue, care însă este celebru: în. 
pictură. - 

Dar în starea intelectuală, - în care se află d-sa, 

cânds crie, nici nu c vorba de exactitate a citărilor.. 
“Totul e ca sonul gol'al numelor proprii să pro-, 
ducă, efect, şi în această, privinţă trebue să rscu- 
noaştem, că Cimabue e foarte bine. ales. 

In numărul Revistei Contimporane de la 1 Aprilie 
ni se înfăţişează, doi autori mai noi, cu lucrări, 

mai 'scurte. _ : 
Unul este D-Aue. Laurianu: D-sa, face o critică 

„a unei traduceri din Molitre şi a dramei d-lui Scur- 
tescu Rhea Silvia. Ştiţi, că despre fabuloasa Rhea 
Silvia ne spune: Liviuş în [câteya! rânduri la înce- 
putul istoriei sale, că a fost vestală, dar că a născut 
totuş pe Romulus şi Remus. “Completa lipsă de 
tradiţiuni mai lămurite - asupra ei. nu împiedecă, 
pe d. Larianu de a scrie 

Pentru a tractă asemene subiecte, se cere pe lângă atâtea 
alte condițiuni, pe care d. Scurtescu le posedă în destul, 
și un studiu aprofundat. al timpului, moravurilor, cu un cu- 
vânt al mezului social în care se.petrece acţiunea, şi acest 
mez social să radieze în toate epizodele dramei Rhieei Silviei 

Mediul social. de pe timpul Rheei: Silviei! Lu- 
crul nu prea are înţeles, dar cuvintele'sună a ceva, 
„Acelaş dom. scrie la pagină 158 şi 159: 

Nu este aici' locul do'a căută raţiunea “preeminenţei traduc- 
ţiunilor “asupra compoziţiunii şi raportul ce esistă :între'. autor 
şi esecutor. Cănd “vom serie în special despre teatrul nostru. 
vom elucidă aceste chestiuni colaterale. rândurilor de astă-zi, 

N
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De- ocamdatii ne mulțumim de a declară într'un mod cate- 
[ - gorie că n'avem idei preconcepute contra nici unuia din mo-- 

!.“ durile în care se manitestă” literatura_scenali la noi. 

Auzi frate ! junele Tauri anu ne declară «întrun! 
mod categoric,» că nu are «idei preconcepute !». 

Ge fericire pentru «literatura scenală» a Româ- 
niei şi pentru «cestiunile colaterale rândurilor de: 

Ş astăzi W» : 

Cel din urmă autor însemnat în No. 2 al Re- 
vistei se numeşte George Marian. D-sa-pare a îi.. 
de la Ploeşti, căci nsvorbeşte despre 

a - . _ 1 . . j 

un colţ al ţărei, unde m'am ploceştit — era să zic pleoştit.. 

Acest domn de la Ploeşti, eram să zic... are- 
mult spirit.. D-sa iubeşte «la causerie» ca la Paris. 
şi o introduce în Rovista Contimpor ană prin un 
«Ciaiu la doamna. Cutare.» Ce: mai. eleganţă în. 

toată conversaţia |- Domnul de la Ploeşti o începe: 
prin a iace doamnei Cutare din Bucureşti un 

compliment: “pentru toileta sa, de un pertoct bun gust, 

şi complimentul eră fără îndoială de un perfect. 
bun gust, ca şi cel următor, despre care ne spune: 
d. Marian: | 

cultul. frumosului osistii în ţara Rominească. Mă inhăţai de . 
acest cuvânt -ca să spuu că n'ar putei fi imdoinţă despre: 
aceasta, de cât, numai când frumosul n'ar fi reprezintat la. 
noi prin: imagine vii: ca d-na Cutară. Complimentul insă nu. 
produse cfect. - 

Dar. nu pentru aceste galanterii ploeştite, eram: 

să zic. ..., intră d. Geor ge Marian în această mică. 

corcetare. D-sa merită a “figură în ea, fiindcă îm-- 
părtăseşte. -ameţeala d- nului “Ureche în privinţa nu-
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melor proprii. După ce ne-a spus, de sigur cu 
multă, competenţă, că concertele societăţii filar- 
monice sunt. ăi : 

destinate a face pe public să fugă văzând numai numele lui 
- Besthoven pe afiş. . - 

continuă. : 
= 

Graţie d-nei Cutare mă împăcam cu muzica clasică de tare 
mă desgustase concertele puţin divertisante ale societăţii filar= 
monice. Un caet: din Mozart se află pe piano. Doamna Cutare 
il deschise şi ne Jucâ Remuritoarea uvertură a operei Frei- 

“ schiitz (Robin des Bois). 

Admirabila doamna Cutare! Deschide un caet 
„din Mozart şi joacă din el uvertura lui Freischiita. 
Ai să vezi, că în numărul viitor al Revistei îi 
să deschidă, caetul lui, Weber şi să ne joace uver-. 
tura lui Don Juan. 

N 

  

„După exemplele fenomenale, citate pănă acum, 
am măi adăogă câteva, cuvinte în privinţa întregei 
întreprinderi numite «Revista Contimporană», das 
ne e teamă, că redactorii ei vor declară, cu mo- 

“destia junelui domn Laurianu, 

într'un mod categoric, 

pi 
— beţiei de cuvinte.. 
P - . . 

E nu au îdei. preconcepute nici măcar în contra 

Y 

- 

T. MaronEscu. = Critice, Vol. ]. ! . 15
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(1873)



* Lupta; între Revista Contimporană. şi critica din ( 
Convorbiri literare sa, încins cu multă. căldură. 
Revista de la 1 Iunie 1873 publică, un răspuns. 
lung al d-lui P. Grădişteanu, un răspuns ceva mai - 
scurt, dar foarte puternic al d-lui V.. Alexandrescu 
Ureche şi câteva cuvinte gentile ale d-lui D. Aug. 

— Laurianu, ia d. Pantazi Ghica şi-a 'ales un - cere 
“mai întins de cetitori şi îşi răspândeşte observă- 
rile d-sale în contra noastră ă prin cel: mai însemnat 
jurnal politic din capitală. 
„Fiind vorba, de o luptă literară, să ne fie iertat . 
a înlătură mai întâi tot ce ne pare că trece peste 
limitele ei. 

Aşa d. Petru: Grădişteanu vorbeşte de victemele 
„Q7: țagului meu, de piticii din ortaoa «Junimei», zice 
că noi tăgăduim cu sfr untare, cu turbare meritul 

“părinţilor. “literaturei şi spune, că pamfietul meu îi, 

Droaştele care “se zice că sug veninul pământului spre | 
al comunica celor care le ating. 
_D. Vasile Alexandrescu Ureche observă, că unui . 

zețar. îi e permis să fie ignorant ca un redactor. de la 
Convorbiri, că de cetea mult «Convorbirile», .de 
iâmpire nu' scăpă, şi împărtăşeşte cetitorilor săi, 
că în casa d-lui Maiorescu nu lipseşte: o clarinelă / 
și un, contrabas, pe lângă un piano. | 

D. Pantazi : Ghica numeşte pe adversarul său 
_un fel de farceur literar, spune că unii „ membri al. 

zeaminteşte că Voltaire compară pe unii critici cu |
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societății «Junimea» sunt adați la umorism între 
mai multe pahare de bere în borta rece. (o cârciumă 
cunoscută din Iaşi, citată şi de d. Laurianu junior 
în contra noastră) şi observă, că stilul meu cam 
se aduce mult cu stilul şi buna-cuviinţă ce ar găsi 
cineva în epistola unui comis-voyageur 1ieguțătorese. 

La aceste cuvinte şi altele mai tari de felul lor 
nuam nici un răspuns. Ele sunt personalităţi fără in- 
teres intr'o discuţie literală; ar fi“chiar de natură 
a tăiă or-ce discuţie, dacă alte considerări mai 
„însemnate nu ar impune continuarea ei ca o datorie. 

“Lăsăm dar expresiilor reproduse mai sus tot 
caracterul lor fără; a le mai atinge. - 
„Căci ele nu ne înaintează în deslegarea singurei 
întrebări importante aici: cum rămâne cu obiectul 
propriu al criticei noastre literâre? | 3 

Cum rămâne cu trocheele lui Dositei, -pe care" 
Revista Contimporană le numeşte hexametre? Cum 

„cu esploziunea entuziasmului nobil pentru ţevile de 
“apă aduse de Prinţul Moruzi? Cu convulsiunile în- 
flăcăvate? Cu. profuziunea craterului în erupțiune? 
Cu ridicarea d-lui Sion din adolescenţă - şi aşezarea 
d-sale în Capitală? | e 

Cum rămâne cu lumea tăcută -a d-lui Pantazi 
Ghica, care păstra un silenţiu 2 sau cu Avmaşul Dincă, 
"“Sârbul, care eră, E 

şearpe incolăcitor, fiinţă târâtoare,. astucioasă, hipoerită, farbă, 
„Şi trădătoare, suflet damnat, spion şi confidentaal lui Mihnea? 

Cum rămâne cu Ammianus Maxrcellinus, pe care 
îl citează d. Ureche pentru timpul lui Attila? Sau 
cu Voltaire, care începe istoria de caracter filo- 
zofic în vârsta de 6 ani? Sau cu Cimabue, „care 
devine celebru în arhitectură? 

etc, ete. ete.
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Cum remâne cu aceste fenomenale........ scăpări 
- din vedere, aceste... mici erori strecurate înti”o 
câtățime cam mare 'în primele două numere, nu- 
merele de. recomandaţie, ale unei Reviste de lite- 
vatură, artă, şi ştiinţă, publicată în anul 1873 în 
capitala unui stat, care aspiră la cultură şi nu este 
cu totul lipsit de viaţă literară? 

lacă singura întrebare, la care se. aşteptă un 
răspuns din partea, Revistei Contimpori ane, şi totodată, 
'singurul punct, în jurul căruia se. poate mişcă, dis- 
cuţia “noastriv mai departe. 

IL. 

Aşa, dar: cea răspuns Revista la, erorile impu- 
tate şi cum a răspuns? e | 

Critica, noastră . relevase. cinci awticole: studiele - 
literare ale d-lor. Sion şi Ureche, novela; d-nului 
P. Ghica, recensiunea, d-lui D. Laurianu şi un articol 
al d-lui Marian. Incepem cu o mărturisire împăciu- 
itoare: în privirea-apărării ce d. Grădişteanu face 

“în favoarea d-lui G. Marian de la Ploeşti, suntem 
aproape de a ne înţelege cu d-sa. D. Grădişteanu 
(pag 390) numeşte scrierea d-lui Mamnanu 

un articol do Llagues — cuv ântul i in limba roinână n” are. ecui- 
—  valent decât, poate. „mofburi., , 

Din moment, în care Revista califică axticolul 
d-lui Marian de mofturi, nu mai avem de discutat 
asupra acestui punct. S'ar simplifică discuţia chiar 
şi asupra, celorlalte puncte, dacă Besista ar con- 
simţi să numească, cu aceeaş expresie calificativă, - 
şi celelalte anticole -xelevate de noi, critica d-lui



  

243 - RĂSPUNSURILE 

Laurianu, novela d-lui P. Ghica şi mai ales stu- 

diul istorico-literar al d-lui Ureche. Căci: mofturi 
este în deaproape înrudire cu numele ce ne-am 

“permis noi al aplică de la început acelor articole 
din Revista şi despre care presupunem, că nu este . 
încă uitat. . a 

. Asemenea suntem datori să recunoaştem, că nu * 
mai încape discuţie asupra uverturei lui Preischiițz 
pe care d-nul de.la Ploeşti o atribuiă lui Mozart. 
În aceeaş zi (1 Mai), în care a apărut critica noastră 
în Convorbirile literare din Iaşi, a apăsvut în. No; 
3 al Revistei din Bucureşti rectifivarea.. Pasagiul 
criticat de noi din No. 2 al Revistei eră: 

Un caet din Mozart se afla pe piano. D-na Cutare îl deschise 
şi no jucă nemuritoarea uvertură a operei Freischiitz, 

A îi ” ” 

şi aici Erata din No. 3 observă N 
! | i , a E Pa ! 

