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In: timpul din urmă mişcarea politică şi literară, 

a României, începe. să .fie un obiect de mai mare 

luare aminte pentru Europa apuseană. a 
y 

Vitejia armatei noastre în răsboiul de peste Du- 

năre a, fost o surprindere pentru opinia publică a 

_ Europei, carepănă atunci eră deprinsă a-şi dobândi 

: cunoştinţele. sale despre noi_mai ales prin cores- . 

pondenţii de ziare. Astăzi oamenii luminaţi din 

străinătate par a simţi; că în privinţa întregei vieţe 

a poporului român au fost prea puţin şi prea, rău 

informaţi şi se întorc cu oarecare curiozitate spre. . 

cunoaşterea-unei naţiuni, ce a arătat o valoare mai! 

“mare decât i se'presupuneă. : | 

Se înţelege că o parte a acestui interes s'a în- 

dreptat şi spre literatura română, ca, spre manifes- 

ţarea cea mai directă a chiar firei poporului. Insă, 

din necunoştinţa limbei, interesul ar îi rămas za- 

darnic, dacă, cel puţin în Germania, nu s'ar îi aflat - - 

publicate tocmai în timpul'din urmă un şir de tra» 

duceri a multora din poeziile şi novelele, care au 

caracterizat literatura română din zilele noâstre. 

Dar aşa, întâlnindu-se şi interesul şi mijlocul de a-l 

mulţumi, s'a putut: produce în Germania o întreagă 

"mişcare de critică literară relativă la viaţa noastră 

intelectuală, adecă la acea parte a ei, care se gă-, 

seşte exprimată în. forma, poetică, . -. 

Ei
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Convorbirile literare!) se cred chemate a, da, seamă, 
cetitorilor lor despre acest fapt de oare-care însem- 
nătate. Vorbind însă de traducerile cele nouă, ni 
se impune datoria de a, reaminti împreună cu ele 

“ lucrările mai vechi ale d-lui W. Kotzebue, care pe 
timpul publicării lor nu au avut poate răsunetul 
meritat din cauza lipsei de interes, ce ne întâm- 
pină pe atunci în Germania, “dar care astăzi sunt - 
menite să ia locul ce-l merită atât în judecata, străi- 
nilor,: cât -şi- în recunoştinţa noastră... ... Re 

Cărţile germane, despre a.căror. primire. ne .pro- 
punem astfel să facem . o'-scurtă dare. de seamă, 
sunt” următoarele: i DRE a 
E - A. | Carmen Sylva şi Mite Kremnitz : Rumâiniische Dichtungen. 1“ (E'xol. în 12-06 VIII:r214" pag: Lipsca: 1881: la -WVIil- 
îi “helm Friedrich), a. Da IC E nu 2: D-na, Mite, Kremnitz: Rumtnische Shizzen. (| vol. în 12 aa. de AXII+232 pag. Bucureşti, 18117, -îa Socec). -* . 3. Acdeaş: Neue riimâinische Slizzen (1 vol. în 89 de VIII "- “161 pag. Lipsea,..1880 la W, Friedrich). 
"iza be Vu. on, Kotzebue;, Rumâinische. Volkspoesie. (1. vol. -în a o a 160. de; NVI-IT8 păg. Berlin, 1857 la Decker). : „6. Acelaş: 4448 der “Moldai. Bildey und Sliizzen. (1 vol. în 120 de 140 pag. Lipsca. 1860 la Carol B..Lork). .... ... 6. Acelaş: Lashar „Vioresku. (1 vol. in 8%ae 307 pag. Lipsca „1863 la Voigt & Giinther). . a 

„„ Drecem cu vederea; ! ca; fiind“mai în afară, de Obiectul” acestui: articol; traducerile d-lui Theochar 
Alexi ( huminische Kuistdichhingen; Kronstadt 1580), 

„Precum şi publicările novelistice din viaţa, societăţii române de Karl Bmil' Franzos, de' George Allan (aus der" rumânischen Gesellschaft; Leipzig, 1882, o „parte apărută şi în :isvista : din: Berlin Nord und | Biid dela August 1880); de AL.:-Brociner (Aus zacei Zonen. Rumniiinische Kulturbilder. Bremen 1880), ete. "Dar şi în darea de. seamă. asupra, cărţilor -enu- 
  

  

„Î) unde a apărut această dare de seamă, la 1 Iunuarie 1882. ”



"OSI STRĂISĂTATEA „9 
  

merate nai” sus! ne vom măzrgini a reproduce -pe 
scuit; câtevă din” opiniile criticilor germani” asupra 

“lot, fiind aici vorba — nu 'de părerea - ndăstră, ci 
de efectul" piodus asupra “publicului .striii prin li- 
teratura, română ajunsă la cunoştinţa, lui.. “Numai 
în privinţa “scrierilor d-lui Kotzebue pe "vom “per - 
mite a. spune şi păorâă, noastră "fiindcă nt -mâi 
ptitem 'contoliv” „opibăilă “presei dă timpul” pabli- 
Cănii lor, i i 

Cel mai mare răsunet din acele. 6 publicări a 
are în: momentul de.:faţă,. cea; însemnată, în rândul 

" dintâi”: Poezii: “romă înc, -traduse de Carnien: Sylva şi 
| publicate de dn na. Miţe'ISremnitz, care le-a înavaţit 
şi cu traduceri, de ale sale. După, o dedicare «la 
patria meâs (an: mieine Heăniăth) de: Carmeri: Sy lva, 

„şi-o scurtă. notiţă “literară! a, .edițoarei, cartea. cu- 
prinde 36 de poezii traduse :de: Carmen Sylva. şi 
-21:de.d-na Kremnitz. Din. poeziile traduse, cele mai : 
multe sunt de Alecsandri şi,.de : Eminescu, celelalţe 
de Bolintineanu, Iacob Negruzzi Şi Şerbănescu. 

"Se: ştie astăzi, şi prin. urmate nu comite nici 
0 indiscreţie, spunând-o” şi noi, că sub: pseudonimul 

* Carmen Sylva se ascunde, adică nu:se mai ascunde, | 

însăs Regina României Elisabeta, născută” “Prinţesă: 

„de Wied; “Poate această, ilustră provenienţă, a, cărţii 
a “contribuit” şi” 'eâ,“la; impresia: produsă în Germa- 
nia 'şi”a făcut-o aşă de xăspândită;' încăt; în. mo- 

mentul de faţă, puţine luni-după publicarea întâei 

„ediţii, se pregăteşte ediţia a doua 1). Casa Prinţiară 

de. Wied este bine însemnată în memoria, Germa- 

nilor, şi nu pentru - îritâia dată se întâlneşte un - 

repre ezontant al ei în sfera literaturei germane. Cu 

atât mai mare recunoştinţă trebue :să "avem noi 

“Românii pentru “Regina, â cărei venume Şi alee „că- 

  

   
   

7 - 
„ra 

1) Care.a şi apărut, dar tari dată, a
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rei lucrări au contribuit să ne facă mai bine cu:. 
noscuţi şi mai bine judecaţi în Germania şi Austria, 

De altminteri; oprindu-ne dela orce exprimare 
a părerii noastre proprie asupra traducerilor pu- 
blicate, ne măiginim a rezumă aici glasurile cri- 
ticei germane. ai DE : 

Literarische Beilage der Montags-Revue din 21 Max- 
tie 1881, după o. introducere asupra timpurilor 
vechi, vorbeşte despre literatura română de astăzi 
şi zica: | 

" România” poate privi cu mulţumire şi cu mândrie la creş- 
terea sănătoasă şi puternică a literaturei sale naţionale, care 
în poezia lirică a ajuns aproâpe la înălțimea celor mai fru- 

- moase produceri ale acestui gen literar la celelalte popoare. 

„Uimează apoi o laudă a lui Alecsandri: 
cel mai mare şi mai iubit pot al României, căruia izvorul poeziei lirice îi curge nesecat, . | a i 

şi reproducerea, poeziilor sale «Stelele» (doină) şi 
«Fântâna» în traducerea, Reginei: - Sa 

» După Alecsandri trece de cel mai însemnat poet M. Emi- - hescu, reprezentantul pesimismului. Insă multe din cântecele > sa'e sunt lipsite de claritate şi de preciziune.. Câteva poezii lirice ale acestui autor le cunoaştem de ma: nainte din Ge- Jenwart (vol. XIV No. 29, vol. XV No. 17). In totalitate - „Spiritul. său se, arată înrudit cu al lui Leopardi, e 

> Se reproduce după aceasta, în traducsrea, «măeas: trâ». a Reginăi, «crăiasa, din poveşti» de Eminescu. - Articolul urmează : o 
-Un poet: de talent este Iacob Ne oet' de + | gruzzi, ale cărui poezii plac prin simplicitatea lor naturală. 7 ” 

Se „vorbeşte apoi despre «probele frumoase» de poezii ale lui Şerbănescu, se reproduce. «Sărutarea» lui „ŞI se amintesc «admirabilele» trei balade 'de Bolintineanu: Ă Cu aceeaş recunoaştere a valorii poeziei române .
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și a meritului traducătoarelor se exprimă 1/agde- 

burgische Zeitung din 18 August 1881; cu laudă, 

dar cu mai multă rezervă,. Si. Petersburger. Zeitung 

din 27 Iulie 1881; cu admirare pentru regina tra- 

ducătoare, dar cu puţină cunoştinţă, de cauză, o 

notiţă din Neue Freie Presse dela: 1 Martie 1881; 

cu multă căldură un articol din_rivista internazio- 
male, asemenea dela 1 Martie. Sa 

„In fine, ca să lăsăm la o parte pe celelalte, Neue 

preussische (Kreuz-) Zeitung (No. 22, 1881) zice între- 

altele : - | e a 
. . . - îs . . i pu te y Ă . .. 

Poeţii traduşi ne conduce într'o lume particulară. Pare-c'ar |. 
fi un văl uşor care este aruncat peste toate aceste cântece; 

deabia se iveşte o isbuenire mai vie a bucuriei; iubirea în- 

flicărată a patriei este însă o temă adeseori tratată. Conside- 
rând aplicarea muzei române spre tzisteţă, nu este de mirat 

că a produs şi un reprezentant al pesimismului, M. Eminescu, 

ale cărui poezii sunt în colecţia de faţă cele mai însemnate. 

" lângă acele ale “lui Alecsandri, poetul de “predilecție al pa- 

triei sale. SE : 

 Precând la.a- doua şi a treia din cărţile enu- 

“mărate mai. sus, vedem în Schiţele române, intro- 

duse şi traduse de dna, . Kremnitz, o. ochire asv- 

pra. literaturei române dată sub formă de prefaţă; |. 

apoi urmează traduse: Crucea din Sat şi Popa 

"Tanda, de Slavici; Popa Gavril şi Cucoana Nas- 

"tasica, de I. Negruzzi; Mihnea cel rău, de Odo- . 

bescu; povestea. Doi feţi cu stea în. frunte, după 

redacţiunea, lui Slavici, şi Şanta, de N. Gane.  - 

Nouele schițe române, publicate de aceeaş autoară 

cuprind traducerea a două, novele de Slavici: Gura 

Satului şi Budulea “Taichii, a două, novele de: Gane: 

Andrei Florea Curcanul şi Sfântul Andrei, şi a unei 

copii de pe natură de I. Negruzzi: Ioniţă Cocovei. 

Din acăâste traduceri, «Chira Satului» apăruse mai . 

nainte cu ilustraţiuni în revista Ilustrirte Well 

(Hallberger, N6. 22 şi 23 din 1819), iar «Andrei
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"Florea, Curcanul» în revista, Nord und. Siid (red. 
Paul. Lindau, „numărul. de la Decemvrie 1879)... 
Rezumând: aici.: unele. din părerile criticei ger- mame. asupra. acestor lucrări, lăsăm la, o parte no- tiţele, :dealtminţeri foarte favorabile, publicate în unele organe de mai puţină, însemnitate, pentru opinia literară . în Germania, precum sunt. Europa * (No. 12 din 1881), TViener Allgemeine Zeitung (No. 233 din.1880), Berline”, Premăenblatt (No. 207 din - 1980). etc. precum. şi „critica..d-lui Remy din .Vos- sische Zeihing, reprodusă, în întregul ei în «Con- vorbirile literare» de: la 1. Ianuarie 1878. o : In Bldter fiir literarische” Unterhaltung No. 40 din 

- Ruminisch. Shizzen otg. Aceste. novâle ţărăneşti, poveşti - Si.istorioare; pline. de “atracţie” şi scrise cu ihimă, sunt intro- | - duse din partea, tradneătoarei ptin 09 ochire asupra desvol- tării. literaturei române, Primele patru novele de Slavici şi Negruzzi sunt; bogate în observări fine, toate pline de un hu- mor adevărat, însuflețite de o veselie aleasă, şi se citesc în traducere ca nişte lucrări de mare însemnătate. Unele amă- nunte, d. e. cum fiecare din cei "doi amanți, Bujor Şi Ileana. " stăpâniţi de patimii; părăsesc: noaptea repaosul lor, cum fata pi se-duce la maina încă neinduplecață a iubitului ei; Bujor în „.„aceeaş, intenţie la tata Ilenei ; apoi metoda popei Tanda care .. dintr un sat căzut; în mizerie * (Sărăcenii) fade mai întâi prin " predică; apoi “brin- batjocură, apoi - prin mustrare -şi în fine prin un admirabil. model de muncă, un şat plin de bosăţie, merită cea mai mare laudă şi sunt deinne de punctul de ve- dere. al unei inalte culturi. Plin de măduvă 'este naraţiunea | «Milinea cel: rău», foarte plăcută: povestea .edoi: feţi :cu stea "în frunte», care. în. parte aduce aminte de poveştile germane, Şi interesantă -novela -«Şanta». Cartea întreagă stă cu mult. deasupra: literaturei de romane: obişnuite, 'şi novelele țără- esti ale lui: 1. Negruzzi şi Slavici-'se pot pune alăturea cu = “ale lui Auerbach,.. aa ae i, E 
Din -aceeaş revistă pag. 137. şi 138 din 1881: 

4 Afeue Rumiănische Shizzen, ot. Traduciitoarea urmăreşte scopul de a câştigă câţivă-noi amici pentru literatura română. - Nu toate novelele vor contribui la aceasta. Unele din elo Stint” prea neinsomnate în cuprinsul lor:sau,.ca novela popu-
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- slară. din Transilvania «Budulea Taichii», de o.nesuferită lun-. 
sime. Insă cele două novele puse cu drept ciivânt în fruntea 

“cărţii, «Gura Satului» de. Slavici şi «Andrei Florea» de Gane, 

produc din contra un efect inai.mare decât îl aşteaptă tra-. 
duciătoarea: ele ne pun în. stare să privim foarte deaproape 
în viaţa ţăranului român, adică a naţiunii române aproape 

întregi ; ne. arată omul din popor în paşnica idilă săteani şi 

în vârtejul bătăliei, şi .no dovedesc în mod evident, că ultimele 

" fapte răsboinice ale-ltomânilor au deşteptat simţimântul na- 

- ţional al acestui popor, despre care piină 'acum abia se fiiceă, 
- atintire, şi au deștoptat totdeodată o puternică lucrare literară. 

7 Timează ăpoi o abaliză a cuprinsului celor două 
novele de Slavici şi. Gane, cu. relevarea, textuală, 
a unor pasaje marcante. .- 

“ “Magazin fiir die: Literatui deş. Auslandes (No. 22. 
1878) înt'o întinsă dare de. seamă scrisă cu o vie 

simpatie. pentru obiectul traducerilor doamnei 

Kremnitz; zice între altele: . - 

Cartea produce un interes călduros pentru .poporul.român... 

Figurile sunt atât de vii şi zugrăvite cu un realism atât de pal- 

pabil, încât nu ne putem îndoi, că ele au fost luate” din viaţa 

adevărată,;. Or cât do deosebită ar fi materia şi concepţia 

acestor novele, în 0 privinţă le este tuturora întipărităi inarea 

unei literaturi tinere, care” înâintează cu multă. pază... pe o 

“seale puţin bătută. In toate lipseşte elementul, în care litera-. 

“ tura Europei cu civilizaţia. veche. işi. află în ziua. de astăzi 

punctul. do gravitare : analiza psichologieă. "Această lipsă de- 

vine aici, după materia trătată;- când un defect, când un me- 

rit. Idila «La crucea din sat> de I. Slavici nu are în simpli- 

citatea ei. naturală şi.în. descripţia, ci puternică trebuinţi de 

„a desvoltare- psichologică., Acoşti oameni simpli nu reflectează, 

"asupra faptelor .lor, care.sunt .spontanee „ca ei înșii, ci Stau 

- înaintea noastră -aşa cum au. fost scoşi. din viaţă... Schița lui 

Slavici este, prin privirea ei clară asupra-vieţii ţăranului român, 

cea mai remareabilă şi cea mai originală dintre toate... Chiar 

Şi 'miei “lucruri. exterioăre, cum. sunt d.: 6- numele .de- femci 

RE pline: de dulceaţa:. vocalelor: ne ating. în mo plăcut... Cele | 

„___: două schiţe do L. Negruzzi, « h 

:. “siea» întrec această novelă-simplă in ceca' ce: priveşte 'iăes- : 

-- tria” deseripţiei; dar nu le -esţe atât de” hotăritiimprimat?spi-: 

    

;. «Popa Gavril» şi «Cucoana Nasta- 

ritul” specific românese. «Popa, Gavril». e o, mică capodoperă 

-:de humor, âre. înşă.o trăsătură predomihanţ 'rusească, care în - 

«Cucoana. Nastasica» iese "şi niai "mult la iveală... Autorul işi 

-
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desemnează micul: tablou Cu atâta precizie şi cu atâta, sigu- ranţă realistii, încât parcă avem înaintea. noastră o schiţă a marelui, descriitor al moravurilor ruseşti, numai cu mai pu-. „țină psichologie de cum obişnueşte Turgeneft... In «Popa + Panda» de I. Slavici şi în <Şanta» de N. Gano se dă însă pe faţă lipsa unei concepţiuni mai adânei,.. - " 

In Gegeniwavt (No. 31, 1879) cetim: despre ace- leaşi traduceri între altele: _ | a 

plină de căldură a vieţei poporale române. S'a făcut atâta - „abuz de vorba ironică despre «naţionalităţile cele interesante». Insă viața populară. română e într'adoviăr interesantă şi nu merită ironie.. Ea posede o comoară de cântece populare, de care nu are să-i fie ruşine (a fost "dintru 'ntâi adunată de Alecsandri), are proverbe pline de înţelepciune. Intre poves- tirile comunicate aş vreă să relev mai ales dout: «Popa Ga- vrib de Negruzzi şi «Popa Tanda» de Slavici, două portrete | do. preoți ortodocşi dela sat,: zugrăvite cu mare claritate, o imâgine luminoasă şi o imagine întunecată din istoria lor. Cea din urmă, de Slavici, 'este un mărgăritar al cărţii, chiar din "- punct de“ vedere al operei de artă în sine, făcând abstrac- ţiune de valoarea ei pentru istoria culturei... ” 

Valoarea principală a, âcestor povestiri stă. în înfiiţişarea 

4 

. Urmează apoi o analiză, ai novelelor Popa Ga: vril şi Popa Tanda. 
Cunoscutul etnograf şi li mbist Lorenz Diefenbach zice în Volkerkunde Oşteuropas, vol. II pag. 187, 

asupra aceloraşi scrieri: . 
Cele două novele sătene de Slavici (Crucea din sat şi Popa Tanda) stau pe aceeaş treaptă cu cele mai bune novele ger- „+ mane de felul lor. Istoria lui Gane (Şanta) e mişcătoare, iar „povestea (Doi feţi cu stea “n izunte) o minune... 

Luând cunoştinţă de aceste apreţieri ale criti- cel germane, mulţi cetitori vor constată poate cu părere de rău, Că scrierile unor autori. de ai noş-: tri, pe care străinătatea, îi înalţă alăturea, cu Tur" senew şi cu. Auerbach, Sunt mai puţin cunoscute ŞI par a îi mai puţin Preţuite în patria, lor proprie. 
i



E ŞI STRĂINĂTATEA p. 19 

Dar aceasta să o spunem încet şi numai între 

- noi, ca să nu ne audă străinii. Iar pănă când vor 

ajunge şi străinii să me 'auză şi să ne înţeleagă în 

chiax limba noastră, să sperăm că, ne vom fi în- 

'dreptat şi vom fi ieşit din nepăsarea, în care ne 

aflăm astăzi. De a 

Nu putem încheiă un articol despre literatura 

română în Germania, fără a vorbi cu recunoştinţă 

de lucrările mai vechi ale d-lui de Kotzebue'!). 

Dacă în rândurile următoare ne încercăm. a ne în- 

deplini această, datorie, sperăm. totdeodată, că fa- 

_voarea ce au găsit-o în literatura: germană ulti- 

mele traduceri, se va, răsirânge şi asupra scrieri- 

lor d-lui Kotzebue şi va redeşteptă în conştiinţa, 

"publicului cetitor de astăzi aducerea, aminte a aces- 

tui. cunoscător şi prieten de -frunte. al poporului 

rOMÂN. | a Sa 

Locul cel dintâi, atât în privinţa cronologică, 

cât şi în privinţa * meritului, îl ocupă traducerea 

poeziilor române de d-nul Kotzebue în «Pumâni- - 

sche Volkspoesie».. dela 1841. Cartea, dedicată d-lui . 

Alâcsanări, cuprinde între altele Mioriţa, Toma Ali- . 

moş, Meşterul Manole, Blăstemul, Movila lui Burcel, 

Inşiră-te Mărgărite, şi ca apendice” două, poezii de 

Conachi şi câte una de Constantin Negruzzi, Sion 

şi Creţeanu. Poeziile.populare sunt urmate de note 

explicative. - Traducerea d-lui Kotzebue este din" 

cele mai bune, şi cel ce cunoaşte amândouă lim- - 

bile, rămâne surprins de arta, cu care.traducăto- 

rul a ştiit să reproducă, într'o limbăraşă de heto- 

rogenă, precum este cea germană, o parte esen- 

ială a farmecului poeziei populare române. | 

Meritul d-lui Kotzebue este cu atât mai mare, . 

1) Vezi şi: mai jos notiţă dela, 1887: «întru amintirea lui YVilhelm . 

de: Kotzebuo». - *" Oa INCI A Aia a it 

+
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cu .cât. însăş. literatura, germană, nu-i oferea, prea, multe. exemple. de traduceri, bune. Este curios să - vezi „tocmai: în. Germania disproporţia, între, cali- tatea, şi cantitatea, „traducerilor: .ce se publică. De când: cu' Sfimmen. der Voeller. în Liedern. ale bătrâ- nului Herder —a, trecut un secol de atunci— Ger- manii s'au arătat a, fi: națiunea, care se interesează mai mult de'spiritul literar al.altor.popoare. Suma, de traduceri ce apar în Germania: din Îranţuzeşte, englezeşte,. italioneşte, etc... .este foarte mare ŞI în- trece singură toate traducerile făcuţe în celelalte limbi, atară, de: literatura, ştiinţifică, în care Franţa. 

  

„de câtva. timp încoace. urmăreşțe cu mare silinţă 

„am atins. acest punct . numai Pentru a ne putoi 

producerile străine. Dar „Obiceiul Germanilor de a traduce 'romanurile; dramele, şi poeziile. altor. po- poare, nu pare a -le fi întăriţ; şi arta, de a traduce, şi uşurinţa,. greutatea, stilului şi neprice crea. mul- 
aL UŞ Se gleu a NC] od , tor: traduceri . germane a, ajuns.să fie un fel de ca- . lamitate: literară, încontra, căreia. de „altminteri se ridică: astăzi cu „energie. însăş critica, germană. Nu este- chemarea noastră-de a intră aici în amănunte ; 1 

„bucură cu atât mai. mult, de traducerea. d-lui. ot-: „izebue,..care. se înalţă. cu mult, deasupră, celor mai „ multe lucrări de. felul: ei. Cine a.putuţ traduce d. e. pe. oma. Alimoş, precum se.vede tradus. în pag. "15:20 din.castea, d-lui otzebue, merită epitetul de a: fi-un ; traducător „din; .cei de frunte: şi de model, ce. vederi că.i se dă, în prefața, la Rumă- nische. Sliizzen.. şi: la. Rumânische. Dichtingeni. ui "Celelalte: două...ciurţi “ale d-lui Kotzebue ies din cadrul articolului. de. față, n efiind, traduceri din ro: "-mâncşte, ci. lucrări originale.ale. autorului. Însă Tha 
„moldoveni şi. este tractată cd aţ cauză, cu “atâta: iubire "de 'adesă 

teria acestor Incrări esto luaţă, din viaţa Românilor 
âta cunoştinţă, de 

» şi totdeodată, cu 
N 

- - 

x.
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atâta, iubire a Românilor încât ne înfăţişează despre 
ţara noastră de-acum :30 de-ani o icoană credin- 
cioasă, care trebue 'să contribuc şi ea. a ne face 
mai bine înţeleşi şi mai bine văzuţi în străinătate. 
Noi ne vom îngriji ca aceste scrieri ale d-lui ISo- 
tzebue să “fie traduse în româneşte, căci dacă ele 

„pot fi interesante pentru Germani, vor fi: de sigur cu 
atât, mai interesante şi mai preţioase pentru' Ro- 

“ mâni, cărora le înfăţişează oglinda unor. vremuri 
entru totdeauna trecute 1). : a 
Bilder und. Skizzen- aus der dMloldau ne dau urmă-. 

- toarele «copii de pe natură» din societătea, noastră, - 
dintre 1852 şi-'1856: o vânătoare în Moldova, mâ- 
năstirea Tomihatica (Varaticul);. băile dela Slănic; 
o istorie ţărănească; o'vizitare a.bâlciului sau a 
«iarmarocului» din Fălticeni. Toate sunt scrise cu 
vioiciune; cu îngrijire pentru amănuntele împre- 
jurăzilor reale şi, pe lângă unele muștrări meritate, - 
cu bunăvoință pentru noi. Numai: douăzeci şi cinci 
de ani?) au trecut dela epoca descrisă: acolo, şi 
deabia ne mai putem recunoaşte. în- schiţele d-lui 
IKotzebue. Viaţa bosrească, din povestirea; dela, în- 

„ceput s'a schimbat astăzi pretutindeni, categoria 

a treia a călugăriţelor, de care se plânge autorul: 
cu drept cuvânt (fetele de boer duse cu sila la călu- 

ur gărie), a dispărut asemenea din mânăstirile noastre, 

băile dela Slănic s'au reformat şi ciarmarocul» din 

Fălticeni a încetat de mult să mai fie ceea, ce eră 

pe atunci. Numai ţăranul român în bine şi în:rău 

> 

şi frumuseţea naturei au rămas neschimbate şi sunt - 
încă elementul statornic îni marea mişcare a ţării 

xomânsşti. 

  

1) "Vraducerile, de care se vorbeşte aici, sau şi: publicat de atunci: 

- încoace, şi anume. Schiţe din Moldova (Bucureşti, Haimann, ediţia a 

2-a 1886), şi Lascar Vioreseu (ibid. 1892), amândouă țraduse de d-na A. M. 
Sa SA 

N 2 Acum (1908) 52 ani. 5 RIS IULECA 
T. Maiorescu. — Critice, Vol. III. . ( asha 0 e 

” . Vi i .   
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Pe o scară mai întinsă ne dă şi romanul Lashar 
Vioresku o descriere a vieţei noastre sociale din 

"generaţia trecută, adecă de pe la 1851, şi ne în-. 
fiţişează tocmai -transiţia dela, obiceiurile vechi 
spre spiritul cel nou al generaţiei după 18548..Con- 

_trastul între junele Lascar şi bătrânul Ilenachi în- 
sufleţeşte întreaga lucrare, şi mai ales figura. lui 
lenachi este o creaţiune ce. poate stă alăturea, eu 
cele mai însemnate produceri ale romanului modern. 

_„ Incheiând aci darea, noastră de seamă, nu ne.pu- 
“tem opri dela încercarea, de a ne explică fa: 
voarea, neaşteptată ce au găsit-o mai ales în Ger- 
mania literatura poetică a unui popor, care pănă 
atunci fusese. întâmpinat sau. cu nepiisare sau cu 
antipatie. - 

: Ceea ce a trebuit să placă străinilor. în poeziile 
lui Alecsandri, Bolintineanu, Eminescu . şi Serbă-. | 
nescu şi în novelele lui Slavici, Negruzzi şi Gane. 
este, pe lângă măsura. lor estetică, “originalitatea 
lor: naţională. Toţi autorii aceştia, părăsind oarba. 
imitare a, concepţiunilor străine, s'au inspirat, de 
viaţa, proprie a poporului lor şi ne-au înfăţişat ceea, 
ce este, ceea ce gândeşte şi ceca, ce simte Ro-. 
mânul în partea cea mai aleasă „a firei lui etnice. 
Acest element original al materiei, îmbrăcat în 
forma, -estetică, a, atei. universale, păstrând şi în 
această, formă ca o rămăşiţă, - din pământul său 
primitiv, a trebuit să încânte pe tot omul lu- - 
minat şi să atragă simpatica lui luare aminte asupra 
poporului nostru. Căci or-ce individualitate de po: 
por îşi are valoarea ei absolută, şi îndată ce este 
exprimată în puternica formă a, frumosului. întâam- 

„pină un răsunet de iubire în restul omenirii, ca o 
“parte integrantă a ei. = 

La această cauză generală, se mai i adaogă în deo-. 
“sebi pentru novelele lui Slavici, Game. şi Negruzzi
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, 

întâmplarea favorabilă, că, ele se găsesc în. armo-: 
“nie în privinţă obiectelor ce. ni le înfăţişează, şi 
care sunt mai ales figuri tipice:din popor, cu”un 
întreg curent al gustului estetic în Eur opa, curent 

„pe care noi îl credem foarte sănătos. şi în urma, 
“căr uiă; romanurile ărăneşti Şi descrierile tipice au 
„ajuns să fie cele mai preţuite produceri ale: litera- 
turei de novelişti. - 

Poate' nu se va găsi nepotrivit, dacă, pomind 
" dela novelele noastre populare, ne:oprim ceva rnai- 
mult asupra unei: discuţii estetice, care se află în 

legătură, aşa de strânsă cu mişcarea, noastă literară. 
“Citire ea unor romane şi novele ca Lascar Vioresei, 

de Kotzebue, ca Buna pescuirt a spâniolului Alareon 
" (vezi. «Convoibirile literure» dela 1 Ianuarie 1881), 

„ca Babbiata lui Heyse, ca.Gura Satului de Slavici,” 
Amintir ile din copilări ie de nepreţuitul Creangă, La . . 
mare: au diable şi Petite Fadelie de, George “Sana, 
Madame  Bovary de Flaubert, Memoriile “unui vâ- 
nător şi Nov de 'Purghenew,- Norocul: în : Roaring- 
„Camp 'de Brei-Harte (vezi «Convorbirile literare» 
delă 1 Ianuarie 1874), David Copper: field de Dickens 
şi mai presus de toate Ut mine Stromtid de Fritz. 
Reuter, ne-a întărit; în convingere ea, :că, se poate 
formulă, de-adreptul un nou principiu estetic în. 

„ privinţa romanului modern, în deosebire de tragedie. 
.Se-ştie, şi acest punct” se află studiat în multe: 

tractate de estetică şi formulat şi de Goethe, că 
în tragedie: persoana principală este mai întâi de 
toate activă, aste izvorul propriu al faptelor sale, 

- prin care: se înlănţueşte catustrofa finală, şi în ' 
această activitate problema tragică este cu atăt mai. 
clară, - şi. cu atât mai măreaţă, cu cât acea per soană, 

- este mai puternică, mai puţin strâmtorată prin măr- 
„ginirea,. împrejurărilor. şi prin „urmare .mai liberă 

să,- lucreze. după . firea. sa, individuală. . Deaceea . 
o - SU, 

. 

. ,
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„subiectele tragediei sunt mai ales regii şi'eroii, în 
genere. un.tip de o puternică 'individualitate, :dar 
fără nici o mărginire .naţională şi afară de orce 
„idee tipică de clasă. : m 

-In roman şi în novelă din contra persoana prin- 
cipălă, este în esenţă pasivă şi, departe de-a stă- 
pâni la început împrejurările, este ea stăpânită şi 
“bântuită de ele şi trece prin conflicte tocmai din 
cauza, întâmplărilor din. afară. Deaceea, susţinem 
acum noi,:subiectul propriu al romanului este viaţa, 
specific - naţională, şi persoanele principale trebue 
să. fie. tipurile:unor clase întregi, mai ales a ţă- 
ranului şi a claselor de jos. Căci o figură din popor 
este dela început; pusă sub stăpânirea împrejurănilor 
ca: sub o fatalitate, ea poate fi pasivă; fără, a fi 
slabă, fiindcă înfăţişează; în sine toată -putereă im-: 
„personală a. tradiţiei de clasă, şi totdeodată ex- 
primarea simţirilor: şi: pasiunilor „ei poate fi mai 
clară, fiind mai primitiv firească şi mai puţin meş- 
teşugită prin. nivelarea culturei. mai înalte. 

Deaceea, şi vedem, că romanul poporan se poate: 
înălţă la, o-culme de emoţiune ce-l pune alăturea. 

„cu adânca mişcare a, tragediei; la 'care nu ajung: 
romanurile din societatea de cultură, cosmopolită, 

"şi scene ca acâea, în care Havermann din Ut mine 
" Stromtid părăseşte cu o acţiune violentă pe stăpânul - 
său Axel, sau în câre Miron Gin Gura satului; des- 
„părţindu:se de Marta, îşi frânge îluerul de genuchi: 
şi pleacă din sat; sau în care bătrânul lenachi din: 

„Lascar Viorescu nu ştie să, zică, soţiei sale dinaintea. 
„iconiţiei Maicii Domnului decât; simple cuvinte «nu mă părăsi», sunt de o putere mişcătoară de gradul 

„cel mai înalt şi pun efectul romanului în linie pa... ralelă cu cel formulat de Aristotel pentru tragedie: 
de a produce adecă, deşteptând. un fior de frică _ŞI de compătimire în cetitor, o catarsis, o înălţare: 

po | 
e
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“Şi: purificare a acestor pasiuni. Dar pe când eroul 
tragic ca tip individual poate exisă în. toate ţările  . 
(Eairalet nu e "specific danez. Antigone nu e nu-.: 
mai greacă sau «Misantropul» francez), - eroul ro- 
mantie este mai bine caracterizat prin tipul său 

- naţional, cu care. nu. poate există. decât întrun - 
“anume popor şi înta'o anume ţară (Havermann e 
specific german, Miron român, Madame -Bovary 
franceză, Stumpy californian, Bumple : englez); şi 
pe când eroul: tragediei, împins de, puternica sa, - 
personalitate, îşi crează însuş prir simţirile ş şi faptele 
sale conflictul împrejurărilor şi o catastrofă în ac- 
iune, eroul romanului se află, de mai nainte pus! 
întrun mod fatal în limitele de clasă şi în limitele . 

+ de naţionalitate, şi evoluţiunea,. lui stă, în lupta, de 
suferinţă cu aceste limite spre o catastrofă în sim- . 
ţimânt. În această, evoluţiune eroul romantic se 
înalţă din strâmtoarea, timpului ş şi a spaţiului spre 
o simţire . universal omenească, şi catastrofa . lui 
psihologică, samănă cu. momentul, în care un râu, . 
ţinut; pănă atunci în îngustimea,. ţărmurilor, se 
“varsă deodată în oceanul” nesfârşit. Sa 

"Teoria 'romanului expusă “aci, ca toate teoriile 
: estetice, nu vrea; să fie o formulare. absolută; în 

- deosebi nu vrea să condanine. romanurile nioderne, 
care “nu -ar îi o reprezentare a figurilor tipice dintr 
un popor: dat, -şi să recunoască exclusiv numai 

vomanurile claselor de jos. Nici tragedia nu. este 
exclusiv mărginită la.- regi şi la eroi, ci există şi 
tragediile aşa numite „burgeze, precum-e «Cabala şi - 
Amorul». de. Schiller şi «Nora». de- Ibsen... . 
"Dar ceea ce voim să zicem este, că. precum tra- 
gedia prin chiar. natura, ci a fost silită să-şi ia mai - 
âles regii şi eroii . drept. persoane principale, tot 
aşa romanul este” şi .va fi din ce în ce mai mult 
siliţi să- ŞI caute elementul său propriu în „tipurile | 

7
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mărginite ale unei anume clase sociale dintr'un: 
„anume popor, de regulă ale claselor de jos.. Căci, 
„mai ales tipul poporan este nemeşteşugit şi se imm- 
“pune cu -realitatea unui product al naturei pri- 
mitive. Figurile romantice din societatea înaltă sunt. 
întru câtva, rezultate ale convenţiunii; simţirile lor 

“sunt în mare parte meşteşugite “prin modă şi tre- 
cătoare ca şi moda. Conflictele de salon ale dom-: 
nilor şi doamnelor lui Octave Fenillet vor fi tot 

"aşa de 'sarbede şi “fără interes peste o sută de ani, 
precum sunt astăzi Pamela, şi Clarissa, lui Richardson 
de acum .o sută de ani, pe când Sancho-Pansa şi 
Vicaxul dela Wakefield trăesc din viaţa veşnică, 

"a omenirii. Ea i 
Insăş firea omenirii şi nu moda, convenţională 

este obiectul artei- novelistice; deaceea, tipul po- 
poran este” materialul ei, şi nu figura, din salon. - 
„Tot aşa statua frumoasă înfăţişează conturele ti- 
pice ale omului, fie nude, fie astfel învălite încât 

linia, lor se apară cu claritate. Venus de la Milo 
este pe jumătate .nudă, Pudiciţia din Vatican este . 
în haină transparentă; iar statua. unei femei îm- 
brăcate -după cea din urmă, modă de la Paris ar .. 

Îi poate o caricatură, ai 
„Dar lăsând la o parte teoria romanului expli- 

cată mai sus,.un lucru rămâne sigur :' că romanu- 
rile poporane de îelul celor citate în articolul de! . 
faţă, sunt primite -astăzi cu o, deosebită favoare în 
lumea apuseană şi că, a fost prin urmare o coin-: 
cidenţă fericită ca, literatura, noastră mai nouă să 
poată da cetitorilor străini tocmai nişte probe alese 

„din acest gen: | Aa . 
Noi Românii însă trebue să ne bucurăm văzând 

că,. după ce mai multe generaţii ale tinerimii noastre au primit atâtea idei de ştiinţă, şi atâtea simţiri de artă, din străinătate, a, sosit: timpul că şi noi .
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să putem răspunde cu ceva, şi că tânăra literatură 

română a fost în stare să dea bătrânei Europe pri- -. 

lejul unei emoţiuni estetice din chiar isvorul cel. 

_curat al vieţei sule populare. - 

IL 

In partea dintâi a, cercetării de faţă am făcut o 

“ dare-de seamă asupra, primirii, ce au aflat-o în Ger- .- 

mania traducerile unora din poeziile - şi novelele 

române. ă e | E 

Văzând favoarea, de care sau bucurat în stră- 

inătâte aceste probe ale literaturei noastre, nu ne 

putem ascunde părerea de rău, că numai prin poezii 

şi prin novele ne-am manifestat viaţa intelectuală, 

şi că nu am avut şi piu avem din toată viaţa noastră . 

-. publică de vro treizeci de ani încoace aproape nici 

„o lucrare, pe care să, .o fi putut arătă oamenilor 

luminaţi din Europa ca o dovadă aactivităţii noastre - 

ştiinţitice. | CC 

+ Lucrul. merită, de sigur cea mai serioasă luare 

-- aminte, şi întrodus precum este astăzi Regatul Ro- 

mâniei în familia cea marea Europei apusene, el - 

axe şi datoria de a se întrebă, care este pârtea de 

cultură şi suma de adevăruri ştiinţifice, cu care 

cuntribue la comoara, generală a cunoştinţelor ome- 

meşti. o a N o 

Două lucruri aşteaptă străinii şi sunt în drept 

să aştepte dela ştiinţa, română: istoria patriei noastre 

şi cercetarea limbei noastre materne. . n 

Cum răspundem noi la, aceste aşteptări? 

Ştiinţa Istoriei (dacă, putem numi Istoria o ştiinţă) 
este aproape părăsită în generaţia română de as- 

e.
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tăzi 1). După nişte începuturi, care promiteau ceva, 
după, Şincai, Petru .Maior. şi. Magazinul Istoric de 
Laurian. şi Bălcescu, după publicarea Letopiseţelor 
de Mihail Kogălniceanu, lucrarea noastră a amorţit 
cu desăvârşire pe acest tărâm. E 
„ Lumina, erau în drept să o aştepte Românii de 
la cele două, universităţi, înfiinţate în oraşele lor 
de căpetenie, în Bucureşti şi în laşi. Din nefe- 
ricire profesorii de istorie de la aceste institute 
de -cultură ale ţării nu s'au arătat la înălţimea 
chemării. lor. Avem un profesor. titular de istoria * 

„universală la universitatea. din Bucureşti (Petre 
Cernătescu), unul la; universitatea, "din Iaşi  (Ni- 
colae Ionescu), un profesor titular de Istoria Ro- 
mână, la, Bucureşti (Vasile Alexandrescu. Urechiă), 
unul la. laşi (Andrei Visanti). “Aceşti profesori, 

„puşi de atâţia uni în fruntea studiilor celor. mai „ importante . pentru națiunea română, n'au făcut toţi patru" împreună aproape nimic pentru înain- 
tarea ştiinţei 'ce o profesează. Nici. un studiu prin 
arhive, nici o publicare de. documente, nici o'mo- nografie de are care valoare asupra vre-uneia din multele părţi obscure. sau controversate. ale trecutului nostru, necum o istorie întreagă —nimic, absolut. nimic. Şi astfel vedem că universităţile 
române, în cei douăzeci de ani ai existenţei lor, nu au produs nici un scriitor istorie şi că înge- : „late au fost aşteptările ţării în privinţa acelor - bărbaţi cărora, le încredinţase căutarea şi înain-: - tarea celei mai preţioase ştiinţe a ei2).-- 

  

o. A : 

1) E vorba de anul 1889. 
, - . - . . a - : 

Ă 
R >) De atunci încoace lucrurile au inceput să se îndrepteze întru câtva. » Petre Cernătescu a încetat din viaţă; d. Nicolae Ionescu sa retras lu 'penxie ș- d. Urechiă publică două voluminoase Istorii: a şcoalelor de la 1800 la 1864, şi a Românilor; d. AI. Xenopolu, numit mai târziu profesor li "Universitatea din laşi, a terminat în 6 volume «Istoria + Românilor», o dovadă cel puţin de mare Stărninţă. Dintre cei citați + . - - ÎN |



5 | ȘI STRĂINĂTATEA . | „25 
  

Spre umilirea, noastră. istoria -română nu se 
poate încă astăzi cunoaşte. decât , din „lucrările 
„străinilor, şi tot la Engel, ba. chiar: şi la, Rgsler 
şi la Jung, cu: neajunsurile lor, trebue să, se, adre- 
seze. cine vrea să ştie ceva despre trecutul nostru. . 

Dar dacă; cele două. Universităţi. din „Bucureşti 
şi din. Iaşi nu au produs nimic; trebue să aimintim- 
că, în afară de cercurile lor,.sau arătat. unele lu- 

_crări române, care dau cel puţin elemente de a- 
utor pentru._studiul Istoriei. Câteva cercetări ar- 
heologice ale d-lui Odobescu (pentru a nu vorbi 

de răposatul Boliac, car6. mu ştiă ce:e ştiinţa), 
câteva notițe numismatice ale . “d-lui Mihail. Şuţu: 
şi Dimitrie Sturdza îşi au valoarea lor pentru a- 
ceasta.. 
“De însemnătate ar fa mai “ales. publicările de 

documente, întreprinse + de unii şi de alţii, dacă 
meritul celor-mai multe nu arfi aşa de redus prin . 
lipsa, “lor de . sistem şi uneori. chiar prin lipsa de 
seriozitate. Fără, îndoială, .or, ce document autentic 

privitor la Istori a Română are preţul său, fie că 

„este. adevărat: ŞI trebueşte primit ca temei pentru 
cele ce "spune, .fie că este neexact şi trebueşte- 
combătut. Dar, când este vorba de o ânume pu- 

blicâre de documente, precum sunt cele încercate 
la noi, atunci sunt de păzit oare cari regule, fără 

a căror păzire publicarea, îşi pierde cea mai mare 

“pante a folosului ei. Dacă ni se înfăţişează, d. e. 

o publicare de. documente din vre-o : arhivă sau 

bibliotecă stiăină, această publicare trebue, pe 

lângă exactitatea ei,. s să, îndeplinească. neapărat. o 

condiţiune esenţială; să, fie complelă, s sau completă, -“ 

în text li 1882 numai. d. Visanti continuă a i în activ itate bugetară 

„şi în neaetivitate, profesoral. . - (Notă, scrisă la 1693). _ 

Cât pentru starea de astăzi (1908), vezi „mai jos adaosul de: la.sfâr- 

şitul acestui studiu, pag. 3% şi urm, . 

7 ” Ă 7
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în înţelesul cel larg de a ne da toate documentele 
„din acea arhivă privitoare la Români, sau cel 
puţin completă în înţelesul de a ne da, toate do- 

„curientele principale privitoare la cutare. epocă, 
sau la, cutare - obiect; special: din Istoria, română, 
In amândouă cazurile ea aduce istoricului folosul 
de a-i cruță osteneala propriei. sale cercetări a- 
supra aceluiaş obiect în aceeaş arhivă. 
„Lucrul este elementar şi nici nu merită, să fie 

„relevat, aici, dacă nu-l vedeam trecut cu vederea, 
„de câţiva, «istorici» de ai noştri şi de opinia mul- 
tor tineri asupra lor... | i 

»  Aşa.d. e. noi credem «Tesaurul de monumente 
istorice pentru România», început de. Papiu Ila- 
rianu şi întrerupt după “vre-o „câţiva ani, o: între- prindere. cu desăvârşire greşită în concepţie şi în executare. Ce înţeles poate să aibă d. e. retipă-. rirea tratatului latinesc al archiepiscopului Ve- vrancius De apparatu Ioannis regis contra Solimanum 
(1536—1538) din Monaumenta Hungariae  historica (1857) şi traducerea, lui în româneşte ? Nici Jo- numenta. Hungariae historica nu sunt o carte rară, - nici limba latină nu este o limbă, care va, putei, fi necunoscută. unui viitor istoriogrâf. român. 
Dar şi la căăţile mai rare, precum este războiul lui Ioan Vodă de Gorecki, Istoria turburărilor Moldovei de Baret (Joppecourt) şi alte curiozităţi publicate aşa, pe. sărite în 'Tesaurul lui Papiu, noi | nu vedem folosul în raport; cu mijloacele intelec- tuale şi materiale întrebuințate pentru traducerea. ŞI răspândirea lor. Memoriile lui J oppecourt Baret „sunt tipărite în iranţuzeşte la 1620, se află men- ționate în lexiconul „cel. voluminos al lui Feder, citate în Haner şi chiar în Engel. Cartea se gă- „seşte: în bibliotecele dela, Paris, Petersburg, Odesa, raşov. la, nu este una din acele scrieri de va.- 

N ..



, . 

ŞI STRĂINĂTATEA 27 
  

loare universală, care ar merită să fie traduse şi 
sar putea răspândi printre cetitorii români de 

„toate clasele ; ea este o carte interesantă, numai 

"pentru... istorici. Apoi îşi poate. “închipui ; cineva 
astăzi un istoriograt român, care să nu cunoască 
limba, franceză nici măcar cât răposatul. Papiu, 
ci să, aibă, trebuinţă de traducerea, acestuia » pentru 
a înţelege pe Baret.? 

Tezaurul lui Papiu este plin de. asemenea, lu- 
crări. zadarnice, şi toată, publicarea sub un aer de 
«profundă, erudiţiune». este foarte puţin serioasă. 
Iar. de «Istoria ' Românilor din Dacia, superiore» 
nici nu. putem vorbi aici: ea este o scriere.ten- | 
denţioasă, poate patriotică, poate ŞI: politică, dar: 

| istorică, nu. - 
Şi mai puţin serioase sunt: îndeletnicirile d- lui 

_C. Esaxeu cu de ale Istoriei. D-sa a «descoperit» 
"deodată în câteva oraşe italiene, în Veneţia, în 
Florenţa, etc., documente istorice, le-a, «desgro- 
pat» “din arhive, a. «scuturat pulberea; lor: de mai 

„multe ori seculară» şi-a pus-de i-a copiat câteva, . 
şi le-a tipărit. în - «România». (Documente. istorice 
descoperite de C.' Esar CU, Bucureşti» . 1818, o bro- 
şură de 97 pag.). | 
„Aceste «descoperiti» din. Italia au aprins în d. 

Esarcu, după cum ne mărturiseşte (pag. 7), o <ade-. 

vărată- pasiune», şi au dat «spiritului» d-sale co” 

impulsiune iresistibilă către cercetările istorice». 
Dacă pasiunile d-lui Esarcu se deşteaptă, aşa . 

;de uşor, ne cerem.voie să-i recomandăm mai întâi 

de -toate... arhivele statului dih Bucureşti. Aici 

sunt în adevăr foarte multe: documente de <des-: . 

gropat», şi ne e teamă, că ele vor da şi prilejul . 

de a «scuturi, pulberea de mai multe ori seculară» 

de. pe. ele, pe când. arhivele străine, mai birie aşe-. 

zate şi mai mult . întrebuințate, se ţin de regulă
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şi mai curat, şi n'ai decât, .să te adresezi la, di- 
rectorii lor, pentru a «descoperi». cele mai multe 
acte: relațive.]la România. fără nici o muncă. 
„In afară de orce 'comparare mai însemnată, este 
«Arhiva, istorică. a. României»,.a cărei publicare 
o începuse d. Hasdeu “la, 1865.- In trei. părţi sau | 
două tomuri apărute, ea cuprinde documente. ro- . 
mâne şi «ne-române», mai ales slavone, din arhiva 
statului, din arhiva municipală; şi alte arhive din 

„Lemberg, din' acta 'Tomiciana, din alte “publicări 
„ruseşti, etc. D. Hasdeu. dă, adeseori textul original 
slavon, dă, totdeauna traducerea română, însoţeşte 
actele de observări toarte' viu. scrise, ne expune 

„în Introducere nişte principii de publicare şi «re- 
- gule de 'clasificaţiune» foarte bune, precum în. ge- 
neral d. Hasdeu poate păcătui uneori prin a exa- 
geră importanţa lucrurilor, ce nu prea au impor- 
portanță, dâr nu păcătueşte niciodată, prin a-nu 
relevă, importanța, întreprinderilor. d-sale. e 

Dar ce folos! Deabiă, începuse “publicul 'să se încălzească, la lumina «Arhivei», deabiă, “cetitorii ,. . mai critici erau „dispuşi .să se bucure de cunoş- " tinţele împărtăşite dintro limbă 'aşă de puţin cu- noscută Românilor, precum e cea slavonă, şi. să. uite neajunsurile publicării,. lipsa, ei de sistemă în „privinţa, complectării vreunui şir. de . documente,. lipsa de registre pe care d. Hasdeu le promiteă, în broşuri separate <astiel în cât broşurele pe zece ami () să formeze un tom»: :când deodată toată «Arhiva» încetă de a, mai apare, fiind suprimată, -.. după :cum .ne spune: d.. Hasdeu înta'o notă mali- țioasă, «din ordinul d-lui. ministru de Instructiune - publică C. „A. Rosetti» (1867). Si „Deatunci d. Hasdeu ă mai publicat. câteva părţi dintr Do .«Istorie, critică a Românilor» cu multe lu eruri frumoase. pe copertă, şi cu multe. ipoteze
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“nedovedite în text; a ajuns chiar: a' fi. m măi mulţi. 
ani de-a rândul şi esto-şi astăzi director al Arhi-" 
velor Statului - din Bucureşti. Insă nervul d-sale 
istoric pare a:fi amarţit: d-sa face acum limbis- 
tică, şi cu Arhiva, istorică 'şi cu Istoria critică s'a, 

! întâmplat ceea ce sa întâmplat; cu multe alte în: - 
treprinderi literare ale d-s ale: au promis mult şi. 
au ţinut puţin. 

Singura, publicare. istorică de o valoază netă 
 găduită,. completă: în felul ei, folositoare” pentru 
„storiografii viitori, întrucât; îi scuteşte de munca - 
de a: mai cercetă ei înşii arhivele din Viena, este 
„culegerea de documente “a lui Eudoxie Hurmu- ” 
zachi. Dacă nu se “poate recunoaşte acelaş merit - 
însuş, textului : istorie : compus de Hurmnuzachi şi 
dacă, nici nu ax fi drept să. facem pe reposatul” 
“autor întru “toate răspunzător de fragmentele pu- 
„blicate - după manuscriptul său “postum, tocmai ! 

fiindcă - lucrarea a fost întreruptă, prin moartea 
lui : nu putem găsi din contră destule cuvinte de 

„laudă, pentru culegerea. documentelor. Mai multe 
„zecimi de ani de îmiincă conştiinţioasă :au pus pe 
“Hurmuzachi în stare să deschidă, scriitorilor ro- 
mâhi 6 adevărată comoară pentru istoria, ţării şi 

“să lase totdeodată 'urmaşilor săi o operă desăvâr- 
şită, un model, pentru lucrările de felul ei. La pri 
virea, acestei culegeri dobândim - dreapta; măsură, 
pentru meritul compilărilor din arhive întreprinse 3 

de alţii, şi tinerimii române: trebue să-i arătăm 

” pe” Hurmuzachi, dacă; vrea să înţeleagă, ce în- 

semnează, ca cercetători. de arhive Papiu, Hasdeu, | 

necum Esarcu. 
Dar Hurmuzachi a înurit, culegerea: lui de docu- - 

“mente este o condiţiune pentru scrierea; Istoriei, dar 

nu 'este însăş Istoria, şi pe: tot câmpul: literaturei, 

române nu mai- vedem deocamdată decât un sin-
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„gur autor, care ne-a; dat dreptul de a aşteptă cevi, 
„dela d-sa -pentru istoriografia română: d. Grigore 

« Tocilescu. Cartea d-sale «Dacia înainte de Romani» 
(594 pag. în 8 mare, 4 harte şi 38 stampe litogr., 

Bucureşti, 1880) are meritul de a cuprinde întrun 

mod aproape complet. datele cunoscute 'asupra;0- 
biectului ce-l tratează, şi, de şi d-sa nu ajunge ade- 
seori la un rezultat precis al cercetărilor şi păcă- 
tueşte -prea des prin aparențele erudiţiunii, fără 
a aveă totdeauna realitatea. ei folositoare, .totuş 

„lucrarea publicată este un început de valoare. şi 
cine a citit fie numai paginele 559—574, unde d. 

* Tocilescu face critica, părerilor. d-lor. Hasdeu şi - 
Boliac. asupra alfabetului dacic, sau importantul ! 
capitol XII (p. 412—554) despre monumentele Da. 

"eiei, va recunoaşte în d-sa un autor, care are des- 
tulă, metodă, şi destul erudiţiune pentru a puteă, 
îi. un scriitor. de Istorie. A e 
Aceste merite, dacă sunt reale în d. Tocilescu, 

nu pot îi micşorate. prin alţii.. Critica, violentă ŞI 
„„ personală, ce d.. Hasdeu a publicat-o în primăvara 

anului trecut (Binele Public, Maxtie 1881) în contra, . 
şcolarului său, în contra singurului şi unicului său | 

„„scolar, despre care încă la, 1878 (Cuvente den.Bă- 
irâni, 1, pag. 815) ziceă, că este un june amic, ale 
cărui cercetări sunt «totdeauna solide», va, îi pen- 
tru d; Tocilescu (ba :poate şi pentru d. Hasdeu) o 
lecţie de mare folos şi-l va face. să-şi îndrepteze 
mai curând greşelele ce şi le-a însuşit toemai în 
şcoala magistrului: .incoherenţa,. părerilor, publica- 
rea pripită a, unor cercetări fără rezultat şi mai 
ales îmbrobodirea cu aparențele deşerte ale eru- 
diţiunii. Sa ae 

„+ Cu aceste notițe -critice-am încheiat inventarul *. „Saracie. noastre istorice, şi dacă ne mai cerem voie
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să-i adăugăm. câteva rânduri de anexă, în care să 

vorbim. despre o carte a d-lui Slavici, este pe.de 
o parte materia, acestei cărţi ce ne îndeamnă, iar 

pe de alta legătura, ei cu obiectul 'întregului ar-- 

ticol de faţă. Deşi, precum am văzut mai sus, nu 

putem arătă învăţaţilor străini, afară de cartea, 

“d-lui Tocilescu şi de notițele d-lor. Odobescu, M. 

Suţu şi Sturdza, nici o cercetare istorică în lite- 
“ vatura, română mai nouă, care să aibă o adevă- 
râtă. valoare şi de care să se poată folosi ştiinţa, - 

în genere, le putem arătă cel puţia un Român, 

care -din contra a scris în. limba străină o, carte 
'bână; despre națiunea sa. Într'o lucrare colectivă, 
în limba germană asupra etnografiei şi istoriei cul- 

turei popoarelor din. Austro-Ungaria, întreprinsă - 

sub auspiciele baronului: Helfert din Viena, a apă- - 

rut volumul al şaselea sub titlul: Die Rumânen în 

Ungarn, Siebenbiirgen und der Buloawina, von I. Sla- 

pici (1 vol. în 80, 236 pag. Viena şi Teschen, ediţ. 

lui Karl Prohaska, 1881).  .- N 

- “Tmerarea, germană a domnului Slavici este de - 

mare interes şi a început să: atragă luarea aminte . 

a Germaniei asuprări (vezi Qările"de samă în Augsb. 
“ Allgem. Zeit. din Iulie 1881, în Ausland No. 39/1881, 

în Globus No. 17-din 1881 etc.) Scrisă într'o limbă 

destul de bună, -cartea; dacă nu cuprinde multă, 

ştiinţă, istorică sau etnografică, are cel puţin me-: 

xitul “de ă fi întemeiată pe o intuiţiune originală 

a obiectului ci. Deprins precum eră d. Slavici cu 

viaţa poporului: român, observator sigur, conştiin- 

ţios la lucru, d-sa a dat mai ales prin-expunerile sale 

asupra, situaţiunii geografice, asupra 'religiunii şi 

“asupra particulărităţilor naţionale o icoană cre- 

dincioasă a culturei noastre de peste” Carpaţi şi 

_Molna, cu atât mai interesantă, cu cât este des- 

si . -
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brăcată de .orce 'pedantism pretenţios şi însufleţită: 
oarecum. de însăş pulsarea vieţei reale 'a poporului. 

Ca . - sa ss . e - 

Să, trecem: acum la, celălalt; obiect. al activităţii - 
„ştiinţifice, p&' care suntem datori. să-l: examinăm,; 
decâte ori'ne “gândim la .punctul de: vedere, din 
care trebue să "privească, Europa progresul vieţei 
"intelectuale în România. e m 

A. doua 'înţrebare, ce se pune ştiinţei române 
cu drept cuvânt, are de obiect limba, noastră ma- 
ternă. Care suit elementele ei constitutive ? Care 
este evoluţiunea; ei istorică ? -In ce stă geniul ei: 
individual 2 o: i 
Din norotire starea, noastră; intelectuală, este pe 

cale de a se îndreptă, în această privinţă, şi -pe 
cât ni -se pare, începe ase revărsă lumină; zilei 
în întunericul de pănă acum. După ce cu Tenta- 
men Criticum al bătrânului Laurianu şi cu Dicţio- 
narul: Academic Laurianu-Massimu ne întundasem 
într'o potecă fără “ieşire, ne întoarcem astăzi pe 

„calea'cea; adevărâtă,. şi poate că aici „Ştiinţa ro- 
mână va, fi în stâre să aducă cel dintâi folos ade- 
vărat ştiinţei generăle. Câteva, monografii de merit; 

„publicate: în: «Convorbiri literare» de Lambrior şi 
Burla, cercetările 'lui. Lambrior în-revista, franceză, 
Romania, studiile d-lui .Gaster ne deschid O pers- . 
pectivă, mai sigură în viitorul acestei. ramure a şti- 
inței în România; Preţioasa, Crestomatia sau Analecte 
liierare de Cipariu asemenea, este de amintit aici. 

Dar mai "nainte 'şi mai presus de aceste lucrări 
încă “prea fragmentare suntem datori să punem 
studiile d-nului Hasdeu asupra, limbei române vor- 
bite în secolul XVI, apărute în-:1878 şi. 1880 sub: 
titlul «Cuvente den bătrâni», 2 volume, cu tun su- 

A i i N
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pliment lă vol. I şi cu-o primă fascioară al unui. 
al treilea volum, publicată, în 1881; Cu cât aproape 

" toate lucrările de mai nainte ale d-lui Hasdeu nu. 
puteau să întâmpine decât neîncredere din partea 
unui cetitor serios, cu atât mai mult trebue să ne 
bucurăm, când vedem pe d-nul Hasdeu, ajuns astăzi 
într'o vârstă mai matură, că s'a arătat în stave de 
a îndeplini cerințele unei adevărate ştiinţe Şi că. 
via * d-sale inteligență. ajutată de o memorie în- 
„semnată, şi de o mare putere de lucru — însuşiri 
ce nu i s'au tăgăduit niciodată — au putut să, se 
concentreze pănă la o-aşă pătrundere:a materiei 

_Şi să câştige acea stăruinţă conştiinţioasă în ur 
mărirea unei probleme, fără, de care nu se poate 
aşteptă, nici un rezultat dela munca ştiinţifică. | 

Cele patru volume din cartea despre care vor- 
him; nu ne par să aibă o egală valoare. Aşi -su- : 
plimentul la tomul I arată, încă unele din relele de- 
prinderi ale d-lui Hasdou: violenţa dusă, până la 

“înjurii încontra, celor ce-l combat (aici încontra 
d-lui Cihac) şi o nepotrivită amestecare. a :perso- 
nalităţilor în materie ştiinţifică. Pe de altă parte 
fascioara I din tomul III, cu principiile de limbis- 
tică.. în genere, dovedeşte, cât de greu îi este unui 
autodidact ca d. Hasdeu 'să se deprindă cu mâ- 
nuirea noţiunilor abstracte, ce pare să-i fi lipsit . 
în tinereţe. Alăturea de paragrafe scrise lămurit, 
umele chiar ingenioase, precum este $ 19 despre 
limba în cireulaţiune, dăm” de paxagrafe pripite, 
a căror. confuzie nu se poate acoperi prin tonul - 
apodictic,, în care îşi expun cuprinsul lor. 

Dar tomul I şi mai ales tomul II ne par mai 
presus de laudă. “Lucrate cu o 'deosebită silinţă, 
consolidate prin îmbrăţişarea celui mai întins câmp 
de cercetări, luminate. prin argumentări ingenioaşe 
ŞI. întrumuseţate printr'un stil foarte viu :  obser-. 

T, Maiorescu, — Critice, Vol. III. E 3
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“vările d-lui Hasdeu cuprinse în -notele tomului I, 

Glosariul d-sale de cuvinte. române intercalate în 

documente slavice, dar mai ales <ochirea asu- 

pra cărţilor poporane» şi monografiile asupra ba-, 
ladei «Cucul şi Turturica» şi asupra povestei nu-- 

merelor. din tomul II, fac din această, operă a d-lui 
“Hasdeu: o. carte de mare. folos pentru . ştiinţă în 
genore şi o adevărată podoabă a încercărilor şti- 
imţifice la Români. . ? E Ş 

Fie ca d-l Hasdeu, ajuns astăzi la înălţimea şti- 
inţei şi văzând luarea aminte şi laudele Europei 
culte, cu drept cuvânt atrase asupră-şi (Schuchardt, - 
Gubernatis în Nuova Antologia 1575, Gustav Moyer 
în Augs). Algem. Zeit. No. 42 din 1879, etc.) să-şi 
aducă aminte, că, noblesse oblige şi, părăsind. vio- 

„lenţele personale din publicările. de mai nainte şi 
descurcându-se mai curând din «principiile» gene- : 
vale. de limbistică, să ne deă însfârşit din comoară 

cunoştinţelor sale opera cea adevărat însemnată, 
şi adevărat naţională, ce dintre. toţi Românii de 
astăzi numai d-sa ne-o poate dă: Istoria limbei 
roniâne! 1) Ca 

Ca un anex la ochirea de măi sus asupra şti- 

5 Aşteptarea nu sa îndeplinit, cu toată favoarea împrejurărilor, Prin 
munificenţu Regelui, prin alocaţiuni în bugetul ministerului cultelor 
şi cu ujutoare dela Acadomiu Români, sau adunat cu - îmbelşugare 
mijloacele materiale pentru marel e «dicţionar al limbei istorice şi popo- 
rane a ltomânilor». După propunerea d-lor Alecsandri, Dimitrie Sterdza 
şi u subserisului, Regele (cu Academia) a încredinţat lucrarea, dom- 
nului Hasdeu încă în 1884; d. Hasdeu a întreprins-o cu înfocarea 
d-sale obişnuită... la început, după un an a şi apărut faseicula |, după 
alt an eră terminat vol. | de 1116 coloane (litera A pănă li amurţesc), . 

Sa întârziat T ani, şi acum suntem 
abia la începutul lui B, împănat cu alotrii nepotrivite pentru dicţio- 
nar (genealogia popoarelor balcanice, ete.). Mijloacele continuă a se 
dă d-lui Hasdeu, dar lucrarea d-sale lâncezeşte, focul e stins. D. Has- 
deu su apucat de redacţia unei noue reviste, dar mai ales"de spiritism. 
nsă în mijlocul acestor 'vicisitudini rimâne totuş una din cele mai 

interesante figuri literure: a Sa E 
Notă scrisă în 1893.. Vezi şi adaosul dela.'1908 la pag. 37. şi urm.
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inţei limbistice în România, trebue să menţionăm 

şi aici cartea unui român, scrisă într'o limbă străină, 

asupra acestei materii, o carte distinsă prin sufra- 

giile Institutului de Franţa, apreţiată în. deosebite 

moduri de critica ştiinţifică străină, dar consul- 

tată de toţi cei ce se. ocupă de 'obiectul ei ca o 

lucrare. fundamentală. Vorbim de [| 

- Dictionnaire &Etymologie daco-romane. Par-A. de Cihac. | 
Vol. 1. Elements latins (1810). . 
Vol. 2. Elâments slaves, magyars, ete. (1879). 

“Nu. putem numi pe d-l Cihac, fără a-i mulţumi 

„pentru masele serviciu adus literaturei române prin. : 

aceste două dicţionare etimologice ale d-sale. A-i: 

aduce mulţumirea în public, ne pare o datorie de 

conştiinţă. Volumul al doilea din lucrarea, d-sale, 

adecă cel cu elementele slavone, a fost "obiectul 

unor atacuri foarte vii din partea literaţilor români; 

cărora însă şi d-l Cihac le-u răspuns cu violenţă. 

Că unele din derivănile d-lui Cihac vor trebui “să 

fie îndreptate, nu mai încape îndoială: că părerile 

d-sale din prefaţă, asupra cantităţii relative « lati- 

“nismelor şi a slavonismelor se pot combate cu 

tomei, şi aceasta ne pare sigur. Quel est le dic- 

tionnaire gui ne «donne pas prise par quelque cote ă 

la ciitique, et mâme a: une bis juste critique? zice 

prefaţa- dicționarului Academiei franceze. Câmpul 

este deschis tutulor discuţiilor, şi va, fi cea mai fe- 

ricită zi pentru limbistica. română, când contrazi- 

cătorii d-lui Cihac vor pune în locul dicționarului 

d-sale o altă lucrare tot aşa de amănunţită, însă 

lipsiti de greşeli. Dar pănă atunci trebue să recu- 

noaştem, că d. Cihac a făcut ceea. ce n'au putut 

face ceilalţi limbişti ai noştri, şi chiar după sta- 

tornicirea undi etimologii mai sigure pentru toate 

cuvintele române, va rămâneă d-lui Cihac meritul
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„de a îi pus temelia unui dicţionar complet de eti- 
mologie daco-română. >: 

S 

Li 

Recapitulând acum la sfârşit impresia, ce ne lasă, -- 
întreaga noastră mişcare literară de astăzi, ne 
putem rezumă în două constatări deosebite: | 
„În literatura poetică ne aflăm în progres şi pPTo-. 
gresul este netăgăduit: avem autori de merit, şi 
de merit statornic; prin urmare influenţa, lor se va, 
răspândi din ce în ce mai mult în tinerimea ro- 
mână, şi dacă chiar străinătatea, îi recunoaşte, cu 
atât mai mult îi va preţui patria lor proprie. 
.. In literatura ştiinţifică am rămas înapoi: studiile 
istorice sunt aproape pierdute, studiile limbistice 
sunt deabiă susţinute, - Dă - 

Cauza acestei disproporţii trebuo si fie mai 
„adâncă, şi dacă am fi chemaţi să o exprimăm într'o 
singură frază, am întrebuinţă, următoarea formulă, 
din teoria, evoluționistă, aplicată Ja, viaţa, spirituală, 
a poporului: pătura psihologică a, generaţiei noastre 
de astăzi “este: pregătită. pentru poezia, lirică şi.. 
pentru novela poporană, dar nu este încă pregă- 
titi pentru lucrarea, ştiinţifică, ! o 5 

„ Inlănţuirea logică a unui foarte întins şir de idei, 
şi aceasta, este ştiinţa, este'o' treaptă. mai târzie 
a desvoltării intelectuale şi. cere o tărie mai mare 
a gândirii abstracte decât se găseşte astăzi în ma- joritatea, capetelor noastre. 
„Dar ceea ce nu este astăzi, trebue să fie mâine; şi pentru ca, să fie, trebue să, fie pregătit. . _O pregătire, un ferment al evoluţiei, este sim- tirea, neajunsului stării de astăzi. 
Când majoritatea, tinerimii va, fi în adevăr "pă- 

>
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trunsă de această simţire, se va face cu siguranţă 
cel dintăi pas spre îndreptare. - 

De aceea critica. 

. î Adaps la 1908. 

De părăsirea, studiilor istorice nu ne mai „putem 
plânge astăzi. Indreptarea: semnalată, în nota, dela, 
1893 a continnat, şi acum profesorii noştri univer- 
sitari, dacă nu toţi cei vechi, dar de sigur cei nou 
numiţi îşi îndeplinesc datoria în ceeace priveşte 
istoria naţională cu tot zelul cerut. Dintre cei vechi 
Vasilie Alexandrescu Urechia şi Nicolae xonescu 
au. încetat din viaţă, fără a, fi sat în urmă, lor vreo 
scriere de valoare. Andrei Vizânti s'a, văzut; silit să, 
părăsească ţara; d. Al. "Xenopol a mai publicat -: 
între altele 2 volume despre Cuza Vodă fără nici 
o: însemnătate (mult mai bună “este o scurtă; bio- 
şură, a d-lui Petru Răşcanu, scrisă cu prilejul amni- 
versării de 40 de ani dela abdicarea lui Cuza) şi 
se vede încurcat :în formularea unei- pretinse” legi 
istorice. Nici d: Gr. Tocilescu. nu ne parea se fi ferit 
de greşelele atinse mai sus la pag. 30; dar trebue 
să i se recunoască meriţul publicărilor “relative la 
monumentul dela Adam ISlissi." 

__ Însă renasterea şi întemeierea; istoriografiei. 
noastre naţionale se datoreşte. profesorilor univer- 
sitari mai noi, d-lor N. Jorga şi D. Onciul, cărora 

„li se poate adăogă din paxtea, studiilor paleo-slavice 
d. IL. Bogdan. Comoara de documente, descope- 
rită şi pusă la îndemâna, publicului de: nepilduita, - 
sârguinţă a „d-lui Iorga, soliditatea, „cercetă irilor,.
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claritatea şi cumpătarea expunerii în scrierile d-lui 
Onciul, precum şi — alături de ele—monografiile 
d-lui Bogdan. au făcut să se nască o literatură 
istorică. din cele mai însemnate şi au avut. totdeo- 
dată darul să producă, drept rezultât al înrâurirei 
asupra tinerimii universitare, un şir de scriitori 
mai noi, cari de pe acum garantează continuarea 
ei în acelaş spirit şi cu aceeaş conştiinţă. | 

Totdeodată Academia română urmează fără, 
preget cu publicarea documentelor începută sub 
auspiciile numelui Eudoxie Hurmuzaki; şi în această 
ordine de idei trebue să amintim şi conştiinţioasa 
Bibliografie română a d-lor 1. Bianu şi Nerva, 
Hodoş. - a _ 

Îa ceea ce priveşte cercetările archeologice re- 
_lative'la ţara noastră, d. Teohar Antonescu începe 
să publice temeinicele sale studii ; pe de altă, paste 
d. Al. Tzigara-Samurcaş se distinge prin zelul şi 
prin gustul cu care ştie să scoată la iveală, partea, 

„frumoasă din produsele artelor şi meseriilor in- 
digene. A | | 
„În oarecare legătură cu cele de mai sus se cu- 

„vine să menţionăm-şi publicările folkloristice ale ră 
posatului membru al Academiei române FI. Marian. 

Cât pentru a doua cerinţă, de care vorbei câr- - 
cetarea noastră dela 1882 şi la care se refere nota, 
dela, 1893, adică activitatea relativă, la, filologia 
română, şi ea se arată astăzi. în cel mai îmbucu- 
rător progres, ceea ce se dovedeşte şi cu prilejul 
noului dicţionar academic al limbei române. După 
citirea notei dela pag. 34, nu seva miri, nimeni 
că lucrarea dicționarului a fost luată, din mânile 
d-lui Hasdeu, şi în acel moment nu se află alt fi- 
lolog român, căruia, Academia să-i fi putut încre- 
dinţă acea mare operă, decât d. Al. Philippide, 
"profesor la universitatea din laşi. Distinsul filolog
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a şi început lucrarea cu cea mai mare râvnă, şi-a 

consacrat tot timpul misiunii ce o primise şi —. 

ajutat de câţiva, foşti elevi ai săi — a pregătit din 

nou „un foarte bogat material de citaţiuni. de oarece 

d. Hasdeu nu predase pe cel adunat în.vremea 

d-sale .mai ales prin înlesnirile administraţiei pu- 

„blice. Dar când a fost vorba de însăş redactarea : 

textului (în limitele de timp dorite de Regele do- 

__mator şi în întinderea, de explicări şi citaţiuni -ho- 

 tăzâtă de Academie), d. Philippide, care la început 

declarase formal că primeşte lucrarea în condiţiile. - 

" Academiei, refuză să reducă numărul excesiv al 

citaţiunilor şi se declară, în neputinţă de a res- 

pectă timpul prevăzut pentru terminarea, lucrării. 

Situaţia în care se allă Academia faţă de hege 

după penibila întârziere şi zădărnicire cauzată de 

d. Hasdeu, nu-i mai permitea să se supue la greu 

„tăţile provocate de d. Philippide. | . 

„Din norocire, pe când la început nu se distin-- 

sese, după d. Haşdeu, ca filolog român în adevărata 

accepţiune a cuvântului decât d.. Philippide, se 

iviseră acum alţi doi învăţaţi, ale căror lucrări 

dovedeau o deplină competenţă în această, specia- - 

litate: d. Ovid Densuşeanu, profesor la universi- 

tatea din Bucureşti, şi d. Sextil Puşcariu, astăzi 

profesor la universitatea din Cernăuţi. La amândoi 

"Se adresează, aşa dar Academia cu cererea dea 

începe împreună redactarea prea, întârziatului dic- 

ţionar. Amândoi au primit în princip însărcinarea 

comună, dar când a fost vorba de alegerea cola- 

boratorilor .secundari, d. Ovid Densuşeanu nu sa 
>. Ei 

învoit cu condiţia pusă de Academie, ca toţi co- 

laboratorii să fie români stăruind să-şi asocieze 
>? ” w 

un străin de neam. Astfel dicţionarul Academic a 

„rămas numai în sarcina d-lui Sextil Puşcariu, care 

— pentru neologisme şi pentru traducerea lor în îran- 

A
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ţuzeşte — şi-a asociat pe d. L.A. Rădulescu-Pogo- 
neanu. Dicţionarul a şi început :să apară şi se 
înfăţişază în cele mai bune condiţii posibile,- după 
împrejurăvile. arătate mai sus. Ce e drept d. Phi- 
lippide, care critică mai nainte în termeni foarte 
vii părerile filologice ale d-lui Densuşeanu, precum 
şi d. Densuşeanu, care critică în acelaş mod pă- 
rerile filologice ale d-lui Philippide, se unesc acum | 
în atacuri tot aşa, de vii contra dicționarului d-lui 
Puşcariu. Dar asemenea, vivacităţi par a fio spe- 
cialitate a filologilor. Este însă de bun augur pentru 
dicţionarul academic, aşa, cum se lucrează, astăzi, că 
d. Sextil Puşcariu îşi păstrează, cumpătarea şi demni- - tatea faţă, de toate atacurile; şi dealtminteri, or ce părere am puteă aveă în privința acestor contro- Yerse, un lucru rămâne sigur: atât în d. Sextil „Puşcariu, cât şi în dd. Al. Philippide şi Ovid Den- suşeanu filologia română, -ure reprezentanţi de o: competenţă evidentă, iar literatura noastră, ştiin- țifică a făcut şi în această, privinţă pasul hotă- ritor. i | - Inainte de a termină, această, privire fugitivă, 

< N 

„asupra actualei literaturi istorice şi filologice, trebue să amintim şi deşteptarenr-unei însemnate activităţi pentru studiarea, elementelor fizice 'ale regiunilor locuite de Români. “Geografia, prin interesantele scrieri şi: lecţiuni universitare ale d-lui- S. Mehe- dinţi, geologia, prin: explorările d-lor L; Mrazec şi Murgoci,: zoologia, în parte şi mai ales prin stă- ruința d-lui Gr. Antipa. încep a se întemeiă în Ro- mânia; iar. cunoaşterea, plantelor noastre, după, « Prodromul» răposatului academician Brandia, este înlesnită, prin dicţionarul: botanic al d-lui Zan. C. Panţu, alcătuit- cu deosebită 'îngrjiire. - 
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«O. noapte furtunoasă», «Conul Leonida, faţă cu - 

reacţiunea»,. «O - scrisoare pierdută», «Pale . Car 

navalului» — cine din cei ce :se duc la teatrul 

român_ nu a văzut una sau alta din aceste co- 

medii? Mulţi cunose pe cea. dintâi, mai toţi pe 

cea de-a, treia, şi câţiva pe celelalte!). 

De meritat toate merită să fie cunoscute'şi, după 

părerea noastră, lăudate — toate fără “excepţie. 

- Publicul primelor reprezentări & judecat altfel. 

«Scrisoarea pierdută» a avut un succes mare; şi 

«Noaptea furtunoasă» a avut succes; dar «Conul 

Leonida», jucat pe o scenă: de a doua mână, nu 

a plăcut; şi «D'ale Carnavalului» a fost fluerată. 

Foarte .bine! - 

Este însă vremea, să ne explicim odată usupra 

acestor lucruri, dacă se poate ; şi cine ştie, denu 

“se “va, puteă? În materie de: gust literar —'ce e - 

drept — discuţia e totdeauna grea, şi e grea mai 

ales acolo, unde lipseşte încă tradiţia literară şi 

prin urmare comunitatea de idei în privinţa ope- 

relor ce le numim frumoase. | | 

Dar greutatea este.uneori un îndemn mai mult 

pentru încercare, şi tocmai când nu 'există încă 

siguranța, principiilor, stabilirea, lor. este cu atât 

“mai de trebuinţă. - - E 

  

1) De când a fost seris articolul acesta, d. - Caragiale a îmbogăţit 

opera sa teatrală, cu Năpasta, după părerea. noastră cea mai puternică 

concepţiune dramatică, a autorului, cu toată esagerarea caracterului 

„femeii.
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Şi mai întâi să căutăm a, ne. înţelege asupra 
părţii celei -mui. puţin contestate din meritul li- . 
terâr al d-lui Caragiale, care ne pare a fi urmă- 

- toarea,: , a . 
Lucrarea d-lui Caragiale este originală; come- 

diile sale pun pe scenă câteva, tipuri din viaţa. 
noastră socială de astăzi, şi le desvoaltă cu semnele _ 
lor caracteristice, cu. deprinderile lor, eu expresiile 
lor,. cu tot aparatul înfățișării lor: în situaţiile a- 
nume alese de autor. e ză 

Stratul social, pe care îl înfăţişează mai cu 
i deosebire. aceste. comedii,. este. luat de jos şi ne 

„; arată aspectul unor:simţiminte omeneşti, de alt- 
 minteri- aceleaşi la, toată lumea, manifestate însă 

„aici cu o notă, specifică, adecă sub formele unei 
spoieli de civilizaţie occidentală, strecurată în mod 
precipitat “pănă în acel strat şi transformată, aici 
într'o adevărată caricatură a. culturei moderne. 
"Conul . Leonida citeşte jurnale, explică novestei: 

sale esenţa, republicei, cum o pricepe el, valoarea, 
lui «Galibardi». şi teoria: halucinaţiilor. Jupăn Du- 
mitrache cherestegiul caută, să înţeleagă în con:. 
Vorbiri cu ipistatul Nae. Ipingescu, ce este «sufra, 
giul universal», este pătruns de. demnitatea ganrdei 
civice .şi primeşte dela Rică Venturiano desluşiri “ > asupra suveranităţii poporului ; iar cocoana Veta, îşi cântă amorul «întrun moment de fericire şi printi”o perlă de iubire». Candidatul dela, percepţie vrea să 
scape de dureri după sistemul. lui Mattei ; Miţa Bas- ton jură, pe statua, libertăţii din Ploeşti, şi ipistatul: <Carnavalului» pune un «potrabae» cu muzică la, <«lotărie». Ziaristul Nae Caţavencu. şi. 'advocatul Parturidi fac discursuri electorale asupra progre- . _Sului economic şi revizuirii constituţionale; Danda: . năche îşi. susţine! dreptul la „deputăţie prin tra= diţia dela, «patruzşopt», iar poliţaiul Ghiţă este 

N . i
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un element principal: pentru alegerea «curat coa- 
stituţională». Adevăratul om onest este simplul 
«Cetăţean» alegătar, care, însă, este. totdeauna 
«turmentat». 5 

Printre aceste. figuri, « cu: straniul lor vesmânt 
de aparenţa, unei culturi superioare, se agită por- 
nirile şi pasiunile omeneşti, deşertăciunea, “iubirea, 
goana. “după câştig şi mai ales exploatarea celor 
mărginiţi cu ajutorul îrazelor . declamatorii neîn- - 
ţelese — unul din semnele caracteristice ale epocei 
noastre. 

«Ce lume, ce lume!» zice prefectul Tipătescu, 
şi aşă zicem şi: noi; când prindem de veste, că 

este în adevăr o parte a lumii reale ce ni se des- 
făşură astfel înaintea ochilor. 

“În acest caleidoscop de figuri, înlănţuite în vor- 

pi 

bele şi faptele lor spre efecte de scenă cu multă . 
cunoştinţă a arte dramatice, d. Caragiale ne arată. 

realitatea din partea ei comică. Dari uşor se poate ._: 
întrevedeă prin. această, ' realitate elementul mai 
adânc şi serios,-care este nedeslipit: de viaţa ome- 
nească în toată înfăţişarea, ei, precum în genere. : 
îndărătul orcărei comedii se ascunde o tragedie. 

Lăsând acum la o parte în această privire mai 
generală asupra lucrărilor"d-lui Caragiale întrebă- 
rile de o ordine secundară, dacă. de exemplu unele 
situaţii şi expresii nu sunt exagerate. din punct 
de vedere al chiar realităţii ce “vor să reproducă, 
dacă în diferitele piese nu este! un fel de monotonie 

-a figurilor înfăţişate sau cel puţin a modului înfă- - 

ţigări lor, o lipsă, aproape desăvârşită a părţilor 

mai bune ale naturei omeneşti, şcl., şi mărginin- 

du-ne la relevarea meritului necontestabil. al co- 
mediilor autorului nostru, putem constată şi re- . 
cunoaşte acest merit în scoaterea şi. înfăţişarea, -- 

plină de spirit a tipurilor şi situaţiilor din chiar
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miezul unei părţi a vieţei noastre sociale, fără 
imitare sau împrumutare din literaturi străine. 
„Şi oare aceasta este puţin lucru? Oare nu esto 
aici un adevărat început de. literatură dramatică, 

naţională, independentă, trăind din propriele sale 

puteri, în înţelesul aceleiaş mişcări intelectuale 
"sănătoase, în care sunt. şi: «Novelele» lui Slavici, 

şi «Amintirile» lui Creangă, şi «Copiile de pe Na- 
tură» ale lui Negruzzi, şi «Poeziile» lui Eminescu, 
— mişcare deşteptată în literatura noastră prin 
acea culegere de poezii populâre, prin care Alec- 
sandri a îndreptat spiritul. tinerimii de astăzi spre 

-isvorul veşnic al tuturor: inspiraţiilor adevărate: 
simţirile reale ale poporului în care trăim, şi care 
simţini numai întrucât sunt oglindite prin artă, în 
această realitate a lor, devin o parte integrantă 
a omenirii exprimată, în forma litârară ? - 

« Privită din acest punct de'vedore, lucrarea d-lui 
.. Caragiale -se învederează, cu însemnătatea ei şi se 

arată a îi în afară de orce comparare superioară 
acelor piese meşteşugite din atinosfere străine, care 
caută în' zadar să ne intereseze la peripeţiile unor 

„ marchizi şi a unor dame cu canielii, pentru a: că- 
ror înțelegere lipseşte şi publicului şi actorilor 
noştri orce element mai apropiat 5. | 

Dar dacă poate ni se admite de. mulţi cititori - 
„această parte a meritului d-lui Caragiale, este însă 

o imputare ce o auzim făcându-se adeseori în 
contră-i şi care, tocmai fiindcă, este aşa de des 
repetată, merită o mai de aproape cercetare. 
„Şi fiindcă zicem că merită o mai de aproape 

  

  

„ 1) Pe când de la Năpasta încoace d. Caragiale nu a m nici o scriere dramatică, iar cele a 
loare, în momentul de „faţă (1908 
Florescu şi Ioan Miclescu par 
tică şi a o îndrumă în direcţia 

ai publicat 
părute dela alţii sunt lipsite de va- 
)_doi autori de talent dd. AL.G. . 

a redeşteptă, literatura noastră drama. ” 
Săniitousă arătată mai sus. |
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cercetare, se înţelege dela, sine, că nu poate fi 

vorba de insinuarea,- ce-nu.s'a_sfiit; a.se_ produce 

şi în unelo organe de._publicitate,__că_adecă.co-_ 
mediile d-lui Caragials_ urmăresc _seopuri_politice 
Ta Par m . ” up Te 

şi vor să şi. bată, anume_Jjoc de unele. apucăturl . 
e Pg IT m aim a me mm e erei mr ee 

âls partidului liberal, şi. că prin urma ebui 

opiite dg-pe scena, teatrului di 

  

  
    
   

ite « na. „din. ordinul_guver- 
nului. de astăzi (pe atunci ministerul I. C. Brătianu.) 

-O asemenea imputare este prea puţin serioasă, 

pentru a fi. discutată, şi avem numai interesul să 

dovedim că s'a adus în adevăr prin. publicitate. 

Citim pe a două pagină a unui ziar liberal din - 

Bucureşti, dela 13. Aprilie 1885, despre comedia .. 

«D'ale Carnavalului»: E - 

«Şi ce piesă! O stupiditato murdari, culeasă din locurile 

unde se arunci gunoiul. Femei de stradi de cea mai joasă 

speţă, bărbieri şi ipistaţi, în gura cărora, se pun cuvinte in- 

sultătoare pentru mişcări ca cea dela 11 Pevruarie, pentru 

libertate şi egalitate, cari sunt. baza orpanizaţiunii . noastre 

- politice. Da “ 

«Palma primiti dela public, care a fluerat, nu ne. mulţu- 

meşte; e de datoria ministrului instrucţiunii să pue în ve- 

derea direcţiunii ce carăgialiadă a tăcut, şi po acest temei 

's%0 schimbe, ca incapabilă şi nedemni. Voim un teatru na- 

_ ţional, nu o gaşcă de. opoziţie nedemnă, în care se insultă 

poporul şi instituţiile țării, | 

«Cerem cu insistenţă ministrului instrucţiunii să intervie». 

Şi foaia acelor tineri, foarte tineri, din capitală, | 

care îşi închipuesc că sunt sociâlişti, se grăbeşte 

-a doua zi 'să ţină isonul ziarului. citat mai Sus, şi 

scrie pe pagina întâi a, numărului de la 24 Apri- 

lie 1885: o. a 

 aZiarul EEE publică în numărul său de ieri două articole 

foarte drepte la adresa. direcţiunii teatrelor, prin care. cri- 

„tică drumul pe care a apucat şi supunerea pe care o arată 

unei oarecare găşti literare din Bucureşti. 

- - «vis celor în drept a lecui răul». .
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Adecă, cum am zice, poliţia în contra, litera- 
turei !- Censura guvernamentală, în contra spiri- 
tului :comediilor! Destituirea, comitetului teatral 
şi poate pedepsirea autorului! - o Da 
Cum'se repetă toate în lume, de şi mutatis mu- 

tandis! Şi în Franţa, secolului trecut,. la sfârşitul 
terorismului, Ducancel „pusese pe scenă «/'interieur 
des Comites. revolutionnaires», unde îşi băteă joc de 
radicalii terorişti şi <insultă, instituţiunile ţării», 

„şi atunci foaia radicală _ «Ami des „Lois» coruse 
pedepsirea autorului, care . «mezpierait point par 
mille noris tout le -mal qril a fait ă la liberte». . 

Numai că vremurile s'au schimbat, şi “au cam “schimbat şi oamenii. Radicalii teroriști din Franţa de atunci îşi executau dorinţele lor prin sânge, şi încontra, lor a, trebuit să, opereze ghilotina; ra- dicalii noştri. de astăzi îşi. arată, dorinţele dum- nealor prin cerneală şi. în contra, lor e destul să „opereze o foaie de hârtie sugătoare. - - Căci pentru orce om cu mintea sănătoasă este evident, că o comedie nu axe. nimic a, face cu po- litica, de pârtid; autorul îşi ia persoanele sale din societatea contimpârănă Gură este, pun în evidenţă” Dartea; coiiică” ati Câri- 6 găseşte, şi acelaş Cară „giăle care âstăzi işi bate joc de fraza demago- gică, şi-a” fi bătut joe ieri_de işlic şi tombateră, si îşi va” bate joc mâis” 6 trăia reacționară: şi” în toate aceste cazuri va fi în dreptul său literar “incontestabil, | II pa Aşa dar nu la asemenea, “imputări nechibzuite - ne putem opri: E însă o altă imputare mai se- | rioasă ce se face autorului nostru, şi pe aceasta „ne credem datori: să O cercetăm mai de aproape. | Comediile d-lui Caragiale, se zice, sunt triviale şi imorale ; tipurile sunt toate alese dintre oameni i. Său viţioşi sau proşti ;] situaţiile sunt adeseori sca- ti m Teze a Ss a iaice 

c
e
n
a
 

.
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broase ; amorul e totdeauna nelegiuit; şi încă aceste 

figuri şi situaţii se prezentă, înti”un mod firesc, 

parcă, s'ar înţelege dela sine că nu poate îi altfel; 

nicăiri nu se vede pedepsirea celor răi şi răsplă- . 

tiroa, celor buni...  -. 17 - 

|. Pentru cei ce cunosc multele discuţii deşteptate 

[2 în literatură altor ţări asupra acestor înţrebări, 

ne-am puteă mărgini să răspundem: există aceste 

tipuri în lumea noastră ? sunt adevărate aceste . 

sitnaţii ? Dacă sunt, atunci dela autorul dramatic 

trebue să cerem numai ca, să ni le prezinte în mod 

antistic ; iar valoarea lor morală este afară, din 

chestie. Nici în. comediile lui Aristofan, nici în 

- «Mariage. de Figaro», nici în «Sganarelle», nici în - 

sute de comedii cunoscute şi recunoscute nu e vorba 

de o asemenea morală.” - i 

Dar acest răspuns, îndestulător poate acolo unde 

sunt tradiţii literare, nu este îndestulător la noi, 

şi deaccea ne -cerem voie să motivăm ceva mai pe 

larg părerea noastră asupra punctului în discuţie... 

Dacă nise pune întrebarea: arta în. genere. şi 

în special arta dramatică are sau nu are şi o mi- 

siune morală ? contribue ea la educarea şi înălţa- 

rea, poporului ? Noi răspundem fără şoyăire : da, 

artă a avut totdeauna o înaltă misiune morală, şi. 

orce adevărată operă artistică, .o îndeplineşte. 

Va, să zică asupia acestui punct nu. suntem des- 

binați. a i - | 

“Rămâne numai să ne înţelegem în ce consistă, 

în ce.poate consistă acea influenţă morală a lu- 

crăvilor de-artă. A Sa 

/ Şi aici trebue să, stabilim mai întâi un punct - 

de plecare elementar : influenţa morală a unei lu- 

crăwi. literare nu poate să fie alta decât influenţa. 

„morală a artei în genere. Dacă arta în. genere are . 

un 'eloment esenţial moralizător. acelaş element va. - 

_"T, Maiorescu. — Critice, Vol. III. | - Ă i 4
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tvebui să-l găsim şi în orce artă deossbită, prin 
urmare şi în arta dramatică. a 

Ar fi o confuzie, care ar impedică dela început 
orce dreaptă înţelegere 'a lucrului, dacă ne-ain 
închipui că poezia, fie lirică, fie epică, fie drama- 
tică, are altă esenţă morală decât arta: în: genere. 

Poate-să o aibă întrun grad mai- mare sau mai 
mic, dar nu poate să o aibă de o altă natură, şi 
nu trebue să ceri poeziei o altă influenţă morală 
decât; o ceri muzicei, sculpturei, arhitectiurei şi pic- 
turei. Căci întâmplarea că poezia întrebuinţează, * 
acelaş organ de comunicare sau acelaş material!) 

„brut ca şi codicele penal şi catehismul de morală, | 
adică, cuvintele, nu-i poate schimbă esenţa ei de | 
axtă, precum nu se poate confundă arta sculpturei | 
cu meseria pavajului, deşi amândouă întrebuin- 
ţează. materialul piatră, 

Acecaş influenţă asupra înălţării morale a în- 
dividului ce o poţi aşteptă din producerea simţi- 

- mâmtului estetic la -auzirea unei sinfonii de Beet: 
hoven şi la privirea statuei lui Apollo : din Belve- 

'"dere sau a Venerii de Medicis, aceeaş şi nu alta 
trebue să o aştepţi dela citirea unei poezii sau 
dela asistarea la o reprezentare dramatică. 
„Este. destul să aducem această, considerare ge- 

" nerală, în cercetarea noastră de faţă, pentru “ca 
„orce inteligenţă neprevenită, să fie îndată, convinsă, 
despre temeiul ei elementax; .şi nici că a fost 
vreundeva îndoială, serioasă asupra, acestui punct. 
„De aici câştigăm însă prima măsură mai potri- 

„Vită, pentru judecarea întregei întrebări. 
Venerea; aflată la Milo este jumătate nudă; cea. 

de Medicis este nudă de tot. Amândouă sunt ex- 
"puse vederii tutulor în muzeele din “Paris: şi din 
Florenţa, şi cine găseşte că sunt -imorale ? - 

In ce consistă dar morălitatea atei ? i 
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_* Oreo emoţiune estetică, fie deşteptată prin ssculp- . 

tură, fie prin poezie, fie prin celelalte ante; face 

pe omul stăpânit de ea, pe câtă vreme este stă- 

pânit, să se uite pe sine ca persoană şi să se înalțe 

în lumea ficţiuniiideale.  . 

(Dacă izvorul a tot ce este rău este egoismul-şi 

| egoismul exagerat, atunci o stare sufletească, în 

- care egoismul este nimicit pentru moment, fiindcă, 

interesele individuale sunt uitate, este o combatere. 

indirectă, -a, răului şi astfel o înălțare morală. Şi 

2 cu cât cinova va Îi mai capabil prin dispoziţia sa 

-: naturală sau prin: educaţie a avea, asemenea mo: 

.. mento de emoţiune. impersonală,: cu-atât va fi mai 

* întărită în el partea cea, bună a 'naturei omeneşti. 