In No. 2 al Revistei la: pag. 186 rândul 11 sărindu-se un 
"rând din manuscris, după cuvântul jucă să se adauge: Sonata 
"în Sol. major, apoi termină cu.» | 

N 

„Aşa dar d-na Cutare jucă din caetul lui Mozart 
sonata a S-a şi apoi termină cu uvertura operei 
Freischiitz: - e. î 

Unii se miră, cum -de zeţarul sărise rândul din 
„manuscript aşa de bine, încât. fraza, tipărită aveă, 
un.aer foarte natural, mai natural chiar decât 
cea îndreptată şi par a se îndoi de istoria cu 
rândul cel sărit. - A | 
„Noi însă nu ne credem în drept a pune la îndo-. 
ială, erata, Revistei, şi prin urmare primim rectifi- 
carea, făcută fără, rezervă. Si - 

Mergem chiar mai departe: ne mirăm de ce Revista .. 
nu s'a folosit de Erata ei întrun mod mai bogat,
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„- oarecum mai isteţ? Nu vedeă că aici este mijlocul 
cel mai simplu de ascăpă de toate greutăţile? 

De exemplu: la pag. 15 din No. 1 al Revistei 
ziceă D. Sion | 

7 
7 

In adevăr, voiţi exametre ? ascultați 

n Limbele să salte 
- Cu cântece nalte. 

i | ! N - 

De ce să nu.zică erata din No. viitor al Revistei: E 

In No. 1 al Revistei pag. 15 “rândal 6 de jos, sărindu-se 
câteva cuvinte din manuscris după cuv ântul zoiţi să se adauge: 
«trocheo card nu. sunt»... exametre? 

şi toată greşeala a u dispărut! 

„ Asemenea pentru D. Ureche: 

In No. 1 al Rovistei la pag. 2 rândul 2 de jos.unde se 
citează autorii pentru timpul lui Attila, sărindu-se două rânduri 
din manuseris după cuvântul „Am. Marcellinus să se adauge: 
«din nenorocire nu serie ni iC QCSpIo tii; ne cu atât mai 
mult: scrie».. . Priscus„ 

Şi aşa mai departe: şi pentru celelalte | erori în 
dulce infinătun. 

„ Darrevista nu a ales acestmod oxpeditiv ş şi prudent 
de a întâmpină critica făcută, ci şi-a susţinut erorile, 
încercându-se a aduce: argumente în favoarea unora 

„„dim ele. 
-Să, le examinăm şi pe aceste. 

„ Constatăm însă mai întâi, că acea parte a criticei, 
care priveă disertaţia d-lui Sion asupra poetului 
Conachi, a rămas. fără întâmpinare. O menţineni 

"dar deocamdată aşa cum a fost făcută. i 
Irecem la d. Ureche, care s'a crezut obligat să/şi 

- susţie cele 7 erori ale d-sale cu or ce Preţ, vom 
„vedei, îndată, „cu ce „preţ.
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1. Eroarea D- lui Ureche relativă la An mianus 
Marcellinus. - 

P asagiul din No. 1 al Devistei Contimporahe este 
în întregul lui următorul : 

Xult tiinp, multe'sute de au, coloniştii lui Prajan n'avură 
alţi istorici decât tradițiunea fidelă, şi alăturea cu ea pre 
acei lăutari, cari. incă la Roma, aveau -deprinderea a cântă - 
la ospeţe faptele oamenilor celebri î). Pe timpul lui Attila 5) 

„la palatul Biciulus lui Dumnezeu, ca. şi mulţi secoli după 
aceea la curtea Domnilor Români, singuri lăutarii fac istorie. 

*) . Soliti sunt primis temporibus in epulis canere convivae ad 
tibicinem de clarorum hominum virtutibus. — - Salustiu. 

3) Am. Mareelinus. Priscus. 

Im contra acestui pasâgiu făcuseni noi în Conror- 
-Dirile literare de lu 1 Mai 1813 următoar ea, , critică: 

Acel (5) pus lângă Attila ne trimete în.josul paginei la 
autorii antici, din care îi izvoreşte d-lui Ureche această ştiinţă. 
Acolo găsim numit, pe lângă Priscus. “şi pe Am. Marcellinus, *- 
Ammianus Mareellinus citat pentru timpul lui Attila? Mare 
descoperire ! Ammian (născut pe la 330) eră de mai mulţi 
ani mort, când a început domnirea lui „Attila (434—453) şi 
istoria lui merge numai pănă la 318 d. Chr. 

Ce ave de zis d. Ureche la această critică? Cum . 
îşi va susţinea, singurul punct în discuţie: citarea 
lui Ammianus Marcellinus după cuvintele! « «pe timpul 
lui Attila» ? 

Iacă, vespunsul d-sale. (Revista din 1 Iunie 1873, 
pag 320, 821, 822): - 

Un No. 5 sta pus după vorba dttilu î in Scrierea mea (pas: 
2) şi nu ştiu de ce supără pe nervosul d. Maiorescu. 
Oare nu este adevărată aserţiunea că lăutarii primii cân- 

“tăreţi, poeți, fac istorie... pănă pe timpul lui ditila? - 
Probeze-mi-se că nu, şi va remâne de minciună Voltaire 

cu opiniunea sa- despre ignoranţa criticilor.
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Nu am să, probez, că nu, şi nu: am să probez 
că da, fiindcă nu s'a vorbit nici un cuvânt despre 
aceasta. Singurul punct în discuţie. este :. citarea 
lui Amm. Maxeclinus pentru timpul lui Attila. 

Să relevăm deocamdată cuvântul pănă vârât acum 
de d. Ureche înnaintea cuvintelor pe timpul lui . 

„Attila., Acest pănă nu stă în pasăgziul criticat. . 
D.: Ureche continuă: 

Ce este greşit în aserţiunca mea când, citând pe Salustit, 
am scris că la Romani încă istoria începe cu poezia, cu cân- 
tecele” (sotiti sunt primis temporibus. etc.)? 

Pa o 

De această, aser țiune a d-sale nu e vorba i în cri- - 
tica .noastră. - 

De acest obiceiu ne vorbeşte şi Nonniu (Il. 10) care amin- 
_teşte că Varon numea pe cântăreţi : pueri modesti... 

“Poate să vorbească Nonniu : nu. sunt în chestie 

pueri modesti. Depaxste de- această ! | 
7, 

Co: păcat făcui susținând că acest mod de'a face istoria 
a trecut şi la Dacia şi că persistă pănă chiar sub. Attila ? 

* 

Nimeni nu a, relevat vreun asemenea păcat, nu 
este în chestie. , 

7 îră oare permis filozofului, literatorului din Iaşi a nu şti 
| cine fură barzii la Gali (vezi Lucani IL, v.27), scaldi. la Sean- 

dinavi ete. ?.... - 
-.. Cetit-a eruditul d. Maiorescu po Tacit? Apoi nu spune cl: 
"cum se căntă la barbari pe timpul lui (Canitur adhue bar- 

+  baras apud gentes, Annal. II. 83)? 
D-sa, care ştie toate, nu ştie oare ci la Goţi- in Dacia. 

încă se cântau la ospeţe faptele strămoşilor, după cum o : 
spune Iornandes „(după Cassiodore pinistrul, lui Theodosiu) ? 

Nu sunt în Ghestie nici bauzii la, Gali, nici 'Pa- 
„cifus, nici Goţii 'din Dacia. În chestie este un sin-
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gur punct: citarea lui Amm. Marcellinus pentru 
timpul lui Attila. | e 

„i 

Apoi 1 nu cumva, eruditul d. 'T. Maiorescu pretinde că Am- 
mian Marcellin este rău. citat pentru descrierea morav urilor . 
Hunilo» ? , 

întreabă d. Ureche. Nu pretinde aceasta d. Maio- 
rescu. | 

Istoricilor! de la Convorbiri aceasta poate să le pari lucru 
nou, dar Amnmian Marcellin este autoritate pentru epoca a- 

“pariţiunii Hunilor şi. “isgonirea Goţilor de cătră ei din Dacia. 

Nu este în chestie epoca apariţiunii Hunilor nici 
isgonirea, Goţilor. 

t 

Ce ar zice acest ilustru Domn când într'o carte cu titlu 
“Histoire d'Attila' et de ses succeseurs ar află citat, pe Am- 
mian Marecellin de: nenumărate ori ?... : 

Histoire d'Altila şi Amm.' Marcellin ! 
— E un ignorant, ar esclamă negreşit d. Maiorescu 
Acel ignorant se chiamă însă Amedee Thierry ! 

De o tineţă, admirabilă!:D. Ureche îşi asociază 
pe Amedee Thierry şi ne dă a, înţelege, că în pri- 
vinţa lui Ammianus Maxcellinus este de âceeaş 
erudiţiune. . Ă 7 ” 

Să nu batjocorim memoria, hai Amedeo "Phierrv 
deabiă, răposat ! Nu el este în chestie; nu el arfi 
putut să aibă vreodată inspirările d- ui Ureche a- 
supra isvoarelor istorice. Când. în Histoire dalla 
el de ses successeurs a lui Am. 'Phierr y se vede 
citat Ammianus Marcellinus; nu este” pentru chiar 
timpul domnirii lui Attila, ci pentru piima apari- 
țiune a Hunilor în Turopa şi pentru moravurile 
lor: de atunci, de care a trebuit s să se ocupe Thierry 
în eminenta sa Iucrăre. |
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Dar, cum am zis, "nu este aici purictul în dis- 
cuţie. Să revenim la el. 

Pentru ce dar acel No. 5 îl pune în furie: contra mea? 

Lăsând furia la-o parte: pentru că prin acel.5 
se citează Ammianus Marecellinus pentru timpul - 
lui Attila. 
„Dar aici d. Ureche răspunde : 

- 

“Eu n'am citat pentru epoca'lui Attila pe Ammian Marcel- 
lin şi No. 5 pus după vorba lui Attila nu se raportă la At- 
tila, ci la epoca Hunilor, 

Aşa? Apoi atunci dă ce atâta, sfadă ? De ce acel: 
nomol de erudiţiune? Acele săgeți de întrebări în- 
dreptate în contra, criticului din laşi? 

Chestia este cu mult prea, simplă pentr u aceasta: 

- No. d pus după vorba Attila nu se e rapoartă la Attila. - 

lacă cea mai simplă, şi cea mai elegantă, ridi- 
care a greutăţii. 
__ Păcat atunci de întreaga pâgină 321 din Revi- 

stă şi de jumătăţile paginelor 320 şi 822. Lucrul 
se făcea, mai bine;. după sfatul ce ne am permis: 
să dăm adineaori. printy'o îndreptare în Pata a- 
cestei înteresante Reviste, D. e. 

Erata : 
rr 

No. 5 pus la Dag 2-a Rex istei după vorba Attila nu. se 

 raportă la Attila, ci-. . 

nu mai stiu 1a, ce. 
Mai. bine se făcea lucuul de sigur în acest chip, 

dar de tot bine tot nu se făceă. De tot bine se”
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„va face lucrul numai atunci, când Pata vre unui 
număr viitor al Revistei ne va zice: 

La pag. 2 a Revistei No, 1. să se ştea -gă numele Ammianus 
- Marcellinus cu totul. 