„Aceasta este.cu' atât mai important - în zilele 

noastre; cu cât -sivăţimântul religios,. care. mai 

„7 maânte îndeplinea misiunea de a înălţă spiritele 

;. dcasupra, intereselor: egoismului. zilnic, dispare din 

ce în ce mai mult din clasele culte, şi trebue în- 

locuit cu alte emoţiuni impersonale. - n | 

| Tnălţarea impersonală este însă o condiţie aşa 

„: de absolută a orcărei impresii artistice, încât tot 

ce o. împedică şi o 'abate esteun duşman al artei, 

“ îmdeosebi al poeziei şi al artei dramatice. Deaceca 

foeziile cu intenţii politice actuale, odele la, zile 

solemne, compoziţiile teatrale pentru glorificări 

dinastice etc.. sunt o simulare a atei, dar nu artă 

adevărată. o “1 

“Esenţa acesteia, este de a fi o ficţiune; care 

scoate pe omul impresionabil în afară şi mai presus 

de interesele lumii zilnice, 'orcât de mari ar Îi în 

“alte priviri. .. - a E 

Chiar patriotismul, cel mai important simţimânt 

pentru cetăţeanul unui sțat în acţiunile. sale de 
v 

cetăţean,. nu are ce căută în “artă ca -patriotism..
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adhoc, căci -oree amintire veală de interes practic 

nimiceşte emoţiunea estetică, 1). | 

 ERxistă în-toate dramele lui Corneille un-singur” 

vors- de patriotism francez ? Este. în Racine „vreo 

declamare naţională? Este -în - Molidre ? Este în 

Shakespeare ? Este în Goethe ? 
Şi dacă nu le are Corneille şi Goethe, să ne înveţe 

domnul: X. Y. din Bucureşti ca să le avem noi? 

Subiectul poate:să: fie lua din realitatea popo- 

rului,. dar tratarea nu poate să fie: decât ideal-ax- 

tistică,. fără, nicio preocupare. practică. i 
Prin urmare 6 piesă de teatru cu directă ten- 

denţă morală, adecă cu punerea intenţionată a 
unor învățături morale în gura unei persoane spre 
a le propagă în public ca învăţături, este imorală 
în înţelesul artei, fiindcă aruncă pe spectatori din 
emoţiunea impersonâlă a ficţiunii artistice în lumea, 
reală cu cerinţele ei, şi prin chiar aceasta îi. co- 
boară în: sfora zilnică a egoismului, unde atunci 

— cu toată învăţătura de pe scenă — interesele - 
ordinare câştigă, preponderanţă. Căci numai o pu-: 

_ternică, emoţiune impersonală, - poate face pe om . 
să se uite pe sine şi să aibă prin urmare 'o“stare - 
sufletească, : inaccesibilă; egoismului,, e care este. ră 

„dăcina orcărui rău. 
_* Aşa dar arta dramatică. are să expună contlic- 
tele, fie “tragice, fie comice, între simţirile şi acţiu-. 
nile omeneşti cu atâta obiectivitate curată încât, 
pe de opunte să ne -poată omoţioni, prin o ficţiune 
a. vealităţiii, iar -pe de alta să se înalțe într'o lume 
impersonală. Nici fraza de morală practică, nici 

intenţionata pedepsire. a celui rău. şi resplătire a, 
celui: bun nu se tin de artă, ci îi sunt deadreptul 
“contrare. 

A 

  

1) Vezi şi darea de seamă asapra poeziilor d-lui Goga în vol, acesta.
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Cât este de adevărat aceasta, se poate constată 

- din-examinarea multora din dramele cele mai renu- - 

„mite, care: au încântat şi încântă. lumea, spec- 

tatorilor. -.. a i | 

Ce tendenţă de morală practică este în Othello? 

Othello este gelos ; în gelozia sa sugrumă pe Des- 

demona. Ce a păcătuit Desdemona de este aşa de 

crunt lovită:? Care este răsplata nevinovăţiei. ei? 

_Otelia iubeşte pe Hamlet. Face vreun rău cu 

“aceasta? 'Ba, rămâne virtuoasă şi. supusă, însă 

înnebuneşte din cauza lui, şi de cea mai puternică, 

emoţiune este scena, în care ni se înfăţişează, ne-. 

bunia, ci. Ce învăţătură de morală practică putem 

scoate de'aici? .. o ea 

_ Falstatf este un berbant beţiv,care râde totdeauna, 

face glume indecente şi ne face să, râdem şi noi. 

Cine a condemnat vreodatță această . figură a lui 

Shakespeare? o 
Alceste Misantropul este omul cel. mai virtuos, 

dar ceilâlţi îşi bat joe de el; Celimena îl pără- 

seşte şi el rimâne singurul nefericit în piesă. Unde. 

e moralitatea ? ae _ 

“Sunt de ajuns aceste exemple, care de altmin- 

“teri sar puteă înmulţi cu sutele,. pentru. ca să în- 

ţelegem cât. ar fi. de greşită. la operele : de artă 

" cerinţa.unei morale în înţelesul practic al cuvân- 

tului; şi nu putem întări mai bine această expunere 

decât; făcându-i oarecum contra-probă şi arătând 

- unde ajungem cu. opinia ceailaltă, “că adecă piesa, 

“46 teatru să aibă. o intenţie morală. Ta 

„7 ntră puţinele traduceri din Shakespeare ce le 

avem în româneşte, cea mai veche este a lui toma 

Bagdat, publicată, la, Bucureşti în 1848: din «Tipo- 

orafia, lui Josef Kopainig». Ea cuprinde - «Romeo 

, 

“si Julietta» şi «Othello». N a 

D. Bagdat eră de părerea celor ce aşteaptă, dela: -.
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comediile 'd-lui Caragiale mai multă moralitațe, şi 

deaceea a însoţit traducerea d-sale cu o «conse- 

cuenţă morală» după -fiecare tragedie.: lacă la ce 

rezultat ajunge d. Bagdat din acest punct de vedere . 

_ în privinţa lui: Othello (p. 214, 215): _ 

Această tragedie cuprinde în sine moralul: înfăţişându-ne 
“primejdiile amorului peste: măsură, ale -ambiţici: din caro ies 
mai multe şi mari răutiţi, şi ale descrederii ce trebue să 

- avem în femei. Ale amorului, întâi pentrueă dacă lJesde- 
măNă eră mai păzită şi. se lăsa după alegerea părinţilor săi, 
nu pătimeă astfel de nenorocire, şi al doilea că dacă Rode- 
rigo n'ar fi fost atât de uimit dupi Desdemona, n'ar fi în- 
domnat pe Jago spurcatul să surpe amorul Maurului cu 
Veneţianea ce iubea el. Din ambiţie pentrucă Jago insuflat 
de Roderigo că generalul nu'l înalţă ca pe Cassio, pe caro 
îl favorizează mult, să mijlocească să'l surpe, ajunse până în 
minutul. cel mai după urmă al înfiinţării planului său. Din 
descrederea: ce trebue si avem. în femei, pentrucă Jago, în- - 
credinţând taina, soţiei sale, fu descoperit -de dânsa, care 
dimpreună cu stăpâna sa şi cu stăpânul său fu prada ambi- 
țiosului, nelegiuitului, cruntului şi. prea spurcatului acestuia, 

- care rămase a se munci în veci pe lumea aceasta şi pe 
cealaltă, si To î 

«a. Dintr'aceste puteţi luă o bună şi frumoasă lecţie de. . 

moral în care poetul englez scrie cu atâta foc pentru binele 
omenirii». EA 

«Consecuenţa morală» a d-lui Bagdat ne scuteştey 
de a mai adăogă ceva încontra unor asemenea, 

consecvenţe. E o | 
Revenind acum la comediile d-lui Caragiale, vom 

zice : singura moralitate ce se poate cere dela ele - 
este înfăţişarea unor tipuri, simţiminte şi situaţii 
în adevăr omeneşti, cari prin expunerea lor artis- | 
tică să ne poată transportă în iumea închipuită, 
de autor şi să ne facă, prin deşteptarea unor emo- 
iuni puternice, în cazul de faţă a unei. veseli, să: 
ne uităm pe noi înşine în interesele noastre pei- 
sonale şi să ne înălţăm la, o privire curat obiectivă 
a. operei produse... . | 

-
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Aceasta trebue să o cerem dela autor.-De la noi 
spectatorii trebue să corem, ca înaintea unei opere. 
de artă să. ne prezentăm dispuşi, nepreveniţi, fără 
intenţii străine artei. Căci, dacă artistul nu este 
totdtauna, capabil de a lucră, ci trebue să fie in- 
„spirat, nici spectatorul nu este în fiece moment 
capabil de a primi o impresie estetică ; poate unii 
nu sunt capabili niciodată ; şi cine'la o piesă de 
teatru nuwşi poate uită grijile sale personale.: sau 
legăturile sale de partid politic, sau catehismul 

"său de morală convenţională, acela să nu se mai 

amestece în ale artei, .. Se 
Dacă ne-am putut înţelege cu cetitorii nostri . 

pănă, aici, uşor va îi să ne înțelegem asupra «tri- 
“vialităţii» ce se mai impută... Aa 

__ Orce concepţie axtistică este în esenţa; ei ideală, 

căci ne prezentă reflexul unei lumi închipuite. Prin 

chiar acoasta ne produce caracteristica impresie, 
impersonală. “Tipurile înfăţişate în comediile d-lui 
Caragiale trebue să vorbească cum vorbesc, căci 

numai astfel ne pot menţine în iluzia realităţii, în 

„care ne transportă. Menţinerea acestei iluzii- este 

'singurul elemânt hotăzitor, şi un limbagiu academic 
în gura lui Nae Ipingescu ar nimici toată lucrarea, - 

pe când în gura, lui Ramiro-din eleganta, «Sara la 

Curte» a d-lui Ioan Cerchez. este foarte potrivit, 

- Murillo a. zugrăvit Madone, dara zugrăvit şi . 

copii murdari şi zdrenţuroşi, care mănâncă, pepene. 

Poate zice cineva, că Madonele lui Murillo se ţin 

de adevărata, -pictură, iar acei copii zdrenţuroşi ar 

fi prea, triviali pentru artă? a 

În faimosul Salon. Carr din Louvre la Paris, 

unde este aşezată la un loc quintesenţa picturei 

frumoase, 'se .vede, alăturea: cu sfânta familie alui 

" Rafael, femeea hidropică a lui Gerard Dow, dinaintea 
căreia, stă, doctorul examinându-i lichidul înta”o sti- 

i”
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clă. A contestat vreodată cineva, acestui tablou al 
lui Dow marea “lui valoare artistică? 
Aici concepţia artistuilui inspirat este unica mă- 

sură a convenienţei, şi în lumea artei adevărate nici 
mu poate fi vorba, de trivial. «Trivial» este o im- 
presic! relativă din lumea, de toate zilele; c ca şi de; 
cent şi indecent. 

Dacă pseudo-artistul rămâne al însuş în această, 
lume de rând, dacă el însuş nu este cuprins de in- 
spivarea impersonală, şi prin urmare nu ne poate | 
transportă nici pe noi în lumea curată a ficţiunilor, | 

atunci se înţelege că lucrarea sa poate să fie tri- 
vială, indecentă,. lascivă, după cum îi este felul şi 

“ţinta. Dar aceasta nu. atâznă nici dela obiect nici 
„dela expresiii, ci dela chiar genul inspirării sale; -- 
-şi atunci o împărăteasă cu expresii academice, ma- 
nierate, după gustul trecător al unui -public tre- 
cător, poate s ă fie în adevăr. trivială, pe când soţia 
cherestegiului . Dumitrache nu este. 

"Perminând această încercare de” înţelegere, ne 
aducem aminte de cuvintele, cu care am început-o: 
în materie de gust literar discuţia, e totdeauna, grea, 
şi tocmai în faţa: acestei greutăţi am trebuit să ne 
mărginim' la, simpla tragere a. liniei de hotar între 
ceeace este artă, şi se poatie cere de la artă şi între 
ceeace nu este aată şi nu i se poate cere. | 

Odată, hotarul aşezat, nu mai încape îndoială că 
se pot face multe “deosebiri Şi înlăuntrul terenului 
artei ; numai să se rocunoăscă mai întâi că ne aflăm * 
pe teren de astă. Valoarea, va fi mai mare sa mai 

„mică după, însemnătatea; mai mare sau mai mică 
a caracterelor prezentate, a, conflictului.. a situa- 
iilor. Şi în această - privinţă am sihiţit şi noi, -ca 
toată lumea, diferenţa de valoare ! în. “diferitele co- 
medii ale q- hui Caragiale; Şi-noj credem. de exemplu -
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D-LUI CARAGIALE - 

     că «O 'serisoare pierdută» este superioară fatşei . 

«D'ale Carnavalului». * a ee 

“Dar nu vedem pentru moment nici 0 trebuinţă 

de a, stărui asupra acestui punct. Cu atât mai pu- 

țin, cu cât atunci s'ar da ultimei piese a d-lui Ca- 

ragiale o însemnătate, la care nu aspiră. «D'ale  - 

_ Carnavalului» este o simplă farsă de carnaval, pre- 

cum se şi numeşte, veselă şi fără” pretenţii, şi un 

public neprevenit nu-i poate cere -alta, decât un- 

moment de bună petrecere... 

Insă în aceste limite mai modeste şi această 

lucrare rămâne o lucrare de merit. Căci literatura 

adevărată cu feluritele -ei produceri se poate ase- 

mină unei păduri naturale -cu feluritele ei plante. 

„Sunt şi copaci mari în pădure, este şi tufiş, sunt 

şi flori, sunt şi simple .fire de iarbă. Toate îm-" 

preună alcătuesc pădurea, fiecare în felul său trăeşte 

şi înveseleşte ochiul privitorului; numai să, fie plantă  - 

adevărată, cu rădăcina ei în pământ sănătos, iar 

nu imitație în tinichea vopsită, cum se pune-pe 

“unele case din oraş. - a 

___ Comediile d-lui Caragiale, după părerea noastră, . 

sunt plante adevărate, fie tufiş, fie fire de iarbă, 

şi dacă au viaţa lor organică, vor aveă şi puterea. 

de a trăi. -
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_ Sunt deabia 14 ani (acum sunt 36), de când: 

„prin câteva articole sub numele «direcţia nouă 

în poezie şi proză» ne-am încercat să ărtităm>— 

ce trebue să, se ceară de la o mişcare sănătoasă . - 

a literaturei române!). e 

„ - Acele articole erau purtate de oarecare speranţă, 

“dar de. mai puţină încredere. In poezie Pastelurile 

lui Alecsândri erau un semn de renaştere, asupra 
lui Eminescu — «poet în puterea cuvântului» — 

se atrăgeă luarea aminte a publicului, Şerbănescu, 

Petrino, Matilda, Cugler, Bodnăsrescu erau apreţiaţi. 

In. proză — cu. împotrivire energică, în contra 

pedantismului Ciparo- Barnuţio-Pumnian — se 

cereă limba firească a popoiului român, iubire 

-de adevăr şi cunoştinţă. de -cauză; din proza 

curat literară se releva Alecsandri, lâcob Negruzzi, 

Gane; din proza, ştiinţitică, între “altele, “primele 

încercări ale d-lor P. P. Carp, Lambrior, Th. Rosetti, 

Xenapol,: chiar şi ale d-lor Burla şi Panu. | 

Dacă privim astăzi la, literatura din ultimii ani, 

timida speranţă de atunci se poate schimbă într'o - 

încredere „sigură, pentru direcţia sănătoasă. a 'lu- 

crărilor intelectuale în România. Nu doară, că 

toţi cei salutaţi la 1872 au împlinit - ceeace se . 

„aşteptă de la ei; dar unii au întrecut aşteptările. 

şi relativ mulţi alţii şi-au. adaos puterile pentru 

  

1) Vezi vol. L.'al ediţiei de faţă, pag. 187 şi urm. 

7 - i 2
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a da acelei mişcări un avânt — dacă, nu destul 
de- general, dar cel puţin destul de puternic pen- 
tru a ne face să simţim un adevărat: progres. în 
anul prezent, comparat cu anul 1872. . ni 

“Alecsandri ne-a înavuţit.- poezia cu <Ostaşii 
noştri» şi cu drame, îndeosebi cu «Fontâna Blan- 

_.- dusiei»; Eminescu a adus lirica română la o culme 
de periecţiune; lor li-s'au adaos. poeţii Naum şi 
Vlahuţă, comediile d-lor Caragiale şi I. Cerchez, 
novelele d-lor Slavici, Creangă, Barbu Ştetănescu- 
Delavrancea, Gane, Duiliu Zamfirescu, traducerile 
din Horaţiu de d. Ollănescu, lucrările ştiinţifice . 
ale dilor Hasdeu şi N. Densusianu, Lambrior, 
Tocilescu, Brândză, culegerile de poezii şi.poveşti - 
populare ale d-lor Jarnik-Bărseariu, „Ispirescu, 
SG. Dem. Teodorescu, T. Burada, M. Pompiliu, 
cercetările critice ale d-lor Onciul şi Bogdan; iar 
„Convorbirile * Literare sub redacţia d-lui Iacob. 
Negruzzi încep -al 20-lea!) an al activităţii lor — 

„0 întreagă mişcare, ce dă ultimului deceniu un 
aspect cu totul deosebit şi îmbucurător. 
„În proporţia creşterii . acestei “mişcări, scade - 
trebuinţa unei critice. generale. Din momentul, 
în care se face mai bine, acest fapt însuş este 
sprijinul cel mai puternic -al direcţiei adevărate. 
«Poeziile» lui Eminescu, « Pastelurile» şi. «Ostagşii» 
lui Alecsandri vor curăţi de la sine atmosfera 

" estetică, viţiată de -Macedonski, Aricescu, Aron 
„- Densusianu, ete. ete., «Cuvintele din Bătrâni» -ale 

d-lui Hasdeu sunt de la sine lovitura de moaste 
a dicționarului Laurianu-Massimu . şi ar rătăcirilor. 
«filologice» dela Târnave.: Şi aşa, mai departe. 
"Nu e vorbă,. apreţierile critice “izolate nu vor 

+ 

  

1) Acum al 42-lea, sub redacţia d-lui 8. Mehedinţi. Asupra altor observări relative la literatura ştienţifică de . astăzi, vezi mai sus - «Adaosul» de la, 1908, pag. 37. - _ 

N .
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lipsi şi nu vor trebui să lipsească niciodată dintr'o 
mişcare intelectuală, şi noi înşine am citat mai - 

sus articolele d-lor Onciul şi Bogdan ca un semn 
binevenit al timpului de îndreptare. Dar aceste: 
sunt lucrări de amănunte. - Sinteza generală în 

atac, isbirea unui întreg curent periculos o credem 
acum ştearsă de la ordinea, zilei: pentru părţile. -. 

esenţiale în literatura proprie şi în ştiinţa teore- ." 

tică. Rămâne încă la ordinea zilei în politică, 
dar de aceasta nu ne ocupăm aici. - 

Misiunea, criticei — misiune de altminteri _tot- 
deauna, modestă—dar-nui fără importanţă în. mo- 
deztia i — ne pare â îi în momentul -de_ faţă 
mai mult- de-a lărgi cercul âctivităţilor individuale, 
-de--a;: destepti. tinerimea încă _preazamorţită. de 

pâcla trecutului şi de a îmbărbătă spiritele “spre - 

lucrarea roditoare. . Mă o 

Este cu mult prea îngustă albia curentului 
celui nou: în dreapta şi în stânga .trebuesc des- 

fundate alte şiroaie, care să întărească mişeareă 
principală, mişcarea însaş trebue “să pătrundă, 
mult mai afund:. Fără îndoială rectificările, mai: 

ales în materie de ştiinţă, nu- vor.puteă lipsi 
_ uneori din o apreţiare a opetelor celor mai bune; 

fără. îndoială în mijlocul :unei activităţi critice . 

pentru respândirea, lucrărilor sănătoase se va simţi. 

pe îci pe colo şi necesitatea unei: loviri directe 

în contra: nulităţilor, .care se amestecă fără, nici - 

-- o chemare în ale literaturei: un energic «în lături!» 

va trebui dar din când în când să fie rostit în 

“orce mişcare intelectuală. Sa 
„Însă de aci nu rezultă, că ar fi bine să se 

piardă acum timpul cu o tendinţă critică în: 

contra acelora, care au meritul de a reprezentă 

astăzi însâş mişcârea cea bună în. o, parte esen- 

ţială a ei. - a Da -



64. (72 POȚI ŞI CRITICI 

Din. acest punct de vedere. nu este poate “de 
prisos să facem câteva; observări în contra încer- 
cării unor autori :de a accentuă mai ales părţile 
„slabe din întinsa, lucrav6 literară a d-lui Alecsandri 
şi de a-şi ascuţi spiritul lor critic înaintea prea 
micului: nostru public cetitor. pe socoteala acestui 
reprezentant de frunte al tinerei noastre literaturi. 

__ Aşa am cetit într'o. Cronică teatrală, pubheată, 
în Epoca. din. 1l Ianuarie 1886 de d. Barbu Şte- 
fănescu (Delavrancea) o- critică aspră în contra. 
lui Despot-Vodă şi în genere. în contra dramelor 
d-lui Alecsandri. Aşa am auzit,. că într'o confe- 

„renţă ţinută la Ateneu în: 27 Fevruarie 1886, 
d. Vlahuţă a, înălţat poeziile lui Eminescu între 
altele şi prin coborîr ea, unei poezii a, lui Alecsandri. 

Dacă, dd. Delavrancea, şi - Vlahuţă” ar fi oaineni 
"de a treia mână, nu am. pierde niciun cuvânt asu- 
pra criticei lor; dar fiindcă sunt dintre scriitorii 
cu talent ai junei generaţii, credem că lucrul me- 

„rită o discuţie publică, merită şi în ceea ce pri- 
veşte poziţia lor literară; merită, şi în ceea, ce pr I- 

veşte poziţia literară a, lui Alecsandri. | 
- Se înţelege dela sine, că nu noi vom tăgădui 
orcărui om 'de bună credinţă şi de bună ştiinţă 
dreptul de a spune ceea ce crede adevărat şi ceea 
ce ştie: greşit, întz?o activitate publică. | 
| Şi fiindcă dd. Delavrancea şi Vlahuţă sunt oa- 
„meni .de bună credinţă. şi “de bună ştiinţă în ale 
literaturei, dreptul lor de a face critica aşa cum 
ai făcut-o este mai.presus de contestare. 
Dar una este dreptul şi alta "este folosul în- 

brebuinţării dreptului în fie. ce. moment. Va. îi 
având şi activitatea critică noima ci,. şi nu orce. 
dispoziţie: războinică merită, să, fie” întrupat în» 
tr”o- scriere. 
„Şi mai întâi trebue să i constatăm, că de voguli ă
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' poeţii înşii_sunt cei mai răi_critici asupra-poeziei 
“altora, în genere artiştii înşii cei mai contestabili 
apreţiatori teoretioi ai artei . 

| Deşi în feluritele combinări ale inteligenţelor 
omeneşti s'a .putut şi se! poate întâmplă, ca un. 
poet bun. să fie şi critic bun, aceasta.însă va fi 
totdeauna o excepţie rară, care va trebui foarte . 
taxe legitimată înainte de a îi primită încontra 
acelei: regule generale. . 
Cine a, cetit odată, critica, lui Voltaire în. contră, 

dramelor. «barbare» ale lui. Shakespeare, . va stă, 
totdeauna pe gânduri, când va mai vedea poeţii 
apucându-se de meseria criticei, şi nu se va găsi 
liniştit prin dramele criticului: Lessing.. 

i în adevăr. între natura poetului şi pătura, ori- 
ticului este o incompatibilitate radicală. 
“Poetul este mai întâi de toate o individualitate. 

Dela aceleaşi obiecte chiar, despre care noi toţi 
avem. o simţire obişnuită, el primeşte o. simţire 
aşa. deosebit de puternică şi. aşa de personală, în 
gradul ş şi-a felul ei, încât în AR nu numai că_şe 
acăritilează 3 simţirea. pănă a sparge. limitele_unei 

simple_ impresii şi:a se _revărsă în forma estetică, 

â manifestării, dar însăş această manifestare. re- 
produce caracterul personal, fără de care. nu poate 

există un adevărat poet. ... . 
Din multe părţi ale lumii primeşte. poetul ra- 

zele de lumină, dar prin mintea lui ele nu trec 

pentru a, fi stinse sau pentru a ieşi cum au intrat, 

ci se răsfr âng în prisma, cu care l-a înzestrat na- 

tura, şi ies numai cu. această resirângere și Co- 

lorare individuală. ... 
Altfel descrie lumea Goethe, altfel o descrie 

Heine, altfel Leopardi, altfel Victor Hugo, de şi 

cu toţii au primit impresii dela aceeaş lume. - 

Voltaire a fost foarte capabil de a exprimă lu- 

T. Maiorescu, — Critice. Vol. III. Pa 5
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mea, conform prismei sale personale, dar sa arătat 

incapabil de a simţi exprimarea lumii ieşită din 

prisma lui Shakespeare. i i | 

. Căci prisma poetului” este menită a restrânge 

raza directă. a luminei, dar nu este menită a mai 

restrânge raza odată restrântă, de o prismă străină. 

Aceasta însemneăză individualismul poetului !). 

Crititul-disicontraz-precât” 6ste mai: puţin--im- 

presionabil. pentru însăş lumina, directă a .obiec- 

„telor (din care cauză nici nu se închiagă în el 

yre-o sensaţie a lumii pănă la gradul de a cere 

manifestare în “forma poetică), preatât este. şi mai 

puţin individual. Căci criticul este tocmai foarte - 

impresionabil pentru razele resfrânte din ptizma 

altora, şi individualitatea lui este dar consumată 

în înţelegerea, şi. simţirea altor. individualităţi. - 

- Oriticul este din fire transparent; artistul este 

din fire refractar.. - .-. i Sa 

Esenţa, criticului este de a îi flexibil la impre- 

siile poeţilor; esenţa poetului este de a îi infle- 

xibil în propria. sa, impresie. ae 

De” aceea criticul. trebue să fie mai ales nepăr- 

tinitor ; artistul nu poate fi. decât părtinitor. 

Nu este dar chemat d. Barbu St. Delavrancea, nu 

este chemat d. Vlahuţă, a cărui prismă este poate 

înrudită cu a lui Eminescu (şi am: dori să nu-i 

fie. prea, înrudită, ci să'şi păstreze individualitatea, 

dacă o are), nu sunt ei: chemaţi să judece pentru 

public lucrarea, poetică a d-lui Alecsandri în genul 

ei propriu. Această, sarcină, să ne-o 'lase nouă pu- 
blicului, care, neavând. înşine o individualitate 

poetică pronunţată, suntem mai .lesne primitori 
„pentu, tot ce este lumină „în felurimea manifes- 

ări el. 

1) Individualismul în cest . TI IE IN PR 2 
, „în acest. înţeles, nu are dar nim 

egoismul. „înţeles, nu are PIE A face cu 
”..
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Junii noştri poeţi sunt. chemaţi să'şi exprime, 

fiecare în propria sa formă, simţirile primite. di- 

rect dela; lumea, reală, dar,nu să'şi slăbească această, 

Jucrâre creatoare prin priviri dealături spre o altă - 
lume subiecţivă. Puterea lor intelectuală . trebue 
întrupată! în opere de.artă şi nu mistuită, în. ela- 

borări de'critică... . „+... i 

Dacă. observările de mai sus sunt: legitime în 

teorie, ele se legitimează îndată şi în practică; şi - 
cu aceasta trecem la .o scurtă .privire :a poziţiei 

lui Alecsandri; în literatura. română, de. astăzi. 
_Îndărătul conferenţei d-lui : Vlahuţă, : în partea 

relativă la antiteza, între poeziile lui. Eminescu şi 

poszia. lui Alecsandri, se: ascunde. o întrebare, pe: 

care d-sa însuş. nu: a, pus-o deadreptul ; înaintea 

publicului, dar, care. rezultă întru câtva din modul 

d-sale de.procedare, şi .care în. orce caz este pusă 

de alţii, întrebarea: cine este mai.mare poet, Emi- 

escu sâu Alecsandri? . +... - 
: Întrebaxea; astfel pusă. ne pare din capul locului 

greşită,: şi .ne pare. greşită, fiindcă este unilaterală 

şi — exact vorbind — o. contuzie de cuvinte. 

Poet mare! Poet în ce înţeles? Poet în care 

întindere? cc a 

Să ne fie îngăduit să limpezim mai. întâi dis- 

cuţia printi'o. paralelă din. două literaturi străine. 

De la Leopardi :avem numai 35 de poezii, toate 

sunt. admirabile. De la. Victor Hugo avem sute de 

poezii, avem şi drame,. avem şi romane, multe . 

sunt 'contestabile., Cine este mai mare. poet, Leo- 

pardi, sau. Victor Hugo? / 

„. Neputinţa de, a răspunde dovedeşte confuzia, în- 

trebării. .. - a 
- 

Dacă, este vorba. numai de poezia lirică, şi. încă, 

în. lăuntrul poeziei-lirice,.. numai. de. exprimarea,
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cea mai frumoasă ă unei adânti melancolii în 

"mijlocul aspirării spre id6al şi totăsodată a celei 
mai âmave sătire, Leopaidi este  neăjuns şi stă, 
deasupra lui Victor Hugo: LL . 

Dar numai de aceasta poate fi vorba? Victor 
Hugo este incarnărea, geniului francez al timpulii 
său în mai toate aspirările poetice: Iubirea şi ura 

* contimporânilor săi, mândria şi vanitatea, lor, des- 
vobirea spiritelor de sub jugul clasic şi de sub jugul 

“politic, einoţiunea ' măririlor şi căderilor istorice, 
luptă, 'celor mizeri îni contra celor prea. puternici 
— toate aceste -vibrăţiuni âle unei întregi epoce 
au trecut prin resfrângerea lui Victor Hugo. 

ŞI ăcum ce înţeles poate aveă întiebarea, cine 
este midi miare poet ? Înţelesul de ă rnăsură inco- 
mensurabilele, adică, nici un înţeles. m 
„Să ne întoarceni acum la ale noastre. 

„„ Dacă, din cele 10- de poezii dl lui Eimineseii, 
în adânca, lor melancolie şi în aiiiărăciuiiea lor 
satirică, am luă pe cele mai bun şi leiain pune 
alături cu. cele: niai biine din '.stitelă de poezii 
lirice ale lui Alâcsândri în €legâiiţa lor străvezie 
şi în simplitătea 16 'gingaşă, unsori banală, dis: 
cuţiă ar fi cu putinţă. i a 

Dar o asemenea, alăturare nu este dreâptă. 
Alecsandii are 'o âltă înseimnătăte. În Alecsandri 

vibrează, toată inima; toată, mişcarea, ' Gommpatrio= 
ților săi; câtă s'a putut întrupă 'întro formă, po-. 
etică în starea relativă a poporiilui nostru ' dă 
astăzi. Farmecul limbei roiiâne în poezia -popu: 
laiă — e] ni l-a deschis; iubireă, bitienească şi do- rul de patrie în limitele câlot măi mulţi dintre 
noi — el le-a, întrupat; frumiiseţea proprie a pă- 
mântului nostru natal 'şi a aerului nostru =: d a,.: descris-o ; «chauyidismul» gintăi latine şi ură în 
contră Evieilor—-27 16 repiezintă: când societatea,
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mai cultă a putut aveă un teatru în Iaşi şi. Bu- 
cureşti—e/ a răspuns la această dorinţă scriindu”i 
comedii şi drame; când a fost chemat poporul 
să'şi jertfească viaţa în războiul din urmă — e] 
singur a încălzit ostaşii noştri cu raza poeziei. 

Ă lui liră multi-cordă a răsunat la, orce adiere 
ce s'a putut deşteptă din mişcarea poporului nostru 
în mijlocia, lui. 

In ce stă valoarea unică a lui Alecsandri ? 
In această, totalitate a acţiunii sale literare. -  «
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în. «Voinţă. Naţionali», ziarul partidului naţio- | 

nal-liberal, s'au, publicat multe articole de pole- 

mică, violentă. Fireşte: un organ de luptă trebue 

să atace pe adversari. Mai ales când propriele idei 

sunt puţine, combaterea ideilor altora, devine în- 

deletnicirea de. căpetenie şi este, atunci ademenită 

să fie şi violerită:. tăria, cuvintelor vrea să acopere 

slăbiciunea argumentelor. Cu 

“Multe asticole sau publicat şi. în contra sub- 

zerisului, şi pe unul din ele, unul mai lung, l-a cre- 

zut; onorabia redacţie aşi, de important, încât „l-a 

_scos şi în. broşură.. Titlul. «contrazicerile d-lui T. 

" Maiorescu», coperta roşie (se nţelege : oşie), tipo- 

grafia, Dorotea. Cucu, preţul: 10 bani (ieftin de.tot). 

Se cade 'să ai un fel de recunoştinţă.pentru ar- 

ticolele scrise în contra, ta. Cu cât sunt mai multe, 

cu atât e mai bine. Adversarii iau asupra lor sar- 

cina grea de a!ţi răspândi numele în tume-—mare 
  

câştig-în materie literară, şi “politică! Nu e vorbă, 

adversării vor să asocieze pe lângă numele tău şi 

o -idee nefavorabilă şi să'ţi facă un nume rău. Dar 

calificativul rău -se poate des-asociă cu vremea, 

dacă, eşti tu de altminteri bun, şi cu cât adver- . 

sarii au atras mai mult atenţia lumii asupra ta;
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cu atât des-asociarea, se produce mai uşor. Rezul- 

tatul final este un câştig curat: renumele.) 

Aşă dar un fel de recunoştinţă adversarilor! 

însă o chestie curat personală nu merită să o- 

cupe publicitatea. Ce-i pasă, publicului de contra- 

zicerile noastre, dacă există? Şi dacă nu există, 

„ce-i past, că «Voința, Naţionali» afirmă, că e- 

xistă ? | a _ 

Numai atunci, când îndărătul chestiei personale 

se arată o chestie de princip, lucrul merită dis- 

cuţia publică. i | | 

Din acest punct de vedere mai cuviincios cre- 

dem că trebue să ne ocupăm de acea broşură a 
«Voinţei Naţionale»; şi pentru a înlătură astăzi 
orce gând de acuitate personală, relevăm faptul, 

că broşura este publicată încă din anul 1886. 

Dealtminteri' «<contrazicerile», de care sa îngri- 

jat aşă de mult organul naţional-liberal din Bu- 
cureşti, sunt în număr 'de trei: una singură este 
relativă, 'la, politica zilei, & doua priveşte o părere 
literară, în comparare cu o teorie de politică ge- 
nerală, iar a treia este curat estetică: Dar şi din 
partea, politică noi nu vom studiă aici decât; me- 
toda: Ne vă fi indiferent, dacă materia, discutată. 
este din' domeniul politicei sau ar fi din al: zoolo- 
giei: numai modul discutării, artificiul argumen- 
tărilor, procedarea pentru descoperirea, sau ascun- 
dereă adevărului ne va interesă. 

. | E "e 

* Tema,. broşurei cu coperta, roşie este următoarea : 

“Ne-am propus să facem astăzi un studiu mai interesant, 
nu asupra contrazicerii în purtarea grupului junimist,.. ci a- 

1) Vezi şi vol, II, pag. 162. ”
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supra acelei în “părerile unuia din cei doi luceteri ai Juni- 

mei — par nobile fratrum ——a. T. Maiorescu. Aceste con- 

'traziceri au: ajuns aşă' de caracteristice, încât, merită fără în- 

doială o cercetare 'patologico-psihologică. (Pag. 5)- 

Şi acum. se analizează, cele trei contraziceri «pa- . 

tologice» ale noastre, două: descoperite de broşuraă, 

roşie, iar a treia împrumutată, din revista, socia- 

listă «Contemporanul» şi descoperită de d. Gherea. 

Ne permitem o -primă observare: de strategie li- 

terară. În rândurile. citate. se vede un îel de imi- 

tare a unor îraze, inversiuni şi cuvinte, de care 

“ne-am servit mai. ales noi în criticele literare. ŞI 

justificarea polemicei prin 4u ajuns aşa de carac- 

teristice, încât merită fără îndoială (« Convorbiri 

literare» II, pag: 301, III pag: 210 etc,), şi iro- 

nica, parenteză par nobile fratrum (« Cony. lt.» VI, - 

p. 221) şi mai ales cuvântul „cercetare patologico- 

psichologică («Conv. lit.» VII, p. 19) sunt arme: 

din arsenalul nostru. Se vede că autorul sau au- 

torii anonimi ai broşurei (în curând sau desco- 

perit a fi îraţii Xenopol, şi astiel în adevăratul 

înţeles al cuvântului par nobile fratrum) şi-au făcut 

şcoala, literară în cercul «Junimii» şi acum Vin să 

_ne plătească, după vorba franceză, cu aceeaş Mo- 

netă. a DRE 

“A plăti cu aceeaş monetă este o greşală de 

strategie literară. Moneta. poartă semnul suvera-. 

_nităţii celui ce a introdus-o în-circulaţiă; cine o 

“întrebuinţează, pare a 'recunoaşte această suvera- 

nitate şi prin chiar. aceasta, devine inferior; cine" 

o 'contraface, are aerul de a se isbi de un axticol 

din -codul'penal şi prin chiai aceasta devine sus- 

pect. “În orce caz imitarea este o dovadă de me- 

diocritate. oo 
i 

Dar să venim la; «contraziceri»: 

Contrazicerea întâi: |
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„D. T. Maiorescu spune (în «România liberă» din 2 Oc- 
tomvrie 1886) ; «Oare distanţa, care desparte : (pe junimişti) 
de generalul Manu şi de Alexandru Lahovari, este aşa greu 
do păşit? Au avut vre-o dată asemenea, . distanţe barierele 
închise 2» Ă - 

Acelaş d. Maiorescu însă accentui în Cameră deosebirile 
care despart pe junimişti : de conservatori, ' anume că d-lor 
recunosc. legalitatea Camerelor, pe când conservatorii ar urmă o cale rătăcită prin o politiei de abţinere şi că sunt do re- : gretat atacurile îndreptate contra capului Statulu;.: 

Apoi. d.:M. nu înţelege ce contrazicera flagrantă existi între cele spuse în Cameră şi cele mărturisite în «România liberi» 2 Cum? Nu este nici o distanţă între oamenii, care vrea să. combată pe “calea legali, şi oamenii ce provoacă la revoluţie, între oamenii ce recunosc de inviolabilă per- ” soana capului statului şi alţii ce o inşultă ? 

„Ba este o distanţă, ziceam noi, dar nu va fi aşa greu de păşit. a 

" Şi crede “d. “Maiorescu: ca bariera poate fi sărită - aşa de “uşor, şi anume de către 'cine? de- către grupul: junimist „.." Pentru-a trece în lagărul conservatorilor, după cum singur o mărturiseşte ? Nu . : 

Ba nu o mărturiseşte singur, mărturisirea e un adaos al: broşurei. Dela sine eră evident, că nu junimiştii puteau să-şi schimbe aţitudinea lor, adecă, să tăgăduiască deodată, legalitatea Camerelor, pe care o recunoscuseră totdeauna, din princip de ordine constituţională, şi să .ătace deodată, Coroana, pe: care nu 0 atacuseră nici o dată, din acelaş prin- cip de 'ordine. Arţicolul din «România liberă» nu făcea, decât să prevestească, necesitatea! schimbării de; atitudine a. celorlalţi, schimbare ca sa şi în- tâmplat în 1888, şi mărgineă, de altminteri preves- tirea, la, dd. Manu şi: Lahovari, despre care; se ştiă că nu împărtăşau vederile partidului asupra punc- telor în chestie, ci se supuseseră din disciplină ne majorizări produse mai ales prin elementul Vernescan de atunci. i
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Prin urmare nu a. existat nici o deosebire între - - 

cele zise de noi în Cameră şi cele scrise în <Ro- 

mânia liberă. 
„Cum s'a construit totuş contrazicerea în. bro- 

şura roşie şi cum.sa putut prezentă cetitorilor ca, 

să pară plauzibilă ? - i 

Piin următoarea, procedare': broşura citează mai 

întâi exact cuvintele noastre din. «România Li- 

beri», dar când după câteva pagine le reproduce 

ca să le pue în paralelă cu cele zise în Cameră, 

nu le mai citează exact, ci intercalează câteva . 
cuvinte de ale sal6, prin care amplifică, înţelesul 

şi produce. 0 .Contrazicere.. De unde noi ziceam 

că distanţă e uşor de păşit, broşura zice «nici O 

distanţă»; de unde noi vorbeam numai de-o. ba- 

vieră, ce se poate trece,. broşura, adaogă, că noi 

vom trece bariera. | ie o 

Acest aatificiu de argumentare intră în categoria 

sofismelor de mult ştiute şi se numeşte tocmai 

sofisma amplificării. In cunoscuta cercetare a-unui 

foaite cunoscut filosot asupia Eristicei, adică asupra 

mesteşugului disputării sofistice, se enumără toate 

tertipurile (Kunsigriffe). întrebuințate de cei ce vor 

să aibă cu 6rce preţ dreptate. Cel dintâi tertip 

explicat acolo şi însoţit de exemple este ampliii- 

carea, şi este pus ca cel dintâi, fiindcă este cel 

inăi obişuuit, ştiut încă din: topicele lui Aristotel. 

- De aidi. puteri scoate o altă observare de stra- 

tegie literară : Nu întrebuinţă, niciodată. tertipuri 

sofistice ; iar dăcă firea ta, te împinge la ele, alege 

cel puţiă pe cele “mai îine şi fereşte-te: de cele 

triviale, pentru ă căror demascare ajunge simpla 

menţiune a unor scrieri elementare. de Logică. - 

Oontrazicerea a doua. 

Broşura, roşie continuă :
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Ne.aducem aminte de un frumos discurs al d-lui M. ţinut 
în' Camerile de revizuire 'din' 1883, în care d-sa vrea să do- 
vedească că lărgirea! colegiilor: electorale, idee patronată! de 
defunctul C. A. Rcsetti, nu eră cerută de un curent popular, . 
D-sa susţinea atunci, că numai acele mişcări ale opiniei pu- 
blice sunt reale, care pornese spontaneu dela popor; că 
toate acele câ au drept izvor păreri individuale, nu ar fi 
decât nişte ecouri, glasuri moarte ce răspund. fără conştiinţă 
unui glas viu... Cu alte cuvinte d. A. “susţinea, că numai 
acele idei politice sunt adevărate, care au de bază o miş- 
care a poporului şi nu sunt productul unei păreri individuale. 
“Tot pe atunci, po când d. M. emiteă în: Cameră acea pă-. 
rere (politică), d-sa seriă- în cabinetul său liniştit de filosot - 
un articol «asupra progresului adevărului in judecarea lucră- 
rilor literare», publicat în almanahul stud. rom. din Viena. 
D..M. se ocupă în aceasti scriere !) de modul cum adevărnl. 
(ştiinţific şi literar) ajunge a învinge eroarea şi a'şi întinde 
stăpânirea asupra conştiinţei omeneşti. Ce este o idee sau 0 
formă nouă în mişcarea intelectuală a unui popor dat? Este 

„0 idee, alo cărei promise au putut si existe în capul mai 
multor sau. a. tututor, dar a cărei formulare mai clară se 
naşte: numai în capul «unuia, care este şi autorul ci. 

Aşa dar d. M. pune pentru geneza adevărului ştiinţific sau 
artistic -teoria cea exactă, că acesta porneşte de obicei: din 
„capul unuia, şi se lăţeşte în. cele multe.. In privinţa ader 
vărului social şi politie d-să, răstoarnă teza şi spune că ar 

"trebui si pornească dela cei “mulţi “către acel ce:l for- 
mulează. Aşa dar ar 'urmă că sunt două soiuri de adevăruri.» | 

„De şi însă lucrul în sine este. peste. putinţă, se pot află filo- 
zoli po cari păcatele lor i-a împins în politică, spre a deszice 
acolo sub îmboldirea interesulaţi: ceea, ce stabilise odată în 
spiritul lor rece şi meinteresat. (Pag. 3—19), .. 

. N 

- Fraza. din urmă, — ca, să începem cu ce e rai 
aproape — ne pare nechibzuită. Lăsând la o parte 
«păcatele», care n'au ce căută aici, tot contrastul 
între presupușa eroare a politicului, provenită din 
îmboldirea interesului, şi spiritul rece şi neinteresat 
al literatului este un argument ad .personam aşa, 
de slab încât îl vom pnteă,-răsturnă odată. 

Aceeaş deosebire între procedarea, literară pentru 
stabilirea unui adevăr ideal şi procedarea, politică, 

  

1) Reprodusă în vol. II al ediţiei de faţă,
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pentru înfăptuirea unei legi de yaloare. practică, 

precum se arată în discursul nostru din . Camera . 

dela 1883 şi în articolul simultan din Almanachul . 

Vienez, absolut aceeaş deosebire se află cu 14 ani 

mai înainte formulată în Observările noastre pole- 

aice din «Convorbirile literare» dela 1869, -reti- 

părite în ediţia Oriticelor dela, 1814, pag. 818. Acolo 

se zice (Critice ediţ. actuală din 1908, vol. I pag. - 

141): «Să nu confundăm! Majorităţile sunt un. 

«fapt de cea. mai mare însemnătate în politică, 

«fiind termometrul sigur pentru a arătă, pănă - 

«unde certe idei au intrat şi s'au înrădăcinat în- 

«to societate şi- când se. pot “prin „urmare for- 

«mulă, ca, legi practice ale ei. Dar când e vorba 

«d6 .o lucrare în sfera. ideală, fie operă de artă, . 

«ție teorie ştienţifică,. fie numai o critică, majo- 

arităţile nu însemnează nimic, fiindcă, totdeauna 

«asemenea, lucrări au fost primite la început de 

«o minoritate şi, dacă, şi-au câştigat teren, şi l-au 

«câştigat numai în viitorul poporului lor.» | 

„La 1869, când au fost scrise rândurile de mai 

“sus, nici nu fusesem vre odată - deputat, nici nu 

eră, vorba de vre-o anume chestie politică, nici nu 

se .puteă, şti, că se va, discută la 1883 revizuirea 

Constituţiunii. Acele rânduri au fost prin urmare 

scrise cu spiritul rece 'şi desinteresat al literatului.: 

Dacă dar părerea, noastră, se găseşte desintere- 

sat formulată cu 14 ani mai nainţe şi aceeaş pă- 

ere se” găseşte reprodusă în mijlocul luptelor po- 

litice cu 14 ani în urmă, insinuarea, că acum ar 

proveni din îmboldirea interesului politic, cade. de 

la sine. a 

De unde ne permitem & deduce o a, treia regulă 

de. strategie literară:. Studiază-ţi bine adversarul, . 

dacă te crezi dator să te ocupi de el, şi când nu . 

te poţi opri dela. explicări psihologice (totdeauna -
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riscato) ale atitudinii lui, cel puţin fereşte-te de afir- 

mări; care se pot desminţi îndată în mod autentic.: 
Dar broşura pretinde, pentru a construi contra- 

zicerea, că noi am fi zis în Cameră cu alte cuvinte. . 

(alte de tot), că numai acele idei politice sunt ade- 

vărate, câre au de bază; o. mişcare a poporului şi 

nu sunt produsul unei păreri individuale. - 

Insă o asemenea. absurditate nu am zis-o nici 

odată. Şi nici nu eră vorba; de adevărul, ci de opor- 

“ tunitatea, legiferării unor idei politice. Compararea 

cu glasul lui C. A. Rosetti şi cu ecoul câtorva ca- 

pete goale spuneă lămurit, că idea sa despre re- 
forma, constituţională nu eră împărtăşită cu înţe- 
legere de opinia publică, că prin urmare nu se jus- 
tifică legiferarea revizionistă şi. că numai atunci; - 
când în urma propagării ideilor de reformă se va. 
îi format o majoritate de convingere, va fi mo- 
mentul venit de a le şi traduce în lege. Textual: 
«Aceste idei de reformă să fie aruncate în desba- 
„«terea opiniei publice, iar pănă când.'aceasta nu 
«se va pronunţă, să nu prejudecăm. chestia». (Mo- 
nitorul desbaterilor din: 1883 No. 10 pag. 98). - 

Aşa, dar deosebireu între sfera literară şi cea po- 
litică nu este dela, concepţie la concepţie, ci deia, 
concepţie la legiferare. Noua concepţie de valoare 
ştiinţifică sau artistică se manifestă, de originalul 
cap al unui individ într'o scriere, care stabileşte 
adevărul, sau înţa'o operă, care întrupează frumosul, 
şi prin: chiar aceasta este îndeplinită, or care ar îi. 