Căci: ce vrea, să” dovedească d. Ureche cu Am- 
mianus? Să, lăsăm la, o parte, după dorinţa, d-sale 

“timpul lui Attila, şi să presupunem, că d-sa ari . 
citat pe Ammian numai pentru acel timp. al Hu- 

„nilor, despre -care se. ocupă în adevăr» istoria, lui. 
Ei bine, pănă pe timpul lui Attila, în epoca a- 

„ parițiunii Hunilor, pentru care Ammian este au- 
toritate, ce vrea,.se ne arete d. Ureche prin cita- 

"rea lui? Dacă'i recitim pasagiul în discuţie, vedem 
_că este vorba de. afirmarea d salo că : 

i singuri lăutarii fac istoria ; Hutarii Şi tradițiimea fidelă. 

- „ De unde o scoate aceasta d. Ureche? . 

Pentru Ammian Marcelin cu wam indicat o anume pagină, 

zice d-sa cu oarecare naivitate. Dam puteăt să in- 
„dice o anume pagină sau, mai exact, un anume 
capitol şi o anume carte din Ammian? 
Nu puteă, fiind- că nu există. Am cetit din nou: 

întreaga carte 51 din iștoria lui Ammian, în care. 
vorbeşte de Huni, am recitit capitolul 3 şi în- 
deosebi capitolul 2, cel cu celebra, descriere. a. a- 

„celei ginte sălbatice, nicăeri nu există "nici cea'mai 
mică, “aluzie la. cântăreţi, lăutari, sau tradiţiunea fi- 
delă a Hunilor; din contră, după ce Ammian a 
spus, că, Hunii «rătăcesc». fără locaşuri hotărite,. 

fără vatră şi lege, fără obiceiu statornice», rezumă 
„ baxbaria, lor în frumoasele cuvinte: «Nimeni dintre 

ci nu poate răspunde la întrebarea: de unde eşti?
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Căci fiecare a fost aiurea zămislit, aiurea, născut, 
aiurea, crescut.» 
Lao asemenea ginte nu poate îi vorba de fra- 

dițiune fidelă şi de lăutari care fac istorie, şi dar ci- 
-tarea lui Ammianus Marcellinus trebue suprimată, 

2; Eroarea D-lui Ureche relativă la Voltaire. 

Pasagiul d-lui Ureche criticat de noi este urmă- 
torul (Bevista No. l, pagina 9): 

Metoda cealaltă «ad probandum» relată evenimentele nu” 
mai spre a lua din ele ocaziunea de a discurge de organi- 
zarea politică a popoarelor, despre legile lor, despre pro- 
'vrese, civilizare.... Această din urmă metodă did naştere, cu. 
Voltaire, abiă în secolii VII şi XVIII, istorici de caracter 
filozofic. După pilda acelui geniu dominant între enciclopediști, 
seriseră istoriile, disertaţiunile lor Millot, Raynal in Francia; 
Hume, hobertson, Gibbon în Anglia cte., 

la această am obervat noi în Convorbiri lite- 
râre de la 1 Mai 1873: 

La pag. 9 eruditul nostru profesor do istorie la universitatea 
din Bucureşti ne spune că «istoria de caracter filozofie» se 
născu cu Voltaire, abiă în secolii XVII şi XVIII. Voltaire. 
istorie în secolul 17? Dar Voltaire este de 6! ani. când se 
sfârşeşto.secolul al 1-lea, şi în această vârstă el deabiă ar 
fi putut scrie un tractat ca acela al d-lui Ureche, necum 0 

"istorie de. «caracter filozofie». 

Care este întâmpinarea d-lui Ureche în contra 
acestei critice? Va fi mai uşor de astă dată să o 
analizăm, fiindcă ştim. acuma din experienţa cu 
"Ammianus Marcellinus metoada d-sale de apărare, 
zig-zagurile prin care încercă, a se feri de diregţia 
dreaptă a v discuţiei. 

Ce-i pasă d-lui T.. Maiorescu că Zarate (Manuel de litteraturo
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“edit. 7, 1856, pag. 110) a zis «in secolii XVII şi XVIIL luă 
" istoria caracterul filozofie propriu al său. Voltaire fă pri- 
mul care în Francia îi dete âceastă direcţiune.» i 

“În adevăs, comi pasă? Iftoria a putut.să ia ca- 
racter filozofie: în secolii 17 şi 18, Voltaire a putut 

"să fie cel dintâi care în Franţa i-a dat această, 
direcţie :. chestia nu e aici! chestia este, dacă is- 
toria de caracter filozofic sa născut cu Voltaire 
în secolul al 1-lea? ă 

“Această formă sileptică de cugetare să nu încapă în mintea. 
filozofului, supusă la atâtea silepse / 

„Forma .sileptică poate autoriză împreunarea mai 
multor obiecte felurite intro singură expresie, dar 

„nu autoriză niciodată şi nicăeri împreunareasintac- 
tică de contraziceri, şi dacă cineva d. e. în loc de 
a zice: multe bătălii celebre sau câştigat pe timpul |: 
Romanilor, asemenea multe, mai ales prin perfecţio- 
narea armelor de foc, sau câştigat în zilele noastre, 
ar zice: multe bătălii celebre s'âu câştigat 'de la 
Romani până în zilele noastre prin perfecţionarea, 
armelor de foc; ar comite — nu o silepsă, ci o . 
eroare, fiindcă timpul Romanilor exclude pertecţio-. 
narea armelor de toc, precum vârsta lui Voltaire 
exclude scrierea istoriei filozofice din partea, sa” în 
secolul 17.- 

pi 

Zicând ca Zarate, că istoria filozofică este . din secolul XVII 
şi: XVIII, făcut-am!' o erezie? i | 

„ Nimeni nu a vorbit de.o asemenea erezie.: 

Dar nu sunt din secolul XVII: Rollin, Bossuet, Fleury ? 

„Nu sunt în chestie Rollin, 'Bossuet, Fleury. 

Fu



; 
+ 

- REVISTEI CONTIMPORANE - „257 
  

Şi oare nu este adevărat că numai în secolul XVIII, cu 
Voltaire, istoria luă definitiv caracterul ce-l avu sub pana lui 
Millot, Raynal ete. Voltaire e acela, care etc. 

Aceasta poate să i fie adevărat, dar nu e în chestie, 
precum nu e în chestie nici tirada următoare a- 
supra meritelor lui Voltaire. 

„ Intwatâta, se încheie întâmpinarea, a- lui Uiăche 
asupra acestui punct. Ă „Neprobând ea, nimic, eroarea, - 
d-sale cu Voltaire rămâne nejustificată. | 

Când ar rămâneă numai atât! Dar prin întâra- 
pinarea, d-sale. se înmulţesc erorile, erori de acelaş 
fel: contraziceri şi. citări false. , 

Să, recapitultim observările din răspunsul de la 
pag. 423: 

Zarate a zis: «în secolii 17 şi 18 lui. istoria caracterul 
filozofie, propriu al său. Voltaire fu primul care în Franţa i 
dete această direcţiune. 

= 

D. Ureche crede în autoritatea lui Z arate, fiindcă, 
ni'l opune. Aşa, dar cel dintâi, care în Franţa 
dete istoriei caractei . filozofic, fu Voltaire; însă. 

“istoricul Voltaire ştim că a fost în secolul al 18-lea. 
Cu toate aceste d. Ureche zice îndată, mai jos: 

Zicând ca " Zarate, că istoria [ilozolieă este din secolul : 17 
şi. 18, făcut-am o erezie? Dar: nu sunt din secolul 17 Rollin, 
Dossuet, Floury ? 

Aşa dar francezii hollin, Bossuet, Fleury au scris 

după. d. Ureche - istorii filozofice în secolul 17. Dar 

atunci cum rămâne cu: afirmarea de mai 'sus a, 

lui Zarate, că Voltaire (din secolul 18) fu primul 
care în Franţa dete istorici direcţi unea filozofică ? 

Aceasta cam are aerul de contrazicere, Sau este 
numai o formă sileptică? 

Să relevăm altă greşală, oare cum mai substan- 
țială :
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- Dar nu -sunt din secolul 17 Rollin, -Bossuet, „ Ploury? 

exclamă d. Ureche pentru a probă, că “istoria, fi- 
lozofică este şi în secolul 17, 

Nu i-a fost destul: “experienţa cu Voltaire; trebue 
să-o mai păţească, şi cu: Rollin! 

Rollin nu este istoric în secolul 17. Rollin este, : 
ce e drept, născut în secolul 17 (şi Voltaire eră 

născut” în secolul 17), dar nu devine autor decât 
„în secolul al 18-lea. Prima, lui publicare este din 1713, 
iar: Histoire ancienne : este deabiă dela 1730— 1738. 

Hotărât lucru: numele proprii sunt nefericirea 
Ps lui Ureche. 

, 

3. Eroarea, relativă la începutul istoriei germazilăr. 

„In primele pagini ale Revistei Contimporane d. 
Ureche zisese: . -. 

«Ori ce neam! începe intai prin poezie. - 
- «Fiinţa de-şi pricepe» > 

este un adevăr eşit din poetica. până a: „lui Văcărescu,, Şi 
acest adevir îl confirmă cercetarea desvoltării cugetării la 

„toate popoarele „Europei: Acest studiu demonstră, ca reguli 
nestrămutată, că filozotia, că istoria, fiica filozofiei, nu. vin. 

„decât după ce poezia populară începe a tace, nu vin dec ât 
atunci când națiunea s'a aşezat şi a gustat din viaţa liniştei 
publice. Mai mult încă, Hist.: Var. ale lui Elien, în Ermip 
(1), în 'Aristot (2) aflăm că Grecii cântară pă înă şi legile lor 
înainte de a cunoaşte Scrisoarea, *-! 

Y La inceput istoria nu se seric, ci se face, zice > Quinet. Tradi- 
ţiunile Sunt conservate sub forma poetică şi transmise din 

tată în fin cu toate erorile proprii copilăriei “popoarelor, fără 
conesiuno de cauze cu efecte. Aşa istoria Germanilor începe 
cu cântul lui Siegfried în poemul Analelor. 

Intre! simptomele de suferinţă, - de cae se o- 
„cupă gluma noastră literară (glumă şi nu prea), 
eră şi “conta azicerea gândirilor puse langă o laltă.»
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Ca exemplu am elevat şi acel pasagiu din studiul, N asupra lui Miron Costin cu următoarele “cuvinte : 
La pag. 1 şi 2 a revistei ni se susţine că istoria, fiica fi-: lozofiei, nu vine decât: după ce poezia populară începe a tăceă; : N . şi îndată se adaogă: istoria Germanilor începe cu cântul lui . 

€ . 
Siegfried din poemul Analelor (2) . 

“Cum se justifică acum d. Ureche? “Revista, dela 1 Iunie, pag. 319 şi 320: 

"Ce află d. Titu Maiorescu “în aceste şiruri ale mele chiar şi alese de domnia-sa, după trebuinţa cauzei sale ?: - O erezio ? a 

“Nu; de erezie nu este vorba, | 

: Să probeze că nu e adevărat că: Da 
«Or ce neam începe întăi prin poezie, fiinţa de'şi pricepe» cum zice Văcărescu, , 

Nu am să. probez, fiindcă nu e în chestie. 

Am zis că primii poeţi, că primii muzicanți fură primii cro- - „nicari ai popoarelor... Pa 
- = Istoria Aemţilor Domnului Maiorescu ea insăş începe, adause, 

cu un cânt din Niebelungen.:. Dar'tot eu am artttat ce dife- 
rinţă este între Linus, Peani, 'Treni, Rapsozi, între cântă-: 
reţii primi ai faptelor şi între istoriei. Istoria, încă nu este - 
balada lăutarilor cântând la mesele Domnilor faptele Domni- 
lor trecuţi cu laudă. Unde este contrazicere. dară, când spu- 
nând ca Quinet (pas. 299'Tome IX ed. 1857 Paris) că «//his- 
toire allemande commence par le chant de Siegfried» — 
adaog că istoria (nu balada, nu cronicul, ci istoria, fiica filo- 
zofiei) nu vine decât după ce poezia populară începea tăcea ? 