„combaterea contimporanilor, rămânându-i recunoag 
""terea treptată, dar sigură, în viitor. - Noua concepţie 

de valoare politică, neputându-se realiză decât prin 
legiierare, aie trebuinţă, pentru îndeplinirea ci de 
convingerea, prealabilă, a majorităţii contimporane. 

De unde rezultă că broşura, pentru a ajunge la 
concluzia, contrazicerii noastre, şi-a fabricat singură, 

gi
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o premisă falsă, substituind ideei noastre de legite- 

_vare idea, de simplă concepţie în politică. - | 

Această. eroare” de argumentare se numeşte în 

manualele de Logică, (vezi Maiorescu, Logica, pag. 

187) cu un termen consacrat; din v6chime pro: 

edZos. | a | a 
Ce politicos şi erudit sună, acest ţermen grecesc! 

Imi pave rău, că pe româneşte nu ai libertatea, de 

variare în. traducere decât pentru cuvântul mpi 

pe care îl poţi. exprimă sau prin întâi, sau. prin 

de la început, sau prin fundamenital. Dax cuvântului 

videos nai ce-i face: acesta pe româneşte n'are altă 

însemnare decât: minciună. - - 

Contrazicerea a treia (de la d. Gherea). . 

Această contrazicere se. ţine în' amândouă părţile 

ci de domeniul . curat  estetic-literar, şi este cam 

- de“ mirat să o vedem discutată întrun ziar politic. 

Dar se pare că dorinţa dea găsi cu or -ce preţ 

__ contrazicerile noastre, a împins pe onorabila «Vo- 

-inţă Naţională» pănă în teoriile abstracte “ale l- 

teraturei şi a dus-o chiar, cu rizicul de a se com- 

“promite, pănă la.revista socialistă, « Contemporanul», 

în al'cărei volum V a, dat; de contrazicerea desco- . 

porită de d, Gherea. SII PI 

Ce stăruinţă, ce alergare pentru a mai 'găsi o 

_contrazicere! Şi teamă ne este, că, şi aici. toată, 

munca a fost zadarnică, precum sperăm să 0 do- 

vedim fără prea-multă greutate... . DE EI 

Dacă, vreunul din domnii colaboratori ai orga- 

nului «naţional-liberal»: ne-ar face şi astăzi cinstea 

de a se munci după contrazicerile noastre, i-am 

uşură cu plăcere osteneala, arătându-i noi înşine 

o contrazicere, de astă dată una reală, iu una 

T. Maiorescu. — Critice, Vol. III. _ ! N 6 

a
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sofistică : este deosebirea, între părerea. noastră din 
«Convorbirile lit.» dela Aprilie 1870 asupra admi- 
terii preoţilor ca învăţători săteşti şi. părerea din 
discursul dela.Fevruarie 1891 ţinut în senat asupră 
reformei învăţământului.. La, o' distanţă de 20 de 
ani, după experienţa dobândită în administraţia 
generală, părerea din 1870 se vede acum modificată 
şi se şi arată, pentru-ce. Dar aceasta, este numai 
o parenteză, care nu trebue să ne abată prea mult 
dela drumul articolului de faţă. - 
„Să ne folosim celpuţin de ea ca de un exemplu 
pentru'o &.patra şi cea. mai gica regulă de stra- 
tegie literară, în deosebire, de cea militară : măr: 
turiseşte-ţi singur eroarea, chiar dacă nu a văzut-o 
altul ; iar dacă a -văzut-o înainte de tine; recu- 
noaşte-o fără; rezervă ; căci oice. discuţie. cinstită 

„nu poate aveă alt scop decât adevărul. 
Şi acum. să revenim la chestie, adecă la 'con- 

„trazicerea, a treia publicată în «Contemporanul», 
publicată în «Voința, Naţională», republicată în 

„. broşura roşie şi re-republicată cu ceva poleire şi în 
„Vol. IL al <Studiilor. critice». dle d-lui Gherea 

pag. B3—67 
lacă de ce este vorba: . -. .. 
In două articole scrise cu-un inteival de câte-va, 

luni în «Convorbirile: literare» dela, Septemvrie . 
1885, şi dela Aprilie 1886,1) âm atins chestia, per- 
sonalităţii sau mai bine a impersonalităţii-şi totuş 
individualităţii artistului, în special a poetului. 

In cel dintâi articol pentru a apără comediile 
d-lui Caragiale în contra, imputării de imoralitate, 
acecentuam impersonalitatea ca o condiţie etică a 
orcării lucrări - de- adevărată, artă ; în articolul al 

SN -- 1 

  

" 1) Reproduse în volumul de faţă al  «Oriticelor» pag: 48 şi pag. 6L şi urm. | Ă ! N - ! >,
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doilea, pentru a apără pe Alecsandri încontra cri- . 
ticelor d-lor Delavrancea şi Vlahuţă, accentuaim per- 
sonalitatea, sau individualitatea, ca o condiţie estetică. . . * 
a orcăzui adevărat poet. o: 

Tocmai aici vede broşura roşie după d. Gherea : 
_o contrazicere, şi pentru ca să facem pe cititori 
să înţeleagă înşii ceeace!'a înţeles d. Gherea şi... 

- . vs su . A. Pa Sa 

ceeace n'a înţeles, se cuvine. săi lăsăm mai întâi | 
d-sale cuvântul, iar noi vom adăogă la început 
câte-va întâmpinări secundare şi 'la sfârşit întâm- 
pinarea principală asupra închipuitei contraziceri.. 

7 . 

D. Gherea, scrie şine, citează aşa :. . :: - 

7 E DEI III ERR 
D. Maiorescu vrea să apere lucrările d-lui Caragiali îm- 

potriva învinuirii de nemoralitate şi pentru atare sfârşit d-sa 

îşi pune întrebare dacă arta are ori nu misiune moralizatoare 

şi răspunde: «da, arta a avut totdeauna misiune moraliza-. 

"toare, şi orice adovărată operă” artistică o îndeplineşte». 
„ Rămâne dar să înţegem în ce stă moralitatea artei. La această 

întrebare: ni se dă următorul răspuns: «Orce emoţiune este-.. 

tică, fie deşteptată prin “sculptură, -poezie, fie prin. celelalte 

arte, face pe omul stăpânit de ca, pe câtă vreme este stă- 

pânit, să se uite pe sine cu persoană şi să se înalțe în lumea 

ficţiunilor. ideale», - e 
«Numai o puternici emoţiune impersonală poate face pe om. .. 

să se uite pe sine şi să-aibă prin urmare o stare sufletească 

inaccesibilă egoismului, care este rădăcina orciărui rău», - 

“Am reprodus o faţă întreagă din articolul d-lui M., pentrucă 

ea caracterizează -modul d-sale de a: serie ;:pe de altă parte .. 

“ atare împletire. metafizică nici nu poate fi. spusă cu cuvintele - 

noastre şi intr'o limbă lăimurită. (Studii, pag. 53, 95). 
- - 7 B : . - - Da N 

Cum; «cu cuvintele noastre 2» Adecă cu cuvintele 

d-lui Gherea? Aceasta .e probabil ; rămâne numai: 

să vedem, ce urmeăză de aici, şi vom vedeă îndată. . . 

„Căci d-nul Gherea continuă: > ee 

Aceste espresii grele, metafizice, mai. sunt şi neesacte. Să | 

luiim vorba «emoţiune impersonală». Emoţiunile sunt în ge- 

neral cât se poate. de personale, fiindcă: sunt -urmatea unei : 

aţâţări nervoase, care“ se petrece într'un organizm individual, |. 

într'o persoană (pag. 56).  .... ae
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- TI a 
„Ce. curioasă observare face aci d. Gherea! De- 

ce adecă ar îi neexactă expresia, «emoţiune imper- 
„sonală 2» Fiindcă toate emoţiile se petrec într'o.. 
persoană. şi prin urmare nu pot fi decât personale? 
„Dar după âcest soi. de vorbă tot ce-gândeşte un 
om. tot: cuvântul ce-l rosteşte, ar trebui numai -de- 

„cât să, fie numit personal, fiindcă, se petrece «în 
„organismul “lui individual». Şi prin urmare nu.star. 
„mai putea, zice în bună şi.lămurită limbă româ- 

" nească de e.: opinia ce o arată d. X nu este per- 
„_sonală a lui, că a luat-o orbeşte din cutare carte. - 
sau dela cutare om ?:Căci ar aveă cineva, dreptul 

„să întâmpine: nueste exact, fiindcă orce exprimare: 
„a unei opinii se petrece cu necesitate în organismul 
„individual al celui ce-o exprimă, şi prin urmare este 
„personală alui?! Şi. de acum înainte nu s'ar mai 
„puteă, zice -despre Eminescu, cum s'a, zis cu 0-aşa. * 

„de: bună: caracterizare. etică 'a, lui :. Eminescu. eră. 
- “omul cel mai impersonal; fiidcă ax veni numai 

decât ' cineva, : care să întâmpine : nu -S adevărat, 
„Eminescu nu a putut fi impersonal, fiindcă a, fost.” 
„O-persoană! 7.  . -- - IN + 

Dacă ar fi să răspundem d-lui Gherea «cu cu- 
_vintele», : d-sale, ar trebui să-i imputăm de ce în- 
“trebuinţează :şi, d:sa, pe aceeaş pagină expresia. 
altruism în opoziţie cu egoism, şi să-i zicem după” . 

» acelaş calapod: tot ce simt eu, este un -act al. 
egoismului meu, fiindcă, se petrece în mine, prin 
„urmare şi când simt, o curată compătimire pentru. 
„altul şi când “fac ceva numai pentru binele altuia, 
„este o: expresie neexactă să mi se atribue un sim- 
timânt altruist, fiindcă -simţimântul este al meu, 
„€90, mbus, aşa day egoist. . DI a 

Ce „mai ceartă de cuvinte! .. ' | 
Tot ce'se poate cere de lacel ce introduce ase- 

menea, expresii, care trec peste nivelul Conversa- 
,
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“iilor de rând, este si le precizeze mai înainte în- 

_jelesul. Odată înţelesul bine precizat, întrebuinţarea 
este: îndreptăţită, şi tocmai :partea cea, mai impor- 7 

tantă a, discuţiilor ştiinţifice, etice, estetice ar-fi * 

. deadreptul imposibilă, dacă, limbagiul ar fi 'osândit -. 

să se restrângă în' cercul «cuvintelor noastre» de 3 

-vând. Altruist este o expresie bine precizată în în- -! 

4elesul ei încă de'A. Comte şi prin urmare legi- - 
timată, precum şi este astăzi indispensabilă în dis- . 

cujiile etice. Impersonal este' o altă expresie: bine 

precizată, şi indispensabilă în discuţiile estetice.-De 

altminteri i sa amintit înţelesul precis tocmai în 

pasagiul ce ni-l citează d. Gherea: « numai. 0 emo- 
iune impersonală face. pe om. să se uite pe. sine»; 

de aceea se şi numeşte impersonală. - ..- - 
Am insistat asupra acestei prime ; objecţiuni:a .. 

'.d-lui Gherea, fiindcă este din .capul locului hotă:.- 

xitoare şi fiindcă dela confuzia fe şi-o creează: d-sa.. 

însuş prin Heobservarea nuanţelor. înţelesului din Mă 

„expresia impersonal, derivă şi contrazicerea ce ne-o 

atribue nouă. . i Ta 

" “Dar înainte de a veni la aceasta; să mai urmă- ; 

rim puţin felul întâmpinărilor d?lui- Gherea: - ” 

„Nu o adevărati nici fraza, că «egoismul e-rădăeiia orcărui: rău»: 

continuă 'd-sa, în contra noastră, la. pagina 56. :: 

Si, «elevăm mai întâi imprudenta întrebuinţăre: - . 

a cuvântului .adevărat în acest caz. . Teoriile etice. 

“ sunt încă -astăzi-şi probabil pentru mult timp aşa - 

de controversate, aşa de nesigure din punctul de : 

vedere al evidenţei ştiinţifice, aşa | 

pp 

de puţin: «po? . 

zitivate»,: cum ur zice şcoala. lui. A. Comte, încât 

expresia na este adevărat dovedeşte puţină. familia- 

rizare cu matsria în chestie... Nu este dovedit,:e 

contestabil, :e exagerat; sunt expresiile întrebuin-.y 

bă Di



menţară? — Dacă-i este prea, âbstractă, 
dăm un exemplu concret dintro "ştiinţă materială. 
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. ate, în asemenea discuţii din pantea oamenilor com- 
petenţi. m 
“Şi imprudenţa, doranuluii. Gherea * se pedepseste 

" îndată, fiindcă, primăl argument al d-sale pentru 
„a stabili” neadevărul acelei . fraze, “devine un ade- 

-vărab - instrument - de > pedeapsă: în contra d- sale. 
Iatăr:, . e E Did . B - . 

"Dacă Simţimentele şi faptolo altruiste sunt trebuitoare pen- 
"a tru păstrarea neamului „omenesc, prin urmare şi a individu- 

: ni; apoi sentimentele şi faptele egoiste sunt trebuitoato pen- 
„tru păstrarea individului şi prin urmare şi a specici, care e: 

: formată din indivizi. Aşă, dar şi unele şi. altele pot îi „morale. A: 30) a . i E |. 

Dar. ce ae a “tace această, objecţie (Ghiar dacă, 
"ax. fi exactă, ceeă ce.nu 'eredem) cu fraza, în ches- 

--tie'?. Este: aşă de puţin deprins . d-nul Gherea cn: 
i operaţiile. axgumentării,. încât nu'şi- poate da în- 

dată seamă: de. raportul extensiunii sâu sferei de: 
aplicasre a noţiunilor ? 

Eu zic: egoismul . e rădăcina orcărui rău. Gene- 
 valitatea este. aici în cuvintele «orcare: rău», şi pro- 4 poziţia. redusă la paradigmele: obişnuite în manu- 
alele de şcoală (toţi s sunt p) glăsueşto : : tot.răul. 
este din egoism. „Aceasta  însemnează că întreaga. 

sferă, a. noţiunii rău este legată, de sfera, egoism, 
dar nu. însemnează, 'că şi întreaga sferă, â noțiunii 

: egoism” este! legată, de 'rău, ci “din contră: numai 
-0: pante. “Când zic: „toţi leii sunt animale, aceasta. 
nu. însemnează că, şi toâte animalele sunt lei, ci nu-- 
mai că unele animale” sunt lei; celelalte pot: fi cum. 
“or voi : vulpi, papagali său alte animale mai puţin. 
citabile.. “(Vezi:- Maiorescu, Logica, pagina 47). 
A înţeles. d. Gherea această mică, explicare, el6-. 

să-i mai
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Cineva afirmă: micro-organismele sunt cauza or- 

cinii boale infecțioase. Vine altul: -şi vrea să-l com- 

"bată zicând: nu.eşte adevărat, căci. micro-orga- 

nismele sunt şi'cauza multor fenomene folositoare, - 

d. 'e.: a fermentaţiunii.::  . - a | 

Poate. va zice acum şi d. Gherea, în orce caz: 

o vor. zice cei deprinşi cu argumentările juste: 

nare a face una cu alta. - : pa 

Prin urmare, când d. Gherea se încearcă, să coni- 

bati, îraza, noastră, că egoismul este rădăcina or- 

cărui rău, prin arătarea că egoismul este şi rădă- 

cina multor lucruri bune, nu "o combate întru ni- 

mic, şi opinia ceo are, că afirmarea dintro parte 

„a sferei unei noţiuni se poate dovedi neadevăzată. 

prin o constatare din altă pante a sferei aceleiaş 

noţiuni, este o eroare de Logică. 
A a = 

Şi în. sfârşit tot la pag. 56 ne mai spune 

Gherea: e 
d-nul | 

!  Do,ascmenea şi lume 'impersonală, «inspirare impersonal 

a ficţiunilor»: ar fi; trebuit mai bine lăsate Nemţilor, cărora - 

le .plac atât de mult vorbe şi fraze nebuloase. - . 

Cum: «lăsate Nemţilor,. cărora le plac. îvaze ne- 

vuloase 2» . Dar. teoria - ficţiunii ideale, care! ideali- 

_tate 'dă 'obiectului tratat de antist . caracterul tipic 

(prin chiar aceasta artistul se înalţă în „lumea, im-- 

personală), este teoria lui Platon; aceste, sunt aşă 

„: numitele «idei platonice», . foarte clar reproduse. 

„cu acel caracter al lor în Estetica lui Shopenhauer,. 

_caxe. Schopenhauer, deși fără îndoială german; se . 

întemeiază în. partea citată. a. filozofiei lui tocmai 

şi anume pe Platon. a 

-. Faptul este ştiut; şi trebue: să, fie ştiut. de ceice 

se ocupă de Estetică în cunoştinţă de cauză, fie. 

numai în -lăuntrul .micei noastre literaturi. Noi în- 
,
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şine am tradus în româneşte şi am dat publici- 
tăţii toată. această explicare a Platonismului ca, 
element, fundamental de Estetică (vezi «Convor-, 
biri literare» vol. 19, care cuprinde şi asticolul 
asupra, d-lui-Caragiale, pe care ni'l citează d. Ghe-. 
rea; vezi mai ales «România Liberă» întrun şir 

„ consecutiv de numere dela 12 Aprilie 1885 înainte). - 
" Şi d. Gherea, este.aşa de inocent. în materie, 

încât crode că ideile Platonico. sunt nemţeşti şi 
vorbeşte de plăcerea Nemţilor pentru fraze nc- 
„buloase? — Multe se: vor fi zis: despre arta şi 
filozofia grecească; dar (cu excepţia lui Horaclit) 

„nimeni nu le-a tăgăduit până acum claritatea 
senină. RE 
Însă totug idea Platonică îi "pare d-lui Gherea, 

nebuloasă şi confuză? — Se: poate şi se. vede, 
dar a cui e vina? Ri a 

Ne uducem aminte, din. vrâmea când eram. 
student la universitate, că un compatriot de-ai 
noştri discută. cu un alt; .compatriot.. despre va-. 
loarea, lui Shakespeare, pe 'care o tăgăduiă cu 

„violenţă, şi după vre-o' două ore de discuţie se 
constată deodată, că aprigul critic îşi închipuiă 

"că Shalkespeare este un poet spaniol. + 
„Ne aducem aminte, că acum vro: 9 ani, când 
am început prelegerile de logică la; universitatea 
din Bucureşti, un ziar din capitală ne impută în citarea Analiticelor lui Aristotel, de ce-am zis 

pars prior şi nu pars priora, închipuindu-şi acest ziarist erudit, - că :singularul feminin de la prior este prigra. e A 
Ce poţi să faci cu asemenea, lucrari? Lo-con- 

“staţi, şi treci mai departe. E Să trecem şi noi mai departe şi să ajungem 
„la sfârşit, adecă, la, însaş contrazicerea descoperită. de d. Gherea şi reprodusă, de broşura roşie 

| 

.
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“Tot d. Maiorescu bate pe d. Maiorescu, | 

continuă d. Gherea, la pag. 67, 

-un “tablou curios, dar adevărat. - .. 

Şi în contra pasagiului nostru citat mai sus 

din apărarea d-lui- Caragiale cu esenţială - imper- 

“sonalitate a poetului care îl înalţă îns lumea 

ideală, ne opune un alt pasagiu al nostru, scris 

după câteva, luni în apărarea lui Alecsandri (chiar. 

"această scurtime de interval “dr fi trebuit să facă, 

pe d. Gherea mai prudent), şi care zice: . 

Pootul este mai întâi de toate o individualitate; de la 

aceleaş obiecte chiar, despre care noi toţi avem o simţire: 

obişnuită, “el primeşte o simţire aşa deosebit de” puternică 

şi aşa de personală in gradul şi în felul -ei, încât: în el 

hu numai se acumulează simţirea pănă a sparge limitele 

unei simplo impresii şi a se; vevărsă în forma estetică a 

manifestării,. dar însiş această manifestare reproduce ca- 

racterul personal, fără de care nu poate exisță un adevărat. 

poet. - Din multe „părţi. ale lumii primeşte poetul. razele do- 

lumină, dar prin mintea lui ele nu trec pentru a fi stinse, 

Sau pentru a ieşi cum au intrat, ci se 'răsirâng în prisma, 

“cu care l-a. înzestrat natura, şi ies” numai cu această riis- 

frângere şi coloare “individuală. . o 

Apoi care. din două este adevărat, întreabă 

broşura roşie: poetul impersonal sau cel personal? 

Amândouă, răspundem noi. 

Aşa dar cuvântul personal, ca: şi contrarul său 

“impersonal, are două, înţelesuri? | 

fnvident, şi amândouă înțelesurile sunt clar 

expuse în. pasagele citate, adecă clar pentru cine 

poate. şi vrea să, înţelegă. Lot aşa are două în- - 

țelesuri: cuvântul inductiv (Aristotelic şi Baconian), 

cuvântul sintetic (a priori şi 4 posteriori), etc. . 

Poetul adevărat este impersonal în “perceperea 

lumii, înfrucât în actul perceperii obiectului trebue 
p.
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să, se „uite pe sine şi să-şi concentreze toată pri- 
virea, în obiect. prin aceasta numai obiectul: în 
cetează acum de a fi individual mărginit şi de- : 
vine tip, se înfăţişează sub specie aeternitatis, cum 
zice Spinoza, este o «idee Platonică».. — Shylock 
nu este;un Ovreu isolat, ci este Ovreimea; Werther 
nu -este un.amorezat individual; ci este sentimen- „talitatea amorului. Aceasta. constitue partea mai 

. 

ales etică a, artistului. | | 
Dax odată, perceperea, obiectivă, dobândită, ma- nifestarea, ei în o anume formă reproduce! carac- terul personal al. poetului, şi o asemenea, răsfrân- gere în prisma, lui proprie exprimă individualitatea, lui esenţială. — Leiba; Zibal din «Făclia de Paşti» a d-lui Caragiale nu -este-nici el un Ovreu izolat, ci. este Qvreimeă,. ca; şi” Shylock, dai ce deosebire în forma ;exprimării; după, deosebita individualitate | a, scriitorilor! Impersonal “sau tipic văzute amân- două, figurile, personal sau individual tratate. de : . x. . - 3 .. e _ fiecare. autor. .Şi Luceafărul, lui Eminescu nu este un individ -amorezat, ci însaş sentimentaliţatea. . amorului, ca şi Werther. Dar aceeaş deosebire: „a manifestării şi din aceeaş. cauză. Aceasta, con- stitue partea, mai. ales estetică, a poetului. lacă,. teoria clară, de mult stiută şi de mult comentată, a, ideei Platonice. întrebuințate - drept: fundament de estetică, şi împăcarea ei cu. formele. foarte: diverse. de manifestare, în care. se revelează. diversele personalităţi ale poeţilor). .. =... Se înțelege că sunt şi teorii contrare. Zola, d: e. 

„n Teoria este âşa de obşteşte cunoscuti, şi admisă, încât nu: '<un: Neamţ cu frazele nebuloase», ci O. Greară în prefața la Histoire des liticratures Comparees a lui Lelite scrie ca de la sine înţeles: e se plaît & ettre en lumitre le C oi les vrais gcnies stidentifient -— HO0R. Sans: accuser.chez -eu-mEmes un grand relief de personnulile -— atec lbur.pays, avec leur temps tiec, le genre humain tout enlier». a i 

-Sens “împersonnel et general par ..
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defineşte: opera de artă e un colţ al naturei 

văzut printrun temperament. Noi credem din 

contră, că opera de axtă e.un colţ al -naturei 

„văzut cât: se „poate de impersonal şi exprimat 

printi'un temperament cât se poate de individual. 

Dax această luptă între teorii adverse este altă. 

chestie. Chestia noastră eră teoria  Platonico- 

estetică, combinată cu vaxietatea exprimării -ace-. 

luiaş tip prin felurite forme artistice, teorie atinsă.” 

în treacăt de cele două articole ale noastre. -Şi 

“aici” am arătat,. că contrazicerea .închipuită e Că 

d-nul Gherea nu există, în acea teorie, ci există 

+ în capul d-sale. a. ” 

Precum se vede, acele câteva fraze presărato- 

în articolele noastre, scrise de altminteri în ter- 

mini mai populari, erau numai nişte semne de 

vecunoaştere pentru 0 teorie estetică . completă. 

şi sistemizată; sau, dacă. întrun aaticol de:stra- 

tegie nu nise ia în nume de rău o *-comparare 

militară, nişte soldaţi trimişi înainte, nu ca slaba. . 

putere .a unor indivizi _răsleţi, ci ca avant-garda- 

unei întregi armate, cu câre stau în. legătură. 

bine disciplinată. _ SR 

"De unde putem scoate ultima. regulă de ' stra- 

tegie literară: nu “confundă 'avant-garda unei -. 

„armate cu nişte- soldaţi răsleţi; sau mai pe r0- 

„mâmeşte: las'o mai domol unde nu te pricepi 

.
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«Fără îndoială în mijlocul unei activităţi critice . 

pentru răspândirea lucrărilor sănătoase se va simţi 

pe ici pe colo şi necesitatea, unei. loviri directe - 

“în contra nulităţilor, care se amestecă, fără che- 

mare îni'ale literaturei; un energic «În lături !». va 

trebui dar din când în când să fie rostit în'orce 

"mişcare intelectuală»:  -. . -— II i 

Un exemplu bun' pentru aplicarea 'observării de 

“mai sus, făcute în articolul nostru Poeți şi critici, - 

ne poate da cartea d-lui Aron Densuşanu: «Istoria 

limbei şi literaturei române» (Iaşi, 1885). | 

- Despre această carte d. Bogdan, în Convorbirile 

literare dela 1 -Noemvrie 1885, a publicat o: dare 

de seamă, prin care “arată. meritul lucrării . d-lui 

“Densuşant, întrucât este 0 culegere de cunoştinţe 

istorico-literare, prezentate sub o îormă sistematică. 

„Aici d. Densuşanu, care mai nainte nu prea eră - 

“taxe în ale literaturei române (vezi vol. I, pag; 133), 

“pare a-fi astăzi ceva mai lalocul său 5). Când d-sa 

ar fi mulţamit numai: cu atât (ne sulor supra 

crepidam, Plin. hist. nat. XXXV, 36), nam aveă 

nimic de zis. Chiar acum, când nu sa mulţumit - 

numai cu atât, ci.s'a pus ex professo. să judece 

pârtea estetică a, literaturei, noastre, nu am îi avut . 

nimic de zis, dacă. d. Densuşanu nu ar fi profesor 

  

1) Dar numai. pare. D. Haşdeu, adeseori citat şi de'd. Densuşanu, a 

facut Academiei Române asupia cărţii ce ne ocupă,un raport, care ni- 

“miceşto valoarea d-lui. Aron Densuşanu ca om de ştiinţă istorico-literară. 

)
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la universitatea din Iaşi, şi dacă, publicarea, d-sale: 
nu-ar Îi menită să formeze gustul literar al tine- 

„rimii. Dar aşa fiind, este un interes oarecum pe- 
dagogic de a cercetă mai de-aproape însuş gustul 
literar al d-lui profesor, pentru a vedeă, dacă, este. 
bine să-l urmeze tinerimea. i 
Asemenea cercetări au':de regulă, marele neajuns. 

de a nu putei fi convingătoare. Cum 5ă convingi 
pe cineva în materie de -gust ? şi dacă nu-l Con-- 
vingi, de ce să mai 'scrii? DN a ” Din norocire pentru noi,- gustul d-lui Aron Den- 
suşanu este aşa de... am voi să rămânem politi-. : 
coşi, să zicem dar: aşa, de. extraordinar, încâţ avem „speranță, de convingere pentru cei mai mulţi ce-: titori.' Si e i 

„Vom atacă deîndată un obiect principal al stu-. - diului;, fiindcă, este vorba de prima, catedră, a li-.: teraturei române înfiinţată, la universitatea vechei capitale a Moldovei: judecata estetică, asupra, lui. Alecsandri şi idealul: litera: ce-l propune d. Den- . Suşânu studenţilor săi... . | 
D. Densuşanu este un adversar al lui: Alecsandri. Şi-i impută. între altele în privinţa draimelor:.. - 

  

7 Pe lângă defecte de tona concurg şi defecte de formă: "limba împestriţată cu cuvinte străine şi ordinare şi neolo-. Bisme, cu greşeli de gramatică şi” sintaxă, şi adeseori versul. - neingrijit şi: defectuos, numai ici-colea apar pasage bine scrise..: " (Pag. 265). » . 7 N 

In -privinţa poeziei lirice : 

Poetul nu s'a ocupat în lirică 'cu un anume gen, nu .S'a. Specializat, ci s'a legat mai vârtos de tot felul de ocaziuni externe, cari oreât le-ar noimeri poetul pentru moment, fiind. . - „ele trecătoare, slăbeşte şi interesul şi se răceşte .şi senti-.. _ mentul sau disposiţiunea speciali ce domină odată, şi prin. „.„ urmare slăbeşte şi se şterge şi valoarea poeziilor... " D'aici provine, că „poeziile lirice ale lui Alecsândri. n'au.: 

(
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prinde adânc şi persistent în viaţa şi sentimentul întregului 

Popor-Român,. cum au prins elegiile lui Cârlova, plângerile 

şi baladele lui: Bolintineanu şi Deşteaptă-te Române al lui 

A. Mureşanu. . 

Lirica (lui Alecsandri) a putut fi uşor imitată pe când 

Cârlova... în elegie... şi A. Mureşanu în odă 'au rămas ne- 

imitaţi (Pag. 242). 

(Noi credem, că au rămas necetiţi — un mijloc 

foarte sigur pentru. & rămâneă neimitaţi). 

"În privinţă comparării lui Alecsandri cu alţi 

poeţi, d.: Densuşanu pune pe Bolintineanu Încon- 

iestabil -mai piesus (pag. 249); dar pune mai presus 

şi pe Andrei Mureşanu: a 

În aceasta epocă două creaţiuni originale putem să cons- 

tatim pe terenul poeziei : balada istorică şi oda naţională. 

Cea dintâi creată de D. Bolintineanu, a doua de A. Alure- 

- şanu, din nefericire “amândouă au apus cu ei. Cu Bolintineanu 

nime n'a cutezat a concură în balada istorică ; nime în oda 

naţională n'a atins înălţimea. lui A. Mureşanu... E 

Ei rezumă întreg spiritul, aprofundează şi cristalizează sen- 

timentul şi aspiraţiunile întregului Popor-Român fără deose- 

bire de provincie: Singuri aceşti doi poeţi se înalţă la ceeace 

„este misiunea adevăratei poezie, la universalitatea sentimen- 

tului, ideilor şi aspiraţiunilor unui popor. (Pag. 228, 220).. 

Dintre poeţi cea nai frumoasă, mai aleasă şi mai corecti 

limbii o afltim la Bolintineanu ; asemenea a lui Mureşanu este 

plină, solemnă, şi corectă. La aceşti. doi se vede gustul estetic 

în limbi, Ceilalţi (aceasta priveşte indeosebi şi. pe Aleesanâri) 

oscilează între o'limbă mai aleasă literară şi între curentul 

de toate zilele ; pentru aceea serierile lor sunt o împestriţare 

acum de cuvinte foarte înaintate şi, de neologisme : neîmpă- 

mântenite, acum de elemente ordinare, lipsite de orce graţio - 

şi esteticii, cugetând ei că aşa ar fi popular, fără să iee samă, . 

că nici-în poezia: populară nu afli cuvinte: ca. sburdalnic, ha- 

rapnic, naprasnic,: prielnic, îndoelnic, şagalnic, tovarăş, teatăr, 

jivini, şe a. (Pag. 232), " 

Despre Mui6janu îndeosebi mai zice : 

Limba lui este curată românească, ferită de cuvinte vul- 

pare sau de forme şi de sunete neestetice precum şi de ne- 

“7, Maiorescu. — Critice, Vol. III. - 1 

. 1
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ologisme, afară de vreo câtova latinisme... Din punctul de 
vedere gramatical şi sintactic, limba esto cât se poate de 
corectă... , ! 

A. Mureşanu nu este numai un poot, el este un om ins- 
pirat de divinitațe, este profet pătrunzător de cele viitoare. 
În adevăr poeziile lui conţin profeţii. In poezia o privire de 
pe Carpaţi de la 1844 prezice «nuorii de Shiaţă cc vin spre 
ţară» (Ruşii 18143); în deşteaptă-te Române profeţeşte «fu 
rarea Dunirii prin intrigă şi silit» (Pag. 240, 941). _* 

„__lacă o parte din părerile şi gusturile d-lui Aron 
Densuşanu, textual reproduse din cartea d-sale. 
Luând cunoştinţă numai de acestea, cetitorii vor 

„Îi şi început să-şi formeze convingerea asupra ca- 
pacităţii autorului nostru de a, face critică, literară... 
Dar deplina convingere credem că şi-o vor formă, 
după ce vom pune în evidenţă valoarea acelui 
poet, pe care -d. Densuşanu vreă să-l 'înalţe cu 
mult mai presus de Alecsandri, adecă a lui Anârei 
Mureşanu. 

Nu vorbim de compararea cu Bolintineanu. Nu 
doar că pentru noi ar fi îndoială, cine în între- 
gimea operei literare este superior, Alecsandri sau 
Bolintineanu ? Ci pentrucă, discuţia, cere aici un 
şir de distingeri mai fine, care vor trebui să, fie 
şi ele făcute la, vremea, lor, dar care, tocmai fiindcă 
sunt mai fine, nu pot stă în nici o legătură cu 

"părerile d-lui Densuşanu. E 
Pentru judecarea acestor păreri este de ajuns 

să vorbim numai de Andrei Mureşanu. | 
Andrei Mureşanu a scris multe versuri, dar a făcut o singură poezie : Deşteaptă-te Române. Această, poezie (de şi preă lungă) arată un simţimânt pa» " triotie adevărat, a venit în. momentul unei mari agitări a spiritelor, a fost din întâmplare singura, care a dat expresie acelei agitări în acel moment (1848), şi astfel a, devenit populară ŞI a rămas cu- noscută, de toată lumea, română. .



IN LĂTURI 99 

Aşă de întinsă şi de adâncă eră pe atunci miş- 

carea sufletească a poporului, încât nu puteă .să 

fie stăpânită în marginile obişnuite, ci, precum s'a 

revărsat în acţiuni istorice neobişnuite, a căutat 

să se exprime şi .în oarecare forme estetice ale 

emoţiunii; în poezie şi în cântare. Cântarea eră o 

trebuinţă neapărată a situaţiei, şi pentru cântare 

se certă şi poezie. La, deşieaptă-ie Române s'a adaptat 

_îndată-o melodie, cunoscută şi astăzi, melodie de- 

plorabilă, lâncedă, nepotrivită cu textul, o aovadă 

de puţinul gust muzical-al epocei — dar pe atunci 

nu eră vorba de gust, ci de o impulsiune - irezis- 

tibilă spre maniiestare cu orce preţ şi în orce îm- 

prejurări. Ne aducem aminte, că încă pe la 1550 

mai cântau şcolarii români din Braşov, cuoade- 

vărată emoţiune, o poezie cu următoarea strofă 

la început : | Sa - 

'Prist esto Românul 

Pentru a sa patrie, 

Căci că prelecţii . 

ot mai zac în robie. 

Dacă a putut deveni popular «căci că prefecţii», 

se înţelege: că a trebuit; să devie popular. deșteap-: 

tă-te Române. e N 

Dar ce dovedeşte aceasta pentru Andrei Mure- 

şanu ca poziţie literară în întregimea ei? . 

ot aşa Nicolaus Becker a devenit popular în 

Germania printr'o singură “poezie : Sie sollen îlin 

- micht haben, den freien deutschen Rhein, venită la, 

moment oportun în 1840 şi la care Alfred de Musset - 

în Fevruarie 1841 a făcut. cunoscutul răspuns : 

“Nous Vavons eu, votre Rhin allemand, Il a tenu dans 

mate verre. Iar mai târziu, şi în mod postum, & 

"ajuns celebră o altă singură poezie a lui Max 

Schneckenburger, die Wacht am Rhein, aşă de mult
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cântată în Germania, de Ja, ultimul răsboi germano- 
francez încoace, peste douăzeci de ani după moartea 
autorului .şi treizeci de ani după, compunerea, ei. 

Pe temeiul acestor celebrităţi monocotiledoane 
s'au încercat, ce e: drept, editorii germani să puis 
în 'circulaţie şi celelalte versiticaţii ale lui Becker 

„şi Schneckenburger,. însă, încercarea, lor a sporit 
numai: numărul coalelor de maculatură, şi nimeni 
astăzi nu mai ştie ceva despre celelalte poezii ale 
lui Becler şi Schneclkenburger, necum să se fi găsit 
vreun Densuşan german, care să, puie pe Schnek- 

„. kenburger în comparare cu Heine sau cu Lenau, 
Am luat din nou în mână. culegerea. ' poeziilor 

„lui -Andrei Mureşanu (ediţia II, Sibiu, 1881), am 
recitit toate poeziile cuprinse în ea (sunt 58 ori-. 
ginale), şi, afară, de deşteaptă-te Române, toate, dar 
toate fără excepţie... însă, cum sunt toate aceste 
«poezii» să nu o spunem noi, ci să o simtă însuş 
cititorul după exemplele ce vor urmă. _ 
Vom cită, dacă nu toate — căci pentru aceasta, 

ne-ar lipsi şi răbdarea cetitorului şi -spaţiul re- 
vistei —, dar cel puţin foarte multe strote din vreo 
douăzeci de poezii luate de-a rândul, şi atunci se 
va învederă pe deplin, cu cine şi cu ce avem. a face. 

Din poezia 1, Fetiţa şi păsărica : 

Spune ce-ai suterit toate - 
Dulcilor tale surori, , 
Să. încungiure de se poate, : 
Cursele de vânători, ” 
Şi când sbor după mâncare, 
„Să privească tot la om, 

„. Care de voi milă n'are, 
Vă săgeată şi, din pom. 

Cântă trist, pasere mică, 
Pentru mine; care stau -
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Inchisăi ca-o turturică, 

Ah; cântămi versul ce-ţi dau: 

«Ţie-ţi zic tirană soarte, 

Dac'ai vrut sclavă si fiu, 

Să-mi fi ordinat prin moarte 

Mai curând la scop să-mi viu!» 

Din poezia 2, Teodor şi Măriuţa: 

Colo'n lunea cu, terasă, 

La iîsvor ei se. opresc, 

Unde-odată. îşi juruse | 

Amor dulce şi frăţesc. 

Floricelele rouate | 

Dal isvorului nectar, 

Depirtau prin suavitate 

Orce grije 'şi amar. 

Filomela mai din vale, 

Din răzoru-i pitoresc, .. 

Amiăgiă luna; din cale 
Cu al său cânt îngeresc. 

Incântaţi peste măsură, . 

De cel râu, cu lin 'nurmur. 

Tinerii din nou. se jură |, 

Pe al 'cerului azur. 

Măriuţa bălăioară.. 

Impreună două flori 

Şi le-aruncă în văleioară, 

S4 plutească ca surori ! 

Din poezia 3, Simpatie la Viena : 

Ce te prinde dar' mirare, 

“Măiculiţă,' când mă vezi 

Ci mă scol dela mâncare 

- Numai ca să mă aşez 

Vis-a-vis- cu-a lui şedere, 

Ochii: mei în ochii lui, 

„Să-l descriu după plăcere, 

Când altă scăpare nu-i.
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De mă duc la promenadă, 
Ochi-mi. zboară "n sus şi "n jos, | 
La surori fac semn să şadă 
Şi ?ntorcându-mi, dau dos, 
Fac pasuri înduplecate | 
Cu scop ca să'l întâlnesc, . 

" De-aş merge chiar şi'n cetate, 
P'acela, care-l doresc. . . 

„Bate oara una, două, 
Bati c'iîncă n'a sosit; 
Bate două; peste novă, 
Aud marşul, 'a venit! 
Să gribim în ceea casă, 
Azi e Marţi, azi vine el, 

- Pune-ţi lucrul tău pe masă, 
Azi vine cel tinerel, 

- Din poezia 4, Vinovatul: - 

Un monstru mă inteţeşte 
Până şi noaptea prin vis,. 
Viul jude prea fireşte 
Ce-mi zace 'n suflet închis. 

Din poezia 5, O mustrare: 
* 

_ De nu cumva mama fire . 
A propus din început: 
Feară ferei spre nutrire, 

„Alt esemplu n'am văzut, 

Iară tu, mască pocită, 
Trântore învederat, 
M'ai lipsi într'o clipită, 
D'a suge aer curat! 

Ah, căci nu sunt eu albină, . 
Să-mi vâr acul veninos 
In viclenoasa ta splină, 

" Atunci aş muri voios! 

* Din poezia 7, Un rămas bun la' Braşov:
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Sus la deal, or jos la vale; 

Indeşert privesc oftând, - - 

Cătră bine 'nu văd. cale, 

Simţ, că soarta are "n gând, 

Să m'arunce 'n munţi cu ghiaţă, 

Ah amara mea viaţă |. — 

Rimâneţi, başti învechite, 

Ce ades vă cercetam. 

-P'a voastre ruini turtite, . * 

Doamne, mult mai cugetam 

_Că asemenea ursită, 

Va fi mie rânduită! . 

Din poezia 9, Răsunet: 

O puternică fiinţă, ce cu "naltă măestrie, 

„Ai constituiţ pământul, cerul şalte câte sunt: 

Care-ai pus soarelui metă, lumei lumină să fie, 

La lună, stele şi vânturi, să se ţie de cuvânt! 

Legea conştiinţi "mi zice: «onoară pre. Dumnezeu; 

Incungiură nedreptatea ; fugi de rău şi tă ce'i bine; 

Cuanoaşte p'al tău deaproape şi în apusul evreu, 

Şi sporează-o fericire, care din aceste vine». 

Cum nu. te soarbe pământul, mârşave nelegiuit! - 

Care morţilor :dai lege, si nu sufere ?ntre sine 

“P'al lor frate de-o natură cu care-a convieţuit, 

De nu-i cu ei d'o credinţă, poate din a vremei vine. 

Ma, nu; tu şi soiul vostru, să rămâi afurisit, i 

A trăi ca Cain în lume, rătăcind sub largul soare, 

far să aibii omul voie, ca acel nefericit, : . 

Mâna la el a-şi întinde, cu prepus câ să-l omoare,. 

Din poezia, 10, O panoramă în tis: 

Vedeam în altă parte femei, ce strică casă, 

Piţarii ce înşală, bărbaţi defiimători, 

Fiinţe ce sugrumă țăranii şi-i apasă, . Pe 

'Pârându-se de diavoli în focul arzător. .  --":
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Doriam si văd în urmă cu drepții ce s'a face, 
Lor nu le eră. teamă, nici greață de sfârşit ; 
Pre ceia'i roade un verme, pe-acoştiai lasă n pace, 
Localul lor e corul. — Aici m'am pomenit. 

Din poezia 15, Glasul unui Român : : 

Au 'doară laşi ursitei să poarte. cârma ?n lume, 
Sau sclav venii la inte, şi soţul meu de domn ? 
Atunci din legea firii s'a şters cerescul nume 
De «Drept» şi de «Dreptate», atunci viaţa-i — soma. 

Ah, căci nu-mi pot răspunde străvechilă morminte! 
Spuind, ce ţin în sinu-şi, Român, au gen străin ? 
Atunci s'ar frânge cearta, ce curșe-acum ferbinte, 
S'ar şterge atunci ca ceața şi “vechiul meu suspin. 
N 

Din poezia. 16, domnului Stăpânitor: Georgie D. 
Bibescu (1842). 

Georgie-i patronul, cu sulița călare 
Omoară pe bălaur, infrânge pe păgân: 
Georgie clientu-i-pe cap cunună are 
Din mânele Minerrei, de flori din al ei sân. 

Sugrumă neştiinţa, oneşte neagra ceaţă ; 
Deşteaptă strănepoţii lui Romulus din somn In dreapta ţiind sceptrul. dă dreptului. viaţă. Şi pravila în stânga, fiind -Jurist şi Domu ! 

Dar bun «profet pătrunzător de cele viitoare» a fost Andrei Mureşanu -la 1843! a i. 
Din poezia, 17 bis, O privire peste lume: i 

Un tată se sileşte s'adune-averi: în lume, . Incungiură oceanuri cu, mii, netericiri : 
Când fiu-i se resfaţă, văzând că are sume, Ce pot să corespundă la oarbele-i simţiri! 

Făţarnicul să 'mchini cu buzele pătate, Iar inima'i vieleani goneşte mijlociri, Să guste 'n resfăţare'şi, ce altor nu's iertate, Si 'ncarce pe săracul ca mii de asupriri !
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- În gura-i pângărită de false jurăminte, 

Ducată! noiertati de lege n'a intrat, 

Tar vorbe necurate, ocări de lucruri sânte, 

Ca ploaia primăverei, din rostu-i au sburat. 

Din poezia 15, Un suspin: 

_ Se teme matelotul d'a mării vijelie, 

Când barca-i se aruncă de valuri nencetat, 

Ma, tot sperează'n sine'şi că'n scurt va să revie 

Bilanţul, ce perise,; minutul de scăpat. 

Ma, vai! amar suspină 0 ginte părăsită, 

D'al cărei fer odată păgânul tremură, -. 

Văzând, că nu mai este mijloc da îi păzită . 

_ Mărirea strimoşească şi esistenţa sa! »:! 

“Din poezia 19, la “muza mea: 

"Pa cauţi înpalaturi eroii gintei “tale, a 7 

Cand ei visează liberi, prin munţi, la mieluşei, 

Cercându-şi eroismul, cu urşi, ce ies în câle, 

Ca Erele din vechime şi David la Evrei! 

Mă ?nviţi-la tribunale.. “admir autoritatea. 

- Ge.stă în straiu şi'm barbă la juzii întruniţi, 

“Ma, nu-mi spui, pe ce cale se capătă dreptatea, :: 

Şi de e în favoarea ţăranilor munciţi! 

„Dia poezia. 22..15. Maiu 1948: 

- Aceasta e-zioa, în Caro Românul, “ 

" Pătruns de chemarea spiritului său, 

Işi scuturi jugul, impus de păcânul, . 

"Ge n'avti nici lege, 'nici chiar Dumnezeu!!! | 

De astăzi blăstemul, contras din vechime, . 

S'a. şters ca şi umbra,;ca norii prin vânt, 

Şi 'ntoema ca floarea, răsari Românime,. . 

Pe braţele glorii, în vechiu-ţi. pământ ! - 

Din poezia 23, omul frumos:
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„ Frumos e omul” Doamne, când mintea e regină, Şi simţul, ce ca şarpe spre rele îl înclină, | 
Supus loial şi drept. . . 

Sunt destule aceste 37 de. strofe sau mai do- reşte cineva, să, înmulţim exemplele ? | 
Or cum ar'fi, tot trebue să mai cităm prefața, scrisă la, 1862 de însuş Andrei Mureşanu şi pusă, în fruntea poeziilor sale: a i 

Din anul 1850 incoace, cerând impregiurările mele, ca să mă asecur cevaş mai bine, pentru viitor, atât în privinţa per- . soanei. mele, cât şi a familie "mi, şi să nu fiu astrins a trăi din promisiuni, cari mai că nu se implinesc niciodată; urma-i chiămărei, ce mi se făcu din partea guvernului c. r. civile şi militare al “Transilvaniei, în calitate de" concepist; guver- niale, cu care post eră impreunat şi oficiul de translatură pentru limba românească, pe lângă o remuneraţiune anuale, afară de salariul defipt pentru postul de concepist, şi petre- cui acolo unsprezece ani în pace şi linişte, fără să-mi fi părăsit lira, sau să mă, fi depăriat de Parnas, cum o ziseră unii şi alţii, până şi în. jurnalele publice, ale căror dia- tribe le trec aici cu vederea ; căci nu mi-am-- propus a da cărţii acesteia o prefață . posomorâtă' şi cuprinzătoare de la- mentaţiuni, ci pe cât se poate. o faţă veselă şi „Serină ; — > cum că nu'mi amuţi nici. când lira, se pot convinge onoraţii lectori din acea sontică  împregiurare, că în: periodul .cel nou “al serierilor mele, va să zică, ca concepist în Sibiiu, am lu- erat: mai mult în resorţiul, poeziei, decât ca profesor în Braşov. 
- 

Acest . «concepist guverniale», care pe lângă, «sa- lariul defipt» mai avea «o remuneraţiune anuale pentru. oficiul de translatură» şi care astfel a, pu- „tut «lucră mai mult în resorţiul poeziei» — acesta, este autorul român, pe care d. Densuşanu îl pune cu mult deasupra lui Alecsandri, şi: despre . care! zice, că are gustul. estetic în limbă, că a rămas neimitat în odă, că a servit ca, organ a unui ce superior, că a fost nu numai un poet, ci şi un om inspirat, de divinitate, “că, limba lui este curată, rO- mânească, ferită de cuvinte: vulgare şi cât se poate.
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de corectă -din punct de vedere gramatical şi sin- 

tactic, pe când. Alecsandri (pag. 231) comite ce- 

norme greşeli gramaticale şi sintactice, şi are limbă 

împestriţată, cuvinte străine şi ordinare». , 

Şi cine o zice aceasta ? domnul Aron Densuşanu? 