-:Unde .este contrazicerea? In chiar aceste cu- 
vinte! Dacă se susţine, că, istoria (or ce fel de 
istorie) vine după ce - poezia populară, tace, nu se 
poate susţinea. îndată, că istoria Germanilor în- 
„cepe cu. cântul lui Siegfried. . _ 7 | 
„. Aici este aceaş contrazicere ca în cazul citat mai 

? : 

1
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sus cu istoria, filozofică în Franţa-din secolul 17, şi - 
* din aceeaş cauză, adică din cauza citărilor nemi- 

stuite. Dar d. Ureche nu se linişteşte cu atât. D-sa 
continuă: , 

«Istoria Germanilor incepe cu cântul lui Siegfried în poe- 
* mul Anafelor. ă | 

D. T. Maiorescu pune aci un? N ae 
"Să adiogăm şi noi la? al D-lui Maiorescu.pe unul al no- 

stru mai compact? : 
Ce insemnează. acel ?: acel crudit? a , 
Priveşte el vorba analelor, cum a tipărit-o un zeţar că- 

ruia e permis să fie ignorant cât un redactor de la Convorbiri? 
Poemul analelor !... Are de ce râde d. Aaiorescu, căci ze- 

ţarul tot atât de familiar ca d-sa cu numele unor istorici 
ca Oceampo, Morales le-a zeţuit greşit, d-sa nu ştiu corige 
dAnalelor prin Amalelor! Ma 

Intr'adevăr Voltaire aveă dreptate : 7214 “este mai rea 2010- 
vanţă de cât a criticilor ! ! 2 _ 

Un semn de întrebare pus în parenteză după pro- 
poziţia unui autor este ştiut că însemnează îndoiala, 
aceluia, care 'a pus semnul de întrebare, despre 

" adevărul propoziției. | o 
- Semnul de. întrebare al nostru exprimă dar în- 

doiala despre adevărul afirmării d-lui Ureche, că 
istoria Germanilor “începe cu cântul lui Siegfried 
din poemul Analelor,” greşeala. de tipar a Revistei 
d-sale, nu a noastră, -pe care o îndreptează d: 
-Ureche prin Amalelo” (ar fi fost mai bine să zică, 
Amalilor, fiindcă este vorba. de Amali, eroii Go- 
ților).. Poemul Amalelor d-lui Ureche este, cum re _ 

„spune d-sa însuş în răspunsul citat “mai sus, poe- 
mul german 'Nibelungen. . . . 

- N . . u . . Ă . . Dar este oare sigur, că istoria Germanilor în- 
cepe cu cântul lui Siegtried din Nibelungen? 

Dacă pe la 1857 a, fost poate iertat unui lite- 
at îrancez să, zică Phistoire allemande commence par 
le chant de Siegfried, în amul 1873 nu mai este iertat 

t
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„unui literat să zică aşa în treacăt: istoria Germani- 
“lor începe cu un cânt din Nibelungen. Astăzi, după 
polemica iscată, la 1851 'de LI. Grimm în contra lui 
Lachmann, literatura germană, este lămurită asupra, 
timpului. Nibelungilor şi susţine, că acest poem a 
fost -compus în secolul al: 12-l6a, după Christos din 
tradiţii poetice mai vechi. - i 

Nimeni însă nu va puteă afirmă, că istoria 
„ Germanilor începe cu un cânt toemai din secolul 

al 12-lea d. Chr. Dacă eră vorba de a se cită cel mai 
vechiu poem . însemnat al Germanilor, trebuiă să 
fie citat aşa numitul. cânt al lui Hildebrand din 

„secolul al S-leă, şi nu Nibelungen din secolul al 
„12-lea, | Dc . 

Iacă ce _voiă, să zică acel semn de întrebare pus . 
după, afirmarea, d-lui Ureche; şi acum rămâne 
numai să ni se explice, ce voiă să zică semnul 
mai compact al d-sale? „ 

„4. Grămădirea nepotrivită a numelor proprii. 

“Dar unde este tare d. Ureche, . 
A 

"scrisesem noi in. Convorbiri literare, 
este în citarea de :nume. proprii. “Acolo d-sa se află -în ele- 

"mentul său, începe a'şi pierde cumpitul, sonul gol al cuvin- 
» telor de botez şi.de familie: il transportă în acea lume 

fericită, unde prozaica lege a logicei şi a exactităţii ştiinţifice 
„nu mai domneşte. Cu deosebire ne preumblă atunci prin 
„ţara Spaniolilor, pe unde controlul este mai greu, şi ne 
încântă cu sonuri ca cele următoare: ” 

« — Nu, orcât am putea supără vre-unul din acele spirite, . 
de care altă dată rideam. po care azi le deplângem — spirite 
pururea gata a deprecia ce este românesc, nu, repeţim, Miron - 
“Costin: nu este YVilleharduin, nici sire de Joinville, Froissart, 
„Filip de Comines,.el nu este Olanyro Morales, Zurita Garivay, 
Sluntaner, Mariana, Aloncada: nu este asemenea autorul cro- 

- nicelor de Napoli, nici Villani; nu este a fortiori, catalogarii 
de date şi domni ai Germaniei feodale.... Miron Costin esto 
în fond «istoric !» . -
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La, aceasta răspunde d. Ureche în Revista de 
la 1 lunic: 

"Ce-mi mai impută d. 'T.. Maiorescu ? 2 | 
«Unde estetare d.Ureche, serie d. Maiorescu, este în citarea 

- de nume propii... Cu : deosebire ne: preumblă prin ţara Spa- 
niolilor, pe unde controlul ; este sai greu şi ne încântă cu 
sonuri ca cele urmiitoare... 

Aici citează din scrierea mea pasagiul începând cu aceste 
"vorbe: «Nu, or câţ am puteă supără pe vre-unul din acele 

spirite: de care altă dată rideam, pe care azi. lo deplângem, 

"spirite pururea gata a deprecia ceeace este românesc, — nu, 
repeţim, Aliron' Costin nu este Villehardouin, nici Sire de 
Joinville, Froissart, Filip de Comines... Miron Costin este în. 
fond istoric." 

Şi d. Maiorescu ca să probeze ctisunt iemorant, numeşte spa- 
nioli istoricii cronicari francezii şi italieni. Când vorbeşte. de 
Froissart, Comines ete. zice că mă prowunblu î în ţara Spaniolilor! 
ID. T. Maiorescu care ştie cum s'a prăsit tot. neamul redac- 
vorilor Convorbirilor. din maimuţele lui Darwin, ignoră cine 
îu un Comines, un Morales!... 

Ah! ignoranța criticului este cea mai rea din imoranţe! 

» Ce mai îineţă, de procedare! Î Nu cum-va d-nul 
Ureche şi-a seris răspunsurile d-sale pentiu acel! 
soi de cititori, cari înti'o discuţie se mulţumesc de 
a citi niumai pe una din părţi, fără a se întrebă, 

ce zisese şi ceuilaltă? Atunci ne-am explică, de- 
naturarea. prea făţişe ce o încearcă d-sa în privinţa - 
tutulor punctelor în. discuţie. Insă pe lângă acel 
soi de public există fără îndoială, de şi întrun număr 
mai mic, cititorii cu simţimântul elementar de de ep- 
tate, care într o discuţie, dacă o urmăresc, îşi dau 
osteneala să asculte amâ. îndouă părţile. Şi înaintea, 

„acestor oameni mai cu minte cum .va rămâneă d. 
Ureche cu răspunsul d-sale? 

In “relevarea noastră critică reprodusesem între g 
pasagiul d-lui Ureche cu acea duzină de nume 

„proprii citate de d-sa, şi fiindcă cea mai mare parte 
a acestor numiri sunt numiri de Spanioli, am zis: 
„cu deosebire ne > preumblă atunci prin țara Spa-
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niolilorui: Cine. zice: cu deosebire țara Spaniolilor,: 
zice două 'lucruri: întâi, că, sunt şi altele ţeri în 
chestie, al doilea, că între ele jara Spaniolilor 

"este deosebită, .Şi în adevăr d. Ureche în citatul 
pasagiu ne prenimbli prin. Franţa, prin: Italia, prin 
Germania, dar ne proumblă, „cu deosebire“ prin 
țara Spaniolilor. -, 

D-sa însă acum respunizând criticei noastre lasă 
la o parte tocmai numele! spaniole în reproducerea 

. pusagiului său, şi susţine apoi că noi 'am numit 
„ Spanioli -pe cronicarii francezi şi italieni. 

Prestidigitatorii obişnuese cunoscutul tour de 
passe-passe de a prezentă mai întâi două obiecte 
fi de a face apoi să dispară unul din ele în mânecă, 
“spre marea, surprindere a copiilor spectatori. — 'Toc-. 

„W mai pe. Spanioli şi-a găsit d. Ureche să şii escas. 
noteze ast-fel din propriul său citat? 2 — Ce neagră 
“îngratitudine! 

„5 Eroarea d-lui Ureche: cu definiţia Istoriei. 

Inte egul pasagiu în chestie, „publicat de d. Ureche 
„în No. 1 al Revistei Contimporane, este următorul: 

Care: sunt meritele lui AM. Costin da : istorie, ca om de. 
ştiinţă? Inţeles-a el ca :şi Ureche, predecesorele siu, ce 

" diferenţă este între un cronic şi între o istorie? Inţeles- a el 
diferenţa ce trebue si fie între el istorie, şi între acei lăutari, 
care pe timpul.său şi a fiului scu N. Costin, „la mesele 
Domnilor cântau cântecele Domniilor tr ecuţi ? „Este Miron 

“Costin cronicarul saeson, alcituitorul de o specie de almanâhe 
istorice seci. şi-grele de mistuit, almanaho care însemnă la 
anul cutare. naştere ea cutăruia Donin, la data aceasta ivirea 
unei comete, la luna cealaltă îpuşcarea de către rege, la 
vânătoare a unei vulpe... ; sau este M. Costin deja istoricul, 
care întreabă la fapte. cauzele. lor, şi la cauze recunoaşte, 

“o 'Grdine, o sistemă oarecare ca Vico, Leibnitz, Descartes, 
„Rotek, Cantu, Thiery? ete, La toate acesta întrebări ML. Costin 
răspunde cu câte-va cuvinte, când din convingere ştiinţifică - 
ne spune, ne defineşte,. care este dupăel, scopul istoriei. Vor-
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N 

nicul Urâehe, desvoltând «definiţiunea dată despre istorie 
„de Valeriu  Flacu: „rerum cognitio prăesentium'* a zis 
"că: „mulţi scriitori s'au nevoit de au scris rândul și po- 
vestea ţărilor şi au lăsat iscod pe urmă şi bune şi rele 
se rămână feciorilor şi nepoților, să le fie cele bune de . 
învățătură, iar cele rele ca să se poată ferire şi să se 
socotească, şi celor bune=să “urmeze. Miron Costin a zis 
şi mai bine decât Ureche. Acest al doilea cronicar al nostru 
ne-a spus, ca Herder, cum istoria ne. deschide. mintea de 
ajungem cu credință spre Dumnezeu, "cum ca, istoria 
„depărtate „locuri de ochii noştri ne: face de le putem vele 
cu cugetul nostru:. Ca. şi Cicerone, care definia istoria prin 
““testis temporitmu, lu: veritatis, vita memoriae, magistra 
vitae,» şi 'dupăcum Cantu o defineşte, conform ultimelor, mo- : 
dernelor teorii: «Ihistoire est le râcit d'6venements impor- 
tants, afin de. connaitre le passt et par lui de conjecturer 

-  Vavenir probable... aşa a zis Miron Costin, când ne spune că 
istoria ne învaţă: «Cu cele trecute vremi să pricepem cele 

- cenitoare ! m. b Mi - 

__ Care e meritul lui M. Costin ca om do ştiinţă ? — Dar ce 
„desvoltare mai admirabilă de inteligenţă, ea aceea a lui MM. 
Costin care ajunge la concluziunile ştiinţei, cu secoli mai. 
nainte de atâţi nemuritori lucrători în ogorul ştiinţific, în o- 

_gorul istoriei, la apusul Europei! " > 

In contra concluziunii de mai sus am scris noi 
în Convorbiri literare: | 

Ce mistificare mai este şi aceasta? Nu este' adevirat, că 
idea de a concepe istoria ca o ştiinţi “a vremilor trecute 
pentru a pricepe pe cele viitoare este o «ultimă modernă 
teorie.» Aceasta a trebuit si treacă prin capul tutulor isto-: 
ricilor de când istorici există, şi oste anume relevată în Po- 
Iybius, în Tacitus, în Cicero, dacă după dorinţa lui Cornelius 
Nepos îl numerim şi pe acesta intre istorici. Prin urmare 

- Miron Costin în fraza citată nu a făcut alta decât a spus şi 
„el o'cugetare de istoric, dar nu a anticipat «cu o admirabilă 
inteligenţă concluziunile ştiinţei. moderne.» 