Dar are d. Densuşanu Însuş simţimântul limbei 

proprii româneşti, nu celei îngroşate : de maghia- - 

risme şi germanisme ? Are cel putin ;simţimântul 

celei mai elementare convenienţe stilistice? 

Am văzut felul scrierii d-sale din citatele de mai 

sus. Mai relevăm din pagina 207 : | 

Tar dacă voim să Je intunecăm gloria, pentru ca să putein 

brilă: noi, atunci să muncim ca ei în linişte şi fără zgomot, 

şi poşteritatea, ai cărei ochi nu se „pot unge. va vedea. 

Din pagina 263: 

Acest defect (se 'nţelege că este iar vorba de Alecsandri !) 

nu l-a îndreptat nici în celelalte piese mai noi, căci poetul 

pici aici nu este în clar pe ce teren lucră. 

Nemţeşte : Er ist nicht îm Klaren. Nu ştiu cum: 

va, Îi ungureşte. | Da 

Din pagina 265: 

EI-lueră mai! mult cu: sentimentul, şi din contră nu se în- 

grijeşte de loc de pompa externă sau nu pune nici un pond pe ea. 

_Nemţeşte : er kiimmert sich nicht, -legi kein Gewichi 

darauf. 

Etc., etc., etc. 
| 

În cartea de faţă d-sa ne citează anume (pag. 

241) «amănunta analiză critică asupra poeziilor lui 

2 

«A. Mureşanu», publicată de d-sa; în Federaţiunea - 

din Pesta «pe 1868». 

Noi cunoaştem demult această cAnalizi». În.
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albumul: de: curiozităţi! literăre, alcătuit de socie- 
tatea «Junimea» 'pentiu' înveselirea membrilor. ei, 
analiza d-lui Densuşanu'ăre un'loc de onoare între 
adresa unui:primar către un sergent:majoi: de pom- 
“pieri, care «s'a: grăbit 'cu activitate să âducă, Co- 
munei''acest intim serviciu: şi: care Şi în viitor va 
şti a sacrifică 'cu' aceiaş : activitate! pentru ” resta- 
bilirea incendiului» şi o- invitare la fiinţă, în care 
se potteşte “lumea, să, asiste la, tcelebrarea emisei 

"căsătorii civile: şi religioase». a ” 
Scoatem dar şi 'dini' acea analiză, câteva: probe 

pentru ilustrarea d-lui Aron Densuşanu : 

«Confecţionarea metrului câte tăzzie şi arievoicasti». 
«In piesa cea dintâi chiar începutul cu «cugetam odinioară» este cu totul prozaic, pentru că omul în amor nu cugetă nici odată, fără arde de dor, se teme şi spereazi». .. . | „„„ «Poetul a aflat calea ce i-a fost destinată. EI lasă amorul d'o. parte — s'a convins, că nu este terenul lui, şi nici îi mai “atinge vr'odată»,  . NC P , ! i N i e ea d . «In' acest period se disting «glasul unui Roman» şi «o pri- vire de pre Carpaţi». Aceste piese exprimă ideile fundamen- tale din acest period, iar celelalte sunt numai variaţiune asupra lor, Sat zivertura, 'cum se 'zice în muzică». 

Eşti acum convins, iubite cititor? Eşti convins şi despre valoarea, poetului Mureşanu-şi despre va- loarea, criticului Densuşanu ? - o 
Dacă eşti convins, atunci fă bine subscrie acest 

artticol' împreună cu mine, n'ar fi decât pentru stri- sătul în lături! cu care începe.



EMINESCU ŞI POBZIILE LUL 

(1889).



Tânăra generaţie română se află astăzi: sub 

influenţa operei poetice a lui Eminescu. Ma 

Se cuvine dar să ne dăm seamă de partea ca- 

macteristică a acestei opere şi să încercăm. tot- 

deodată a . îixă individualitatea, . omului, care a 

personificat în sine cu atâta, strălucire ultima fază 

a poeziei române din zilele noastre. IE 

Pe la mijlocul secolului, în care tvăim, predomneă . 

în limba şi literatura română o tendenţă semi- 

erudită de latinizare; pornită din o legitimă re- 

-vendicare naţională, dar care aduceă cu. sine pe- 

vicolul unei înstrăinări între popor şi clasele lui. 

„culte. Dela 1860 încoace datează îndreptarea ; ea 

“începe cu Vasilie Alecsandri, care ştie să deştepte 

gustul pentru" poezia populară, se „continuă şi se 

îndeplineşte prin cercetarea şi înţelegerea . conâi- 

iilor, sub care se desvoaltă limba şi scrierea unui 

popor. . 
A 

Fiind astfel câştigată o temelie - firească, cea 

dintâi treaptă de înălţare a literaturei naţionale, 

în legătură strânsă cu toâtă aspirarea generaţiei 

moastre spre: cultura occidentală, trebuiă neapărat 

să răspundă la două cerinţe: să arete' întâi în 

cuprinsul ei o parte din cugetările şi simţirile, 

"came agită deopotrivă toată inteligenţa europeană 

în artă, în ştiinţă, în filozofie; să aibă al doilea 

în forma ei: o limbă adaptată fără silă la expri- 

mavea credincioasă a acestei amplificări.
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Amândouă condiţiile le realizează poezia lui 
Eminescu, în limitele în care le poate realiză o. 
poezie lirică; de aceea Eminescu face epocă, în 
mişcarea noastră, literară. 

I. 

Care a fost personalitatea poetului? 
Viaţa lui externă e simplă de povestit, 'şi nu. 

credem, că în. tot decursul ei. să fi avut: vre-o. 
întâmplare din afară o înrâurire mai însemnată, 
asupra 'lui. . Ce a fost şi ce a devenit Iiminescu, 
este : rezultatul geniului . său 'înnăscut, care eri. 
prea puternic în a sa, proprie fiinţă, încât să-l fi 
abătut vre-un contact cu -lumea, dela drumul său 
firesc. Ar fi fost „crescut ::iminescu: în România. 
sau în Franţa şi nu în. Austria şi în Germania; 
ar Îi moştenit sau: ar fi agonisit el mai multă. sau mai puţină avere; :ar. fi fost “aşezat în: hie- - rarhia, statului la o poziţie mai înaltă; ax fi în- tâlnit în viaţa dlui . sentimentală orce alte! figuri. omeneşti : : Eminessu remâncă acelaş, soarta, : lui. 
nu Sar fi schimbat.. e 

- Născut la 15 Ianuarie 1850 în Botoşani, primind. prima învăţătură în gimnaziul din Cernăuţi, pă „răsind la 1864 şcoala, pentru a se luă după trupa. de teatru a d-nei Fanni 'Tardini. prin “România. şi prin Transilvania, părăsind şi. această, trupă: pentru a se aruncă, cu cea mai mare încordare în' studii felurite la Viena, - susţinut . acolo * şi -la. Berlin în. parte. prin contribuţiile unor.amici lite-: rari; numit între. 1874 şi 1876. revizor şcolar şi bibliotecar. la, Iaşi;:- destituit şi dat în judecată:de- guvernul liberal, însărcinat apoi. cu: redacţia zia- rului «Timpul», încălzit din vreme, :dar mai: in- termitent, de farmecul unor femai, : dela. care au.
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rămas în poeziile „lui câteva urme de păr bălai, 

de ochi întunecaţi, de mâni reci, de un nu ştiu 

ce şi nu ştiu cum, lovit în lunie 1883 de isbucnirea, 

nebuniei, al cărei: germen eră din naştere, în- 

dreptat întrucâtva la începutul anului 1884, dar 

degenerat în forma, lui etică şi intelectuală, apucat 

din nou de nemiloasa, fatalitate ereditară, Eminescu 

moare la 15 Iunie 1889 întrun institut de alienaţi.!) . 

La, o privire superficială, fuga lui Eminescu dela |,.- 

gimnaziu după o trupă de actori, darea lui în ju- 

decată, activitatea lui ca redactor de ziar, care 

adică nu sar puteă explică decât prin necesităţi 

materiale, lipsa de orce distincţii convenţionale, 

de premieri academice, de- decoraţii şi c. l., toate 

aceste puse în legătură mai ales cu isbucnirea alie- 

naţiei mentale, par a da, vieţei sale o coloare to- 

mantică, şi unele reviste şi ziare, care l-au ignorat 

câtă vreme eră în toată vigoarea lui, au găsit aici 

„prilejul de a'şi arătă sentimentalitatea, şi de a a- 

cuză, societatea română, care ar fi -lăsat un ase- 

menea om nebăgat în seamă şi într'o mizerie, din 

cauza căreia ar fi înnebunit. a 

- Noi credem, că aceste apreţieri sunt greşite. 

l, Ceeace caracterizează mai întâi: de toate perso- 

nalitatea lui. Eminescu, este o aşă de covârşitoare 

(inteligenţă, ajutată de o:memorie, căreia, nimic din . 

cele ce 'şi întipărise vreodată nui mai scăpây(nici 

chir în” epoca-alienaţiei declarate), în cât lumea. 

în care trăiă,:el după firea 'lui şi fără nicio silă, 

eră aproape exclusiv lumea, ideilor generale ce şi 

„le însuşise -şi le aveă pururea la îndemână. In a- 

i ceeaş proporţie ttot-ce eră. caz individual, întâm-. 

plare externă, convenţie socială, avere sau neavere, : 

    

1) Amănunte exacte asupra fazelor din urmă ale vieţei lui Eminescu 

le dă an articol al d-lui G. Kirileanu, publicat în «Convorbiri literare», 

a; 1907. | 

7 Maiorescu. — Critice, Vol. III. 3 
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rang sau nivelare obştească, şi chiar soarta, externă 
a persoanei sale ca persoană, îi erau indiferente. 
A -vorbi de mizeria materială a lui Eminescu în- 
semnează a întrebuinţă o. expresie nepotrivită cu 
individualitatea lui şi pe care el cel dintâi ar fi 
respins-o.. Cât i-a trebuit lui Eminescu ca să trăiască, 
în accepțiunea materială a cuvântului, a avut el 
totdeauna. Grijile existenţei nu l-au cuprins nici- 
odată în vremea puterii lui intelectuale ; când nu 
câştigă singur, îl susţineă tatăl său: şi-l ajutau a- 
micii. lar recunoaşterile publice le-a despreţuit tot- 
deauna.  : a a | 

Vreun premiu academic pentru poeziile iui Emi- 
„nescu, de a cărui lipsă se plânge o revistă ga- 
mană din Bucureşti ? Dar Eminescu ar fi întâm- 
pinat o.asemenea propunere cu un râs homerice sau, 
după, dispoziţia momentului, cu acel surâs de in- 
dulgenţă miloasă ce-l aveă pentru nimicurile lu- 
meşti. Regina României, admiratoare a poeziilor lui, 
a dorit să-l vadă, şi Eminescu a avut mai multe 
convorbiri literare cu. Carmen Sylva. L-am văzut 
şi eu la Curte şi l-am văzut păstrând şi aici sim- 
plicitatea încântătoare,ce o aveă în toate rapo- 
turile sale omeneşti. Dar când a fost vorba să i 
se confere o distincţie: onorifică, un bene-merenti 
sau nu ştiu ce altă decorație, el s'a împotrivit cu 
energie. Rege el însuş al cugetării omeneşti, care 
alt Rege ar fi putut să-l distingă? Şi aceasta, nu din 
vre-o vanitate a lui, de care eră cu desăvârşire lipsit, 

nu din sumeţia, unei inteligenţe excepţionale, de 
care numai el singur: nu eră ştiutor, ci din naivi-- 
tatea unui geniu cuprins de lumea ideală, pentru 
care orce coborâre în lumea convenţională eră o 
supărare şi o nepotrivire firească. 

Cine 'şi dă seamă de o asemenea, figuri, înţe- 
lege. îndată, că nu-l puteai prinde pe Eminescu cu
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interesele, care ademenesc pe cei mai mulţi oameni... 

Ţuxul stării materiale, ambiția, iubirea de glorie 

au fost în nici un grad obiectul preocupărilor 

sale Să fi avut ca redactor al «Pimpului» mai 

mult decât a avut, să fi avut mai puţin : pentru . 

micile lui trebuinţe materiale tot atât eră. Numai 

după isbucnirea nebuniei, în. intervalele lucide, în ; 

care se arătau însă. felurite forme de degenerare 

etică, obişnuite la asemenea stări, devenise lacom 

de 'bani. a a 

Prin urmare legenda, că mizeria ar fi adus, pe 

Eminescu lă nebunie, trebue să aibă soarta multor 

alte legende: să dispară înaintea realității. 

Şi nici munca specială «a unui redactor de ziar. . 

nu credem că trebue privită. la Eminescu ca o: 

sforţare impusă. de nevoie unui spirit recalcitrant. 

Eminescu eră omul cel. mai silitor, .veşnic: cetind,. «: 

meditând, scriind. Lipsit. de orce interes egoist, el: 

se interesă cu atâţ mai mult la toate manifestă- 

zile vieţei intelectuale, fie scrierile vre-unui prieten, 

fie studiarea mişcării filozofice în Europa, fie izvoa- 

rele istorice, despre care aveă cunoştinţa cea mai 

amănunţită, fie luptele politice din ţară. A șe ocupă 

cu vre una. din. aceste chestii, a cugetă şia scrie. 

asupra lor, eră lucrul cel mai: potrivit cu- felul spi- 

vitului său. Şi energia, cu care a redactat «Timpul», 

înălțimea. de vederi, ce apare în. toate. articolele. 

lui, puterea neuitată,, cu care în contra trazei despre 

naționalismul liberal a  paxtidului dela “guvern â 

opus importanţa elementului autohton, “sunt 0. do- 

vadă pentru aceasta. eee 

- Gu o aşă, natură, Eminescu găsea un „element . 

firesc pentru activitatea lui în toate situaţiile, în 

cae a fost pus. La bibliotecă, penttu aşi spori 

comoara deja imensă. a memoriei sale ; că revizor -. 

şcolar, pentru & stărui cu liimpezimea spiritului său 

- . 
+
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asupra nouelor metode de învăţământ ; în cercul 
de: amici literari, pentru a, se bucură, fără, invidie 
sau a râde'fără răutate 'de scrierile cetite ; la re- 
dacţia, :«Timpului», pentru a biciui irazeologia, nea- 
devărată :şi a formulă, sinteza unei. direcţii istorice 
naţionale: în toate aceste ocupări şi sfere Eminescu 

"se află, fără, silă în 'elementul său. | 
.Dacă-.a înnebunit Eminescu, cauza este exclusiv 
internă, 'este înnăscută, este ereditară. Cei ce cu- 

_nose datele din: familia, lui, ştiu că la doi fraţi ai 
săi, morţi. sinucişi, a isbucnit nebunia, 'înainte .de 
a să şi că această nevropatie se poate urmări în 
linie ascendentă. i | a „+ De altminteri şi în vremea, în care spiritul lui „eră în vigoare, felul 'traiului său făcuse pe hmici 
să se teamă de rezultatul final. Viaţa lui eră ne- „regulată ; adesea se hrăneă numai cu. narcotice şi 
excitante; abuz de. tutun 'şi. de cafeă,.nopţi petre- 
cute în citire: şi scriere, zile întregi petrecute fără, 
mâncare, şi: apoi de odată. la vreme 'neobişnuită, după miezul nopţii, mâncări şi băuturi. fără, alegere şi fără, măsură: -aşă' eră, viaţa lui Eminescu. Nu această, viaţă, i-a cauzat; nebunia, ci germenele de „nebunie. înnăscut :a, .cauzaţ această viaţă. Ceeace 
o :dovedeşte, este, că toate încercările, adeseori şi cu stăruinţă, repetate de :unii prieteni ai săi, între “alţii şi de mine, nu au fost în''stare să-l aducă la un trai mai regulat, e 
„Şi nici de! nefericiri, care -ar fi influenţat sănă- tatea, intelectuală, sau “Hzică, -a- lui Eminescu, nu credem că se poate vorbi. Dacă ne-ar întrebă cineva: a fost “fericit “Eminescu 2 am răspunde : cine e fe- „ricit-? Dar “dacă ne-ar întrebă: ai fost nefericit Eminescu ?.am răspunde: cu toată, convingerea : “nu! :Ce e drept, el erâ' un: adept : convins. al -lui SSchop enhauer, eră, 'prin.urmare pesimist. Dar acest 

Ei 
+
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pesimism nu eră redus. la plângerea mărginită a 

"unui egoist nemulţumit diE.soazta sa particulară, 

ci eră eterizat sub “forma mâi senină a melancoliei . 

pentru soarta omenirii îndeobşte ; şi chiar acolo; 

unde 'din poezia, lui străbate indignarea în contra 

epigonilor şi a demagogilor înşelători, avem a face 

cu un simţimânt estetic, iar.nu, cu. .0. amărăciune 

personală. Eminescu, din punct de vedere.al egois-. 

mului cel mai nepăsător om ce şi-l poate. închipui 

cineva, precum: nu puteă, îi atins de un simţimânt 

prea intensiv al fericirii, nu puteă, fi. nici expus 

la o prea mare nefericire. Seninătatea abstractă, 

iacă, nota lui catacteristică, în melancolie ca şi în 

veselie. Şi lucru interesant de observat : chiar forma, 

nebuniei lui eră o veselie exsultantă. a 

Când veneă în mijlocul nostru cu naivitatea sa 

ca de copil, care îi câştigase de mult inima tu-. 

turor, şi ne aduceă ultima poezie ce o făcuse, 0 

refăcuse, o rafinase, căutând mereu o formă mai 

perfectă,. o ceteă parcă.ar îi: fost o-lucrare străină. 

de el. Nici. odătă; nu. s'ar fi «gândit măcar să'o pu- 

blice.: publicarea îi. eră indiferentă, unul sau-altul 

din noi trebuiă sări ia manuscrisul din. mână şi 

să-l dsă la «Convorbiri literare»... -: Si 

Şi dacă pentiu poeziile lui, în care şi-a întrupat = 

sub o formă aşa de minunaţă; cugetările şi simţi- 

rile, se mulţumeă. cu emoţiunea estetică a unui mic 

cere; de -amici, fără a. ss gândi la: aici. o satisfac- 

„ţie de-amoi-propriu:; dacă el se consideră. oarecum 

ca organul accidental, prin care  însaş -poezia, se - 

manifestă, aşa încât 'ar îi primit; cu -aiceeâş. mul- 

- vumire să se îi: manifestat prin:altul : ne:este. permis 

a conchide. nu::numai. că eră nepăsător pentru în- 

tâmplările vieţei- externe, dar şi chiar. că în -xela- 

iile lui. pasionale. eră de un cazacter.cu totul neo- . 

bişnuit:. Cuvintele de. :Amor! fericit 'şi „nefericit nu:
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se pot aplică lui Eminescu în accepțiunea de toate 

zilele. Nici: o individialitate femeiască nu-l puteă, 

„captivă şi ţineă cu. desăvârşire în mărginirea ei. 

Ca, şi Leopardi în Aspasia, el nu vedeă în femeia 

iubită, decât copia; impeitectă a unui prototip nc- 

realizabil. IL iubea întâmplătoarea copie sau îl pi- 

răseă, tot copie rămâneă, şi- el cu melancolie im- 

personală îşi căută,. refugiul într'o' lame maj po- 

trivită.'cu el, în lumea cugetării şi a poeziei. De 

aci «Lmuceatărul» cu versurile de la sfârşit: 

-- Cei pasă” ţie, chip. de lut, - 
„1: Dac'oi fi eu sau altul? 

- "Prăind în cercul vostru strimt, 
! -„. Norocul vă petrece: 

Ci eu' în lumea mea mă. simt 
_ a _Nemuritor şi rece. 

5 ă a Ea i TI, . _ 

” Înţelegând. astfel personalitatea; Vui Eminescu, 
înţelegem totdeodată una din părţile- esenţiale ale 

„operei sale. literare :: bogăţia de idei, care înalţă 
toată, simţirea 'lui .(căci.nu idea, rece, ci idea, emo- 

ţională face pe post), şi vom  vedeă în chiar pă- 
trunderea, acestei bogății intelectuale pănă în miezul 
cugetărilor poetului puterea, mişcătoare, care L-& 
silit, să creeze pentru un asemenea cuprins ideal 
şi forma, exprimării lui. şi să îndeplinească astfel 
amândouă cerinţele unei noue epoci literare. 
Eminescu este un.om al timpului modern, cul- 

tura, lui individuală stă la, nivelul culturei europene 
de astăzi. Cu neobosită lui stăruinţă, de a ceti, 

"de a:studiă,: de a cunoaşte, el îşi. înzestră, lără 
preget memoria. cu operele însemnate. din litera- 
tura antică şi modernă. Cunoscător al filozofiei, în 
special al lui: Platon, Kant şi Schopenhauer, şi nu 
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mai puţin al credințelor religioase mai ales al celei 

Creştine şi Buddhaiste, admirator al Vedelor, pâ- 

sionat pentru operele poetice. din toate timpuriie, 

posedând ştiinţa. -celor publicate pănă astăzi din 

istoria şi limba română; : el află în comoara ideilor 

astfel culese materialul concret, de unde să-şi îor- 

meze înalta abstracţiune, care în poeziile lui. ne 

deschide aşa de des orizontul fără margini al gân- 

dirii omeneşti, Căci cum să ajunsi la o privire ge- 

nerală, dacă nu ai în. cunoştinţele tale treptele 

succesive, care să te ridice pănă la ea? Tocmai ele 

dau lui Eminescu cuprinsul precis în acele versuri 

caxacteristice, în care se întrupează. profunda lui. 

emoțţiune asupra începuturilor lumii, asupra vieţei 

omului, asupra soartei poporului român. | 

Poetul e din naştere, fără îndoială. Dar ceea, ce 

e din naştere la adevăratul poet, nu e dispozitia 

pentru formă goală.a ritmului şi & rimei,- ci ne- 

mărginita iubire a tot ce este cugetare şi simţire 

omenească, pentru ca din perceperea lor acumu- 

lată să se desprindă idea emoţională spre & se în- 

făţişă în forma frumosului. E Aa 

„Acel cuprins ideal al culturei omeneşti nu eră 

la, Eminescu un simplu material de erudiție străină, 

ci eră primit şi asimilat în chiar individualitatea *, 

lui intelectuală. Deprins astfel cu cercetarea ade- 

vărului, sincer mai întâi:de toate, poeziile lui sunt 

m
s
 

subiectiv. adevărate nu numai atunci, când exprimă . 

o intuiţie a naturei sub. formă descriptivă, o sim- 

țire de amor uneori veselă, adeseori melancolică, 

ci şi atunci când. .trec peste marginea lirismului 

individual şi îmbrăţişează şi xeprezintă un sim 

timânt naţional sau umanitar... 
| 

De aici se explică în mare parte adânca impresie 
$ 

ce a produs-o operă lui asupra tutulor. Şi ei au . 

simţit în. felul lor ceea ce a simţit Eminescu, ÎN
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emoţiunca, lui îşi regăsesc emoţiunea, lor ; numai că, el îi rezumă pe. toţi şi are mai ales davul de 
"a deschide mişcării sufleteşti cea mai clară, expresie, aşă încât glasul lui, deşteptând răsunetul în inima, „lor, le dă toideodată cuvântul ce singuri nu l-ar fi găsit. Această scăpare a, suferinţei mute prin farmecul exprimării este binefacerea, ce o revarsă poetul de geniu asupra oamenilor ce-l ascultă, poe- zia lui devine o parte integrantă a sufletului lor, şi el'trăeşte de acum înainte în viaţa poporului său. | 

Dar cuprinsul poeziilor lui Eminescu. nu ar fi. „avut atâta putere de a lucră asupra altora, dacă nu ar fi aflat forma frumoasă: sub care să se pre- zinte. Şi fiindcă tocmai această, îormă este partea cea mai suggestivă.. în opera lui, să ne fie permis a termină studiul de faţă, prin: 'repedea analizare a elementelor. ei -distinctive. - Si O rezervă. trebue făcută din “capul locului, şi este cu atât mai. importantă, cu cât mulţi din imi- tatorii “lui Eminescu nu par a o îi făcut. Volumul, în care sunt adunate poeziile sale. nu este publi- „cat de: el însuş, din cauza împrejurărilor cunoscute şi atinse în prefața, noastră! la, ediţia I dela; 1883. Dacă, în starea în care se află Eminescu atunci, am putut luă asupră'mi datoria, de a publică culegerea poeziilor lui, nu aveam: dreptul -nici de a le mo- difică, nici de'a lăsă; pe unele la o parte. Prin urmare aşă cum se.prezentă, şi astăzi unicul volum, 

care însă autorul declarase de mult că voii. să le îndrepteze şi în parte să le “suprime.. Nici cele 8 poezii citate în prefaţă la ediţia I, nici Călin, nici „Epigonii, nici Strigoii nu sunt Eminescu în toată puterea lui. Contururile tremurânde ale. descrierilor fără destulă precizie intuitivă, lipsa de claritate 
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a gândirii, greşeli. în accentul ritmic şi. în rime 

“ sunt defecte, al căror cel mai aprig critic eră chiar 

Eminescu. Dacă totuş şi aceste poezii: au meritat 

şi vor merită să figureze în opera lui literară, este 

fiindcă, în fiecare din ele apare deodată din mij- 

: locul imperfecţiilor o frumuseţe de limbă şi o înăl- 

“ 4are de cuget, care prevesteau dela început ce 

aveă să devie poetul ajuns. la culmea, lui. 

Rezerva dar, ce un simţimânt de dreptate ele- 

, mentară ne impune să o facem, este că în cerce- 

' tarea următoare nu vom aveă în vedere decât 

i poeziile, din norocire cele mai numeroase, pe care 

le-a; scris Fiminescu. în epocă deplinei 'sale desvol- 

i tări Acestea, însă reclamă toată luarea aminte a 

scriticei literare în privinţă, formei „lor şi cu 'deo- 

i sebire a, înrudirii cu poezia populară, din care s'au 

| hrănit mai întâi şi deasupra căreia, s'au ridicat pas 

i cu pas pănă la oxprimârea, celor mai înalte con- 

„cepţiuni. IN : a | 

- Condiţia fundamentală a acestei ridicări a îor- 

mei poetice eră o mănuire perfectă a limbei ma- 

erne, pentru. ca ea să fie pregătită pentru 0 con- 

cepţiune mai întinsă şi 'să poată creă din. propria 

| si fire vestmântul“nouelor cugetări. Aceasta este 

lupta dreaptă 

ce o încearcă Eminescu, pentru. . 

a tarnă în formă nouă limba veche şi "mţeleapti. 

Pentru el limba română.e :. 

ca un fagure de miere, 

dulce şi străvezie, dar nu veslăţită în lipsă. de con- 

zururi, ci prinsă în celula, regulată a fagurelui.
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Poeziile lui încep în această privinţă alipindu-se 
de-a dreptul de forma populară, dar îi dau o nouă 
însufleţire şi o fac: primitoare de un cuprins mai 
înalt. Aşă, sunt cele patru poezii | 

- Ce te legeni, codrule, . 

La mijloc de codru des, 

_Dela Nistru păn' la “Tisa, 

Codrule, codruţule. 

Din poezia, populară şi-a însuşit Eminescu ar- 
Monia, uneori . onomatopoetică, a versurilor sale : 

„Peste vâri de rămurele 
Trec în stoluri rândunele, 
Ducând gândurile mele 

„Şi norocul meu cu ele. 
„„: Şi se due pe rând pe rând 

. „Zarea lumi "'ntunecâna, 
: Şi se due ca clipele 

„„Senturând aripele. 

E 

Şi blânde triste glasuri din vuet se desfac... | 
„Ca molcoma cadență a undelor pe lac. 

a 

Lună tu, stăpâna mării, pe a lumei boltă luneci 
Şi gândirilor dând viaţă suferinţele întuneci... 
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta striibate. 

- Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate. 

De co dorm îngrămădite .între galbenele file 
Tambii suitori, troheii, săltăreţele dactile ? 

Pe când oastea se' aşează, iată soarele apune, Voind creştetele 'nalte ale ţării să 'ncunune; 
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Cu un nimb de biruinţă ; fulger lung îincremenit 

Mirgineşte munţii negri în întregul asfinţit» 

ş | , . Ă 

Păn” co îsvorăsc din veacuri stele una câte una 

Şi din neguri dintre codri tremurând s'arată luna. 

Nu au existat, nu vor există în poezia română 

versuri mai Îrumoase decât. acestea. e 

pot. din poezia populară şi din citirea cronica- 

zilor, din: pătrunderea intimă, a vechei. limbi ro-- 

mâne au putut eşi versurile, în care vorbesc Solul: 

şi. Mircea Vodă în Satira IL: 

Ce vrei tu? a SI 

- Noi, bună pace. Şi de n'o fi cu bănat, 

Domnul nostru-ar vreă să vază pe miritul Impărate« 

'— «Oree gând ai, Împărate. şi or cum vei fi sosit, 

Cat suntem încă pe pace, eu îţi zic: bine-ai venit ! 

Despre partea închinării, însă, Doamne, să ne îerţi.. . 

Dar act, vei yreă cu oaste şi rizboi casă ne cerţi, . 

Or vei vreă să faci întoarsă de pe-acuma & ta cale 

SA ne dai un semn şi nouă de mila Măriei-Tale — 

De-o fi una. de-o fi alta: co e scris şi pentru noi * 

Bucuroşi le-om duce toate, de e pace de'i război. 

- După vremuri mulţi veniră, începând, cu acel oaspe 

"Ce din vechi. se pomeneşte, cu Dariu al lui Istaspe. 

Mulţi durară, după vremuri, peste Dunire. vrun pod; .- 

De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod; .- 

Împărați, pe “care lumea nu puteă să-i mai incapă 

Au venit şi 'n ţara: noastră de-au cerut pământ şi apăi: 

Şi nu voi ca, să mă laud, nici că voi să te "nspăimânt:: - 

Cum veniră, se făcură toţi o apă şun pământ. 

| Dar primind astfel din limba, populară elemen-— 

tul firesc şi axmonios; Eminescu înalţă, rimele poe-— 

ziei române peste acea formă, obişnuită şi adese- 

ori neîngrijită, care & dat atâtor poezii ale noastre: - 

__de păn'acum un âet aproape trivial. 

; 

7- Primul pas al lui pe această 'cale e de a luă. 

! unele cuvinte din... cele mai familiare Şi prozaice: 

şi de a le ridică la splendoarea unei rime surprinr- 

 _zătoare: 
SS
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:/ Iar te-ai cutundat în stele. 
"!"Şi în nori şi m ceruri nalte? 

i. De nu mai uită încalte. 
„N Sufletul vieţei mele. 

% 

-O! vino iar în al meu braţ : . 
„Să te privesc iar cu nesaţ, 
„Să razim dulce capul îmeu.. ae 

De sânul tău, de sânul tău! 

Ţi-aduci aminte cum. pe-atunci, 
Când ne primblam prin văi şi lunei, 
Te ridicam de subsuori_) 
De-atâtea ori, de-atâtea ori? 

. 

O eroi! care 'n-trecutul de măriri vă adumbriseţi, . - Aţi ajuns acum. de modă de vă scot din letopiseţi. 

culară poeziei lui Eminescu, a unor: rime nouă, formate din împreunarea, cu un cuvânt prescurtat, | după felul . caracteristic al limbei româneşti, sau j din două cuvinte: - De | 

Al doilea, pas: este introducerea, cui totul seu, A 

Z 

II ai 

Pe atunci erai'tu singur, încât mă întreb în sine'mi , a vi A Add „Au. cine'i zeul cărui plecăm a. noastre inomi ? 

„Şi dacă stele bat în lac - a Adâncu'i Juminându-l, "1 “E ca.durerea m6a-s'0"mpac ....... | Inseninându-mi gândul. ..... 
SI | 

- - N . . - . -, . ... Sus inimele voastre! Cântare aduceţi . El este moartea morţii şi învierea vieţii. 
ste 
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 n 

Să cer a tale daruri, genuchi şi frunte ui plec, 

Spre ură şi blestemuri aş vrea să te înduplec. 

% 

"raiul lumii, dragă tată, 

Cino vor, aceia lese'l, 

Dară sufletul mi-e vesel. 

x 

Oare ochii ei o mint, 

Sau aieveaii, adevăr... 

Flori de tei el are”n păru'i- 

-- 

Cand luna trece prin stejari 

Urmând mereu în cale'şi, 

Cand ochii tăi tot încă mari 

Se uită dulci şi galeşi ? 

1 

Dela Nistru pân” la Tisa 

Tot Românul plânsu-mi-s'a. 

a 

Fericească-l scriitorii, toată lumea pecunoască'l — 

Ce-o si aibă: din acestea pentru el “bătrânul dascăl ? 

) 
Ed 

Icoana stelei ce-a murit 

Incet pe cer se suo: 

Eră,:pe când nu sa zărit, 

Azi o vedem, şi Mă €. 

însă unde innovaţia lui Eminescu în privința 

rimei se arată în modul cel mai neaşteptat,. este 

în numele proprii luate din diferite sfere de cul- 

i “tură şi întroduse în modul cel mai firesc în ver- 

surile sale. Se ştie, ce riscată este întrebuinţarea 

numelor proprii în poezia lirică, şi într'o -veche 

4
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„cercetare literară a noastră am citat câteva;exemple 
înspăimântătoare 1). Eminescu însă, 'a, ştiut să se 
“folosească de ele cu măestrie, . şi tocmai aceste 

„rime sunt 'dintre cele mai frumoase şi mai bine 
primite ale lui. 

Ca să vad'un chip, se uită 
Cum aleargă apa 'n cercuri, 
Căci vrăjit de mult e lacul 
„De-un cuvânt al sfintei Mercuri, 

Ca să iasă. chipu 'n faţă, 
Trandafiri aruncă tineri, 
Căci vrăjiţi sunt trandafirii 
De-un cuvânt al sfintei Vineri. 

"Co ? să 'ngâni pe coarda dulce, că de voie te-ai adaos La cel cor ce ?n operetă e condus de Menelaos? 

"Când vezi piatra ce nu simte nici durerea şi nici mila „De ai inimă şi ininte, feri în lături: e Dalila! 
a. 

Cu murmirile lor blânde un izvor de horum-harum : Câştigâna cu clipoceală Hervun rerum gerendaru, Cu evlavie adânci ne 'nvăţau al minţii scripet, Legănând când o planetă, când p'un rege din Egipet, 

După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe “Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu al lui Istaspe. N 

In isvoadele bătrâne pe eroi mai pot să 'caut, Au cu lira visătoare sau cu sunete de flaut Pot să ntâmpin patrioţii ce-au venit de-atunci încolo ? Inaintea acestora tu ascunde-te, Apollo ! 

1) Vezi vol. I, pag. 54—55, 
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Aşa că "chipuindu'ţi ]ăerimoasele ei gene, 

"Pi-ar părea mai mândră decât Venus Anadyomene. 

z 
, 

Remâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini, 

Descălicători de ţară, dătători de legi şi datini. 

Pătimaş şi indărătnie s'o iubeşti ca pun copil, * 

Când ea îi rece şi cu toane ca şi luna lui April ? 

Încleştând a tale braţe toată mintea să ţi-o pierzi, 

Dela, creştet la picioare: sto admiri şi: s'o desmierzi 

Ca pe-o marmoră de Paros sau O pânză de Coreggio, 

„ Când caii rece şi cochetă 2 — Eşti pidieul, înţelegi-o! 

Cu durerile iubirii 

Voind suiletu-mi să] vindic, 

L-am chemat în somn pe Rama — 

Tamadeva, zeul indic.- 

După o aşă încordare, după o aşă «luptă dreaptă» | 

pentru & turnă «limba veche în formă nouă», nu 

ne vom miră, că & putut ajunge Eminescu pe de 

o parte la aplicarea sigură a unor forme rafinate 

în oda în metru antic, în glossa şi în aâmirabilele. 

sonete, pe de alta la cea mai limpede expresie a 

unor cugetări de adâncă filozofie, pentru. care nu 

se găseă pănă atunci nici O pregătire în literatura 

noastră. Căci palidele imităai ale monoloagelor din 

Faust şi din Hamlei sau ale reflecţiilor mediocrului 

Aime-Maxtin, din care se găsesc urme în încercă- 

ile literare după 48, nu pot intră aci în COM-. 

paraţie. 

, / , . 

-mortua est, elancolia, de altminteri aşă de im- 

perfecte(?pe întâlnesc strofe ca acestea. : 
“A Tucă. în ppimero poezii ale lui Eminescu, cum e 

! 
- 

. 

: 4
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| Ş'apoi cine ştie, de este mai bine 
! A îi sana nu fi? dar ştie or-cine,. 

„Că ceea ce nu e, nu simte dureri — 
Şi multe dureri-s, puţine plăceri. 

A îi? Nebunie şi tristă şi goală; 
Urechia te minte şi ochiul te 'mşală; 

" Ce-un secol ne -zice, ceilalți o deszie — 
Decât un vis sarbăd, mai bine nimic. 

  
Credinţa zugrăveşte icoanele 'n biserici — 
Şi "n sufletu'mi' pusese poveştile-i feerici, 
Dar de-ale. vieţei valuri, de al furtunei pas 
Abiă conturo triste şi umbre-au nai rămas. 

Dar deplina stăpânire a formei clare pentru cuprinsul unor asemenea idei o arată Eminescu în poeziile din epoca, sa, cea adevărată: 

Să cer un semn, iubito, spre-a nu te mai uită? Te-aş cere doar pe tine, dar nu mai eşti a ta; Nu floarea veştejiti din părul tău bălai, 
Cici ultima mea rugă-i uitării să -mă- dai. 

La ce simţirea crudă a stinsului noroc - Să nu se sting-asemeni, ci 'n veci să stea pe loc ? Tot. alte unde-i sună aceluiaş pârău ; - 
La ce statornicia părerilor de riu, . 
Când prin această lume să trecem ne'e scris Ca visul unei umbre şi umbra unui vis ? 

Ei 

“Cu mâine zilele'ţi adaugi, 
Cu ieri. viaţa ta 0. scazi, 

"Şi ai cu toate astea 'n. faţă 
De apururi ziua cea de azi. 

Când unul trece, altul vine - 
In astă lume al urmă, + 
Precum când soartle apune, 
El şi răsare unde-va,
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Se pare cum că alte valuri. 

Cobor mereu pe-acelaş vad, 

Se pare cum! că-i altă toamnă, . . 

Ci ?n veci aceleaşi frunze cad. o 
rr 

o - 

e E - „A 

Vremea trece,. vremea vine, 

oate's vechi şi nouă toate; . . 

„Ce erăuşicee bine, 

“Du te 'ntreabă şi socoate. - 

-. Nu speră şi-nu, ai teamă: -- 

Ce e val, ca valul trece; 

„* De te'ndeamnă, de te chiamă, 

a Tu rămâi la toate rece. . . 

x - . . 

La "'neeput, pe .când fiinţă nu eră, nici neființă, 

Pe când totul eră lipsă de viaţă şi voinţă, 

Când nu s'ascundea nimica, de şi-tot eră ascuns, 

Când pătruns de sine însuş odihnea cel nepiătruns : 

Fu prăpastie? genună? Fu noian întins de apă? 

N'a fost lume pricepută .şi nici minte s'o priceapă, . - - 

Cici eră un întuneric ca o mare fir '0 rază, - 

Dar nici do văzut nu fuse şi pici ochiu care:s'osvază, . . - 

Umbra celor nefăcute nu 'mcepuse-a se desface, 

„Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace. 

Dar deodat'un. punct se mişcă... cel întâi şi singur! Iată! 

* Cum din chaos face mumă, iară el devine tatăl!.! - 

_ Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spunmii, 

E stăpânul fără margini pesto marginile lumii: 

De atunci negura eternă se desface în făşii, 

De atunci răsare lumea, luna, soare. şi stihii,- . 

De atunci şi pănă astăzi colonii de lumi pierdute 

„Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute 

Şi, în roiuri luminoase. isrorând din infinit, 

Sunt atrasevin viaţă de un dor nemkă;ginit. 

Tar în lumea asta mare noi, copii ai lumii mici, 

Facem pe pământul nostru “muşuroae de furnici: 

_Microscopice popoare, regi, oşteni şi învăţaţi, - 

Ne succedem generaţii şine credem minunaţi, , 

“Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu cotul, .:. 

În acea n6mărginite ne 'nvelim, vitând cu totul . 

- Cumeă lumea, asta 'ntreagă e o clipă suspendată, —_ 

Că "'ndărătui şi *nainte'i întuneric se arată. 7 

Precum pulberea se joacă în imperiul unei rază, .. 

Mii de fire viorie co cu“ răza încetează : 

P, Maiorescu. — Critice, Vol. IlL Ă ” a 
3
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Astfel intra! veşniciei noapte pururea adâncă” 
Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă, — 
Cum so stinge, totul piere-ca o umbră "n întuneric + 

- Căci e vis! al neființei . universul. cel himeric. 

Acesta a fost Eminescu, aceasta, este opera lui. 
Pe cât se poate onieneşte prevedeă, literatura po- 
etică română va începe secolul al 20-lea sub aus- 
piciile geniului lui, şi:forma limbei naţionale, care 
şi-a găsit în poetul . Eminescu cea. măi: frumoasă, 
înfăpbuire pănă astăzi, va fi punctul de. plecare 
pentru. "toată desvoltare a viitoare a vestmântului 
cugetării - româneşti. o i 

* 
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Notă asupra zilei şi locului naşterii Si 

-Jui Eminescu ID
E 

-. Intrun registru (păstrat de d. Iacob Negruzzi), 

în care membrii societăţii literare «Junimea» Şi-au. 

însemnat data, şi. locul naşterii lor, stă scris pe pa- 

gina.2, doua de. propria mână lui Eminescu în 

dreptul numelui său :: «20 Decembrie 1849, Bo-. 

toşani»»: Şi deasupra este chiar intercalat sfântul — 

«lgnat,> pe care biserica, ortodoxă îl serbează, în 

adevăr la, 20 Decemvrie. 
A 

Insă din corespondenţa ce am.avut-o îna- 1889 

relativ la biografia lui Enmiinescu, am şi o scrisoare 

dela, 'sora mai Mare a. poetului, doamna A Drogli, 

din. Cernăuţi 3 Tulie 1889, în care se zice: «Bio- 

- grafia fratelăi Mihail (publicată: în «Familia» No.. 

-2, anul '1885) este exactă, “cu deosebire că s'au” 

“născut în satul Ipoteşti lângă oraşul Botoşani, de-" 

“păntare de 1/3 Oră proprietatea, tatălui Hostru.» 

- Sa iviţ astfel îndoială asupra locului naşterii; 

"dar sa ivit îndoială şi asupra timpului; în matri- 

cula gimnaziului din Cernăuţi, unde-a studiat Emi- 
. 

“ nescu,-se vede tmecută ziua naşterii. lui ca. fiind 

14 Decemyrie 1849. . 

"Toată, nedumerirea, & încetat astăzi în urmă cer 

= 
„cetărilor d-lui N.

 D. Giurescu, a] căror rezultat le-a, 

— 
- . - 

„ -
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publicat printr'o scrisoare în Convorbirile titerare 
dela 1 lunie 1892, de unde estragem următoarele: 

«După o zadarnică “escursiune ce am făcut.în 
Ipoteşti, satul copilăriei lui Eminescu, d. G. Cerchez . 
(pe atunci: „prefectul judeţului Botoşani) a primit 
următorul răspuns: la o scrisoare ce adresase maicei 
Agapia Gherghel, stariţa schitului Agafton, + unde 

„ brăeşte o mătuşă a, poetului. » _ 

|, „1894; “ Martie. 29, dafin 

« « Domnule Prefect, - 

-««D.. poet Eminescu este: născut în Botoşani ; 
««ăceasta, este foarte sigur, căci am . întrebat pe 
« «Maica, “Fevronia Toraşeu, e care: au fost faţă când 
«<«s'a născut. Este cunoscut încă că Botezul i s'au 

a «cetiit de către Preotul Dimitrie, dela Ospenia. . 

. ceara: Guenouer. »> 

| «Am pornit spre biserica “Uspenia, ce-i mai zice 
Şi biserica, Domnească — catedrala din “Botoşani. 
Am căutat pe Preotul Dimitrie; şi după, răscolirea, 
câtor- -va, groase volume, prăfaite! de vreme, în care - 
erau trecute! numele tuturor botezaţilor de <Dum- 
nea-lui preotul Iconom Ion Stamati», - acuma; 
posat, începând cu a. 1832, am găsit în emebrica 
partea I. de naşteri şi botezuri». urniătoarele rân- 
duri, pe cari le das în exactă transcriere : : 

daNăscut: la; 15. Ghenarrie 1850, din Bărioţii 
"««Gheorghe' Eminovici, proprietar” şi soţia sa Ralu, - 
«născută, Vasile Turaşeu, care. primi - botezul în 
««21 Ghenarie ; sa numit. Mihail având naş pe SE 

« «dumnea-lui' Stolnicul. Vasile > „Luraşeu.»> 
— 

- «Acest Volum, se atu în “baba. păstrare « a; -Prăo- 
S
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tului Dimitiie, dela, mai sus pomenita Biserică... . 

Rămâne (aşa dar) cu totul sigur că -Mihail Bmi- 

nescu s'a născut în Botoşani în ziua de .15 lanu- 

-axie 1850.» a | 

Credem şi noi, că această concluziune a d-lui - 

Giurescu trebue prirăită şi că prin urmare poetul 

nostru este născut; la, 19 Ianuarie 1850 în Botoşani.
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"Un adevărat, un inteligent, un mare filo-român, 

singurul poate caxe mai rămăsese în Rusia de 

astăzi, Wilhelm de Kotzobue, a încetat din viaţă 

în.ziua de 24 Octomvrie (5 Noemvric) 1887 la. 

“Reval, oraşul său natal, în vârsta de 74:de ani.. 

Născut în Martie 1813, al cincilea fiu al cunos- 

cutului autor dramatic şi politic August de Kot- 

" zebue (asasinat la 1819 în Mannheim de studentul 

german Sand); Wilhelm K. după terminarea stu- . 

_diilor a început cariera sa în diplomaţia ruseastă. 

Cisătorindu-se apoi cu o moldoveancă de. neam, 

din. familia Cantacuzino, soră. cu soţia ministrului. 

de externe Giers, el se retrase pi câtva timp din 

viaţa publică, şi trăi pănă la 1857 în Moldova, 

unde erau moşiile de zestre ale soţiei sale şi unde. 

un văr al său se află la, laşi în calitate de consul - 

rusesc. . e. Da o 

Tm acest timp al şederii în "Moldova; W. KE. fu 

în strânse relaţii cu “societatea din Iaşi,  învăţă, 

româneşte şi „dobândi acea cunoştinţă, deplină a“ 

“ţării şi a moravurilor noastre de pe atunci, pe 

cate a dovedit-o mai tâvziu întiun Mod aşa de 

simpatie pentru noi în unele din scrierile sale 

publicate în limba germană... 
i | 

Intrând iarăş în diplomaţie la 1857, el îu nu- 

mit ministru plenipotenţiar al Rusiei la aslsrube, 

apoi: 1810 la, Dresda şi în îine 1878 la Berna. În 

anul 1879 se retrase în viaţa privată cu rangul 

7 . m
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de consiliar intim şi petrecu cei din urmă, opt ani când la, Dresda,. când în Sviţera,. când. la moşia, - sa, Orrenhot în lstonia.. A Sa Publicările sale literare le-a, început. sub... pseu- - dominul W.- Augustsohn prin două drame Ein "= unbarmheraiger F'reund -şi Zaoei Siinderinnen, care însă au rămas departe de. succesul : dramelor şi „comediilor taţălui său August. Cu numele său - propriu a publicat Kzinstliches und natiirliches Leben. . „(Karlsruhe 1869) şi interesantele Kleine Geschichten. dus der grossen Welt (ediţia .a;: doua, Lipsca, 1880). Dar toate aceste “se ţin de literatura, exclusiv ger- mană. In ceeace priveşte. activitatea, sa literară relativă, la' Români, ea se rezumă în următoarele: trei scrieri : . a Ra 1.: Rumânische Volkspoesie, traducere germană a. 26- poezii române (Berlin 1857). - Sa | 2: Bilder und Shizzen,. aus. der. Moldau (Berlin, - 18360) a. căror traducere română de d-na. A. M.a. apărut, întâi în «Convorbiri literare» Şi s'a publicat; apoi în volum de editorul Haimann: (Bucureşti, 1884; ediţia a doua 1886), i „8. Laskar--Vioresku (Lipsca,:1862), un roman din viaţa moldovenească, dela, 1851, a cărui traducere română -a apărut asemenea în volum la acelaş.e-. ditor -(1892.5), aa E a „Asupra acestor cărţi ale autorului nostru am scris în Convorbirile literare acla, 1 Iariuarie 1882 şi am reprodus 'în volumul de faţă câteva cuvinte. de - apreţiare, aa NE . Aceste sunt scrierile publice ale autorului nos- tu; dar din ele” tranşpiră Şi o parte mai intimă a personalităţii Jui :. spiritul său viu şi senin, ju- „decata, sa, discretă şi O inimă caldă; Şi binevoitoare. ÎI nntn 
_ - . s !) Tnstitutut <Minerva> e dispus să reedităze aceste tradhuiceri-(1508)..
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Toţi compatrioţii noştri, cari l-au cunoscut mai! 

deaproape şi pe: cari i-am putut întrebă d. Alec!“ 

-sandri, d. L. A- Cantacuzino; d. Pogor sunt unanimi .. 