In adevăr mistificarea este manifestă. 

Dacă recitim întregul pasagiu al d-lui Ureche, 
vedem următorul şir al ideilor d-sale: «care e me- 

“ritul lui: Costin ca om de ştiinţă? înţeles-a el di- 
“ferenţa între cronică, şi istorie? la toate aceste în- 

o.
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irebări răspunde, Costin. prin definiţia, istorici con- 
form ultimelor modernelor feorii.» Şi acum d-nul 
Ureche revine cu aceleaşi cuvinte la întrebarea, de 
la începutul pasagiului: care e meritul lui M. Costin, 
ca om de ştiinţă? Dar ce desvoltare mai adinirabilă | 
de inteligență, ca acea a lui M. Costin, care ajunge la 
concluziunile ştiinţei cu secoli mai nainte de atâți 
lucrători în ogorul 'istoriei: — Aşa dan, după 'd. 

„Ureche, definiţiunea, lui Canti este ultima modernă 
„deorie şi meritul lui Costin oste de a o fi anticipat. 
Aici eră obiectul criticei.. Să vedem acum întâm- 

„pinarea' d-lui. Ureche. e 

Probat-a d. T.. Maiorescu că definiţiunea adusă de mine de. 
la Cantui::« L/histoire est le recit» nu este definiţiunea la 
care s'a oprit, după certe pro şi contra ştiinţa, istoricii mo- , 
derni ? - ” 

Nu am trebuit să o probăm, fiindcă nu am pus-o 
în chestie. 

Invăţatul Maiorescu... vine să spună, ca o infruntare, ieno- 
rantului Ureche, că M. Costin nu e om mare, căci a definit! 
istoria ca Polibiu, Cicero, “Tacit, lucru ce zisesem încă. din 
1860 şi o şi tipărisem în 1865! - - 

7 

Dacă d. Ureche la 1865 tipăreşte o opinie şi la 
873 tipăreşte opinia contrară, atunci ne dă un 

nou exemplu pentru acel simptom de suferinţă ce 
i-l cunoaştem dejă, şi care se numeşte contrazicere, 
iar noi din parte-ne nu facem alta decât să sus- 
ţinem pe d. Ureche de la 1865. îi contra d-lui. 
Ureche, de la 1873. aaa 
„Relevăm în treacăt neadevărul, că am fi con- ».: 

„testat mărirea lui: M. Costin în genere. 

Dar va zice d. Maiorescu cu aorul său triumfal: dar acesto 
toate nu justifică asserţiunea, că Miron Costin «a anticipat
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cu o admirabilă inteligenţă coucluziunile sciinței moderne.> 
Ce apropiere face d-sa intre vorba Concluziuniie (la înmulţit) 
şi între ifinițiunea istoriei. de M. Costin ? “ 

Acele concluziuni ale ştiinţei moderne, întrevăzute de Costin 
se referă la multe alte puncte, pe cari le recomand cu ge- 
nerozitate de creştin d-lui Maiorescu, a le citi barem acum 
în dicţionarul filozofie a, lui Voltaire la vorba Histoire 
(pag. 195). Dia 

La alte puncte? la punctele din dicţionarul lui 
“Voltaire? Apoi atunci discuţia, iarăş s'a “simplificat. 
Observăm numai, că despre aceste nu a, fost vorba 
în pasagiul citat şi că concluziunile (la înmulţit) - 
sunt; în .deplină apropiere cu obiectul lor, adică cu 
ultimele moderne icorii (ăsemenea la înmulţit) con- 
îorm cărora, defineşte Cant istoria, după, d. Ureche. 

Dar în fine, dacă, d-sa retractează înţelesul pa- 
sagiului de mai nainte, dacă recunoaşte, că me- 
ritul lui. Costin este alt undeva decât în antici- 
parea, definiţiunii Istoriei, atunci nu mai: avem ni- 
“mic de 'zis, şi rămâne chestia: cum rămăsese cu 
acel-5 «pus după vorba, Attila», «care nu-se ra- 
portă la Attila». e 

N 

6. Ceailaltă, grămădire nepotrivită de nume proprii. 

În critica din“ Convorbiri literare se mai ziceâ. 
în privința studiului literar al d-lui Ureche: 

La pag. 6 d. Ureche ne înşiră alte nume spunându-ne că + 
«Miron Costin este deojă istoricul, care întreabă la fapte 

„cauzele lor, şi la cauze recunoaşte o ordine, o sistemă oare- 
care, ca Vico,: Leibniz, Descartes, Roteck, Cantu, Phiery». 
Ce-o fi căutând între aceşti istorici Leibnitz şi Descartes ? 

La aceasta răspunde d. Ureche:  .. 

Eruditul d. Maiorescu ignoră că Leibnitz a scris istorie * 
Pentru numele lui Dumnezeu, orudite critic, un coup de 
Bouillet, iute..; Ce zice? «Leibnitz mourut en. 1116... 1 îutâă 
la fois. şurisconsulte,. publiciste, theologien, physicien, mathâ- 
maticien ct historien!!.
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Nu 'este în chostie,- ce ştie. sau. ce ignoră d. 
Maiorescu. In chestie este, dacă, întrun studiu 
literar 'asupra ii Miron: Costin, citându-s6 istorici 
Vico, Rotteck, Cantu, Thierry. în opoziţie cu cro- 
nicarii,: se poate cită şi Leibnitz printre ei. Şi aci 
susţinem, că nu. Fiindcă Leibnitz este celebru ca 

„ flozoi şi rnatematic, iar nu prin faptul secundar, 
„că a, scris şi scriptores rerum, Brunsvicensiun etc., 
aşa dar nu ca istorie. . - 

Tot aşa de greşită ar fi d. e. următoarea gră- 
mădire de nume proprii: NN. este un adevărat 
pictor ca Ingres, Delacroix, Cornelius, Kaulbach, 
Goethe, şi or cine ax fi în. „drept's să. întrebe 

Co o fi ctatând Goethe printre aceşti. pictori? 

Căci de şi Goothe a făcut iute picturi în viaţa, lui 
şi a avut chiar timpuri (în Frankfurt la 1772 şi 
în' Roma la 1781), unde sa ocupat cu o paşiune 
aproape exclusivă de pictură, ş şi se crede destinat - 
pentru această artă, 'totuş! celebritatea lui fiind 
altundeva, decât în pictură, nu se poate cită, printre 
pictorii celobri ca un. semen al lor. 

Numele lui Descartes supără pe d. T. Maiorascu ? De ce 
numele lui nu ar puteă sta aliturea cu ale unor istorici? | 

continuă a întrebă d. Ueche. De ce nu? Fiindcă 
„nu. este istoric, nu este istoria de loc, ; nici măcar 

": atât cât Leibnitz. 

«La recherce de la verit6 dans tous les ordres d'idtes et 
la communication de cette vorite par les moyens momo que 
Descartes a employts, toute la litierature du 17-e siecle est 
dă (Xisard. Hist. litt. franc. T. Il 3-e cd 1863) 

întâmpină a. Ureche mai depar te. Ei şi? Din aceea 
că Nisard zice toute la. litterature du 17 7-0 siccle est
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dă, urmează, că Descartes este istoric? În toute la 
„ditterature se cuprinde şi poezia; urmează. de aici, 
că sar putea, zice: N. N. este poet celebru, ca, 
Lamantine, Victor Hugo, Heine, Lenau - şi. . .- 
Descartes? , a 

Ce păcat făcuiu că vorbind de nouele căi ale istoriei mă 
referiiu la Descartes, acest genie effrayant, cum îl califică 
Nisard. 

- E 

„Nisard poate să califice pe Descartes genie eJțra- 
„Vant, Descartes tot nu devine istoric. 

„Menţinem dai şi această parte a eriticei noastre 
aşa cum a fost făcută, şine grăbim a, închide do- 
sarul d-lui Ureche cu ultima, observare. 

7. Eroarea cu Cimabue. 

+ Altă dată d. Ureche, vorbind despre, arhitectura noastră ne spuneă că celebrii arhitecţi “ai Italiei ar fi invidioşi de ea, 'şi ne citâ între aceştia şi pe Cimabue, care însă este celebru în pictură. : 

La aceasta întâmpină, d: Ureche: 

Să admitem că aş fi zis aceasta cu ocaziunea vre unui discurs improvizat la 'vre-o solemnitate, unde înlocuiam vre «n Mini- stru ca Directore al cancelariei cultelor; dar mai întăi eu m'am pretenţiunea de a şti toate, şi apoi Giotto, şcolarul lui” | 4 Cimabue, nu eră arhitect? A 
4 

- în adevăr, şi asemenea nu e vorba aici de vre o improvizave orală (de aceasta nu 'ne-am fi atins), 
este vorba. de un articol publicat cu numele d-sale 
în Adunarea naţională . din 6 Iulie 1869. Şi dacă, 
nu am citat această foaie în Convorbiri literare 
de la 1 Mai 1873, cauza este, că o citasem deja în Convorbiri literare de la 15 August 1869, fără 

N . 
i + 

A - - | Nu să admitem că aş fi zis, ci d. Ureche a zis-o
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a numi atunci pe d. Ureche, fiind că atunci puteam 
„încă crede, că este un lapsus calami din partea d-sale, 
şi & trebuit să vie Revista Contimporană să, ne axrete, 

„ce fel de. lapsis sunt acele ale d-lui Ureche şi 
ale altor scriitori de tăria, d-sale. . a 

Aşa dar, cum rămâne cu Cimabue publicat axhi- 
tect celebru? 

Eu n'am pretenţiunea de a şti toate, 
t 

zice d. Ureche. Însă cine afirmă ceva, pretinde 
de regulă, că ceea, ce afirmă, este adevărat, şi cel 
dintâi mijloc pentru d. Ureche, ca pentru or care. 
altul, de a dovedi că nu are prefenţiunea de d şti 
toate, este dea nu afirmă -nimie acolo unde nu 

„ştie nimic. i 

Şi apoi, 

mai adaogă d. Ureche. 

şi "apoi Giotto, scolarul lui Cimabue, zu eră arhitect ?. 

Acest argument; îl. lăsăm fără răspuns. 
Or ce am mai zice noi, i-ar slăbi efectul. 