întru a-i recunoaşte acele calităţi. - 

“Dar dacă d.. Rotzebue a 'arătat în scrierile sale 

atâta, simpatie pentru ţara noastră, am putut şi noi 

- să-i răspundem în timpul din urmă. prin simpatica 

rimire ce au întâmpinat-o la publicul nostru co- 

_titor traducerile “române. ale acelor scrieri, Şi Ca: 

un semn extern al acestei reciprocităţi Academia 
> 

Română l-a ales niembru onorariu al fi.. 

Când s'a, început în Convorbiri literare: publica | 

rea traducerilor Schiţelor din Moldova, autorul ne 

scriă la 2 Martie 1882 din Dresda, (în limba ger- 

mană) : «Mi-ar fi greu să exprim tot ce-am simţit. 

- la, primirea, numerelor 'din Convorbiri literare: mă 

vedeam deodată. tansportat. 1ard$ în- acea ţară. 

came în timp de 40 ani mi-a, fost şi mi-a TĂMas. 

aşai 0 dragă, şi dela. care în primăvara 1881 mi-am 

“luat. pentru totdeauna rămas bun, cu un dor adânc: 

“în inimă, A. Îost o. veche dorinţă! a mea “să văd. 

“baduse în româneşte «Schiţele> şi «Laskar Vio- 

__vesku». Mai ales în anii: din urmă, după surprin- 

zătoaxele transformări, prin carea iecut frumoasa. - 

D-tale „patrie, descrierile mele au: ajuns foarte cu- 

rând a; îi pagine din istoria unei culturi trecute. 

Generaţia de astăzi deabiă mai ştie, cum triuau. 

părinţii ei acum 30 de ani; şi — precât ştiu — nu. 

“există, în literatură .0 altă, descriere a acelei epoce.. 

Întru aceasta poate stă şi singurul lor merit; în- 

alte împrejurări nici nu ar fi fost bine să fie reîn--- 

viate şi. înfăţişate “sub noul "vestmânt al limbei. 

-zomâne.> oo
 e RR 

 Si'în 18+Mai amul curent, cu câteva luni înain- 

tea morţii sale, pe câre O prevede, Kotzebue scrie. 

din Orrenhoi (în limba, franceză) a-nei A: M.,tra-.
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ducătoarei scrierilor sale : «In. fine mă simt ceva mai întărit şi pot cel puţin să vă, scriu mai multe rânduri decât data din urmă, cu toate că, şi acum mă, cuprinde un fel de paralizie a degetelor, de câte ori iau condeiul în mână, Ară fost foarte greu bolnav ; tocmai la, Clarens, pe ţărmul lacului de Geneva, m'a, părăsit făr de văste sănătatea mea, pănă. atunci destul de solidă. M'au apucat. nişte atacuri de astmă, aşa de violente, încât fiecare a- meninţă, să-mi stingă, suflarea.  Halucinări îngrozi- toare, insomnii, o confuzie în cap încât mă rătă- -ceam în puţinele odăi âle apartamentului ineu dela „otel... şi 74.de ani! Eră destul ca să, mori de mai multe: ori pe zi. M'au transportat la, Halle, în bra- țele unui amic, care este poate cel mai bun medic „al Germâniei,. Dr. Kiissner, profesor la, Tniversi- „tate, şi el m'a, întremat în destul. pentru a puteă continuă: drumul pănă, în- patria mea, =— vă, puteţi închipui în ce stare: — Dar. în mijlocul acestei su- ferinţe mi-a, sosit ultima, d-voastră, scrisoare, noua "ediţie a: «Schiţelor din Moldova» şi numărul Con- vorbirilor cu începutul traducerii lui <Laskar Vio- resku».- Ce să vă-zie Şi cum să vă mulţumesc ? „Când. am citit scrisoarea; D-voastră, am început să plâng -că, un copil... a 

- Si- acum, că, eminentul-autor a încetat din viaţă, este ca o mângâere pentru noi, că-anume din pa- tria noastră, pe care a, iubit-o el de când-a, cu: - noscut-o, i-a venit raza de bucurie; care i-a încălzit ultimele zile ale vieţei. O." i 
a
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“Leon Negruzzi, născut în aşi la; 5 Tune 1840 
aa, cel dintâi fiu al lui Constantin Negruzzi, a în- --: 

- cotat din viaţă în: noaptea de- 15 -spre” 16 Iulie - 

1890 Ja, vârsta, de.50 de ani. Învățătura de carte. - 

a, început să o primească în Academia Mihăileană 

din Iaşi sub direcţia lui Malgouverne, iar.la 1852. 

a 'fost. trimis împreună: cu fratele său Lacob la 

Berlin; unde şi-a, :terminat studiile liceale. La upi- - - 

. versitate. voiă, să înveţe medicina, dăr disecţiunile 

anatomice fiindui prea antipatice, -a trecut la îi- - 

lozofie -şi la: drept, ascultând prelegeri în Berlin . 

"şi Viena, fără a dobâridi vreun titlu academic. 

Întorcându-se. în. ţară la 1864; a fost; -numit jude- 

_cător la tribunalul din Iaşi și a. înaintat succesiv. 

„pănă Aa Curtea, de apel ca, membru şi ca procuror . 

„general; Sub ministerul Lascar Catargiu . 1571 — 

1876 a fost. prefect al districtului . aşi ; a mai 

primit prefectura pe ţimpul ministerului” de în-. 

terne. al lui Kogălniceanu în cabinetul IL: Brătianu; - 

apoi afost. ales primai al Iaşului şi senator. Dela,. . 

Martie 1888 a funcţionat iarăş ca „prefect; şi în : ă 

fine-a fost numit &pitrop -la aşezăniintele  S-tului - 

"Spiridon. o. DD a 

“Activitatea; publică a lui Lâoni. Negruzzi s'a în- 

“ dreptât, şi spre liţeratură;—Indemnat de mişcarea, -. - 

produsă în laşi prin Societatea, «Junimea» şi prin - 

revista. ei «Convorbiri literare», înfiinţată dela 1 

[o
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mai multe novele.. a | XI 
Dacă este să, judecăm lucrarea, lui de om po- litic şi de scriitor cu „nepărtinirea, ce se cuvine pentru prieteni ca şi pentru protivnici, trebue să recunoaştem, că nu a dat vreun rezultat mai du- rabil. Şi cu toate aceste moartea lui a lăsat un: gol neîmplinit în societatea: leşană şi a, fost sim- țită, cu cea mai sinceră părere de rău de toţi câţi l-au cunoscut — şi cine nul cunoştea, ? — fără, deo- "sebire de..partid şi de clasă. socială... Căci Leon „Negruzzi cră,-figâra cea, nai “populară, . din . Iaşi, „Omul cel mai simpatic, unul din puţinii bărbaţi pe lume, care:n'au avut: duşmani, cu toată, partea ce a luat-o la luptele politice: ale: timpului său. „Această situaţie excepţională, se: explică, prin - _eXcepţionala lui personalitate, şi pentru cei cb l-au „Cunoscut mai deaproape este. ca, o: mângâere de „a se gândi la individualitatea lui şi a fixă în tră- sături mai precize o. scumpă amintire. 
Leon - Negruzzi, înalt la statură, lat la faţă şi „la, piept, cu umbletul balansat ca, al marinarilor, cu gestul larg şi cu râsul sgomotos al tempera-.: meniului sanguinic, “eră mai: întăi de toate un om bun la inimă, milos, cinstit şi vesel pănă la. uşu- rinţă.. Cu: veşnicul. lui optimism' eră, dispus să pri- „mească, toate întâmplările din partea, lor cea, bună, şi niciodată, ura, invidia, descurajarea, nu au: găsit Joc în sufletăl' lui. Crescut în atmosfâra culturei ” occidentale, eră, destul de pătruns. de _rezulţatele e! pentru a înţelege şi cel puţin a, simţi valoarea elementelor de civilizaţie. In ştiinţă, ca şi în po- „„litică şi în artă, dacă, nu aveă' spiritul de iniţia: „tivă, eră, însă foarte primitor “pentru orce “impul-- siune” sănătoasă, Şi eră. capabil să; o judece, fiind - . „înzestrat cu acel. dar preţios, care într'o generaţie 

Martie. 1867 sub redaoţia, fratelui său, Leon a seris 

Ei
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ameţită de atâtea idei nemistuite şi de atâtea, as- 

piraţii nehotărâte a devenit foarte rar, cu ceeace 

numesc Francezii bunul simţ. La, aceste însuşiri . 

personale ale -amicului nostru trebue să adăogăm, 

că eră — cu bunul. său. simţ şi cu inima sa cea 

pună — un soţ şi un tată iubitor şi iubit. 

| Insă în cadrul; în care s'a restrâns această, scurtă . 

notiţă biografică, nu putem insistă mai mult asupra 

persoanei lui private şi nici asupra Vieţei lui po- 

Jitice, 'ci trebue să ne dăm mai ales seamă de lu- 

crarea,. lui literară. A ai - Ia | 

“ Leon Negruzzi a publicat în revista fratelui 

său pe lângă două poezii 'neînsemnate, uirmătoa- 

rele şase novele: «Vantul soaitei» («Conv. lit.» 

1867), «Evreica» (1868—1869), «O - răzbunare» .. - 

1874), «Ţiganca» (1877), «Serghie Pavlovici» (1881) 

şi «Osândiţii» (1881—1882). “Novelele aceste: nu 

se disting prin originalitate de „concepţiune sau 

de stil. După miile de romanuri şi “de novele- 

străine ce le-am citit toţi şi le-a citit şi Leon 

Negruzzi, figurile sale, vorbirea, simţimintele şi 

complicațiile lor ne par cunoscute din alte scrieri, 

fără a puteă, spune, din care anume; probabil 

din mai multe deodată, însă numai din cele de 

felul romantic, nu de felul Balzac-Flaubert-Zola. 

De altminteri : limba, în. care sunt scrise, este 

_uşoară şi firească, ca „şi în novelele lui Gane, de 

care însă autorul nostru se deosebeşte prin ceva 

nai mare tensiune a interesului. Mă 

Critica, mai severă, pe care subscrisul o crede 

îndreptăţită la. noi în privinţa operelor literare şi 

ştiinţifice, se află oare-cum desarmată. în faţa 

novelelor lui. Leon Negruzzi. Cauza nu este uşor 

de explicat, deşi o credem valabilă; şi compatibilă, 

cu .toață rigoarea unei judecăţi estetice. 

„ Leon Negruzzi este şi el, în limitele talentului 

"i Matoreseu. — Critice, Vol. II. e a 10 

- , - . 
7 

* . 
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“său, un adept al.acelei. scoale literăre. din Iaşi, despre care mult s'a zis, “dar puţin . sa, înţeles, „„adecă al societăţii «Junimea.» . | - «Junimea». din laşi a fost — şi acum putem “vorbi -de ea ca de un lucru trecut —.o adunare _ privată de' iubitori ai literaturei şi ai ştiinţei, de Mubitori. sinceri. Din: întâmplare cei dintâi imnembri ai ei sau găsit a fi înzestrați. cu cunoştinţe destul de felurite, fiecare după studiile şi după gusturile sale; încât să se poată completă unii. pe'. alţii şi tot-odată să se “poată, înțelege. Discuţiile cele mai animate, însă fără nici! un amestec de inţerese personale, i-au apropiat şi i-au împrietenit, - atră- gând încetul: cu încetul pe mulţi alţii, a „căror - - dispoziţie de spirit, îi făceă, accesibili la, asemenea, cercetări. adeseori abstracte. . În primii ani ai „> acelor întuniri intime sa urmărit cu. stăruinţă „ cetirea mai 'tutulor operelor: literatuiei române. de păn atunci, bune-reie. cum erau, şi pe: temeiul unor: asemenea cotiri -se iscau discuţiile: observări critice, încercări. de stabilive. a unui teren comun de înțelegere, - teorii conduse la extrem şi apoi: limitate spre: o. aplicare. mai firească; : expuneri |  stienţifice despre. estetică, despre limbă, despre . scriere, : despre : Multe alte obiecte. ale gândirii omeneşti: .—. cici Ştiinţele. -se înrudese, — de... omnibus vebus et: gtiibusdam aliis, totdeaină, libere, „ adeseori îndrăsneţe,: de regulă vesele, niciodată: - “personale, sau meschine,: sau înveninate. Şi se- "formase: astfel 0 atmosferă. de. preocupări - curaţ;: intelectuale, pare fără, voie şi pe nesimţite ajunsese -a-stăpâni pe. toţi; asa încât orele petrecute odată ă pe săptămână la <Junimea» steteau. în. cel mai”. mare. contrast cu 'viaţa.- de! toate zilele, ecran o | lume aparte, "un vis al inteligenţei libere “înălţat. „ deasupra, trivialităţilor-. 'vealc. Şi aşa. de intensiv 
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şi aşa de puternic lucră această atmosieră, asupra 

celor 'ce' o respirau, încât formă ea însăş o legă- 

tură între €i şi-i armoniză; pe toţi pentru- timpul 

cât duri, pe unii pentru toată viaţa lor. 

Cele mai disparate spirite s'au putut întâlni. şi 

sau putut însuileţi în acest contact: veselul vol- : 

tairian Pogor! cu sistematicul “politie . Carp, me- . 

lancolicul Teodoi Rosetti cu (pe atunci). humo- 

risticul Iacob Negruzzi, scriitorul acestor rânduri 
4 

„cu imilitarul autodidact M. Cerchez, traducătorul * 

lui Heine N. Schelitti cu. franţuzitul M., Korne,, 

: închisul. estetic Burghele. cu! vârtosul . glumeț 

" Creangă, juristul Mandrea cu hazliul Paicu, agerul 

şi vecele Buicliu cu sentimentaiul Gane, spaniolul - 

Vârgolici cu obscurul german Bodnărescu, horaţianul . 

„ Ollămescu-Ascanio cu liricul ofiţer Şerbănescu, tăcu- : - 

tul Tasu cu vorbareţul Tanov, viul: cugetător Conta | 

cu poligratul Xenopol, exactul Melic cu «volintirul» 

' Chibici, amarul critic Panu cu blândul Lambrior, 

-anecdotistul: Caraiani cu teoreticul. Misir, bunul 

„«papa» -Culianu cu 'epigramaticul Cuza, “isbuceni-- 

“torul Philippide «Huiul» cu blajinul: Miron Pom- 

pilie, super-gingaşul Volenti cu filologul Burla, po- 

pularul Slavici cu 'vafinatul Naum, înaltul visător 

Eminescu cu nemilosul observator Caragiale, şi alţii 

şi alţii în umbră şi 'în' penumbră;, iar. din când în 

când în mijlocul lor întineritul Vasilie s Alecsandri 

cu farmecul poveştirilor ui. IE a 

"Unde sunt aceste timpuri şi: unde sunt aceşti 

oameni! i A ae 

A- vânit realitatea. practică, au venit „cerinţele 

vieţei publice şi i:au aruncat în diferite sfere de .: 

„acţiune. Iar unde începe acţiunea, încetează răga- 

“zul' contemplativ. 

Şi totuş cutez. a zice; că lă cei ce mai sunt în - 

viaţă din vechia «Junime» literară, şi chiar la cei 

d 
.. 

„:
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desbinaţi astăzi prin luptele politice, a, rămas ceva „statornic şi comun: în. viaţa lor privată amintirea; orelor. petrecute la, «Junimea» printre cele mai fe- ricite momentţe ale tinereței lor, în: viaţa publică 0 mai mare accesibilitate. pentru orce idee de in- teres general... Sa 
„Din această, epocă a. «Junimii» a, isvorit, ŞI ac- tivitatea, literară a lui Leon Negruzzi,: precum el însuş cu marea, sa; impresionabilitate, cu judecata „sa sănătoasă şi.cu veselia sa, eră un element esen- ţial în compunerea; acelei societăţi. Novelele au: torului nostru sunt scrise . pentru plăcerea, lui de . a le scrie, exclusiv numai pentru aceasta — fără alt gând dealături, fără, tendenţă, fără; “vanitate, fără scopuri piezişe, cu. “un cuvânt “mai simplu: “fără pretenţie. :De aceea, cetirea lor îţi lasă; o im- , presie plăcută, 'şi nu-ţi vine să zici; ca la mulţi alţi scriitori “de-ai noştri: mai bine făceă să nu le fi scris, .. --, | SI ai La cei. ce l-au cunoscut în intimitate se mai. adaogă amintirea, mişcătoare a sfielei autorului faţă cu scrierile. sale. Leon. „Negruzzi avea în actastă privinţă, o timiditate aproape femeiască: în corpul. „său uriaş se ascundeă, o gingăşie sentimențală, care se jenă de ea însăş. | „Şi astfel cele şase novele ne dau ultima; trăisă- tură, caracteristică, pentru a fixă figură, prietenului dispărut din mijlocul nostru. | | 

. 
zi 
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JOAN POPOVICI BĂNĂŢEANUL! 
(1895)



Pe Ioan. Popovici l-am! văzut pentru întâia oară, . 

în cDecemyrie : 1891. Into scrisoare. cu eticheta, - 

«Liga pentru unitatea culturală, -a Românilor. Bu- 

cureşti. 2, Pasagiul român», “datată «30 Nov. 

1892», îmi trimisese câteva poezii «spre apreţiare». 

şi eul-am pofti 

„lor din viu grai. po i See 

Şi a venit —un tonă de vro: 23.de ăni, îm- 

ţ la mine ca să ne înţelegem asupru 

brăcat- în haine de om sărac, statura mijlocie, slab . 
. 

la faţă, blond, ochii mari,.albaştri, strălucitori, un 
Ya 

surâs 'de sfială, dar: de o nespusă.blândeţe pe bu- . 

zele învineţite.. .. .. - A 

Ma, mirat; coloarea, buzelor şi l-am întrebat: în- 

dată de: sănătate. Mi-a răspuns, că nu e -tocmai 

tave de constituţie; că un medic i-a vorbit ceva 

de plămâni şi de o hipertrofie .a, inimei. - >: 
s 

Nu păreă să-şi deă seam: de gravitatea stării 

lui fizice. Sau poate îşi da. seamă şi nu. voiă s'o * 

arate? Şi poate fiindcă îşi da.seamă; aveă în toată, 

înfăţişarea lui acel aer de înst răinare, parcă i-a 

fi fost greu să ocupe un spaţiu. în- lumea reală? 

Clar şi simplu, precum vorbea, fără, pici o afec- 

tare, fără acea, intenţie“ de a. produce. efect, care. , 

strică prima impresie a “multor tineri din, noua 

generaţie, omul deveneă.. îndată simpatic, şi astfel 

sa stabilit între noi un raport mai intim. Cel puţin, - 

" trecând la cetirea poeziilor ce le: adusese, am putut
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„vorbi despre ele cn acea deplină sinceritate ce o 
întrebuinţezi numai -cu oamenii, în care: ai încre- 
dere, şi l-am putut întrebă fără, indiscreţie despre. 
viăța, 'lui. SI Aa - , - 
"Născut. în Lugoş, fiul: unui meseriaş scăpătat, 
Popovici şi-a terminat liceul în oraşul său natal şi-apoi a; intrat în instituţul de teologie şi peda- „eogie din Caransebeş, care se află pe atunci sub 
direcţia, d-lui St. Velovan. În primăvara; anului 1892, 
din mijlocul pregătirii pentru examenul din urmă, părăseşte institutul şi vine la Bucureşti, unde gă- seşte.-o ocupaţie: deabia retribuită, ca, ajutor la con- tabilitatea Ligei culturale. .. : ai „_Asupră, poeziilor ce mi le-a, cetit în acea dimi- nieaţă, ne-am înţeles uşor: vr'o trei erau numai. imitații. din Eminescu, prin urmare firă valoare; am convenit să fie aruncate în “foc. Următoarele patru, de şi încă influențate de inversiunile şi de unele cuvinte suggestive ale lui Eminescu; aveau totuş pe lângă farmecul formei propria lor viaţă; | şi astfel a rămas să fie publicate în Convorbiri li- terare. SN 

„CUM NU VINE EI, 
“ Visătoare stă la masă 

Cu serisoarea 'dinnainte, 
"lar de câte-i trec prin minte, 
In piept capul i se lasi, 

- Ce-a citit nu-i vine-a crede i ȘI. nici bine-nu 'mţelese,. — .- i, > Căci din şiruri parei-i iese 
Chipul — şi. mereu îl -vede. 

N 
1 

Şi cum cl frumos apare, 
Se trezeşte amintirea... 

“Unde este întâlnirea i Și întâia sărutare 2
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d e 
  

DT 
e am ma 

Abii fruntea. și-o ridică ” 

Si citească încăi-odată:. 

Poate nu-i adevărată — 

- Dar din ochi lacrimi îi pică. 

Cum nu vine el s'o vadă . 

- Albă ea şi albul cerii. -. 

Şi de farmecul durerii 

Inaintea. ci să cadă? 

pe E 
+ „. 

SARA DE TOAMNĂ 

Prin văzduh nouri albaştri răsfiraţi uşor dispar, 

Tar din negura de veactiri blânde stelele răsar. ; -. -- * 

„+ Din spre codri sfiicioasi iese luna "gândurată, 

“Ca o dulce mângâere dintro inimă curată. 

„A pustiu ţârâesc greeri prin câmpia, sărăcită 

Do podoabe ce se 'ntinde jalnică şi rupiniti; 

Limbi de foc sglobii sălbatec -se iveze în fundul 7ării, 

Şi din când în când un chiot, sfâşie liniştea sării. 

Launca-i mută, lunda-i moartă. De când toamna "n vece brumăi 

- Amuţit-a. ca prin farmec şi horiri şi râs şi glumă, 

i Alungând în ţări. de vark. ciripit: de rândunele, 

“A sburat seninul vieţii, bucuria mea cu ele. 

1 Umbra creşte ca durerea unui, suflet pribegit. 

Fu mă simt atât de singur şi atât de părăsit! - - 

Şi păşese încet, pe gânduri, în spre solitara-mi vatră. - 

ua fereastra casei mele câinii hâuic şi Jatriă. 

. % a. 

- 7 _ . . _ 
, „ A 

, 
PI 

- | „CD ADUCERILIi-AMI
N'PE a 

- 

Cu aducerile-aminte. 

De viaţa din trecut  - . 

“Pu mă cerţi, mii cerţi acuma 

Parcă nu m'ai cunoscut. 

i
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De a a e e a a 

„Dar, iubito, "dacă astăzi” » 
Reco sunt, si nu te, miri,. Nici să turburi amintirea Cu nedrepte 'nvinuiri : | 

„Căci tu nu mai: eşti aceeaş, | - - Cu privire de cres DR Ma „Să adormi durerea “n “suflet, Să” dai vieţii înţeles. - Aa 

ŞI nici cu nu sânt ca 'n vremuri, Când atâta ne iubirăm... - -l de mult — un veac îmi 'pare.— „De când nu ne întâlnirtim. 

“Vezi, mici tu nu eşti de. vină,. ar: nici cu nu am păcat: Ne'ndurata vreme, dragă, - Drumul ni: l-a 'desbinat, 

. i . - „Nu cu ceartă să: te-apropii. Blândă tu să-mi ieşi în cale, Pe: frumos trecutul nostru :. Să. vărsim lacrimi de jale! 

= 

  

Supe - 
Sub nucul pus din vremi bătrâne ID, 

: Ma Fi s'au retras ; la umbra lui . a 

  

i spune basmul dorului! aa Ce s'a tot spus din vremi păgâne, 

Blânzi ochii ei alunecară Ea Pe fața lui mai din adins; a Dar când privirea, el i-a prins, u Fa s'a făcut; ca şi de pară, .. 

„» Incetişor o ia :de mână —. : i <Mi-oşti dragă, cât'nu pot să spun, 
-. - 

. 
o. . s 

” 

N'aş vrea, dar uite, mă supun. : Să-mi fii de-apururea Stăpân 

.
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„ Şi-apoi la pieptul lui o. strânse — - 

o Pierdut ?n „ochii lui, do dor - PI a 

„Atâta de fermecătoi, E Ii 
: a 

- Obraji ?n mâni ea îi coprinse.. 

Şi soarele stă "n asfinţire, 

Ca şi al mamei cald suris; . 

A O dulce rază le:a trimis - 

SĂ lego sfânta lor iubire. 

“Mai. ales această din urmă poezie şi în: ca mai 

ales 'strofa. din urmă mi-au pămut plăsmuite de.un. 

adevărat poet, adecă de un. poet original; numai | 

din. el puteau. isvori caracteristica, comparare a as- 

finţitului de soare cu surisul mamei şi caliticatival 

«sfânt» . atribuit iubirii. pasionate. a 

” Aici eră îndemnul de a-l mai întrebă despre 

viaţa. lui, “şi mai întâi, dacă îi trăiesc părinţii. 

_ arPrăiese amândoi; dawv .tată-meu, nu se mai 

numără înţre oameni, 'a căzut la beţie. Mama şade 

cu unchiul în Lugo$, şi tare, mi-6 dor. de ea» 

— Atunci cum de ai părăsit Banatul? De ce ai 

ieşit. din Institutul de la Caransebeş? Ce. vreai să 

faci. la Bucureşti? Contabilitatea «Ligei» nu e o 

carieră... 
a a 

— «Ştiu şi eu, 'că nu e. Şi nici nu-mi place, cum 

se petrec lucrurile “acolo. Dar la Caransebeş nu 

„mai puteam sta, deocamdată, şi am venit la Bu- 

cureşti,. fiindcă mi sa dat prilej. Insă mă duc 

înapoi îndată ce 'voi- puteă, şi vreau să-mi. trec. 

examenul; dacă mi-or da voie de la Consistoriu.» 

Mi-a păvut prea, indiseret să-l. întreb,: de ce nu 

“ mai puteă să ste «deocamdată» la „Caransebeş ; 

. dar i-am promis să, interviu la direcţia Institutului | 

teologic ca să-l a admită la examen. Aveam şi gândul, - 

“înainte de a. intră în relaţii măi deaproape, să mă - 

“informez, -pentru ce părăsise şcoala. . IE 

“Mam' mărginit dar la, întrebarea despre alte lu- 

? 

pe
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——— „ 

crări literare, şi după ce 'mi-a, spus, cu oare care sfială, că are vre-o două novel, care nici n'ar me- rită acest nume, «nişte povestiri din viaţa meşte- şugarilor: bănăţeni,» i-am zis să vie într?o Sâmbătă sara şi să ne 'cetească, una, din ele în cercul nostru + Diterar. 
"Şi. ce frumoasă, e -povestirea, pe care a venit; să. "6-0 cetească, întâi, şi ce “frumoasă, a fost cetirea,! Novela: din viaţa. meseriașilor bănăţeni, care s'a publicat apoi în. Convorbirile literare, are titlul. vag, dar potrivit 'cu ea, «în lume», şi cetirea ei a făcut «din acea, seară de 16 Ianuarie 1893. o sărbătoare literară. DE E „De la început, ne-a încântat cumpătarea, aş zice liniştea, intensivă, a, stilului, plastica descriere a „amănuntelor şi acea, limbă, adevărat românească, plină de miez, care mai ales'pe cei deprinşi şi cu alte. limbi îi trezeşte ca din vis şi le dă impresia unei vieţi sufleteşti. de cea, mai mare adâncime a simiirii. .. Sa e | Ea 

«Nu 'mai ştii pe unde calcă, veneă incet cu capul în pă- mânt, dar locului n'ar fi stat, căci oboseala n'o simţiă şi parcă cineva îl împingei înainte... . 3 i «Eră toamnă târzie, câmpiile sărăcite -şi.. drumul “pustiu. Plopii 'din marginea drumului. îşi plângeau: irunzele 'risipite de vânt şi: trişti îşi incovăiau vâtfurile ţuguite. - i ” "Parina stiracă şi moartă, iar dealurile . fără glas se rume- „Beau în asfinţitul soarelui ca omul, pe care în clipa morţii voeşti să-l scapi cu cel din -urmă leac. Şi umbrele fântânelor resleţe din întinderea zărilor se prelungiau mocnite, parcă Jeleau viaţa şi veselia de odinioară. Câto un cârd de cioare, speriate de cinaştie 'ce, se înălţă din miriştile gloduroase şi se aşeză pe vârfurile plopilor. bătrâni, dând din aripi şi elon- căind a:pastiu, . „. e "Dar Sandu.nu vedea şi nu auzi 
| S â nimic ; veneă el în de el şi vorbindu-şi la inimă.» . E 

Sandu e calfă, de opincar, cinstit din naştere, tăcut şi siiicios, fără preget la muncă, cu dorul
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caracteristic: de-mamă, iubit, de cei buni:şi tocmai 

de accea, urgisit; de cei răi, menit să fie jertfa vieţei 

— 0 imagine, a autorului. Se bagă la «maistorul» 

Dinu 'Tălpoane, 6m de treabă, dar stăpânit de ră- 

atatea, «maistoriţei» Veta — amândouă figurile, în - 

mijlocul vieţii lor de meseriaşi, admirabil descrise. . . 

fată de meşteşugar. Ochii mari albaştri şi. plini de bunătate 

erau umbriţi de sprâncene negre, şi când râdea, se învăluiau 

a » . - . a a. 
. _ "_. a . ” 

într'o veselie ce-ţi mângiuă sufletul şi merdu al fi dorit s'o . 

- vezi râzând». 

Sandu şi Ana nu pot trăi lingă o laltă în ne-” 

se simte mai prinsă. 2 

- «Sandu 'se puse pe. marginea unui scaun. 

“Ana cuscă, ear el se uită la mânile ci, şi, în mişcarea lor 

repede, ochii lui se destiitau într'o privelişte necunoscută pină 

acum Şi frumoasă. Ana'simţiă că so uită .la dânsa, şi ca să-şi 
de. Un fel 

- de căldură o prinse, şi în fundul sufletului ci îşi zugrăveă pe: “alunge acest gând. smâencă acul şi coscă mai repe 

"Sandu tum sta pe scaun; cu: ochii lui negri aţintiţi la ca, şi 

” ochii erau frumoşi şi atât de vorbitori, iar Sandu eră chipeş,. 

- si ea, nu'imai putea suferi. privirea lui o ardea. 

__ Sandule, de ce te uiţi aşa la mine ? A 

_— Ru. eu... nu mă uit. - i 

Şi urmă o tiicere lungă. Ma 

- 

Ri parcă nu-i mai veneă să coasă, şi acum „lui îi eră greu 

să-şi arunce ochii la ea, îi eră frică s'o supere. 

Âna însă ar fi vrut s'o privească, acum. ar fi vrut ca s'0 

invălue în raza ochilor lui, căci în-văpaia lor îi eră bine, bine, 

Dar Sandu nu-şi mai/ridică ochii. Ea scipă ghemul de aţă” 

jos. Trezit de sgomot, Sandu sări ea ars, îl căută po. sub 

masă şi-l văzu, 
Ea uită să-i mulţumească, şi el nu puteă să înceapă vorba, 

„căci ochii lor se întâlnirii şi. se ruşinariă unul de altul.» ! 

, 

„Cu câtă, măsură, şi cu ce aimgăşie: e înfăţişată, 

Poste această atmosferă greoăe aruncă. o rază de 

lumină fiica lor Ana:.. a, IE 

A E E o >= 

” “acu mânile albe şi cu faţa şi mai albă; nu-ţi vencă să crezi că-i 

_păsare, şi. cu cât Sându. e mai retras, cu atât Ana .
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- situaţia. Şi în toată novela, 'se păstrează; un fel de 
- -cumpănire a, stilului, creşterea şi descreşterea, to- 

nului sunt. exact, potrivite împrejurărilor. 
Dar ce să stăruim în analiza novelei'! Cetitorul 

0 are acum-la, îndemână, într'o ediţie deosebită şi 
. ”poate primi deadreptul impresia,de care e, suscep- 

„Săcxevenim” mai bine la obiectul propiu al a- 
cestei notițe, amintirile personale . despre autor. 

3... După 'cethrea novelei: în acea; sâră, tânărul Bă. | 
mnăţean îşi câştigase afecțiunea tutulor color de faţă, 

„Şi. de şi-a doua novelă «după un an: de jale», ce- 
tită, peste .câteva, săptămâni, a "produş .o impresie 
ceva mai slabă, dar puţinele poezii. ce: ne:a, . fost î. dat să le mai, avem de la el, ne-au întărit con: 
„Yingerea despre talentul său excepţional. „ Cu atât 'mai-viu eră interesul, cu care aşteptam 
(ştinle din Banat, şi mare mi-a, fost mulţumirea, - când au sosit, şi nu au turburat, imaginea simpa: tică a poetului. 0 

| i. a , N i , | 
. Popovici părăsise institutul din Carauseboş, fiindcă se lăţise „ vestea despre o relaţie 'do amor, cars "compromiteă situaţia | lui în şcoală. De altminteri informatorul meu, cunoscător în i» ale pedagopiei, spune că tânărul eră un' student foarte bun, „= modest; silitor şi fără îndoială talentat, că piină atunci avusese „0 purtare: exomplară, dar că acea relaţie ar fi putut aveă ur- „mări rele pentru, cl, şi promite să intervic în favoarea. lui, fiind - „ încredinţat, că «păţania lui a avut putere” educătoare .mai în-.- tensivă decât, toate. cole G semestre de povăţueli de Institut»..: . . . , | _ . . E . N . 

uzi . 

” Fiveşte,. aşa trebuiă, să, scrie pedagogul; dar fi- «reşte, aşa: trebuia, să facă poetul, fiecare după me- rea, lui în lume. Şi ce puternică, a.. fost, simţireă, junelui teolog, lumească — nu e vorba, dar sfântă, "cum o numeşte el şi cum are dreptul să o humească,. „sse vede din poeziile lui. - o tu 
« 

ÎN
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E NE DU-TE .. 

'Promuri toată de foşnirea trădătoarei-tale rochi . 

Si-ţi. întorci încremenită înapoi negrii tăi ochi; | 

Iţi duci degetul la buze: şi nu te-ai mişcă din loe . - 

“Parcă "'ntreaga fericire şi întregul tău noroc - 

De la clipa usta-atârnă. Ai plecă, dar .ţi-este fricii; 

Lumea ?n urma fugii tale Doamne câte n'o'să zică! 

Şi al tău cărunt părinte, tot cătând a tale urme, « 

Sub a dorului povară viaţa trist poate să-şi curme!. 

Ai voi să te'ntorei iarăş şi prin calde: sărutări 

“Tu să-ţi spui încet . păcatul, el să-ţi dec-a lui iertări... 

Dar răsare-atunci în suflet un alt chip, cu dor păgân: - 

“Tu simţeşti că pe viaţa-ţi şi 'po inimă-i stăpân.” 

Şi-ai dori să vină dânsul, să citească 'n al tău gând, 

"Si, în patima lui oarbă, să te smulgă tremurând... 

Co mai stai nehotărită şi-al tău pas nu se îndreaptă . 

Spre: portiţa, unde dânsul. de cu seara te aşteaptă ? 

Nu-l: vezi, cir. din întuneric se desprinde, cum S'arată, 

Şi n'auzi cât do a Jale îți dă semn şi cum te cati? .. 

-“Poată. viaţa el şi-o spune, şi la glasul lui duios 

„Se. deşteaptă "'ncet pădurea, cu un freamăt dureros. . 

“ Uite, noaptea, luminoasă, blânda lună sus în cer : 

Şi a stelelor clipire pentru dânsul mi to cer. . . 

Vaânţul, crainicul durerii şi al- dorului, se-opreşte 

Lângă tine, şi "n ureche despre dânsul îţi şopteşte. . 

Şi lipiţi unul de altul, dulce ochii să-i închizi . , - 

„Şi în: frica de-a nu-l pierde, tu. să-l strârigi şi să-i surizi. 

EI,. cu şoaptele iubirii, câte'n: soare o. să-ţi: spuc, * 

- Să "nţelegi că fericită ca şi tine, alta nu 0..." a 

„Căci tu lui i-ai fost menită, pentru tino-i cl născut, 

Şi perecho.mai frumoasă alta nu Sa mai văzut. 

"O! plecaţi, plecaţi alături, voi atât de potriviţi : i: 

Na. iubit acela care vă condamnă că fugiţi. i 

N 

  

PEB-AL, LUL UMĂR 

„Pe-al lui umăr ea-şi înclină - . 

Fruntea albă şi: uşoară; i 

Strâns cu el. do subsuoară, 

Se pierd dornici în grădină... 

„3 Ta şoptit.să-i dea o floare: 

Ba din păru-i o desprinde. E . 

_- Ruşginoasă i-o întinde. - - . PN 

Şi cu mâni tremurătoare. -
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. Braţul cel şi-l încovoae , N 
- Și uşor spre sine-o strânge, 

Pare trupu-i ci se frânge 
"Şi din mijloc se îndoae. 

De văpaca răsuflării , 
So deschide a ei gură, | -. 
Sărutatul el îi fură 
In ispita "mbrăţişării. - Aa 

Când i-a zis încet po nume, 
IL s'a dat pe veci robită, - 
„Și atât de fericită 
S'a trezit în altă lume. 

EL domol o dopiărtează,. 
Ca s'o vadă şi mai bine. 
«Spune drept, ţi-e drag de mine 2>— 
Iară ca l-imbriiţişează. i 

Şin tufişe-ciripirea _ 
" Păsăruicilor le cântă :- 
Când e dragoste-aşa, sfântă, - 

„Ta voastră fericirea. . 

"De la Eminescu: încoace, -a cărui întluinţă, dealt-. 
_minteri se simte şi în aceste poezii; nu sa mai 
cântat iubirea, cu atât adevăr şi cu atâta frumuseţe. 
Acum viaţa, sufletească, a, autorului ne eră des- 

luşită ; nu doar că micile notițe biografice serveau 
la, explicarea poeziilor, cum cere o rătăcire mo- 
dernă,. a criticei literare, ci din contră poeziile 

„serveau la explicarea, biografică a unei persona- 
„ităţi atât de atrăgătoare. - ÎN a 

- Acest om trebuii ajutat şi, dacă, eră omeneşte 
cu putinţă, scăpat. Uşor i. s'au putut procură mij- 
„loacele ca să se întoarcă acasă, să-şi revadă mama, 
să încerce a-şi întări sănătatea şi apoi să-şi treacă 
examenul. Dorinţa lui eră să se_Îacă preot la sat 
ŞI să scrie. | E CL 

La plecare no-a mai lăsat două poezii, una făcută 
. ” . 
A Li
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"atunci cu. o itrisţă, presimţire semnificativă, alta de! 

“mai 'maiute cu: neliniştea dorului de mamă. 

DANGATUL DE CLOPOT... 

. ă N . „ E ! . 

„2 “Dangătul de clopot sună: 

., - Ta amurgul serii lin; * Di 

a „. Să-l petreacă păn” la 'groapă. a Do 

aaa Cu paşi. grei prieteni Nin. . RR 

. A DR i : iz 
- . , Pa =, LIRI „ La - DI 

» Şi eu cuget la prieteni i | 

„Şi mă treb cu jale-acum, 

" Câţi or mai veni în urmă-mi; ? i 

Când 'vot bate-al morţii drum; 

ai a ! . . EA ici . i i ÎS 

Si e MAMEI: Di 

„ Nu mai. plânge, nu mai” plânge; han dragă, nu mai plânge : 

“ Ale tale doruri toate şi dureri nu le poţi.stânge- .- ID 

SR aaa Cu a lacrimilor picuri şei 

„Roiul chinurilor: crude, tipărite "n supta-ţi: faţă, : * ! 

Suferințele troene din'a tă trudită viaţă . 7 

a Pe-a mea inimă. le smicuri. 

N . PER fa
 a o i . 

Do ce plângi ? — 'Trecut-a vremea, când „tu alergai oraşul, : 

Intrâbând: pe fiecare unde ţi-este .copilaşut ... . Pi 

„11 -“Si erai de. frică moartă, =“. - Pa 

Că-i pierdut, or căruţaşii l-au călcat, în „drumul mare _: 

- Şi tu mo să-i dai:de- urmă, or să-l -vezi firă suflare” 

„+ Aducându-l lom pe poartă. e 

"Când cu ochii seci de lacrimi, istovită de veghiat,. 

Te rugai aşa îierbinte._în genuchi lângă-al meu pat: - 

Doamne ! Doamne! seapă-mi-l, .: i 

„Căci e bun, e blând; cuminte, şi e toat-a mea avere,. i 

ASV: . . “A Î.. c.. a .. Pai o pa 

“E nădejdea bătrâneţii, singura mea mângâiere, - +. Ea 

a „7 Şi. mi-e “singurul copil, - E: 

7 ” 
. .. - bă » 

j „"P, Maiorescu, — Critice, Vol. III. n 7 PI
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"Au trecut — şi numai: plânge: Ai văzut la:rândunică EI Na 
„.. Paii, dacă prind aripe, dela cuiburi se.ridică arte 

i Şi în largul lumii sboară. * - " 

Şi tu ştii, că toate 'n lume, când ajung la-al vieţii rost, 
Se desbină, se 'mprăşehie,: ca şi cum nici-n'ar fi fost. 

- + Frăţior şi surioară.: 7, CI As 
| pi IN Do „* 

Ce-ţi mai turburi. dar viaţa şi nu dorii nopţile 'niregi ? - -: 
„N'ai să schimbi tu mersul 'luimii. n'ai să darmi veşnice legi, îm Nici. să "'ntorei vremea 'nnapoi. a 

Şi durerea:cu viaţa, deodată-i: plămădită, . .... 
Păni la mormânt cu truda şi cu doru-i îffrăţită —: 

„_î ” Astazi serisă pentru noi... -. 

* Gârbovită- şi bătrână, nesimţit tu: te apropii |“ SE | : ”- Cu durerile. vieţii pin” la marginile gropii: Pee e î- -. „Si nu poţi muri de.dor,,. SI aia a 

„Lung te uiţi în.a mea cale, gânăte. abia-ţi ridici, i NE Şi în-inima pustie te frămânţi ca să despici .... e e Zarea-depărtărilor. , N? pa 
N 

* Dar fecioru-i -dus departe, dar fecioru-ţi ni. mai vine, „2: Căci s'a pus atâta vrome, între 6l şi între tino, --.* 2 îmi Cale ce nu se mai curmă!,. -: IEEE 

“Mamă dragă, mamă dragă, nici atât-nu ai pe lume, -.- „Să mă vezi în clipa morţii, să mă strigi încet. pe: nume. - ? a Cu. suflarea cea din urmă ; : e 
, 

7. 

Si m'aplec plângând. spre tine, -să 'nchiă albele-ţi pleoape. -! să pun: o cruce simplă, semnul” tristei tale groape, . ir a  Într'un colţ uitat, tăcut; i 

„Și împins d6 mână sorții pe-a vieţii neagră cale, . Z ine 'ştie de-oiu ajunge: să mă :nchin ţărânii tale. a „7 Şi mormântul'să-ţi” săruţ!. ! 

„Cum a; găsit pe. mama, şi:ce “a, aflat. acasă; ne spune. o scrisoare. a lui, din Lugoş „dela, 20 Martie _ ..18938:. | Da a aa 
ph eta



: Încăldit sau confus? Dare admirabil scrisă toată 

“scrisoarea, cu acel stil intuitiv, din care renaşte 

realitatea, şi se înfăţişează în acelaş timp transfi- 

gurată în imagini tipice. Ce duioasă e figura mamei 

. „IOAN POPOVICI BĂNĂŢEANUL .163 

  

"o văd acum în ce'stare se află; - 

+ - să. mă ertaţi dacă -am scris încăleit sau confus», 

7 i. 7 

“ «Ajuns acasă, cu. schimbarea climei, frigurile m'au luat la 

goană. şi nu-mi eră că.mă scuturau, ci-mi eră: că biata mamă. 

: “se bătea cu alte gânduri şi nu i se. mai .uscă faţa: de lacrimi. 

- A dat D-zeu însă ca mai: bind să-mi. fie, şi datunci salaş- 

... uitu-s'a liniştea în casa noastră. - o re. 

„Dar ce linişte! O. linişte. îngheţată. Mama—nu mai e cum . 

a fost. Şi mult am .să vă mulţămese d-voastră că mi-aţi făcut, 

posibil să vin-la ea, când imai ales lipsă aveă, de mine.. Pă- 

- văsită do tata; după: ce în douit rânduri a fost lovită do apo- 

plexie, ea, un: chip de îrumuseţă şi femeie plină de energie 

şi voinţă, astăzi este cu faţa brăsdată şi cu mintea turburată: 

“Abia 'se mişcă, speriată se uită în juru-i; şi când-vorbesc cu 

Ga, îmi face în totdeauna impresia -unci feto“-mari care a pă-. 

cătuit. Nu mai 6 stiipână pe ea, afară din cale timidă, mereu . 

îşi duce degetul la, bărbie când vrea să spună ceva, ochii ii 

apleacă, glasul'î se moaie a frică şi legătură săniitoasă între . 

cuvintele ei abiă mâi găseşti. 

-- Şi mi se rupe inima, când: ami nte îmi aduc cum a fost şi! 

Moşul meu, om: de 72 î.ni, cojocar Şi bolnav, pecontenit, * 

tuşeşte şi se vaită; cât îl slăbeşte. tuşea, îi dă pe poveţe şi 

“dascălii; ba' că nu ar fi trebuit să se facă aşa” ci altcum, ba că 

daci ar fi: urmat mama şi tata sfaturile lui, -ar fi ferice de. 

ei, ge. l. E . , " at 

„i Şi astfel mângâie pe mama de-i umple ochii de lacrimi; 

iar eu parci-i citesc în - sulleţ cuvintele ;: Doămrie,. dă-mi pu-! 
a Pi . - 

tere să-i părăsesc odata casa! 

Sara însă e mai grozavă: Sunt şi eu silit sii mă 'cule dim-. 

Mama suspină. Moşu şuşcăe şi geme tuşind. Vremea, se scurge “preună cu ei înainte do 9 ciasuri. Candela nu se mai stinge. . 

4 . 

încot, gândurile se frământă şi se încălcesc; închid ochii, de. : 

beră în auzul vorbelor «Doamne, nu mă mai chinui, Doamne 

' stinge-mă» ale omului, a cărui viaţă poate “nici: nu este alta 

“de cât un chin şi pentru el'şi pentru alţii.. ” 

"Si cândil aud astfel, firul gândurilor alteum se împleteşte... 

YX 
Un pui de friguri mă încălzeşte şi acum- şi deci vă rog. 

7 
4, 
po. 

u 

p- 

Pr - i pen 

“ mai-multe ori însă închegarea unor gânduri frumoase se spul- - 

«cu: mintea turburâtă, uitându-se speriată, în juru-i. - 

ca o fată mare care a păcătuit!> | Şi ce clar e -
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moşul, cojocarul de 72 de 'âni,-.care. «şuşcăe şi 
“geme» toată; noaptea,! Şi întreaga vedenie a;:acelei 
odăi mocnite,:eu candela aprinsă, sub care se spul- 
beră închegarea, unor: gânduri . frumoase ! — lacă. 
talentul literar. o... ii 

„Mai copiez aici :şi unele părţi din cele din urmă 
trei” scrisori ce 'la-am. primit. de la, Popovici, căci - 
vor 'interesă pe cei ce-au -a ceti novelele şi poe- 
ziile lui şi desigur.pe ceice lasi cunoscutîn persoană. 