“Cu aceasta am terminat recapitularea, criticei 
noastre în contra studiului d-lui Ureche şi ilus- 
trarea întâmpinării d-sale la acea critică, | 
Ne rămâne încă o. datorie de îndeplinit: ne 
rămâne de. arătait cetitorilor că, o' asemenea, critici, 
minuțioasă, îşi are însemnătatea, ci în starea, litera- 
turei române de astăzi şi că nu este o lipsă de 
respect pentru publicitate, dacă, no am oprit aşa 
de mult la cercetarea unei procedări puţin obiş- 
nuite în viaţa literară. |
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„Ne vom îndeplini această datorie, după ce mai. 
întâi vom îi încercat să ne explicăm şi cu d. Petre 
Grădişteanu. | a a 

m stă 

Cu d. Petre Grădişteanu ne putem explică mai 
Uşor. - i Sa 

D. Grădişteanu, întrun avânt de generozitate, 
a intervenit în discuţia noastră cu unii (nu cu toți, 
cum pretinde d-sa) din scriitorii Revistei Contim- 
porane, s'a pus neprovocat; să apere peddP. Ghica, 
Laurianu şi Marian şi să critice apoi la rândul 
său «Convorbirile literare.» - i 

D. Grădişteanu fusese, ce e drept, şi d-sa, criticat 
în Convorbirile Literare de la 15 Sept. 1871 pentru 
o mică, fantazie dramatică asupra umbrei lui Mihai | 
Viteazu !).. Dar. dacă acest, fapt poate: pune la, în-. - 
doială imparţialitatea; judecății d-sale asupra noastră, 
nu împuţinează întru nimic gererozitatea avântului, 
d-sale. N 1 

D. Grădișteanu nu este erudit şi literat ez professo, 
„nu este ca d. Ureche profesor de literatură. Şi 
istorie la o universitate a statului, şi dacă d-sa 
ar comite chiar pe ici pe: colo unele erori în 
afirmările sale, dacă ar arătă chiar oare care lipsă 

„de cunoştinţă de cauză în cauzele, în care bine- 
voieşte a se amestecă, 'dacă d. e. ar cere (pag. 
294) de la o rimă masculină a d-lui Eminescu 
să aibă | 

acceaş silabă ultimă, . ! 

ca şi când rima ar reclamă aceasta vre o dată ŞI at 
1) Vezi mai sus, pagi 178
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nu Sar cere numai identitatea sonurilor. începând 
de la vocala intonată fără, privire la celelalte sonuri 
ale silabei (d. e. Joi — foi, chaos — flots, gloire, — 
boire; Racine) : dacă, în alt exemplu, ar susţine în 
contra d-lui Bodnăvescu  (pag.. 395) că epigrama 

„trebue să fie i 

de genul satiric, 

ceea ce, precum ştiu toţi câţi au studiat această, 
materie, este neexact ; dacă, în al treilea exemplu, - * 
ar crede (pag. 400) că după Darwin oamenii sunt 
„descedenţi direcţi ai maimuţelor, pe când Darwin 
„ca şi Haeckel — precum este obşteşte cunoscut în - 
lumea cultă — susţine că oamenii se coboară numai 

„.din acelaş neam cu maimuţele de astăzi şi nu sunt 
descendenţii, ci eglateraliizlor: — totuş asemenea; 

„erori ale d-sale nu sunt primejdioase, nu se impun 
„minţii şcolarilor cu autoritatea, unui. curs de lite- 
ratură, şi ştiinţă, şi nu” viţiază cunoştinţele altora, 
în urma, vre unei. încrederi deosebite în afirmă- 
rile d-sale. - | pu Sa 

Trebue chiar să relevăm cu recunoştinţă în d. 
* Grădişteanu, că înainte de a intră în arena lup- 
telor critice, ne arată pregătirile d-sale pentru acest 
scop, ne învaţă (pag. 385) etimologia grecească a 
cuvântului critică - 

  

Rpizziv. a judecă, zîwm artă, 

şi ne spune înalta idee, ce şi-o face d-sa despre 
misiunea, criticului :. . 

Criticul trebue să semene cu acei inţelepţi bătrâni ai lui.e- 
nelon cari preşed la luptele paţifice ale atleţilor în arena ce 
ei au implut odinioară de sgomotul triumfului lor. 

Bătrâneţea înţeleaptă şi triumfurile anterioare. 

”
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le cere d-sa cu tot dinadinsul de la un critic, pare 
a ne impută nouă lipsa de bătrâneţe (pag. 390) 
şi: se întreabă cu ironie (pag. 391): 

Dar unde este şi arena, pe caro d. Maiorescu să o îi umplut 
vre odată cu sgomotul triumturilor sale ? 

Aceste aspre condiţii ce le impune d. Grădig- 
teanu unui critic în chiar momentul, când şi d-sa 
îmbrăţişează această, misiune, produce o mare iîm- 
presie în favoarea, d-sale, şi din parte-ne, fără al 
mai întrebă, de vârstă, suntem pe deplin încredirt- 
țaţi de sgomotul triumfurilor, cu care a umplut odi- 
nioară arena literară. 

Aşa dar cu un asemena critice sperăm, că ne 
„vom înţelege mai uşor, şi ne grăbir de a o încercă. 

Despre d. P. Ghica observase critica din Con- 
vorbiri literare că d-sa, întrun limbagiu violent, 
grămădeşte cuvintele cu prea mare îmbelşugare,. 
“de şi cu toată gingăşia logică. a | 

D. Grădişteanu justifică unele din aceste gTră- - 
mădiri, explicându-ne deosebirea ce există: între 
terminii lor, şi aşa ne arată, ce bine a împreunat d. . 
P. Ghica în gloată şi în desordine, speriat şi exas- | 
perat, rupt şi sfăşial, două fete şi două -copile, du 

-7ere, exasperațiune şi desperare. 
Noi credem, că d. Grădişteanu nu a nemerit 

punctul în discuţie. Întrebarea, nu eră, dacă în „grămada de cuvinte a, d-lui P. Ghica se poate găsi vre-o deosebire lexicală între fie-care cuvânt şi ce- "lelalte puse lângă dânsul. -Căci aceasta ori ştiut. de mai nainte: limba nu-si crează cuvintele în zadar; din momentul, în care pentru acelaş fel de idei sunt mai multe vorbe într'o limbă, este sigur, că fie-care din ele va aveă o nuanţă, de înţeles, prin care se deosebeşte de celelalte ; alt-fel nici nu s'ar fi creat. | | . 
>
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Dar singura, întrebare eră: dacă este iertat unui . scriitor să orămădească, cuvintele în modul, cum 
a făcut-o d. Pantazi Ghica, de şi fiecare cuvânt 
are nuânța sa proprie de înţeles? . . DI | 

ŞI aici. noi am susţinut şi. susţinem, că nu. Căci 
tocmai operaţia logică de a distinge nuanțele prea 

„fine ale unor cuvinte cam de acelaş înțeles, este 
contrară intenţiei unui stil de novelă. 

Aşa dar imputarea adusă, scrierii d-lui Pantazi 
Ghica, este acea «ginigiişie logică», precum anume 
am observat-o, şi d. Grădişteanu a crezut că, apără, 
ped. P. Ghica, expunându-ne cu deamănuntul tocmai 
lucrarea, intelectuală -prin care se pot deosebi cu- 

„vintele d-lui Ghica-cât pentru «gingăşia logică» ! 
“Dacă d. e. (variăm exemplele cu o citare din 

ultimul număr al Revistei) d. Pantazi Ghica, serie 
(pag. 350): - 

Radu' eră tânir, frumos, voinie, mândru şi viteaz; | 

atunci face o. grămădire de cuvinte greşită, cel 
puţin mândru şi viteaz trebuiau să, lipsească, şi când 
d. Grădişteanu şi-ar da ostenală să ne arete aici 
deosebirea ce există, totuş. între voinic, mândru şi 
viteaz, noi i-am răspunde admirându-i «gingăşia 
logică». . . | a Aia | 

Un ultim exemplu din d. Pantazi Ghica: (Rezi 
sia pag. 359), şi am terminat explicarea, 

Dacă cineva a putut deserie bucuria, foricirea,. ce simt 
nişte vechi şi buni amici, regăsindu-se în supreme momente 
de primejdie, îşi poate face o idee de bucuria şi. fericirea, 
acelor nobili cai şi a lui Radu Buzescu rogtisindu-so : caii 
ninchezau, săriau, se jucau, puneau boturile lor pe obrazu său ; 
el ridei, plângeă, îi mângâuă, îi sărută, îi îmbrăţişă într'o nes- 
pusă frenezie de mulţumire. | e . , cu 
Doamna deşteptată şi dânsa, privea. po fereastră această 

„Sceni poetică, Jacrime curgeau pe figura ei, lacrime dulei și 
consolătoare astă dată: ea triiise. pănă atunci lângă o fiară 

- 18 T. Maronescu, — Critice, Vol. 1.
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selbatică, şi acum Se găsiă între oameni cari, ca. dânsa, aveau 
o inimă, simțeau şi Tiudau pe “Dumnezeu. 

După ce aşeză caii lui Radu la grajd, puse aâ"i. curăţă, îi 
țesălă, îi perii, le aşternii floare de fan şi paie moale... 

Nu le dete şi ovăz? 

_Dar destul despre aceste Jucrari elementare, aşa 
de elementare încât d. Grădişteanu (pag 386) ne 
cam ia în nume de rău puţina seriozitate a punc- 
tului nostru de vedere, din caie am criticat numai 
cuvintele, şi nu caracterele persoanelor, verosimilita-. 
tea situațiunilor, teza morală a novelei d-lui Ghica. 
Pase că ar fi fost cu.putinţă să se vorbească, despre 
caracterele şi teza morală a unui scriitor, din a 
cărui pană au eşit pasagele min iraculoase relevate 
MA Sus. 

Şi cum eram să discutii noi fie şi cea : mai 
nică fineţe de stil cu d. Pantazi Ghica, când în- 
suş d. Grădişteanu, care fără îndoială serie mai 
bine decât d. Ghica, şi are.o simţire mai dreaptă, 
despre conivenienţa stilistică, arată, cum am zice, 
sinceșitatea; de a ne impută din observările noas- - 
tre asupra; d-lui. Marian, cel care băuse ceaiul la 
Doamna: Cutara, următorul galicism : 

, N 4 

-— Mai cu Pi îmi” displace, do la un critic atât de autori- 
zat, sâlicismoţ! jea "acesta: «D-sa iubeşte .2a causerie» ; de 
când el țara! românească, Românii au zis: «D-sale îi place» 
dar nu («D-sa iubeşte Ja causerie.» A trebuit să iast la iveală . . 
un limbist de forța d-lui Maiorescu ca si se introduci as0- 
menea Ideuţiuni.i - 

Grozav Î SIăliciunea, limbistului criticat de a. 
Grădişteanu! iÎnchipuiţi-vă numai: el vrea să/'si 
bată joc de nh autor, 'caxe într'un mod cam greoi 
imitcază, s stilul frâmcez de foiletoane, şi în loc de 
a zice despre acest autor ca toţi Românii că-i place 
să stea la vorbă, zice ca Francezii <D-sa iubește 

x
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la «causerie» ca la Paris şi 'o introduce în Revi- 
sta Contimporană.» Ce mai galicism ! 

Este, aceasta o epigramă sau o eni gmă? întreabă 
d. Gr idişteanu (pag. 396); — Şi una şi alta; epi- 
gramele, c ca şi iineţele de stil, sunt uneori enieme, -- 
a căror deslegare“ atârnă, . de la înțelegerea ceti- 
torului. - 

Ar "mai. remăneă să voibim despre. mica, parte 
„a d-lui D. A. Laurianu din critica noastră. Însă 
în privinţa, „modestiei acestui „june autor de a de- 
clară întrun mod categoric că nu are îdei precon- 
cepute, nu credem, că se mai .poate discută, şi nu 
am mai reveni nici la moravurile şi mediul social 
de pe: timpul Rheei Silviei, dacă d: * Grădişteanu 
cu, această ocazie nu şi-ar fi permis a pr onunţă cu- 
vântul de lealitate imputându- -ne că am înjumătăţit 
în critica noastră idea d-lui Laurianu. 