II a . _. Lugoş 30 Apr. 1893. . . oi AI , . a . îi T Pi N 

«Asupra lucrării ce mi-aţi propus «de ce Eminescu a avut 
" atâta influenţă asupra generaţiei de. astăzi» am gândit şi mi-am 
zis,. că este .bine.s'o despic în două, adecă' într'o parte să 
am. în' vedere- România, iar în „cealaltă parte să arăt iniluinţa, 
lui asupra Ardelenilor, şi în urmă să fac-un scurt, dar con- 
cis, resumat.. Aş. aveă însă lipsă de studiul.lui -Pitraşcu . şi 
„de Curentul eminescian. (or cum l-a botezat) de Vlahuţă, de 

„altfel mai ales de sfatul D-stră, dacă aprobaţi ca să fac lu- 
„. erăreaaşa cum 'amintii mai sus». 

i Lugosi 22 Mai, 1898. 

nici eunu ştiu cu siguranţă. Când e 'sedin: şi frumos; mă 
simt mai bine, dar. parcă „a „vrajbă, ploile: se ţin lanţ, apoi. 
afurisitele de friguri. se joacă cu mino ca pisica cu şoarecele. * Am consultat doi medici, pe Dr. *;* român şi Keith (german); 

"în curând însă m'am ţinut numai de Keith, care mi-a născut credinţa, că îmi ajută -cât; omeneşte_se poate. . 
"Dr. Keith insă, acum când l-am întrebat, dacă e bine sau nu să merg la vi'un loc de cură, mi-a răspuns: câtii vreme ai friguri, eu nu pot să-ţi recomand niei un loc,: mai întâi să scapi de friguri și apoi să vedem ce e defăcut. ., 
Acest răspuns, care contrazice cele c6 a zis .acu o lună, *m'a pus”pe' gânduri şi m'a neliniştit întrun mod grozav ; deşi. înti » - A : “” . N. .. a 

- 
- lam rugat do atâtea ori si-mi spună, dacă.e sau nu speranţă: „ de scăpare, :în totdeauna, mi-a dat ăstfel. de răspunsuri, încât „la arma urmei am, să devin şi ipochondru. În tot cazul însă în săptămâna aceasta se va hotiări, şi aş dori:sti-mi' recomande chiar şi un”sat, căci cu: vremea asta, stând mereu închis în casă, parcă mă înniiduşese şi mă tâmpese. : 

. a me e «Cum stau cu baala şi cu „mergerea la vrut loc.de cură, 
SI
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- . - . . 

Sper -că în 5 —6 zile să.scap de friguri şi atunci nu-linai 

las să umble cu pisica în sac, ci voi stărui să-mi răspundă 

hoţărit. Despre răspunsul medicului: vă voi înformnă, toti ase- 

_menea dacă va fi-să plec undeva»... 

„2 7 Tuşnad,'28 Iunie 1898. : 

«Că locul şederii l-ai. schiimbat aşă. de. târziu, "pre lângă 

“friguri şi vremea mereu ploioăsă, so mai motivează şi prin 

-inulte împrejurări familiare,. pe care n'am voit, dar acii trebue 

să -vi le spun, căci: cel: mai nemângâiat aş fi, dacă D-stră aţi -. 

„avea şi cel mai mic prepus că aş fitriginat sau maş fi vrut ... 

să viu la băi:" Na i 

= O mică datorie, părinţii mei, mai ales că 'sunt despărțiți, - 

= mau plătit-o. Părâţi, eră să le. facă execuţie, şi eu nu puteam 

„Tăsă pe mama șingură, când ea ăbiă cu mine ştie vorbi. Apoi 

“îmi trebuiau şi mie. Jueruri .indispensabile'ca să pot plecă la . 

__- băi, iar- mama, ştiind-să -eoase, lucru firesc că .nv le-a dat la - 

2: cusătoreasă ; de alttel nu mai. eşiă din plâns, ba că aci. mă 

prăpădesc, ba că eu -nu mai viu acasă,-şi câte şi mai câte, i 

„încât pănă ce nui am. domolit-o, n'am putut plecă. - 7 

Dar acum sânt în Tuşnad şi mă bucur c'am venit aci. Aerul, 

“apa îmi priese de minune, polita de: mâncare. mi-a, crescut, 

respiraţia mi-e. mai lungă şi umbletul nu mă. oboseşte cum 

“mi oboseă acasă. C'un cuvânt,;simt cum mă întremez şi cum 

; prind putere.-deşi cura ce'o fac e simplă, dar toemâi aceasta. - 

MĂ bucură.: La medicul. băilor am fost_de două ori, dar tot. 

"de recomaândaţiile primei visite mă ţin, pănă ce nu voi observă. 

* „“ieova, schimbare în mersul! boalei. Iau capsule 'de creozot, di- 

- . “mineaţa, sara: lapte de capră,. peste zi lâpte amestecat cu apă, 

| „hrană bună, linişte, plimbare — iată tot ce trebue să fac, căci, 

„„*. ziceă doctorul, mai-mult hrana şi aerul îmi vor ajută decât 

) medicinile>. îi . i 
+ --. 

> 

> Această, e cea din urmă scrisoare ce,am- primit-o 

de la el. Sperânţa,„că prin petrecerea, la “Tuşnad 

sa:va îndreptă, a, fost zadarnică, La începutul lui 
- August. s'a, întors, la, Lugoş şi în ziuă, de;29: August; - 

1893 a încetat din viaţă. EL însuş trebue să-şi Îl. 

presimţit sfârşitul, şi ultimele .versuri--rimase de 

"lă; el::sânt cuprinse: de tristeţea; morţii. . iasi 

„pe . . a 

- - , Di - i
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Ta. GRoAPĂ. 

La groapă toţi o petreceau, Ra 
"Plângând:o "ca pe-o moartă; - 

' Pe când ea încă „mai trăi, 
Căci. suflotu- -mi o poartă. 

Şi trăpul. ei Lu aşezat 
„În cripta! seculară, Si 
„Pe când pe mine'm'au uitat -.. 
Cu drăgostoa-mi. afară. ! 

L d ” ” i E IN 

i 

ou: PASUL. 

Ie “Cu; ;pasul unui, biet. pribeag” . 
" Convoiul Jalnie pleacă; 

a Z ” ŞI n urmă nu.e nimenea Rua 
N La groapă să-l potreacă, e 

Incet alăturea ' mari dus, 
„Durerea si mă frângă, DN a a 

= Căci de-oiu muri, şi n, urma mea, a 
„Nu-i -i.cine și mă pitogă SE Ă Sa 

“Ba a fos cine. să plângă, a fost cinie.. să | 
„teacă, la groapă. Ta puţinele. luni. de: cână se. pu. 
"blicaseră; scrierile. lui în Convorbiri” Literare, 6le au 
„putut pătrunde în înima;' multor. .cetitori, ” şi dacă. 
„nu: toţi vor fi: priceput adevărata. lor însemnătate, 
"dar toţi au: simţit, cu durere pierderea, celui ce le-a E 
conceput. SE a 

„__ Într'o scrisoare. din: 31 „August 1892. (care: însă, . | 
nu pomeneşte nimic despre, ultimele- zile: .a, suferit 
mult? sau l-a; isbiţ. moartea deodată?. mamă “eră 
faţă şi-durerea i i-a lurăinătin măcaripe o clipă mintea. - 
cea întunecată 5), : d. Dr. Dobrin din, Lugoş, ne dă. 
amănunte despre înmoriântare:,. : Di 

E «Ca! anchiu al răposătuui Toaz Popovici dia Lugoş mi:ară. „permis Duminica trecută ca să vă anunţ, trecerea' lui din viaţă 
- '
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„» De astă dată îmi iau-voia a vă comunică, precum că înmor- >. 

mântarea de azi a fost impunătoare. . ., - DR 

„Au participat la conduct forurile de plugari din Sihla: şi - 

-, Satul: mic, dimpreună cu Reuniunea română “de cântări şi mu-. 

«zica din Lugoş..0 lume întreagă a petrecut pe răposat pănă : 

„la mormânt, 'ear d, protopresbiter Dr. G;: Popoviciu şi tinerii . 

- " 'Pămpea, cu C. Jurea prin cuvântările lor au dat însem- . 

mătatea cuvenită înmormântării. - | DAE 

; Românii din Lugoş,. îndemnați de publicările lucrărilor ră- 

* -posatului, nu au esitat,-ca înmormântarea Să.o facă pe spesele 

comune şi în numele Româbilor din.Lugoş. - :. A a e 

„2. In răposatul, Lugojenii âu pierdut pe cel mai dibaciu des- 

în eriitor. al datinelor şi 'năravurilor lor; — am năzuit dar cu. 

toţii, ca să dăm tributul cuvenit tânărului, de care-am. legat; . 

atâtea speranţe». 2 E A o ” 

N 

"Au început să-l preţuiască .cei ce “au, trăit îm- 

preună, su el, îl vor prâţui şi cei ce vor veni după 

„vei căci în preă. seurta.. lui trecere, prin viaţă. Po-. 

_”- povici a ştiut să- înfăţişeze o parte “a poporului 

nostru -muncitor în forma nepicritoare a artei, . 
Ie . - . E Me pe | E
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De când” sau dus Creangă, “Bminescu şi! “Alec- 

sandri, literatura lâncezeşte la noi: Ce e drept: cer- 

cetări istorice, filologice şi: din. gtiinţele:. fizice, se. 

fac acum mai cu temei; dar poezia, novela; corhe- | 

diile dispar.. Caragiale, Delavrancea, L. Î Negruzzi ni 

mai 'seriu :decât: articole. de ziare; Naum. a îmbă-. 

„trânit- în. Academie, Vlahuţă deabiă s'a descurcat, 

din : «viena». talentul. „lui Brăţescu- Voineşti 1): a, 

: amorţit». singur neobositul Duiliu Zamfirescu. reper-. 

„a
 

cutâază, în romane şi poezii impresiile: din toat ru- 

moaselor arte, unde. trăeşte. a | 

Ta :cuniosul ritm de. urcare şi cobozite, pi in cară, -. 

se; manifestă la popoare. mişcarea. axtistic
ă că: şi 

cea! religioâsă,. societatea. română, cu micul ei în- 

teres literar a. ajuns. astăzi mai jos de. nivelul mij- 

“Tociu, e în cadente. domos: cum se. zică: în astrologia i 

medievală... E 
E PI 

„Dacă neamul româm6s6, a! fi i murginit, la cifră, . 

de. 5 sau-6 : milioane; precum. e. cel: ungurese;. o ase: 

- meneă stare “ne-ar apăsă că:0 fatalitate” fără, spe-: 

rana. îndreptării.. în prezent Din norcire, noi sun- - 

tem mult mai. numeroşi, şi. în această” hotăritoare : 

| diferenţă cantitativă € câteva alte milioane de Români 

sunt prin vicisitudinile istorice într: o! sițuaţie deștul 
7. 

i 
. „. ; . D Pa „.; Păi 

DIA. “renceput- să serie. Vezi: mai jos” la. a rapoartele Acadomiee: oa
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de heterogenă, pentru a permite oare-care varietate a vieţei noastre culturale, chiar în opea-ce priveşte ritmul relevat mai sus. aa N _" "Tocmai în momentul; când dincoace de Carpaţi „par a se îi sleit puterile literare după producerea relativ mare din anii 1870 — 1890, Românii de dincolo priinese impulsiunea dată, de NOI şi “con- tinuă ei înşii mişcarea. Poezia, li se trezeşte «din _somnul cel de moarte», în care o adânciseră cenuşa, ; "etimologismului de.la, Blaj şi pătura groasă - a ger- manismelor, amândouă, “duşmanele limbei populare. „Deşteptată poate prin: dixecţia critică a «Convor- birilor literare»: şi, “în uta; ei, prin: discuţiile aprinse:în “societatea, universitară, «România, jună din Viena, solicitătă; apoi: prin propagandă; literară „a «Tribunei» de la Sibiu (un merit al'd-lui Slavici, car& va; îmblâzizi întru - câtva judecata, oamenilor . nepărtinitori asupra; agitării sale politice diri 'Tran- silvănia), întărită - prin: puternica, influenţă, a, poă- ziilor “lui Eminescu: : tinerimea. română, „de: peste Carpaţi se înfăţişază, deodată, cu deplina aptitudine. de-a simţi şi de:a întrupă frumosul -în' formele li- | terare, deocamdată. în poezia, "lirică, în: balade şi! în novyele.:  : NS - Cea, dintâi stirprindere în această; privinţă, ne-au | adus-o" "poeziile: d:rei Lucreția, Suciu (mai: pe urmă, “d-na Rudow), publicate. înta”o broşură dela 1889. „E atâta, adevăr al simţirilor: în'- unele din. elg şi pe.. „alocarea 'atâţ ' naturalism “senin -pănă "aproape de: libertatea, antică, încât mica broşură: de la 1889, cu toate defectel6 ei, merităsă, fie considerată ca: - „ptimul' simptom.-al. renaşterii, de care vorbim: Vin apoi, pe o' scară, mâi întinsă, poeziile şi no- Yelele lui Ioan “Popovici «Din viaţa - meseriaşilor bănăţeni», simple povestiri de întâmplări obişnuite, dar din mjlocul-cărora: se înalţă încetul: cu'încetul .
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o frumuseţe. sfioasă „cu atât mai încântătoare, cu 

cât e mai discretă. Moartea, prematură a tăiat aici. 

“firul unei desvoltări . de :0 excepţională, valoare 1). 

Nu. pot fi trecute sub tăcere nici 'alte: încercări 

novelistice. -d 
Oniţiu din Braşov. 

d. e. cele din urmă ale d-lui Virgil . | 

Dar mai presus de toţi :stă incontestabil: rharele * 

talent al. poetului Coşbuc. Că. s'a putut formă un - 
- . Ro. . . . - . 

asemenea .poet în 'Trânsilvania „(şi relativ format, 

precum apăre. astăzi, ne-a, venit el în 1890 de.la 

Sibiu), este dovada cea, mai sigură, despre transmi- . 

terea şi reînvierea mişcării literare în ceailaltă parte, _ 

a Româmnimii. E E | 

«Relativ format»; zicem noi. Căci. la deplina for- 

mare, .la, âcea înălţime. & manifestării „artistice, 

“la care. se urcase Eminescu, nu. a ajuns. Coşbuc şi 

nu credem că 'va ajunge vreodaţă. Coşbuc are prea 

puţină . cultură generală, nu cunoaşte destul nici 

istoria, veche,. nici. societatea modernă, şi .cetirea, 

pe. apucate a traducerilor germane din limbi azi-” 

atice nu-i poate împlini lacuna. De aceea, cu toată: 

magistrala stăpânirea limbei şi cu toată minunata, -- 

notă distinctivă a veseliei, d. e. în «nunta Zamfirei»; 

adese-ori -diformităţi, lungimi şi repetiţii, chiar în 

mult preţuita- «Moartea lui Fulger» ; de aceea şi pe- 

ricolul «clişeului.» Se vede că-i lipseşte. varietatea, 

cunoştinţelor şi acea neobosită şi nemiloasă cizelare, 

care transfigurează. pe cei pătrunşi de sfinţenia . 

.. formei, precum a transfigurat pe Eminescu în. epoca, 

sa 'de maturitate?).. 
i. - 

„. Pe o treaptă 

printre Românii din Banat talentul unui alt. tânăr, 

  

C 

1 Vezi asupre lui Joan: Popovici Bănăţeanul - paginele precedente. - : 

3) Lu cei' citați aici dintre poeţii de peste Carpaţi am adăogă astăzi 

(1908) pe d. Octavian Goga şi pe d-ra Maria Cunţan. .. 

i 

mult mai jos, dar totuş -pe una 

din treptele, care duc.la înălțimile autei, încolţise - 

L.
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„mort şi'el cu: zile ca, Popovici, 'deabiă eşit, din co- 
pilărie, neavând timp să, se formeze, rămas aproape 
necunoscut, dar meritând să, fie: cunoscut; căci în 
feluritele şi desordonatele: încercări, spre care l-a. împins goana, febrilă după ale artei, este “una, care 

- — de: şi prea. puţin dezvoltată, deabia indicată; de 

E
 

el — întroduce un element: nou în mişcarea, nioastră 
literară: poezia dialectală... o: i. 
„Tânărul, de care vorbim, ste Victor Vlaa, as- cuns: în foiletoanele” câtorva." ziăre “de peste Car- + paţi sub: pseudonimul -Delamarina. Născut la 31. 
August 1870 în -Satumic lângă Lugoj, unde tatăl „său-eră, pe atunci «solgăbirău», crescut de o'mamă,. inteligentă, Victoi Vlad. studiază, în: gimnaziul din - Lugoj pănă, Ja clasa, a; 4-a, din care. este. eliminat, fiindcă afişase pe. tablă o cocardă, naţională cu.in-  . seripţiă, «trăiască România» — eră de:14 ani! Atunci | vine la unchiul său. De. C. Rădulescu în Bucureşti, care îlagează mai întâi în liceul Sf. Sava, apoi. - „în şcoalele militare din. Craiova, laşi, şi Bucureşti, “” de' unde tânărul ese cu gradul de sub-logotenent, "trece la, marină şi în Aprilie ' 1895 înaintează. lo- cotenent, Pe.bricul «Mircea» îşi face primele -exer- “ciţii navale: în Marea, Neagră, călătoreşte cu: îneru: ». cişătorul, «Elisabeta» : prin Bostor, în Grecia, spre “Crimea, la Odesa, apoi în -Marea * Mediterană, şi A dnatică,-la Tarent şi la, Venezia. Dar bolnav de “piept; precum - devenise, începe.— prea; “târziu — „Să-şi, caute de sănătate, 'se duce la W orishofen, la Abbazia, la, Meran.. Simţind că, -i se apropie sfâr- „. Situl, 'grăbeşte înapoi $pre locul naşterii „(Aprilie „1896), stărue de maică-sa, să fie dus afară. la pustă “în satul Herendeşti lângă Satumic, unde mai tră- 

„eşte 5 zile, întins pe. prispa casei, privind cu 'nesaţ „peste păduricâa, deabia, înverzită, din. lunca, tăveci- nată. -La:8 Mai de dimineaţa, se stinge în. braţele 
, i 

t
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 mâmei, având în.ochi' ca ultimă icoană întinderea... 

nestârşită:a câmpiei cu linia; pierdută spre orizont. -: a 

“A doua zi-e înmormântat în: Lugoj. Bătrânii din * . 

“sate îl urmează pănă "n 'orâs alături de tinerii cio-.: .. - 

„bani, prieteni ai” lui din. copilărie. Iar 'în' Lugoj | 

'orăşenii toţi însoțesc” cortegiul. eoroanele' cu. pan-. 

glici naţionale nu se gfiesc. de ofiţerii .unguri de 

ja, 'cele : două. cazarme de honvezi, trec: şi pe din-.: 

naintea gimnaziului, de. unde slevul Vlad fusese .. 

alungat, şi 'sunt aşezate -pe morimântul din cimitir... 

Moartea; împăcase toate, - | 

- Şi-nu'e de: mirat acest: alai. neobişnuit. Or ce... 

talent, „fie cât de rudimentar, a fost -un focar de". 

' lumină „pretutindeni, pe. unde & trecut. În marea. 

economie naturii, inteligența vioae e,un! ferment, - 

„care Lucrează cu atât mai' puternic, cu- cât e mai 

rare Din” prima copilărie, “printre 'conscolarii -din! i 

gimnaziu, micul elev aveă pristeni eâtuziaşti, care 

se însutleţeau de naivele manifestări a îe spiritului * 

său inventiv. EI le -ceteă poveşti, le explică istorii, . 

le alcătuiă reprezentări teatrale cu. fantazia lui de 

copil, le făceă “şi desenuri, căci. şi “pentru pictură... 

avea, talent: călătoriile. lui de mai. târziu “sunt ilu:. . 

străte: cu. aquarele, câteva din. schiţele lui colorate: 

“au fos expușe. la; vitrinile din, Bucureşti, una, ește. 

"astăzi: în “posesia doctorului. Leonte. III IRI a 

„*. Dar fireşte, prea scurtă. i-a fost viăţa, şi: în“scur- -:. 

: timea ei'-prea zbuciumată, prea a fost “el aruncat. --" 

 “dintmun: cere de, viaţă în altul şi prea afost îm-. 

.“piedecat “de suferinţa, fizică, pentru! ă-.ne fi lăsat 3 

“o operă de trainică valoare. A: încercat: multe şi 

- de toate."A tradus monologul. comic. «Pentru -ce.. 

“mă "nsor»,,.â. localizat comediile «Pe: la:-miezul ! 

„“mopţii», «Lacheul. pedâgog;» «Gusturile nu se dis | 

cută»,, «Pacienta» —. lucrări “juvenile; fără, înserm- 

: nătaţe. Când. „călătorit; ca, ofiţer de marină (călător, - -
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precum eră, a.tradus şi. cele 80. de zile în “jurul 
„lumii a le hui d'Ennery şi Jules Verne), şi-a descris 
impresiile. fugitive 'şi. le-a, publitat în foiletonul 
«Dreptăţii». din Timişoara şi în «Familia» din Ora- 
dea-Mase.. su 
- Dealtminteri-descrierile nu sunt destul dă: carac- 

_teristice pentru nişte locuri aşa, de mult cântate de 
„alţii. Ce eră să ne rai spue începătorul' Delamarina, 
despre. Bosfor, despre, coasta Crimeei, despre Ve- | 

"nezia! Cu: insuficienta sa, „cultură, din. câteva, clase 
gimnaziale şi din şcoalele noastre.militare (la Odesa 
ne. vorbeşte de -Richelieu cel cu 'statua, dar nu 

: ştie „bine “cine eră, şi nu caută” să: afle, deşi „eră. 
uşor .de aflat); Delamarina ne.interesează, în toate . „aceste încercări numai ptin activitatea; fără răgaz 
ce o. desfăşură, şi | care dovedeşte, că eră în'cl o „putere impulsivă spre literatură, posibilitatea. unui 

„autor! pentru-mai târziu, pentru timpul maturității, „Pe scare. însă, soarta nu: i l-a.îngăduit. .. . 
Dar alături: de aceste au rămas de la, Victor Vlad câteva, poezii, aruncate. numai aşă din condei, scrise de. el poate -mai mult în. glumă, dar totuş 
„concepute cu instinctul : sigur „al. omului de. talent; ele îi desemnează un. loc deosebit în. mica noastră 
literatură. Sunt puţinele. poezii scrise de el în dia- leciul lugojan, câteva, de oare care valoare. în sine, toațe. de. valoare. prin faptul, că sunt în adevăr . 
dialectale. Căci; cultura, artelor nu se pregăteşte, 

„după “cum pare la prima; vedere, din sus în jos, ci din jos în sus, şi "precum: coroana, înflorită la, în- „nălţimea, copacului îşi. are. rădăcinile de. hrană în „pătura pământului, asa, arta, cea, mai dezvoltată îşi primeşte sucul trăiniciei din viaţa populară în toată . - naivitatea, 'ei' inconştientă,; de acesa, şi trebie isă fie.naţională ; iar dialectele îndeosebi sunt:un izvor 
de întinerire pentru. toâtă fiinţarea limbei literare: 

su . 7 . 

- Ii
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Din acest; pret, de vederă. şe “cuvine. să ne in" 

teresăm de primul nostru poet. dialectal. În pagi- 

nele următoare xeproducem din scrierile lui Victor 

Vlad câteva. poezii în - dialectul, bănăţean sau:mai - . 

“specific. lugojan,. pentru: a da: cetitorilor prilejul. - 

„de- a simi. “importanţa relativă a noului element. 

NR “ Srăar GRIŞOII-0 
7 

Câes. (câte). stelie. îs. pă 'sreri e. ” - 

“Tece (toate) îs “luşioasă, e > i 

- Câce fece (fete) — or fi muieri, RI 

_TPece îs frumoasă. --"- i Ă 

 Ca-şă, perăle dân: pom," Sa 

“Tece o simi placă, a 

: D'aia, . batiir că mi-s om, / _ 

Nu mi găsăise ortacă, : 
o 

Aşa îmi trec vorilie - | 

Şi eruile iară, E 2 

Îi Dă vin e tenine Sa 

a Tacămă şi "nvâră ș - PR i 

Si cad frunzăle: din: pom, 

"Toamna o sii treacă — 

Şi io, batăr că mi-s om,-- 

: : Nu-mi găsăsc ortacă. a 

îi Dinte atăeea (atâtea) “mândee;. zic, - 

Una:oi fi iubit-o - Ea 

, Mai “mult ca pă 'alcele (altele) — u un pice , 

a Râm! da n'am ghişeit-o. A 

  

a * PAMÂNTU ce 

Doamna vrea să îşi coboare: îi 

A Dintr'an măr cracă cu floare, 

a . Sica so ajungă. lesiie, a 

Cum eram baş la 'ndemână . - 

_ "Tamân c'0- lopată n mână, ., N 

„7 + Oraca, m măr. să ş'o ajungă. ae 

pu Lo dădui, e” altiel, săraca, Di 

= 1...” Cum eră. s'ajungă craca?.. 

7, sniorescu. —- Critice, Vol. DL AI e aa 

poz
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i “Dar lopata pământoasă - 
„î =: I-o mânjit mâna frumoasă. 

„. o.Apoi ţin'ce ! O fost mai. paia. 
Să nvarunşie 'n' cap, lopata, | 1%. Pământa de' pe mănuşă -. - iii i =. "Parcă o strânjea de guşă. Su „LI. se strânje fruncea creaţă, 

„ŞI "n -ocări şi în sudalme - -- a 
Imi şi şcearsă două palme. | 

Mă ! zic io, nuci lumea şoadă : 
Când 6 astfel dă năroadă  -. .- 

"Dă pământ să 'greţeleşce, - 
Să nu zâşi : Doamne fereşee ?' — „Doamnă, dă mar fi pământu, * -: 2 Cum ţar mai ajută Sfântu . i 
Să ce (te) sburzi în bogăţie, 
Lenoasă şi grăsulio! N Nu ce (te) spureă el'cu'o pată, 
Dar. tu... o.să-l spurşi odată! 

fa 

„5 OAROE (SORISOARB) ÎN DBBARGE 

„Biata Binca-ă plinji de milă E Inimioara i 'zărobită. | 

topită 
Opărită, Ra E Fin” că; viedz,. biata-i udgită, pi Moartă 'n dor după Trăilă. 7. i 

N 

Parta — opriegu !) şi brâneţu ? „N'o chichiesc. In colo 'm ladă ! 
= Stau grămadă, 

Las" să şadiă. a Doamne, numa, doru] A. „Doru ei, Trăilă — onvicţu ! 2) 

Pră la joc n'o văd fişiorii, * DX fişiori par'că i ei. seoie (sete)! . n -Să_ se 'mbece (îmbete) | ITS Si „ “Alce fiece (alte fete), . 

  

1) Parta — podoabă de cap ; oprieg — catrinţă. 2) Onvieţ — honveă, Soldat în armata. ungară: - 

p
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Ea. nu vreă să se 'arecie (arcte). i 

DP ăi dă la onvieţ ei dor î i 

Parc'o iau visuri duşmaihe ! 

Biata Binca —par'că moare. . 
SR "Dar serisoare.-. 

, Veştitoare_- pr e 

Dă sciri, prea "mbucurătoare  ..: m 

Cadje, taman dân cătane- or. 

Ii căprar 'Prăili — îsteţu, 

S'o făcut domn mare micu .- 

- Şi voinicu. - Ia 

- “Toamna i cu—: : 

i Cuni îi i arie tie obăieu, D . 

„Poi! Ce jioşi (te joci), tu. cu '«onvieţu ?» 

.- Iuce (into) * n fugă 'ncalţi — opinăă a 

e La adora cu: richie, Ei 

' AL Qă şeie Rai 

” Cărţ să: serie e 

Hălor duşi în cătăâie, - E 

» Intr'o clipă — alunge Binca. a E 

7 N , A 

Jâdovu: că “bună samă -. 7 1 

„“Ca.or cars om cu carce (earte) . 

„2. Pintru-o' cârce i 

| " An deparee '. ;- - 

Dă căscig vrea S'aibă pârce (parte),: 

Fie batăr, şi d aramă, — | DE 

a. 

- Binca spune şi  piceşee, a 

_ Serie jâdovu ş'adună. ” i 

ze e Să minună 

- Binca-a bună, -: 

- „Nici -prin „cap nu îi căşună . .-- 

- Cât dă, zău să păcăleşce. p “ ” 

— «Seriei multă sânătace,. 
«Că nis bucuroşi — în paşie (pace). . 

pi ae «Satu taşie (tace) .: 

a „> «Fin'eă-i plaşie (place) 

> «ie (ce) nai bombe grâu faşie, 

Şi c'or îi? ?m ăst an bucace.» 
% 

» Obşicu. — -" Abshied, Jiberare din serviciul mititar,. 
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Şi mai spulo — câte toaco (câte toate): 
ŞI mai: are — biata fată, : | a 

— Ruşânată, e 
. - ... Ingrijată De : 

- = Că spunînd; babil să “ati - e 
. „Si. d'aficea nu să poaco. i 

a «Porşii nu mai vreau trape aa 
Ie «Serie cor crescut. juncafit, E 

: Mânc' cureatiiă, ” 
ŞI fin'că mi-s gata babi. -- | 

E i «Il mai ţuc: (stra) dă o: groşiţ b - 

  

LA SBRBAREA MILENIULUI UNGUIILOR * 

Vântu- adună nori:de ploae, a 
, Şi 'ntâmplarea întâlnisă- . a 
= 0 Rumân cu. clăbiăş de oac: e 

Cunu d'ăla. uns-cu clisă, 2 

o SăĂLeu elisa pă musteţe; e 
i --Pă mustețe răsuşcice, | ” 

Cu pincehi pă şijme creţe, . i 
„Stă, dă vorbă. Draşie- -mi-ce ! (Drice- mie ts p 

at «Moi ! — işia (zicei) el. pe: subsore , 
«Mai frumos nu fi dimiea, Ea 

— a: De chit mare. serbătore.. Na IE „Din ţara lu Ton Paprica cea 

Da (Sărbătoarea. năvălirii, o Bi 
Mai “Lumea toată ca 'să „Şeie. : 

a Că copiii pustiirii- e 
NE Îs p'aişi dă aîi-o mic). LS 

„“Veselie, biicurie 2 Li aaa 
a Işia leu şijme ereţe. SE | 

Li Da rumânu: «Auzi prostie! - 

, EX «Hât la voi nu, fi ospete ? | 

«Daţiii: voj cu jioe. şi cânturi, e 
" D'aia baş nu ne prea pasă: 0 

Voi vi's (Suntoţi) d'ăi aduşi. de vi vânturi, _ Dapii noi. —.. noi: ni:s (unter) acasă.» 

1) lisă — slănină, Uns'cu.căa — Ungur. E
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Notabene. Antaun bun articol literar din foiletonul . 

Tribumnei dela 11 Mai 1896, d. E. Dăianu face urmă: 

_toarele reflecţii asupra poeziei reproduse mai sus: 

«Fondul poeziilor lui Victor Vlad Delamarina e 

acelaş ca şi-forma: strict poporan. Subiectele. lui 

“sunt scene din popor, ideile sunt ideile”poporului. | 

__ţăxan... În poezia despre mileniul unguresc: vedem 

judecata ţiranului român” asupra, mileniului, Lui 

nu-i pasă de,toate sărbările milenare. Nu invidiază - 
. / ADI Se: . A a. e . 

“pe Unguri, nu. le strică voia, decât -î 1a puţin -. 

peste picior, pentrucă prea se laudă. Nici de aceea. 
v 

mu se turbură, că sibările.se fac pe socoteala lui, 

“poate pentrucă nu. ştie aceasta. Il rămâne rece. 

şi nepăsător, căci “el e acasă; el nu 'se simte ve- 

nitură: de acum .-0 miâ.or două mii de ani. EI ştie, - 

că. moşi de strămoşii lui aci au fost şi aci e casa 

- lui, Insformă mai. plastică, mai isbitoare nici că - . 

se poate oxprimă adevăratul patriotism al ţăranului - .. 

mostru,: decum. se exprimă, Bănăţeanul lui Delama- 

rina: Daia vaş nu.ne prea pasă, noi ni-s acasă. Că 

idea, 5 adevărat din popor împrumutată, cred că. 

nici nu măi trebie' dovedit, Incidental însă mi-a 

venit. o dovadă foarte -ă propos. «Gazeta Transil- 

Sanici» avea întrun: număr „din Mai: 1896 urmă - 

“toarea notiţă: «In Bistriţa, când s'au ţinut sluş- 

«bele pentru tămbălăul de la Budapesta, întrebă 

«un patriot maghiar. pe un. ţăran român : Ei Ru- 

amun, de ce: nu mere şi voi. la biserica, astăzi ser- - 

«batore? _— Ce sirbătoare?— Astazi este o. mie . 

“t«de ani dechind venit noi “Unguri. aici. — Aşă? | 

" «Apoi 'noi'. n'âvem lipsă să ţinem sărbătoare, că - 

«moi. suntem de aici.» . Țăranul: din “Bistriţa a răs-. 

puns “ca. şi fratele său „bănăţean, de-sigur Sără să. - 

“fi auzit. ceva de „poezia lui. Delamarina, care s'a : 

“ publicat: încă în. 18945 N 
4 
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i , IE Pai . 

„O ahecdotă de; pe vremea lui Pitt, citată de 

G. Cornewall Lewis în. «Istoria, guvernamentală 

"a Angliei 1170—1830», vorbeşte de o.conversaţie 

asupra calităţii celei - mai necesâre “pentru. un 

prim-ministru. E elocvenţa,. zice. unul; ba'sunt. 

cunoştinţele, susţine altul; Da munca şi sârguinţa, 

spune al treilea; ba nu, “întâmpină Pitt: este. 

Orcave din aceste păreri. ar fi. ceu, - adevărată - 

(şi probabil că după: împrejurări. toate -pot fi 

aplicabile, iar luate ca regulă generală nici una): 

partea. cea interesantă a caracteristicei. anecdote 

este faptul, Gă. în " Anglia a putut” trece “prin 

mintea unui om politie serios 'să facă din talentul 

. „ovatoriu prima calitate a unui şef de _guvern: Şi 

ne-am adus aminte - de articolul d-lui Mehedinţi. - 

«Politica de vorbe» din numămul întăi al «Revistei 

 Române»,:unde se zice, că «toate partidele noastre 

“au făcut greşala de a judecă. preţul omului politic 

= în primul rând după darul de a vorbi», şi ne-am 

adus aminte, şi de. greşala analoagă, în. urma 

căreia, republicanii francezi dela :1848. au. ales: pe 

oratorul-poet Lamartine . membru. al' guvernului şi 

ăepublicanii spanioli. dela 1873-pe oratorul-istorie. 

Emilio Castelar prezident şi dictator, rămâind ca 

rezultat final o amară decepţie dela amândoi. 

Cu toate aceste. pentru omul politic. “al: urui 

“stat constituţional darul. de a vorbi este în! orce 

, i L 
MR E . 

+ o. 7 

Rp
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caz” o “însuşire de mare însemnătate! Şi: găsind de. altminteri articolul d-lui Mehediuţi foarte cuminte „Și opinia d-sale, că «dacă vorba curge, aceasta, nu „6 un semn de- reală valoare», -cu desăvârşire în- „> temeiată, credem totuş, că acea “curgere . de: vorbă: merită, să, fie tratată “şi din alt: punct: de vedere, d. e. în raportul ei cu obiectul discuţiei, âbstracţie "făcând de: «valoarea reală» a oratonilui: o “E un adevăr banal dacă, zicem, că :pentru re- - gimul nostru parlamentar,:. mai ales::după demo: netizarea, presei, vorbirea într'o. “adunare publică a rămas cel mai puternic mijloc de manifestare a ideilor politice; dar e poate mai: puţin banal, dacă adăogăm, că asemenea, vorbire poate deveni totodată, literariceşte. un “element de "desvoltare a limbei, contribuind” la îmbogățirea şi clarificarea, . înţelesului “cuvintelor. - În „deosebi trebue. notat efectul ce un cuvânt „potrivit rostit la momentul „potrivit îl produce în: opinia publică, înlesnindu-i . priceperea. situaţiilor --politice mai complicate, „uneori chiar: în contra intenţiei oratorului..: Cine . + NU-ŞI “aduce : aminte . de sacul cu grăunţe al lui, - Manolache Kostali ca;simbol al influenţei. guver- nului. în 'alegeri, „Sau de. 'vicleimul cu craii dela răsări. ai lui „Kogălniceanu, pentru a. semnală „ detilarea - junilor deputaţi «liberali» înaintea. lui Ioan Brătianu la, 1884, sau de porto-franco--porto- „Poliu al lui Alexanâru, Lahovari, de Regele şi doro- banţul d-lui Petre Carp, de colectivitatea d-lui Eugeniu Stătescu. La congresul conservator din-Iuni6 1902: „vorba d-lui Delavrancea despre revizuirea conştiinţei "naţiondle a, scăpărat - în minţile auditoriului Şi: s'a, lăţit în ţara, întreagă. Ce alt. mijloc a fi produs acelaş rezultat. de -iuţeală a, priceperii='şi a: res- o pândirii? SRI „= Credem: dar, că, nu e de. prisos să ne ocupăm 

- Ă i . [. 7
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 de-discursurile politice. din. ţara, .noastră;. fie -şi 

numai după măsura. conformităţii lor.cu o cerinţă 

neapărată a vieţei: publice, şi o facem cu. atâţ. 

mai. mult în urma articolului- d-lui. Mehedinţi,. cu . 

cât. judecata, exprimată acolo este.ea „însăş semnul 

“unui, mare. progres. al. opiniei publice... . 
v u 

” În adevăr, dacă încercăm să..ne dăm seamă de 

ata oratorie la noi, ăşa, cum sa „desvoltaţ dela. 

“noua. Constiţuţie din 1866. încoace, trebue, să: 

deosebim în.manifestarea, ei, şi mai ales - în ju- 

decata, publicului: asupra ei, trei. faze, pe care 

„le-am „puteă daţă. cu oarecare aproximaţie -astiel: 

dela, 1866-la 1884,: dela .1884 la, 1899, şi dela, 

1899. încoace; i 
Numai în limitele acestor 36 de ani.sântem în-, 

dreptăţiţi să vorbim din. propria, noastră expori- 

'enţă. Pe oratorii imediat anteriori, pe Barbu Ca- 

taxgi' în Ţara, Românească şi-pe Anastasie Panu. 

în Moldova.i-am văzut, dar nu i-am. auzit. necum 

„să -fîi auzit: pe. vreunul din. «mădularele>, care luau. - 

parte în. cobişnuita Obştească Adunare» la «tra-. | 

- taţia şi debataţia» articolelor de. legi şi la «întru-: | 

parea» lor, cum se esprimă procesul-verbal sau 

"<jurnalul seanţelor» pe atunci. (Vezi Analele Parlam... .. -. 
- 

vol. XII, partea, 2, pâg. Ll). - 

In epoca dintâi:a oratoriei parlamentare române, 

epocă. pe care am datat-o dela Constituanta din 

_1866 pănă la Camerile revizioniste din- 1884, darul 

vorbirii se preţueşte oarecum în sine însuş, şi 'de 

mari oratori: trec cei „ce -vorbesc mai lung, mai - 

sonor, de omnibus -rebus şi cu cea mai felurită şi 

înflorită frazeologie:. Ce e drept, şi adevărații ora= 

„tori şi luptători parlamentari, cum aul fost Mihail 

J
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- Kogălniceanu şi Alexandru Lahovari — Kogălni- 
ceanu orator poliţie “în toată, puterea, :cuvântălui, "Lahovari mai mult un temperament politic înzes- trat cu o elocvenţă impulsivă, —.se. numărau de „public printre! oratorii de: frunte. Se numără şi „Manolache Kostaki, om de o cultură, care pe atunci treceă, de' serioasă, dar case astăzi ar păreă, Su: pertficială, distins câ, orator” prin uşurinţa: impro- vizării şi mat ales prin aşa numitele -cuvinte de „Spirit, i N i "Insă alături! de -ei- erau citați, ascultați şi pre- „uiţi Nicolae Blaramberg, Gheorghe- Brătianu şi. „ mai prosus de toţi d.. Nicolae Ionescu, despre care » răposatul ministru liberal Dimitrie Gusti în Ritorica sa (Iaşi, 1875, pag. 294); rezumând opinia lumii de atunci, scrie următoarele: ae a 
7 Ateastă “sirenă „a cuvântului, acest orator prin excelenţă; e oratorul opoziţiunii parlamentare. este principele elocvenţei române şișe numeşte „Nicolae Ionescu. | - ” 

„. Dacă este să supunem âstăzi acea judecată, asupra d-lor G: Brătianu, N. Blaramberg şi N. Ionescu -. “unei revisuiri (vorba, d-lui Delavrancea) şi prin chiar | „Aceasta, să: cercetăm progresul realizat în: opinia “publică de atunci încoace, se cuvine să aducem „Tai întâi câteva probe 'de elocvenţă din discur- „sutile acelor vechi celebrităţi şi apoi să stabilim gradaâle în termometrul vâlorilor, oarectrri treptele „pe care judecata, publicului mostru.urcă şi coboară oamenii săi politici; cu alte cuvinte să'ne înţelegem asupra termenilor orator; retor şi limbul. .- 0: „Incepem cu: d: Gheorghe Brătianu — col6gii din Camerele: de 'pe la, 1810—1876 îi ziceau” Giorgio, pe italigneşte —, unul din oratorii numiţi chilo-: "- metrici, cari îşi măsoară, înşii valoarea, discursului după luhgime. . Mic _de. statură, ca mulţi. “dintre
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„Brătieni, îmbrăcat. pururea în' negru, şi-cu părul . : 

“negru, şi cu nişte! ochi tot-iegri, a căror lumină. : 

“selipeă, neliniştit ca flacăra bătută de vânt, Giorgio. 

"Brătianu îşi ţinea” discursurile. după regulele lui 

-Quintilian cu ezordiuin, narratio propositio, probătio, 

refutatio, . peroratio, . şi Jai glasul său. puternic se... 

adăogă o îrazeologie bogată şi cea mai solemnă, 

gesticulare, parcă ar: îi rostit. o' predică de pe . 

amvon. Având. obiceiul -de a, trage tabac, aveă şi 

batiște mari de 'mătașe roşie, şi când îşi desfăşură 

un asemânsă, drapel în mijlocul: discursului, eră lucru: -: 

ştiut, că de acum aveă să voînceapă vorbirea cu... * 

puteri împrospătate.  - - a, 

De exemplu, în şedinţa Camerei dela.19 Ianuarie -.. 

1816 adresează ministerului” Cultelor. o interpelare 

în: contra. participării Episcopului Melchisedek. şi - 

- a: Arkiereului Ghenadie la o. conferinţă .convocată, - | 

în. străinătate - pentru împăcarea bisericilor, și 0 

începe astfel: ., a NI 

- 1 Dalor, dacă: m'aş fi aflat in o Cameră, care să-şi fi mani-. 

-. testat în. deosebite -rânduri tendinţele 'sale niaterialiste, indi- 

ferinţă pentru marile - probleme, cari agită societăţile moderne, 

-. precum au agitat şi societăţile antice,_de sigur că vocea mea .- 

“mu Sar fi ridicat: astăzi. dinaintea - d-voastră, pentru că nu 

voesce niciodată să agit chestiuni. ce nu pot găsi decât -: 

- inditerinţă. şi -ne apăsare. Dar în mai -multe rânduri aţi ştiut. 

-să arătăţi,- că spiritele. A-voastră, că aspiraţiunile inimelor . 

d voastră, tind la acele combinaţiuni înțelepte, cari — alături 

_cu mişcarea materialistă ce vedem că începe. a se manifestă 

in societate — cauţă â dă un: rând. principal, un loc capital 

. marilor chestiuni, cari ating sentimentele cele măi inţime ale_ 

inimei omeneşti... as a 
„i 

„Şi celelalte, şi celelalte. Apoi “continuă: : 1 

Să  Dinpreună! cu. d-voastră, dinpreună cu țăra, dinpreună” cu. 

- sentimentele weneraţiunii. prezente, precum. şi 'dinpreună cu 

:.. sentimentele “părinţilor. şi” strămoşilor noştri, cred. că şi de 

astădată vom. şti a ne arătă la înălţimea datoriei ce no impun..- 

4 
,
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şi tradiţiunile 'noastro, şi. mandatul. nostru, şi că nici-ce astă- 
-“- dată nu vom lăsă sociâtatea noastră. să. cazi pe priporul ma- terialismului... E a e E 

Acum urmează lunga expiinere a Ghestiei (na, 
xatio:piopositio) cu Episcopul Melchisedek şi apoi 
se face trânziţia,. lă observările în. contra guver- 
nului: DI a a . . a . cz 

“Gât pentiu: dorinul minisizu de bulte, păţin îi împortă 
"d-sale, dacă feligiunea noastră se slăbeştă ; d-sale nu'i im-.. ” portă chiar, dacă ea “se distruge; aceasta e chiar scopul |. 
d-sale poate, ca liber 'cu etător, ca darwinian și ca 1nason. $ e.p . 8 , LAT, 3 - 

Pauză. Se destăşură, batistă roşie. Apoi cu în. 
.“ 

“dloită putere: . - 

D-v. ştiţi, că principiile, şcoalei, la. care d. -ministra apar- "ține, fiind- materialiste, d-sa tinde a înlocui spiritul religios- . “dogmatic cu acela. al liberului examen, al: moralei- indepen- " dente; “Totul fiind materio, religiunea c indiferentă, precum: şi partea psihică: a, naturei umane. Pentru d-sa virtuțile sut fapte materiale, tendinţe particolare ale organismului. Ceeace : aoi. numim amor de. patrie, :virtuţi sociale; credinţe religoase, toate acostea-sânt chestiuni de mai mult sat mai piţin sânge „în vinele “noastre, de mai: multe său mai puţine umori în fi-. catul nostru, de mai multe sau mai puţine atome.de fosfor: 
în oasele-noastre. Cecace noi credem imortalitate, suflet, ete., e iluziune după d. ministru şi şcoala la care aparţine. Sin- __ gurul lucru care e real şi” pozitiv, e moartea. Deaceega. is- „toria umanităţii nu e decât o lungă procesiune - de umbre care trec între. zioă, şi. noapte, pentru a: cădea toate : succe- sivamente în--acel: abis: obscur, vag, insondabil, care se nu- __meşte noian, singura, atmosferă a. universului. i... - 

„Şi aşa mai departe «curgea vorba» valuii, va- „uri pănă la peroraţia; finală, după care oratorul 

7 

se aşeză solemn pe bancă, plin de o vizibilă mândrie. „__ Despre ce vorbei? Aceasta eră, indiferent, numai „vorbă, să, fi fost şi să se fi putut deşteptă luarea aminte a -auditorului -prin vibrarea sonoră a unei cuvântări” după, tipic — o: şi spune Gheoghe Bră-.
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tianu cu oarecare naivitate în pasagiul citat mai 

sus; «nu voese.niciodată: să agit chestiuni ce nu 

pot găsi decât; indiferenţă şi nepăsare»: 'Exacti- 

tatea, sau sinceritatea discursului nu preocupa pe 

"ciudatul deputat, precum în fapt şi "discursul “de 

mai sus .n'axe 'a, fade cu ceva real: bici ministrul 

“interpelat: nu: s6 ţineă de şcoală «materialistă», 

nici -interpelatorul “nu 'aveă vre-o grije pentru «slă- 

birea religiurnii» -sau vre-un respect pentru. «senti- 

- mentele părinţilor şi strămoşilor noştri» ; -puţin 

în Italia şi a trecut la catolicism:.. .: 
tip după acel: discurs.a şi părăsit; ţara,:s'a aşezat 

z ai ie : 

= Oustotul alta eră înfăţişarea “lui” Nicolae “Bă 
xamberg. Inalt la, trup, cu spinarea încovoiată,.cu 

hainele, prea, largi ale omului: prea subţire; cu părul 

-răsfirat în puţine şuviţe, cu: ochii: în 'fundul ca- 
* 

pului; cu o barbă rară care încadră neregulat o 

-Tâtă îngălbenită, Nicolae Blaramberg în: relaţiile. 