Chestia e aşa. Noi zisesem în Convorbiri literare: 

Ştiţi, e că despre fabuloasa Bhoa Silvia ne spune Livius în 
câteva rânduri la începutul istoriei sale, că a fost vestală, dar 
că a născut totuşi pe Romulus şi Remus. Completa lipsă “de . 
tradiţiuni mai limurite asiipră ei nu împedeci pe .d.: Laurianu 
do a'serio: «Pentru a tracti asemenea subiecte, se-cere pe. 
lângă atâte alte condițiuni, pe caro d. Scurteseu le posedă. 
în destul, şi un studiu aprofundat al timpului, moravurilor, 
cu un cuvânt al mezului social în care se petrece acţiunea. 
şi acest mez social să radieze în toate epizodele dramei Rheei . 

— Silviei.» 
„Mediul social de pe timpul Rheei Silviei: Lucrul nu prea 
are înţeles, —'dar cuvintele sună a ceva. 

Şi, fie oâre aşa greu de a „ nemâri ŞI aici punctul 
în discuţie? Singurul Jucru criticat este, că s'a cerut 
'studiul mediului social unui timp fabulos lipsit de. - 
or ce tradiţiune mai lămurită. Însă, observă d. Grădi- 

. şteânu, în pasagiul anterior se explicase d. Laurianu. 
Săi cităm dar şi pasagiul anterior: - -. -.
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Nu pretindem, că cel ce cântă o &pociă. greacă, romani. 
ete, să scrie în limba acelei naţiuni ; departe “de noi această 
aberaţiune.- Cerem însă ca Achile să. nu facă tirade de amor, 
ca un gentilom de la curtea lui Ludovic XIV, cum ni-l presinta 
Racine în Iphigenie en Aulide ; şi ni se pare că Romul e 
mai mult un democrat revoluţionar din secolul al SIX decât 
un tâlhar'creseut în codri, când se adresează la Amuliu în 
modul urmiitor : - 

Urmează apoi câteva versuri din actul V scena VII. 

Pentru a tractă asemenea subiecte, se cere pe lângă atăte 
alte: condițiuni; pe care d. Scurtescu le posedă în destul, şi 

- un studiu aprofundat al timpului, moravurilor, cu un cuvânt 
al mezului. social în care se petrece acţiunea şi acest 'mez 
social să rădieze în toate epizodele: dramei. - ! 

Aceasta lipseşte Rheei Silviei. - 

In ce o raport stă acel pasagiu anterior cu obiectul 
-criticei noastre? Tot cea putut zice d. Laurianu .- 
în -pasagiul precedent nul autorizează, întru nimie 
mai mult a adresă d-lui Scurtescu (şi cu ce ton 
magistral-) cerere a stranie de a face 

un studiu aprofundat al timpului, al mor avurilor,. cu un cuvânt 
- al mediului social, în care se petrece acţiunea. 

N 

7 

mediu social fabulos, necunoscut, lipsit; de or „ce. 
descriere istorică. 

Prin urmare cuvântul de leaiitate este aici ca şi 

la pag. 381 aruncat cu nechibzuinţă din partea 
d-lui Grădişteanu.. 

”   

- Am terminat partea esenţială a răspunsului, ce . 
eram datori să facem adversarilor din Bucureşti. 

Dar acum vedem pe autorii eriticaţi din Revista 
Contimporană uitându-se cu mândrie la atacul ce d. 
Grrădişteanu la rândul său îl încearcă în contra: 
Concorbirilor literare, a acestei foițe tâmpitoare 

«
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(expresia d-lui Ureche), din care toate numerele de 
6 ani încoace nu-au avut nici a zecea parte din 

„ succesul: unui singur număr din Revistă (expresia, 
„d-lui Pantazi Ghica)şi pe care se însărcinează Pebista 
"a: 0 face cunoscută în ţară prin binevoitoarea, ei 
citare (expresia, d-lui P. Grădişteanu, toţi trei re- 
dactori-colaboratori ai Revistei Contimporane). , 

Insă faţă cu critica d-lui Grădişteanu. în contra 
„Conzorbirilor literare poziţia, mea este uşoară, fiindcă, 
este poziţia unei complete rezerve. Datoria, mea, 
(datorie ce o cred de oare care importanţă), eră, 

„de'a susţinea critica începută în contra 'Revistei 
Contimporane, în primele sale numere. Aici eră toată 

„chestia, şi în privinţa acestei chestii stratagema, 
d-lui Grădişteanu de a schimbă obiectul criticei, 
nu mă priveşte, fiindcă nu contribue în nici un 
mod la întărirea, sau slăbirea criticei făcute. 

Să, îi fost, scrise alte jurnale literare de mai nainte. 
„or cât de xău ar fi vrut, aceasta nu micşorează | 
greşelele relevate ale Revistei de acum, şi dacă în tot 

- timpul lor de 6 ani-provincialele Convorbiri din Iaşi 
nu ar îi fost alta, decât o foiţă tâmpiloare, aceasta, 
nu eră un motiv suficient pentru ca în capitala 
României, în care se concentrează toate ilustrările 
ei, la 1. Martie şi la 1 Aprilie 1873 să ni se pre- 
zente numerele din Revista Contimporană aşa cum 
ni sau prezentat. a | . 

Modul de apărare, ce se încearcă prin asemenea : 

contra-âtacuri, ne pare a se întemeiă mai mult 
“pe o.:sofismă oarecum populară, decât pe o idee 
“bine cugetată, şi nu înțelegem, cum s'ar putei vreo- 
dată examină legitimitatea unei critice din ceea 
ce s'ar fi zis mai înainte sau mai în urmă fără 
nici o relaţie directă cu ea însăş. Căci la între- 
basxea: care critică este autorizată ? răspunsul este: 
acea care îni limitele obiectului şi cuprinde ade-
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vărul! alt criteriu pentru judecarea ei nici nu 
poate există. Şi spre a arătă eroarea acelei sofisme 
populare chiar în poziţia, ei cea mai favorabilă, să... 

"admitem, că nu numai Convorbirile literare în 
totalitatea, lor, dar. în deosebi noi, care am început, 
critica contra Revistei contimporane, am dat prin 
scrierile noastre anterioare: dovadă, că suntem cel 
mai de rând autor al limbei române, că avem un 

“stil mai rău decât-acela al d-lui Pantazi Ghica şi | 

o aparenţă mai falsă de eruidiţiune. cu un fond: 
mai slab de cunoştinţe solide decât d. Ureche: 

totuş acest fapt nu ar nimici nici nu ar-slăbi. 
„. critica noastră în contra erorilor Revistei, dacă de. 

" altminteri este dreaptă în mârginile ei; s'ar vedea. 
atunci numai, că un scriitor, foarte. mediocru în 

propriele sale scrieri, a fost cu .toate aceste în: 
'stare să apere literatura în contra înjosirii ei din 
partea altora, şi noi am semănă acelui medic, care 

„— imeapabil” de a'şi face diagnoza sa, însuş — este 
„_totuş folositor prin facultatea de a: descopori re- 

lele; ce bântue pe alţii. | 
„Dacă un autor ar aveă această facultatea pentr 

„ viaţa literară, folosul lui nu s'ar putea tăgădui. Căci 
viaţa literară a dobândit caracterul unei deosebite 

- gravităţi, Ceea ce se serie şi se tipăreşte, nu mai. . 
rămâne” mărginit la cercul mic al amicilor şi cu-.. 
noscuţilor: un public imare şi necunoscut,. uneori | 
an întreg popor, 0 lume întreagă ia parte la acea 
lucrăre, şi nimeni nu poate prevedeiă cu siguranţă, 
cât bine sau cât rău va produce cuvântul aruncat: 
prin miilocul tiparului spre perceperea tutulor in 
teligențelor. Or ce caste, or ce jurnal devine astfel 
o întrebare de ordine publică, şi viaţa, literară a 
unul popor în întregimea lui, crescută prin liber- 
tatea fie căruia de aşi exprimă -opiniile, star. co- 
bori la cea din urmă degradare, dacă, nu s'ar simţă 
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şi. nu s'ar recunoaşte dreptul şi datoria cel puţin 
„a câtorva seriitori, de a veghiă, asupra celorlalţi 

şi de a le spune din când în “când fără nici 0 
cruţare: aici aţi greşit, dacă în adovăr au greşit. 

Numai aşa se poate susțineă întrun popor. acea 
'nepreţuită lucrare comună, care este primul semn 
de viaţă a, inteligenţei lui: căutarea, sinceră, a ade- 

- vărului. 
Şi fiindcă s'a pronunţat cuvântul adevăr şi fiindcă, 

"trebue cu toţii să dorim, ca sincera căutare a lui 
„să he scopul manifest în or'ce discuţie, să ne fie 
iertat — revenind la Revista Contimporană —să, pro- 
testăim în. contra, procedării ce şi-o permite în nu- 

“mărul din- urmă. Noi am fost surprinşi în modul 
„cel mai neplăcut, văzând alăturea de d. Ureche 
"şi pe d. Petre. Grădişteanu, de la care aşteptam 
păzirea condiţiilor elementare ale publicisticei, luând 
parte la o manoperă literară, despre a cărei dem- 
nitate se va judecă îndată. Ultimele citări şi re- 

"levări 'critice, ce cu părere de rău ne vedem siliţi 

* 

„să le mai. facem în rândurile următoare, nu vor : 
îi de prisos: căci în ele este vorba de lucrul cel 
mai grav, ce se poate întâmplă în publicitate, de 
răspândirea neadevărului cu buna, ştiinţă că este 
neadevăr. | ie 

D. P: Grădişteanu, la sfârşitul articolului său 
din Revista .de la 1 Iunie, îşi explică atacul nostru 
prin sistemul întreg al direcției nouă, “susţinute de 
societatea «Junimea»: din Iaşi, ne spune că această 
societate e organizată; pentru admirațiunea mutuală 

„şi că are următoarele principii: 

Numai literatura şi filozofia germani sunt co sunt; în şedală 
chiar se înlocuim. pe autorii latini cu autori germani; limba 

“să nu se mai poată înavuţi cu nici un neologism imprumutat 
“de la limba mumă, se contestă chiar ca limba latină să fie 

limba noastră mumă, E .
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Sub pretest de adevăr istoric se pune inainte ci Românii 
sunt o amestecături de Romani, de Slavi. şi de Germani. Pe 

„tărămul economie -şi social pedeapsa de moarte şi cosmopoli- 
tismul. Iacă în resumat direcţia nouă. 

; Despre o- pante a cestor afirmări. ale  d-nului 
i P. Grănişteanu,. cu toată inexactitatea, lor, suntem 

siguri, că d-sa le-a făcut de bună credinţă, închi- - 
puindu'şi că sunt adevărate. Dar o parte a afirmă- 
vilor d-sale sunt neadevăruri intenţionate, şi cu 
toată greutatea. acestor cuvinte, nu le putem re-. 
trage. o N ” 

lacă dovezile: 1) Poate pentru a prepară critica, 
admiraţiunii noastre, mutuale, d. Grădişteanu serie 
la pagina 392: | Sa | 

_ Genialul 4. Emineseu, po care direcţia nouă îl pune i- 
mediat alăturea cu d. V. Alecsandri! i | 

„ Direcţia nouă citată aici de d. Grădişteanu este. 
„titlul unui lung asticol' publicat de noi în Con- 
vovbiri 1), în care se cercetează, producerile mai 
nouă ale literaturi române şi, după ce sau citat! 
în fruntea, lor Pastelurile d-lui YV. Alecsandri, se 
face următoarea transiţie spre poeziile d-lui Emi- 
noscu.: | - 

Cu totul osebit în felul său, om -al timpului modern în faza 
lui trecătoare, blazat în cuget, iubitor de antitoze cam exa- 
gerate, reflexiv mai peste limitele permise, pănă acum aşa de puţin format, încât ne vine greu a!l cită îndată după Alec- - sandri, dar în fine poet, poet în toată puterea cuvântului, este d-nul M. Eminescu. '- IN i 

„Simpla alăturare a acestor rânduri pe lângă afir- 
marea d-lui Grădişteanu, că noi am pus pe Emi- | 
nescu imediat alăturea Gu d: Alecsandri ne scuteşte 
de a mai insistă asupra acestei prime dovezi 2). 

  

1) Vezi mai sus. pag. 161 şi urm. - ! - | „_3) Ce ar zice astăzi d. Grădişteanu, chiar dacă am fi pus pe Eminescu imediat alături cu Alecsandri, precum n'am făcut-o şi nu.o puteam face la 1872 numai după trei: poezii începătoare ale lui! ta .
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2) D. Grădişteanu atribue Direcţiei nouă că «limba 
să nu se mai poată înavuţi cu nici un neologism 
împrumutat de la limba mumă». 

Pasagiul nostru relativ la. neologisme în citatul 
-" articol întitulat direcția nouă este tmătorul : 

_ Cel din urmă semn caracteristice în stilul direcţiei noue, 
despre care ne-am propus si vorbim, este depărtarea neolo- 
gismelor celor de prisos. D. Odobescu de la început, d. Vir- 
golici în timpul din urmă pot servi de model în această pri- 
vinţă, care îşi are şi ea asemniitatea ei. Neologismele au a- 
juns a fi o adevărată îmbolnăvire literară la noi. 

Se înţelege de la sine, că acolo,.unde pe lângă cuvântul | 
slavon există un cuvânt curat roman, acestatrebuo menţinut 
şi acela depărtat. Vom zice dar binecuvântare, şi uu blagos- 
lovenie. Se înţelege asemenea, că acolo unde astăzi lipseşte 
în limbă un cuvânt (nu numai la termenii tehnici), iar idea 

- trebue neapărat să fie introdusă, vom “primi cuvântul între- 
__ buinţat în celelalte limbi romanice de astăzi. Suntem dar ne- 

. xoiţi să zicem primitiv, constituţie, disciplină ete: 
Dar nu se înţelege, cu ce drept am introduce fără nici o. 

normă cuvinte nouă chiar acolo, unde avem pe ale: noastre 
de' origine romană. Dacă d. e. am primit să se zică binecu- 
vântare în loc de blagoslovenie, nu putem primi să se zică: 
Venedictiume în loc de binecuvântare. D. Laurianu scrie în 
Istoria sa donuri în loc de daruri;- alţii zic terra în loc de 
pământ, cercustanța în loc de împrejurare, nui ani op în în loc 
de nu am "trebuinţă, Su7g în loc de se nasc tc. 

3) În scoală chiar să înlocuim pe autorii latini cu au- 
„Zorii germani ne atribuie d. Grădişteanu. Nu putem 

“ susţine că d-sa, a scris acest neadevăr curea credinţă, 
fiindcă poate s'a încrezut în colegul d-sale de la 
“Revistă, care afirmă acelaş lucru ja, pag. 324. Insă 

acest coleg de la Revistă, q. Alexandrescu Ureche, 

înaintează” neadevărul cu rea credinţă, fiindcă 
ne. citează însuş «vestita» noastă disertaţiune despre 

limba latină în gimnazii şi ne anunţă că va pu- 

blică, asupra-i o serie. de articole (pag. 311.) Ei bine, 
această zestita disertaţiune de la 1563, prima noastră, 

„publicâre în limba română, are titlul :
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Pentru ce limba latină este chiar în privinţa educațianii 
- msrale studiul fundamental în gimnaziu? - 

şi zice la pag. 22: 

Gradul suprem între toate studiile gimnaziale se cuvine dar 
limbei latine. Având ca limbă şi literatură în genere o sferă. 
din cele mai întinse şi predomnitoare în inteligenţa scolarilor, 
acest studiu, ca studiu antic, mai are şi propagă calitatea 
cea eminenti a întregei anticităţi, pe care unii o numnese 9- 
biectivitate, alţii realitate, şi a cărei esenţă este: a scoate 

- “egoismul sau mai bine imdividualismul din fiecare om şi al 
“supune pe acesta unei sfere superioare, adecă întru cât este 
cetăţean — statului şi disciplinei, întru cât este spirit gân- 
ditor — naturei inerului şi adevărului. Astfel subiectivitatea 
cu luptele nefericite ce le produce, lipseşte dintr'insa. Şi de 
aici provine impresiunea de repaos şi de mărime ce ne o pro- 

duce anticitatea, pare că dintr'un râu turburat intrăm în o- 
ceanul limpede ; de aici provine diferenţa că, po când în seri- 
erile moderiilor : auzim totdeauna vorbind un individ cu. 
mărginirea sa egoistă, în operele clasicităţii, în Tucidide, în 

-. Cesar şi în Salust nu: auzim pe istoriograf, ci pare că auzim 
însăş Istoria, în epopeele lui Omer şi în cântecele rustice ale 
lui. Virgilie nu vedem pe poet, ci: chiar întâmplarea şi reali- 
tatea poetică. Cu un cuvânţ: anticitatea şi studiul ei nu ne 
di o lume modificată prin creerii vre unui individ pronunţat, 
ii ne dă lumea simplă şi adevărată precum este în ea însiş. 
Aceasta este calitatea nemuritoare, care impune spiritului ju- 
nimii studioase direcţiunea cea, mai sântitoasă, care îi deschide: 
un câmp întins pentru activitatea raţiunii, însă o supune tot- 
de-odată sub legea naturei lucrurilor sau a adevărului și astfel 
îi taie din rădăcină aberaţiunea egoismului. Această calitate 
este puternicul argument, pentru care studiile clasice au fost 
pănă acum nutrimentul principal al inteligenţei în omenire şi 
vor rimânea totdeauna pănă când va fi vorba de bine, de 
adovir şi de frumos. Însă această calitate o împiirtişeşte limba 
latină cu liinba elină. Ceea ce este propriu. limbei latine şi 

"o înalţă peste cea elină din punct de vedere al instrucţiurii 
gimnaziale, este simplicitatea şi regularitatea gramaticei. Gra--. 
matica . latină cu cele mai puţine excepţiuni, cu o brevitate . 
lapidară, cu o rigoare şi energie de stil pare că ar fi gra- 
nit turnat, este unică între gramatice şi va rămânea prin 
urmare dea pururea cel mai bun fundament şi cea mai bună 
disciplină pentru or co parte a gândirii noastre. -» 

Multe lucruri sunt iertate într'o polemică. Dar
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a atribui uni om, care a scris aceste pagine. cu > 
unentusiasm poate prea juvenil pentru limba, latină, 

“în gimnaziu, ai atribui, că vrea să gonească autorii 
latini ŞI 'să'i înlocuiască, € cu nu ştim. care alţii, iacă, 

un lucru prea tare chiar pentru Revista Contim- 
- DOrGnă. - 

2) Se înţelege după toate aceste, că nu putei, 
să nu ne atribue şi d. Grădişteanu cosmopolitismul. 

Insă asupra acestui.punct în chiar-anticolul direc- 
„ţia nouă, la caxe se refere d. Grădişteanu, discuţia, 
eră lămurită,. Am susţinut acolo- -şiam dovedit că: 

Nici un singur articol din Convorăir ile literare în genere; 
nici o-singură propoziţie scrisă: sau pronunţată de subserisul 
în deosebi nu "susține cosmopolitismul; atât subscrisul, cât. 
şi ceilalţi membri ai Junimii din Iaşi sunt partizani ai ideei 
naționalități şi s'au” pronunţat totdeauna. în acest înţeles.) 

Ama citat acolo cuvintele noastre publicate în 
Scrierea. limbei române, am mai citat cuvintele d-lui 

„A, Xenopol din Convorbirele literare de la, 15 Iulie 
1868, am “arătat, că tot strigătul acesta de coș- 
mopolitism îndreptat contra noastră este 

o mistificare a opiniei publice. 

Nistificare a a fost inventată de aceia, cari s'au 
„aflat loviți prin critica noastră tocmai în punctul, 
„unde erau periculoşi pentru întărirea naţionalităţi 

„ xomâmne, a fost inventată de unii. dintre scriitorii 

“noştri din Austria, ale căror germamnisme au fost 
. criticâte 'de noi! (în Convorbiri * literăre de la 1 

- Iunie 1868), a fost inventată de partizanii şcoalei - 
“ Barnuţiu, căreia. i-am dovedit greşelele încontra, 
dreptului roman; 2.a iost dar inventată de aceia, 

  

9 Vezi mai sus,- pag. 200. - 3 E PI 
2) Vezi această, "cercetare critică i în vol. 2 al 1 ediţiei de faţă .



284 "RASPUNSURILE 
  

“cari, spre a depărtă atenţia publică de la o critică, 
poate incomodă pentru d-lor, s'autupilat sub steagul . 
«românismului» și au strigat în o mulţime de jurnale, 
că se atacă națiunea, când se atacau crudităţile 
d-lor literare şi. ştiinţifice, . 

A trebuit să vie şi d. Grădişteanu şi să ia parte 
a o manoperă, devenită prea ieftină prin mulţimea 

icelor ce au întrebuinţat-o înaintea, d-sale! 

„„_ Am terminat observările noastre la răspunsurile 
Revistei Contimporane. Ele cuprind din parte-ne 
ultimul cuvânt în această discuţie. | 

__ Răbdarea, cetitorilor a fost prea încercată, prin 
lunga expunere de pănă acum, şi noi nu am avea. 
nici un drept la indulgenţa lor, dacă analizarea. 
procedării literare a d-lor Ureche; P. Ghica şi Grădiş- 
teanu nu sar justifică, prin înţelegerea, răului, ce : 
nişte scriitori ca, d-lor pot aduce unei literaturi 
începătoare. Aa 

Poporul român, de câteva decenii, se află inundat 
sub formele nenumărate ale civilizaţiei apusene. 
Pentru el este astăzi-o condiţie de existenţă, de 
a resorbi din această inundare tot; ce poate fi folo- 
sitor spre înrodirea pământului său. _ 

Un singur mijloc ne este dat aici: munca cinstită, 
_Și clasele cele culte, cărora în prima, linie le este 
încredinţată, întroducerea nouelor forme în viaţa 
reală, sunt cele dintâi chemate la acea “muncă 
cinstită. Cu încordarea tutulor puterilor trebue fie- 
care din noi să lucreze în sfera ce şi-a ales-o: fie -. 
ea or cât de mică, numâi lucrul să fie făcut în. 
conştiinţă, | | 

Într'o asemenea, situaţie trebue să ne ferim mai 
ales de un pericol: de fraza goală, de iluzia, că 
formele deşerte pot ţineă locul fondului solid, şi



REVISTEI CONTIMPORANE . 285 
  

" acest pericol este înt aşa de mare în litorâtură ca 
-si în- politică. 

Lupta încontra lui ne pare a îi misiunea “princi- 
pală a criticei române. Fără îndoială ea nu va îi 
niciodată în stare să stârpească cu desăvârşire 

. fraza, goală şi acea iluzie. deşartă din viaţa publică, 
a poporului "nostru: se vor găsi totdeauna oameni, 
cari, esploatând aparențele uşoare, vor pune nălu- 
cirea în locul realiiiți şi caricatura în locul fiinţei 

| adevărate. 
"Totul este însă ca acestui fel de oameni să nu le 
fie îngăduit să ocupe locul cel de înunte în mişcarea. 
intelectuală a poporului lor. 
* Datoria şi folosul criticei este aici, de a 1 arătă, 

treapta pe care stau, pentru ca nu cumva încu- 
rajare a lor să producă în juna generaţie, ce'i în- 

E cunjură, falsa credinţă, că roadele se pot dobândi 
fără muncă şi laurii fără merit.. 

taie 
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