ÎN
 

sale” cu colegii din:Cameră 'se ârătă mai întâi de - 

toăte de o politeţă exagerată — în limbagiul său 

“franţuzit, el ar fi numit-o: obseguioasă — şi sub ea 

se aseundeă, permanenta iritare a .unei ambiţii: 

 nemărginite şi ura împotriva tutulor oamenilor -po- - 

litici, cari se 'ridicaseră deasupra lui. Printi”'o îm- 

păirechere nefirească. voiă să îmbine aparenţa ca-. 

valerismului” medieval. cu iluzia unui catonism 

antic, iluzie ce o produceă. atitudinea sa anti-di- 

_nastică, pe. atunci cu atât mai ieftină, cu cât eră, 

„mai! lipsită, de, orce, pericol pentru el. Adânca sa 

nemulţumire căută -să. şi-o mângâie întru câtva cu : 

laurii unei elocvenţe distinse, şi distincţia. o vedeă, 
* 

ânume în. două note, câte au rămas câracteristice, 

“pentru discursurile sale: în adoptarea directă, a: 

idiotismelor franceze, “ca şi când: limba curat ro- 

mânsască n'ar. fi: fost -destoinică să exprime 'con-
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Gepţiile oratorului, şi în citarea, celor mai felurite - 
izvoare şi autorităţi. străine drept dovada; unei în-. 

„ . tinse 'erudiţiuni. îm Si 
„ Blaramberg a; fost; cel.din-urmă reprezentant al 

-. acelor -deputaţi, ăcum. din ” fericire dispăruţi, cari 
„veneau în Cameră; (ea -şi.advoeaţii începători la | 
tribunale) cu numeroase volume de autori şi voiau. 

..„. să dea cuvintelor lor'o 'deosebită,: greutate prin ci- 
area cât mai multor pasage din diferiţi scriitori . 

„ străini, a căror părere însă' nu probă. niciodată 
7 “nimie, fiindcă, eră scoasă din legătură, şi se aplică. - 

la împrejurări nepotriviţe: .. - - a 
_- Câteva, exemple vor pune 'şi pe „cetitorii de as- 

-- tăzi în: stare, să'şi facă .o idee de felul. clocvenţei 
răposatului Om-politic. = A e 
„+.-Petimpul ministerului Lascar Catargi dela 1871— . 

„1876. se'adusese în desbaterile Camerei un proiect .. 
- pentru. modificarea legii comunale. La. discuţia ge 
-nerală ia parte şi Nicolae Blarâmberg (şedinţa, dela, * 

» 25 lanuarie 1874) şi, vorbind: contra proiectului—: 
Blaramberg eră  toudeauna,. Gontra—, zice între 

altele: - e i E 
„=. 3. Ce este comuna? Este ea o năstocire? O creaţiune a'le-. | „2 giuitorulni ? Nu. d-lor; existenţa comiinei esto anterioară Sta-. . p-s: tului. Roger Coliard zicea, în-1818: «Comuna ca familia, este . , „anterioară Statulpi, legea politică o. găseşte şi nu o crează».. „> Si uncalt Spirit ominent: d-l Tocqueville, caracterizează ast- „fel instituţiunea comunală :-«În comună reşede: forţa" popoa- relor! libere. : Instituţiuuile comunâle sunt” pentru libertăţi - „4 „ceeace 'şeoalele: primare surnit pentru ştiinţă». ete., ete. Dar. i "mai ţin lao. cestiune, şi aceasta ca să vă arăt, că şi capetele. încoronate,. în momentele lor! ucide, “apreţiază libertiiţile co- munale. Carol Albert, regele martir al: Piemontului şi părin-, - „tele regelui. Galantuoimo, zicea în expunerea de motive a edic- „= tului: dela 1847: „«Libertăţile comunale au fost totdeauna -con- . îs „siderate de predecesorii noştri ca'izvorul pur al spiritului „naţional şi'al amorului lor, e ci a 

"Apoi aduce lungi -citate din Vipien,. etudes adii-
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mistnatives, t. 2, p. 15; iar ca argument -final a- 

daogă. : E a | 

„D-lor, ce vă spun aci, nu este numai părerea mea. D. Dal. 

- loz“susţine aceeaş teză la cuvântul comună, $ 203, şi o sus- 

- ţine mai pe larg decât am putut-o faca . cu aci. Mlacavel este 

de aceeaş părere. . LT AIE E 

„Vezi. bine, dacă Dalloz şi Macagel sunt de pă- - 

verea d-lui Blaramberg, “proiectul guvernului eră 

nimicit! E 

Când mai târziu, în o altă “Cameră conservâ- 

toare, se. discută, darea în judecată a ministerului 

loan Brătianu, Nicolae Blaramberg” ocupă tribuna 

cinci zile dearândul cu opintirile sale de a face 

pe deputaţi să voteze. acuzarea—Blaramberg aveă . 

„totdeauna, - să acuze pe cineva, — dar simțind. că 

majoritatea nu pare accesibilă, la; pornirile de răs- 

bunare politică, exclamă: e 

“Tu faţa acestui trist; şi disperător spectacol, în faţa” acestor 

palinodii neiertate, mui că-mi vine să-mi întore faţa şi să 

- strig cu acel prisonier liboral: Ramenez moi auz carridres, 

“ Antoareeţi-mă în întunericul şi în adâncimila pământului, dar 

redaţi-ne înimele şi caractere'e de altădată, readuceţi-ne la 

timpii, când — deşi sclavi sau trataţi ca astfel — puteam cel 

puţin, însuşindu-ne acel vers cunoscut al. poetului italian, să 

exclamăm ; Siamo schiati, si, ma schiavi ognor fremendi, 

suntem, sclavi, este adevărat, dar sclavi în veci vii, în veci 

- trestirind. (Şedinţa "Camerei dela 25 Ian. 1890). - 

Şi acum, vrând: să. dovedească pentru ce este 

necesară darea în judecată a lui Ioan Brătianu şi 

a altor 8 miniştri liberali, o face iarăş cu însira- 

rea autorităţilor străine. Incepe cu- reproducerea, 

uiiui script al împăratului Germaniei, care “ocupă o 

coloană din Monitor; apoi vine citarea lui “Tonis- 

sen ; apoi prin cuvintele | 

7. Maiorescu. — Critice, Vol, IL... a
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„dar iată ceva şi mai explicit, şi mai topic; şi mai interesant în acest sens: e vorba de un memoriu coronat de Academia belgiană asupra responsabilităţii . ministeriale, de memâtiul d-lui Oswald de “Kerchove de Denterghem, 

întroduce lungi şi numeroase pasagii din acest. Ker- -chove de Denterghem, care umple mai multe co- - „loane din Monitorul oficial.: Se înţelege dela sine că nu lipseşte nici Dalloz, nici Sirey ; şi la, stârşit vine. chiar rândul dicționarului lui Maurice. Block. - Imcureată: în marea, cantitate a .citatelor,. dic- țiunea oratorului nostru nu puteă fi decât, mereu întreruptă, — «sacadată», cum ar fi.zis el, — iar când ajunge -la declamarea unor cuvinte străine, ca cele reproduse mai sus ramenez-moj auz carridres. “siamo schiavi, ma schiaui ognor femendi, glasul său „- devenea «strident. m 
Cât pentru franţuzisniele Blarambergiane, de „mult semnalate ca.o anomalie literară 1), ele nu lip- sesc “din nici o manifestare publică a sa, fie vor: bită, fie scrisă, şi: sânt aşa de extraordinare, încât este de mirat că n'au trezit mai -de timpuriu ve- selia publicului. a E “ In faimosul discurs. din şedinţa Camerei dela 30 Ianuarie 1871, în care atacă, scrisoarea, Princepelui. Carol, numită, inexacţ «către Auerbach», şi amin-" teşte Domnitorului nostru soartă, împăratului Maxi- “milian din Mexico, intransigentul deputat, zice:. 

Cât pentru pretinsa noastu t pentru Ţ i sărăcie morală, cât, pentru lipsa de virtuţi cizice în raport e u alte popoare, modul cu care » Ne-am tras în curs de secole din dificultăţi (nous nous som- „..ș.. Ae8 Zires) ce au amportat alte popoare, dovedeşte în destul „dacă în România a fost Yre-odată dizetă de inimi şi de inte- - ligenţi. Cât pentru nevoinţa noastră de'a no lăsă guvern : (de nous laisser . gouverner), este numai inversul, inversul singur care este adevărat, 
CR 

1) Vezi vol. II, pag. 167. , | 

=
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Şi pentru ca să. .nu se creadă că de la acest dis- 

“curs din 1871 încoace sau cel puţin de la. critica, 

neologismelor sale în «Convorbirile literare» din 

a. 1881, unde i se citează exemple. ca 
. . -. 

ahguementuri, „. . Ma a - 

_efasment momentan, o 

a pune a: profit istoria; . 

a da schimbul -(donner -le change); ete. -- 

oratorul_ nostru s'a îndreptat, sfârşeşte lungul său 

discurs dela 1890 pentru darea, în. judecată a. lui 

1. Brătianu cu următoarea frază: .. _ 

7 Voi rămânea chiar şi când (Quand mâme) omul adevărului, 

al. libertăţii şi al justiţiei, - i ! 

Pentru acest. «com: al adevărului chiar. şi când» 

toate semnele caracteristice ale elocvenţiei sale, şi 

erudiţia, citatelor, şi politeţa externă .cu distincţia 

- franţuzismelor, şi intrănsigenţa faţă de_tron erau 

numai aparenţe fără. realitate. e | 

Erudiţia unui om, care.pentru orce discuţie mai 

însemnată aduce o mulţime de autori. st răini, deş- . 

„teaptă din capul locului îndoiala celor cunoscători; . 

„căci. este evident că cel ce împrumută, prea mult 

dela. alţii, are prea puţin în sine... Dar dovada, de- 

plină în această, privinţă a făcut-o d. George Po- 

povici, pe atunci în Bucovina, apoi în Bucureşti, 

Cave înti'6 «dare de seamă critică», apărută în 

«Convorbiri literare» dela, 1 Noemvrie 1886, asupra 

-voluminoasei cărţi a lui. Nicolae Blaramberg : Essai 

compară sur les institutions et les lois dela Roumgnie 

depuis les temps les plus pecules” jusqur'ă nos jours; 

axată pas cu pas ignoranță scriitorului francezo-. | 

român şi. înlocueşte însuş nenorocita, lucrare cu ,.- 

cea mai luminoăsă desluşire a „chestiei.., 
4
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Şi nici politeţa cu franţuzismele 'ei. nu eră mai 
întemeiată, “căci veşnica amărăciune a nemulţumi- 
tului izbueneă, uneori făiă, voie în cuvintele cele 
mai puţin delicate. Aşa în discursul său din şe- 
dinţa Camerei dela 25 Ianuarie 1890 penfauu acu- 
zarea, lui Brătianu :, : - 

Domnilor, încep a crede că am trăit prea mult, deoarece 
ini-a fost dat de a vedea pe atâţi tovarăşi de luptă întorcându-se : 

- ea cânele din biblie la vărsătura lor, 

sau în continuarea aceluiaș -interminabil discurs, 
când zice despre unii din adversari săi: 

Dacă aş fi avut-un ocean in pieptul -meu, tot nu mi-ar 
” fi fost: de ajuns ca să le pot scuipă în faţă tot; disprețul meu. 

„În asemenea, exprosii: se trădă adevărata fire a 
lui Nicolae 'Blaramberg. i 
“Iar cât pentru intransigenta faţă de Coroană, 

a- fost destul admiterea sa într'un. cabinet pe 
sfârşite, pentru ca. în .puţinele zile a-.le fune- 
ţionării în capul ministerului justiţiei, dela, 5 la 3 
Noemvrie 1891, să se declare în Cameră, nepoftitul * apărător al prerogativelor Regeliii, pe care nimeni 
nule atacă, şi să preschimbe vechiul antidinasticism 
catonian într'un nou dinasticism mai! bizantin. 

Brătianu nu reprezentau quintesenţa artei oratorie 
după gustul publicului dela 1866 la, 1884; ade- 
„Văratul ei reprezentant eră, d. Nicolae Ionescu, şi ayeă, dreptate Ritorica lui Gusti să-l numească, «prin- 

„"cipele elocvenţei -române> de iatunci.. „Pe d. Nicolae Ionescu nu e de trebuinţă să-l descriem, căci din norocire se află în mijlocul nostru şi e plin de viaţă (4; 1905). Dar se impune să ne 

-_— Însă 'nici Nicolae Blarâmberg, . nici Gheorghe



„ 

ORATORI, RETORI ȘI LIMBUȚI „= 197 

          
  

| ocupăm. de'' discursurile sale cu atât mai mult, cu. 

“cât. ele dau tinerei generaţii de astăzi o enigmă 

„de deslegat. Nu doar că ar fi enigmatică favoarea, 

„de care s'a bucurat « oratorul> din punctul-de vedere 

al elocvenţei. în 'sine. D. Nicolae Ionescu eră în- 

zestrat în gradul cel mai maxve cu darul vorbirii: 

ştiă, să vorbească, şi-i plăceă să, vorbească. Glasul - 

său eră din cele. mai melodioase, gama întreagă â 

modulaţiunilor îi sta la, dispoziţie, cuvintele curgeau 

din belşugul unui isvor nesfârşit, fraza eră, totdeauna. 

stilistic corectă şi adeseori. cu “măestrie armoni- 

zată. Cum se năşteă o discuţie, omul se simţeă în 

elementul lui, şi săltă în vorbă, ca peştele în. apă; 

aveă şi curajul de a se amestecă în toate, mai ales 

în chestii personăle, şi puterea, fizică de a 0.duce 

nainte fără nici 0. oboseală. Pănă aci toate. sunt 

fireşti. | E e ia 

Unde începe enigma, este când.-vreai să-ţi dai 

seama de înțelesul discursurilor sale, “când afli că 

4. Nicolae lonescu a trecut multă vreme de om 

politic serios şi că în acea primă -epocă vorba 

sa în parlament eră ascultată . pentru interesul 

discuţiei, cu gândul de a găsi argumente valabile 

entru sau! contra unei idei. Cine încearcă astăzi 

"să citească desbaterile “Corpurilor legiuitoare: din 

acest punct de vedere, rămâne nu numai desamăgit, - 

ci deadreptul uimit: nici un discurs al d-lui Nicolae 

Tonescu, dar absolut nici unul, nu arată vre-0 'COn- | 

secvenţă a cugetării, nici'unul nu cuprinde-vire-un 

raţionament admisibil, nici unul nu eşte menit. să 

dovedească, ceva, nimeni nu. poate şti la, începutul 

vorbirii la ce concluzie: va, -ajunge sfârşitul, nici 

oratorul însuş ; căci acesta este” ostensibil stăpânit . 

de cea maâi . capriţioasă mobilitate..a . impresiilor: 

un aplaus, 0 întrerupere îi abate pândul spre alte 

obiecte, şi discursul apucat într'o direcţie continuă.
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/ E a a . “ de: regulă în direcţie - opusă, Şi sfârşeşte rătăcit. "De -aci se explică şi mulţimea, Şi lungimea, discursu- rilor lui Nicolae Ionescu : cine se joacă de-a cu- vintele, e totdeauna; gata să vorbească, şi nu vrea, şi nu ştie 'să. sfârşească, 

— Inainte însă de a căuti să ne explicăm enigma succesului, fie şi trecător, trebue să; dăm cititorului o probă a, acelei elocvenţe, şi va, îi echitabil. să alegem proba, din discursurile ținute de d. Nicolae Ionescu cu prilejul revizuirii Constituţiei, deoarece d-sa trecoă “de foarte competent în materie şi. aveă, mai, ales” reputaţia de a cunoaşte bine. parlamen-. tarismul englez. o e e Reproducem aci câteva părţi din discursul rostit în şedinţa Camerei revizioniste. dela 5 Mai 1884, relativ la, fixarea; numărului deputaţilor. «Oratorul» începe: . E . 

“Domnilor; onor. "reprezentant; al” colegiului: al' treilea din n Oraiova, pi e Rae 

  ————— 

- e 

Lrebue.șă ştiţi, că, .-.N. Ionescu voiă -să intro- : ducă în «parlamentul român. obiceiul englez de a. nu .cită deputaţii. pe "nume, ci după, colegiul lor electoral.: În cazul . nostru,. acel «onor..: reprezen- -. tant.al. colegiului al treilea din Craiova» eră bietul domnul „Ciocazan, cu care -d. Ionescu intrase în luptă. Aşa dar;.. a 

„ D-lor,, onor,. reprezentant al colegiului al ă-lea de Craiova va propus o, normă după care să dispuneţi distribuirea re-- "prezentaţiunii naţionale în colegii. ;'. că populaţiunea trebue luată de bază “pentru distribuirea: roprezintanţilor: “naţiunii. .. Cutez a atacă” de. frunte această | credinţă . populară, fiindcă | „ astăzi. nici Maxima 20% populi boz Dei nu mai este ade- „ vărată, nu numai pentru că-nu este D-zeu pentru unii; pentru E filosofii ateişti, dar pentru că poporw nu totdeauna. se ex- „.: primă, cu acea maiestate -cu care A-Tot-puternicul . prezidă la fenomenele naturei. Prin urmare. vedeţi, dacă această 
y-
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maximă .cox populi toX Dei se atacă, cum nu am atacă noi 

horma propusă de d: Ciocazan, ca în proporţiune cu numărul 

alegătorilor să fie şi numărul reprezintanţilor da! i 

Ce haz are raţionamentul din chiar primele pro- 

poziţii. ale discursului !. Numărul deputaţilor în ra 

port cu al alegătorilor e o credinţă populară (?); . 

însă maxima -t0X populi..ne mai fiind adevărată; - 

de vreme ce.poporul nu. se. exprimă cu: maiesta-. | 

tea lui Dumnezeu (!), trebue să nu proporţionăm i 

deputaţii după alegători. . a 

Începutul. promite : să vedem urmarea: - : 

:. Alte principii, alto elemente trebue. să” luăm 'de. normă, ca: 

- să” distribuim reprezentaţiunea naţională într'o. ţară. “Trebue. 

„ca reprezentaţiunea națională a țărei să fie--asttel -dissemi- 

nată, încât ea să purceadă din organisniul întreg al. ţărei şi 

sii 'se formeze acea. esenţă. cugetătoare şi, deliberatiră, : care 

în adevăr să se.poată numi reprezentaţiune a unei ţări (A- 

plause). Acum ca concluziune a aplauselor d-stră, este că, 

în lipsă de o bază mai raţionabilă, sk ne mulţumim cu ce 

avem astăzi, să ne mulţumim. . » cu judeţul. Judeţulr este 

"baza colegiilor: noastre. Sunt :judeţe caro au sub “raportul - 

eclesiastie o importanţă, sunt altele cari au, 0. importanţă mai 

"mare sub 'raportul comercial. o ae 

! . .. | ” 
“ 

- i u/ _ € Sie o 

„Aici întrerupe d. Costescu-Comăneanu cu VOL! 

bele «altele sub: raportul militar»; şi numai decât 

d. Ionescu prinde ideea, schimbă direcţia vorbirii 

şi începe următoarea tiradă militaro-istorico-pa- 

- triotică :.. 

Asemenea, altele sub raportul militar. Vedeţi că admit 

importanţa judoţelor, şi sub “raportul suvenirilor patriotice. 

Eu regret că catedrala dela Târgovişte nu se repară, căci 

ar merită să facem din Târgovişte un muzău al patriotis- 

mului. Eu nu sunt materialist şi nu admit; numai interesul 

material ca misură a, importanţei reprezintaţiunei. Inţelegeţi “ 

dar, că nu voiu. cere dela d-stră înilă şi graţie -pentru pa- . 

tria mea cea mică, Moldova; să fiţi siguri că nu voiu îm- 

ploră graţia d-voastră, ca să vă cer.un număr de reprezen- 

tanţi cuviincios' şi la înălţimea importanţei acestui Stat, care 

/
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„a ilustrat analele patriei şi a contribuit cu. contingentul său "la unirea României. Nu voi cere, zic, graţia d-voastră, ca să daţi Moldovei un număr. de reprezentanţi cuviincios aşa cum ar merită pentru importanţa ei-din trecut, pentru sacrificiile făcute în prezinte. şi pentru patriotismul ci viitor (Aplause) 

* Raționamentul e totdeauna uimitor: «eu nu sunt materialist, eu admiţ importanţa, judeţelor sub ra- „portul suvenirilor patriotice, prin „urmare nu voi cere să. daţi Moldovei un număr de deputaţi după „ importanţa, ei patriotică». Dar: să, vedem. mai de- parte: Ia ERE . , 

"Bu nu Voese să anticip asupra viitorulii, dar, dacă-ar fi să vă fac o propunere, aceasta ar fi baza pe cure v'aşi pro- pune să o adoptați, căci mi se. pare că este un nou câmp încă inţelenit, : nedetrişat, nespârt ; aş zice: să luiim de bază interesele economice ale: ţării, să dim țărei un Parlament care să fie în raport cu interesele economice ale ţării, pentru "i; că numai interesele economice şi sociale sunt cele mai per- » manente, sunt acele” care au tradiţiunile lor din trecut şi o -, Perspectivă extraordinară pentru viitor (Aplause). 

„Aici discursul apucă direcţia, opusă. Mai nainte Stăruiă asupra, «suvenirilor patriotice»; alături de. interesele «materiale», acum cere ca bază  «inte- -resele economice», pentru că numai interesele eco- nomice ete. ete. o. NR a „Insă. concluzia, părăseşte şi această, direcţie, lă- sând auditorul rătăcit în mijlocul drumului. Căci lată sfârşitul argumentării : 

Aş putea să vă propun (baza economică), dar nu o fac, . Pentru că nu voiu să vă aduc aici teoriile filosofilor moderni, „Precum: a făcut-o onor raportor. + -. -. | 

Să mai continuim exemplele? Sunt toate la, fel, | î- Ne mărginim a, cită, încă un pasagiu de pe la mij- - locul acestui discurs şi a reproduce ca, încheere ca- racteristicile fraze finale. .  --:. E Asa



cc. 

Aplausele însemnate în Monitor ar fi aici inex- 

“un fel de încântare. muzicală, fără nici o privire 

r
r
"
.
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Fiindeă nu putem îace: o lege electorală cu totul liberală: 

cât o doreşte d. primar de Bucureşti Floya, care voeşte să 

intinză sufragiul, să întinză votul încât si. dim dreptul şi 

- femeilor ca să voteze. . pa “ 

Dax aici îl întrerupe d. Petre Grădişteanu: «Mai 

sunt şi alţii, nu numai d. Fleva», şi d. lonescu se 

acaţă îndată de ideea cea nouă şi o învârteşte astfel: 

Eu, departe de a blamă, arăt că trebue să: protegem pe 

votanţi, pentru că ei nu sunt singuri; po lângă dânşii sunt 

şi expresiunile_ altor fiinţe, poate mâi multe, afară din cercul - 

electoral, şi trobue să na gândim la inteligenţa aceea, care 

este pe din afară, trebue să ne uităm la mulţimea cealaltă 

-a populaţiunei, trebue să ne uităm la partea cealaltă pe. care 

- o reprezintă, mamele -române, totdeauna tinere la cugetare, 

căci mamele: române totdeauna au acecaş iubire şi. aceeaş 

inţeală de cugetare. ” E 

- 

- Hazul argumentării se repetă pretutindeni: de”. 

„oaxece mamele. sunt tinere la cugetare, trebue să 

protegem pe-votanţi! e | 

In sfârşit oratorul îşi termină lungul discurs cu 

următoarele propoziţii: o Me 

N D-lor, vom discută în parte fiecare amendament propus, şi 

veţi adoptă pe care-l veţi: voi. (Aplausc). 

plicabile — căci îraza, este din cele mai anodine,— 

dacă nu ne-am aduce aminte că d. Nicolae Ionescu 

avea glas frumos şi dicţiune armonioasă. Cuvintele 

din urmă «veţi adoptă pe care-l veţi voi» trebue 

să fi fost rostite cu o deosebită vocalizare a. sune- 

telor a,-e, 0,.î,. aşa încât să îi produs: în auditor 

la, înţeles. 

Vă cer scuze, d-lor,- ză nu vam vorbit nici de Moldova, 

- nici de Suceava, nici de Târgovişte, fiindcă “sunt: sigur că 

7 

“
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d-stră veţi apreciă veehele centruri ale populaţiunsi române, 
şi veţi şti a face să fie o egalizare în reprezentaţiunea na- 

“ ţională (Aplauze). a i 
îi - zi . s- 
Sfârşitul. se "potriveşte cu tot discursul. Oratorul 

„cere scuze” că n'a. vorbit, de Moldova, Suceava şi: 
„_„ Târgovişte, p6 când orbise' anume şi de Moldova 
„şi de Suceava şi de Târgovişte; şi conchide la «ega- 

lizarea, reprezentaţiunii naţionale», de care nu se 
pomenise decât poate în propunerea Ciocazan, pe 

„care însă oratorul.o combătei, : 
i După exemplele citate mai sus este lucru vede- 

rat,. că dela «această, sirenă:a cuvântului» nu ne 
"putem -aşteptă la nici o idee: politică, de. oarecare 
valoare, la nici o activitate publică de. oarecare 
folos. Din contră începem a înţelege - modificarea 
„Judecăţii asupra, celebrităților din acea.epocă a, ora- 
toriei şi inaugurarea unei a doua epoce, cea, dela 
1884 la, 1889, de care ne vom ocupă în capitolul 
următor, căutând în acelaş timp să deslegăm şi 
enigma, cum de nişte înşirări de fraze. fără noimă 

„au, putut trece atâta vreme drept discursuri parla- 
mentare şi autorul. lor drept orator politic serios. 

1 

a 
Dacă exemplele de elocvenţă citate în capitolul „ precedent 'au produş asupra cetitorilor-impresia de „veselie pe care am. avut-o şi noi, dovada despre schimbarea, judecății în privinţa, oratoriei noastre politice'este prin chiar aceasta făcută; Declamaţia goală 'a lui Giorgio. Brătianu, erudiţia, citâtelor lui Nicolae Blaramberg şi confuzia, ideilor d-lui Nicolae Ionescu, cari toate împreună n'au împiedecat pu- blicul din epoca, dela, 1866 Ja 1884 să considere pe autorii lor drept celebrităţi “parlamentare, sunt
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astăzi socotite după cum merită, şi nu maâi.pot.! 

figură, decât ca nişte.semne de rătăcire a guștului 

şi a judecății. Pe atunci acei trei deputaţi au putut 

trece drept oratori, astăzi ei nu trec decât de re-: 

tori, după definiţia. dicționarului «<franţezo-româ- 

- mese» a] lui Poenar, Aaron şi Hill dela 1841 : «retor- 

se'zice' spiă rău de acela a, căruia toată elocuența. .. 

stă întrun stil prefăcut, îngâmfat şi declamatoriu»,. 

de vreme ce pe orator îl defineşte spre bine: «acela, 

care compune şi pronuriţă cuvinte de. plocuenţă».- 

Vorba, «orator», în accepțiunea ei generală, este. 

un neologism ; -dicţionarul academic Laurian-Ma--- 

xim îl însemncâză, .cu steluța * cuvintelor -iMpor-- 

tate după 1830; dicţionarul dela, Buda din 1835, 

cu tot latinismul exăgerat, al ctimologiilor lui, nu-l 

are “de'loc, ci are numai «ritor»,. întrodus fireşte | 

odată cu influenţa, culturei greceşti, cam pe. la... 

1700, precum 'se şi găseşte în Istoria ieroglifică. a: 

lui Dimitrie Cantemir dela- 1704, pe când Nicolae 

Costin, cu 13 ani mai. în vârstă, decât Cantemir, - - : 

“pomenind undevă de «iţero», îl perifrazează «acela. 
. . .- 

“domnul voroavei râmleneşti». (Predoslovia la, Cartea. 

pentru Descălecatul. dintâi). ” 

“Cu” grecescul: «ritor» s'a întâmplat “însă ceeace: 

sa întâmplat. cu slavonescul «jupân». - care, din 

înaltul său rang social de odinioară, sa. coborât. 

la cârciumârul evrei. Şi ritorul, sau cu , actuala. 

pronunțare francezo-latină retorul, s'a, coborât în 

termometrul valorilor, şi din orator ce eră mai 

7 

înainte; a ajuns la definiţia, dicționarului dela 1841, o 

apropiindu-se astfel de familiarul guraliv.sau limbut. . . 

Atât oratotul, cât şi: retorul şi limbutul au darul. 

vorbirii; dar oratorul vorbeşte pentru a spune ceva, : 

retorul pentru a. se auzi vorbind, limbutul. pentru. 

a vorbi. Motivul oratorului este precizarea unei 

situaţii publice, afirmarea sau combaterea unei idei,
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convingerea unui auditor; mobilul retorului este 
» dorinţa, de a .trece de orator sau îngâmtarea, eru- 
diţiei sau încântarea de sonoritatea, proprielor sale 

„Cuvinte ; pornirea limbutului este de a, se amestecă 
şi el în vorbă, or unde şi or cum. Pe .orator îl stă- 
pâneşte scopul, pe. retor -deşertăciunea, pe' guraliv 
mâncărimea, de limbă. De aceea oratorul poate 
'aveă o valoare permânentă, retorul nuniai una tre- 
cătoare, limbuţul nici una. ? a 

„5... Distanţa între aceste trei grade este aşa de mare, 
„ încât te miti cum de a putut vreodată scăpă atenţiei 
publicului mai cult, şi îndeosebi îndelungata repu- 
taţie de orator politic a d-lui Nicolae Ionescu, în 
care din contră se arătau din capul locului toate 
notele . clasice. île retorului nafus ab ostentatione 

"“declamatoria, non ad" utilitatem,- sed ad jactationem, 
cum îl descrie. şi-l. deplânge Quintilian (IV, 3).e 

"asa de enigmatică, încât cere o îndoită explicare: 
întâi cum de s'a; putut întâmplă, şi al doilea, dacă 
sa întâmplat, cum de s'a putut :schimbă,. 

Sa putut întâmplă, fiindcă „majoritatea oame- - 
nilor noştri politici dintre anii 1866 şi 1884 aveă 
încă, dispoziţia sufletească a, celor dela, 48, cari 
în entuziasmul lor” pripit;. confundau cugetarea cu 
vorba şi vorba cu fapta. Pentru ca, deosebirea să 

„fie făcută, trebue: ca vorba să aibă, înlesnirea 
„manifestării dela. tribuna, unor adunări numeroase 

„Sau cel puţin de.pe catedra unor şcoli superioare, 
de unde să fie controlată, în raportul ei cu gân- 

„lirea; iar: priceperea, raportului între gândire şi 
slucrare presupune o înţinsă împărtăşire la viața 
politică. Când aceste. condiţii: sociale nu sunt în-. 
deplinite, publicul cel mare ia cuvântul drept idee 
şi idea drept acţiune. Pa 

Asa: a fost la noi în anul 1866, şi în primii ani 
"după promulgarea Constituţiei. Cine_a, cunoscut
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- pe răposatul Aristid Pascal, care în toată, viaţa, 

lui nu s'a distins nici prin judecată nici prin ac- 

iune, înţelege valoarea : Constituantei dela, 1866. 

din faptul, că acest Aristid Pascal a fost ales ra”. 

portorul ei pentru proiectul marelui «pact funda- 

mental». Aristid Pascal raportorul unei Constituţii? 

Când te. gândeşti la aşa ceva, te apucă medievalul 

horror vacui, şi la cetirea, desbateriloi Constituantei 

pricepi opinia lui Pitt, că răbdarea e însuşirea de 

căpetenie a unui şei de guvărn. i 

Pe vremea aceea, cu cât vorba eră mai pom- 

poasă, cuatât se confundă Mai uşor “cu ideea, şi 

părea mai aproape de fapta măreaţă. In anul 1866, 

îndată după răsturnarea lui Cuza, unul din frun- 

 taşii dela, 48 -puteă să ' adreseze Capitalei urmă- 

toarea proclamaţie (v. - Românul delă. 3 . Martie 

1866): ! e a aa 

“Români! 

- Ta. mai. puţin de-2 luni aţi trăit mai mult, de.2 secoli. 

“Xfoi, născuţi de. eri la viaţa, libertăţii, aţi devenit învățătorii 

lumii civilizate, Europa, uimită de înţelepciunea „patriotis- 

mului vostru, a suspens. cursul lucrărilor sale şi aşteaptă tot 

dela voi. Nu simţiţi, fraţilor, că Dumnezeirea furnică în toată 

- “fiinţa, voastră, IE: 
i 

fără, ca rudele. să fi cerut punerea să sub interdicţie. 
. 

„= Şi astfel când ceva mai târziu. Giorgio Brătianu 

declamă: «umbrele cad 'succesivamente în acel 

abis obscur, vag; insondabil care'se numeşte noian», 

şi când Nicolae Blaramberg strigă : «voi rimâneă 

chiar şi când omul adevărului, al. libertăţii şi al 

justiţiei», sau când d. Nicolae Ionescu cântă: | 

«trebue ca reprezentaţiunea naţională să purceadă 

din organismul întreg al ţărei şi să se formeze 

acea esenţă cugetătoare şi deliberativă, care în 

adevăr să se poată numi reprezentaţiunea unei
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ţări», publicul lipsit de „experienţă îi ia drept ora- tori serioşi şi crede că vorbele lor sunt semnele unei „cugetări şi premergătoarele unei acţiuni contorme. Atâta bună, credinţă şi atâta naivitate sălăşluiă, „pe atunci în sufletul cetăţeanului român. şi pro- „babil şi în acela al multor reprezentanţi ai săi din parlament. -: Aa A Dar încetul cu încetul a venit experienţa unei vieţi mai amplificate şi mai complicate, şi a, venit în cele mai felurite chipuri. La, numeroasele dis- cursuri rostite în Corpurile legiuitoare s'au adăogat cele ţinute în alte adunări, în întrunirile publise liber convocate ; apoi a crescut suma, oamenilor culţi eşiţi: din universităţi şi din ce în ce mai de- “prinşi! cu sistemizarea, şi -consecvenţa, ideilor ; în- sfârşit va, Îi. contribuit pentru o mică parte Si cri- tica literară, la, început “ea, însăş criticată, dar cu Vremea, cucerindu-şi terenul. - aa „Insă, pentru ca în mai puţin de 20 de ani.să :se producă o aşa schimbazxe în judecata publicului, „-A trebuit îsă intervie o împrejurare mâi puternică, | „un însemnat eveniment extern. care să. împreuneze - “oarecum: micile modificări parţiale. şi să, le dea „-0 foimă mai închegată. „Această, împrejurare. noi credem căi a, fost războiul dela 1877—18 şi soarta „României la congresul dela Berlin.. Războiul este cea dintâi mare acţiune, care a pătruns. în cuge- „tele tutulor şi i-a făcut să simtă, deodată. dease- bivea între vorbă, şi faptă, iar asprimea, tractatului dela Berlin faţă, de victorioasa noastră ţară, a în- „ vederat distanţa ce desparte îrazeologia unui partid, . he. cât de liberal, de cuminţenia- unui. patriotisn “mai realist. | e | | | „Revizuirea, Constituţiei din primăvara anului 1884 a fost cel din urmă, prilej, în care vechia; decla: maţie a, «oratorilor» dela 1866 s'a mai putut arătă
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“în toată» fala ei; căci îndată după aceasta, — poate 

chiar prin aceasta, —- descreşte, iar în dezbaterile 

pentru acuzarea lui Brătianu expiră,. văzându-se 

“înlocuită en un alt gen al elocvenţei, un gen de- 

“ocamdată, superior numai în ceeace priveşte ra- 

portul dintre vorbă şi cugetare. 
E cavacteristic, că tocmai în toamna acelui an 

cu revizuirea, Constituţiei apare pe:scena teatrului 

naţional Scrisoarea pierdută. a d-lui . Caragiale, ju--* 

cată pentru prima oară la 13 Noemvrie 1881. Adică 

nu e caracteristic. că apa, -ci este. caracteristic: 

că, este îndată primită cu cea mai. mare favoare” 

şi. îşi păstrează succesul pretutindeni -în- ţară 'pe 

unde se reprezintă. Discursul 'lui Caţavencu la în-: 

trunivea, electorală din- actul al: 3-lea seamănă ai- _ 

doma cu discursurile «celebrităților» din prima 

epocă a, elocvenţei noastre politice, de care se - 

vede că publicul este acum saturat şi începe să râdă. 

Day ceeace ne îndreptăţeşte mai cu deosebire 

“să datăm începutul epocei a doua dela anul 1884 

este ivirea, unor tineri deputaţi eşiţi din primele. 

alegeri după revizuire ca reprezentanţi ai nouei 

generaţii de atunci. Aceştia sunt : d-nii C. C. Arion, 

“0, Dissescu, Alexandru Djuvara, Tale Ionescu şi . 

Alexandru Marghiloman... . 

“Into privinţă, adică din punctul de vedere ge- 

meral al oratoriei, câteşi cinci se aseamănă şi îm- 

preună dau nota distinctivă pentru. noua fază a, 

elocvenţei române. In contrast cu vechile ilustra- 

iuni retorice, tinerii oratori din epoca a. doua se 

feresc de sonoritatea, goală a banalităţilor, de orce 

declamaţie fără înţeles, de aparenta erudiție. cu 

citatele străine ; câteşi cinci vorbesc numai când 

au ceva de spus, şi vorba lor are totduuna un 

„scop. politic precis; 

Aşa au şi fost îndată primiţi şi recunoscuţi de 

pă 
- .
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cei ce i-au ascultat, şi „acest moment “psihologie 
în evoluţia, opiniei publice ne-a; îndemnat încă de 
acum 15 ani să analizăm în- România liberă - un 
discurs al d-lui Alexandru Djuvara, (ţinut în şe-- 

„ dinţa, Camerei dela 28 Noemviie' 1887) şi să-i lăudăm 
fără, rezervă forma. oratorie, combătându:i dealt- 
minteri tendinţa, politică a apelului. către Rege. 
"Aici, unde ne. preocupă numai partea, literară 

şi întru. câtva, educativă, trebue să. dăm şi citito- 
rilor actuali prilejul de a -constată in această pri- 

„vinţă deosebirea, dintre cele două epoci ale eloc- 
„„. Yenţei române, 'şi de aceea reproducem câteva 
„exemple tipice din discursul d-lui Djuvara, rele- 
vând mai ales, cum am făcut-o şi în -România Li- 

„- beră, «acele compârări fericite cari. au dat ideilor 
o formă, plastică, şi le-au făcut accesibile înţele- 
gerii tuturor». Aşa când'd. Djuvara se adresează, - „Către miniştrii liberali de atunci (loan Brătianu, 

- Hugeniu Stătescu, Dimitrie Sturdza, ete.): 

Privind majoritatea, vi' se pare că ţara este-cu d-voastră, dar în realitate ea v'a părăsit încă de mult. Vi se întâmplă aceea . ce astronomii zic că so întâmplă cu unele. stele: noi le vedem deşi ele sunt stinse, pentru că depărtarea lor este atât de mare, încât razele lor din urmă încă nu "ne-au sosit! RA 

„Se vede de aici că d. Alexandru Djuvara tre- cuse în opoziţie. «Liberală» nu e vorba, dar 6po- ziție. A 
„Aşa când le. zice aceloraşi miniştri : 

p 

Eri revoluționari, răsturniitori de meserie, şi azi curtizani, dinastiei de interes, n'aţi ştiut nici odată să păstraţi atitu- dinea verticală a omului „care respectă, fiindcă ştie să se respecte po sine. | | 
i . « E 

Aşa când se exprimă, mai energic:



ORATORI, RETORI ŞI LIMBUȚI: . 2209 
a Da e e mmm 

  

  

| i : “Regim al forţei brutale, aveţi ca emblemă bâta. V'aţi slujit 

| 5 + de dânsa foarte adesea şi i-aţi încercat: pe spetel6 cetăţe- 

„anilor fără milă puterea de convingere, Aţi uitat însă un lucru, 

aţi uitat o calitate, singura calitate a-bâtei, care reese din 

însuş principiul constitutiv al-acestui instrument “de guver-. 

nământ : aţi uitat că bâta are două capete. - . | 

» Şi când vorbeşte de consecvență în. acţiunea, 

politică: e pi DI a 
. 

; D-lor, în politică ca ;şi -in fabricarea, în baterea monedelor, 

există. o toleranţă : se poate ca,0 monedă să varieze. întrun. 

- cerc restrâns al valoarei ei. Tot aşa şi în politică, puteţi - 

- venind la guvern să atenuaţi :oarecum punctele prea ascuţite. . 

„ale teoriilor. d-voastră din opoziţie : dar ca să săriţi. dela un 

pol. la altul, să veniţi să spuneţi astăzi, când sunteţi la putere, 

contrariul. de cecace spuneaţi când eraţi în opoziţiune, aceasta 

întrece orce tolerență şi vă atrage pe terenul moralei publice 

"echivalentul pedepsei pe care o merită” falşificatorul -de mo- 

nede : rigoarea legilor şi disprețul. public !. . . a 

„» Aşa când prevede “vezultatul  alegilor: viitoare; * 

dacă sar face (cum s'au făcut) sub guvernul de. 

atunci: 7 De - 

Aluatul electoral, plămădit pria mii de presiuni fără scamăn, Ă 

va zămisli în durere o reprezentaţiune -inforimnă, în care îi va 

“fi ruşine ţărei să se recunoască. a 
N 

” , 4 

Aşa, când se ridică încontra frazeologici. şi a di- 

nasticismului colectiviştilor: - Sa 
, E „> i. ae ] 

Protestaţiunilo de liberalism, frazele le vedem pretutindeni, 

credinţa nu o vedem nicăieri, şi nu a putut îi drapel liberal - 

petecul. din care. s'au, croit livrele dinastice. ,. 
|.   - Aşa când vorbeşte do d.. Dimitrie Sturdza, în- 

: deosebi : a Să e A 
Na 

' 
N Ii „ - - " ti ” 

- Tzu nu citesc niciodată fără un profund desgust proza. ba- 

ronului de Hahn devenit consilier al. Coroanei, proză a cărei: 

- | flori “de retorică,. ajungând la treptele Tronului, îmi amintesc, 

înflorirea buruenelor de distrugere, cari nu cresc po scările: 

| 
- 

. 
| 177, Maiorâseu. — Critice, Vol, III. aa TI 

Desi
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palatelor decât ca, să despice pietrele şi să anunţe” ruina şi ” desolaţiunea. Căci toate puteţi să le faceţi, d-lor, un lucru „.- numai nu: Nu veţi putea face_ca ţara să -uite, nu puteţi să ştergeţi trecutul. _. 

„Are dreptate 4. Djuvara. : toate se pot face, numai - „trecutul nu se poate şterge, şi dacă am compară, vre-unul din ultimile d-sale discursuri cu' cel dela 1887... am trece peste marginile revistei ce bine- voeşte a ne, publică arţicolele. de faţă şi prin ur- mare trebue: să, ne oprim dela, orice reflecţie asupra, * variațiilor politice ale d-lui Djuvara, “Despre ulti- „ mele d-sale discursuri, din punct de vedere al valorii 
oratorie, vom mai “vorbi de altininteri în partea, a treia, a acestei mici cercetări, şi atunci ne vom da seamă; de un nou progres al judecății, adecă de ” „A treia fază a elocvenţei noastre parlamentare. 

Pentru- moment ne este. mai interesant. să ne întrebăm. de ce n'am analizat la 1887 vre-un discurs al celorlalţi patru reprezentanţi ai tinerei generaţii: de atunci? O parte. a cauzelor este în legătură cu _însaş atitudinea lor şi merită să fie împărtăşită „cu atât mai mult, cu cât de atunci încoace cariera lor publică s'a ridicat pănă, la treptele cele mai înalte a le. hierarhiei statului: câteşi cinci au de- "venit miniştri, unii mai curând, alţii mai târziu, unii: după merit, alţii după, împrejurări. _: 
Pe d. C. C. Arion, a cărui cultură . literară ne „ar îi atras îndeosebi atenţia, se întâmplase să nu-l auzim vorbind de loc pănă atunci. De d. Alexandru . “Marghiloman, cu: toate că'se distinsese în Cameră "prin eleganța şi claritatea cuvântărilor sale, nu se cădeă să vorbim, fiindcă, politiceşte şe apropiase + de .<junimişti» şi o lăudare "a; -d-sale, ar fi fost bă- „ muită, de parţialitate. D. Dissescu, lasă că din punct de vedere al talentului oratoriu nu eră deo- potrivă cu ceilalţi — chiar glasul d-sale aveă, ceva 

, N N 

e | N - N
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nazal-bisericese — câştigase tocmai atunci, pe drept. 

șau pe nedrept, oarecare notorietate în lumea po- 

litică prin anecdota că, la, stăruinţele” liberalilor 

„disidenţi. de a-l face şi pe d-sa să treacă în opoziţie, 

ar îi răspuns, «dăr cine îmi: garantează, că va 

cădea Brătianu 2»: şi se înţelege, că un: astfel de 

reprezentant al naţiunii nu puteă fi citat ca, exemplu - 

parlamentar, ee i 

Rămâneă d. Take Ionescu, incontestabil cel mai 

activ, cel măi isteţ, cel mai semnalat; din tinerii 

deputaţi ai acelei epoce. Insă imaginea d-sale nu 

se înfăţişă în simplicitatea cerută pentru un pro- 

totip. de elocvenţă, fiindcă, eră, complicată, cu oare 

cari elemente «imponderabile» ale atmosferei par- 

lamentare ce:l încunjură. Primul d-sale discurs, | 

ţinut în şedinţa, Camerei dela 4 Decemvrie 1884, - 

în care afirmă că tinerii-trebue să se caracterizeze 

prin muncă şi prin modestie, se întinșese cam mult 

asupra bunelor rezultate ale revizuirii . liberale, - 

asupra neputinței conservatorilor de a îace vre-o 

reformă, asupra justiţiei, asupra şcoalelor, asupra 

finanţelor. A. doua zi i-a răspuns “Mihail Kogălni- 

'ceanu (atunci a. întrebuințat, şi compararea cu vi- 

_cleimul) şi l-a salutat astfel :. i 

Am văzut pe un tânăr reprezentant al: naţiunii, pe d. Take . 

"». Yonescu, shindu-se la această tribună şi ţinându-no un discurs 

cu mult talent. Mă grăbesc a-i aduce omagiile mele, mâi cu. 

samă - pentru. profesiunea de modestie co 'a făcut-o... şi-i sunt . 

recunoscător căi modestia d-sale a găsit şi a. dat soluţiune la * 

„toate problemele. co se agită în această ţară... A dat solu- 

ţiune la o mulţime de probleme po cari nimeni pănă astăzi . 

nu a putut să le deslege, dar cari de către d-sa au fost deslegate. 

Mihâil Kogălniceanu tieceă drept bun cunoscător : 

de oameni, şi astfel ne-am ales în România Liberă. 

dela 28 Noemvrie 1887 numai cu discursul d-lui: 

- Alexandru Djuvara... Si - IS E 

rr
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„„A treia. şi cea din urmă făză 'a elocvenţei' po- 
litice"române se poate dată -dela, 1899" încoace. 
Paralel 'cu formarea. ei- merge schimbarea judecății 
publicului, căci una determină întrucâtva, pe ceai- 
daltă. Genul predomnitor al oratoriei unei epoce 
nu se poate întroduce şi menţine întrun mod mai 
durabil. decât. prin simpatiă, -auditorului. Dacă, d. 
Nicolae. Ionescu. şi ceilalţi au vorbit în vremea lor 
aşa de des şi aşa de mult, 'o mare. parte a.depu- 

. 

dare, dar să-i fi ascultat. 
„„:Când'un fel de -oratorie nu oste „pe plăcul par- 
lamentului, 'nici nu.se poate: desvoltă înăuntrul 
lui: majorităţil» găsesc uşor mijlocul:de a descuraji. 
pe vorbitorul nesuferit. În această privinţă. înce- 

„ _puturile parlamentare. ale d-lui G. Pallade sunt 
“instructive; discursurile d-sale de opoziţie încontra 

2 

"O dată, de două ori se poate toleră, 'orce soiu de. 
vorbire: întrun parlament ; dar rădăcină nu prind 

regimului lui. Ioan Brătianu de pe la 1887. fiind 
“puţin gustate de. majoritatea Camerii de. atunci, 
'depuțaţii se înţeleseră între dânşii să, părăsească, 
sala şedinţelor îndată: ce d. Pallads se întindei., la. 
vorbă, -şi astiel vânjosul opozant a, fost, silit, să-şi! 
schimbe tonul cam suburbanal manifestărilor d-sale. 

„decât, discursurile, cari corespund cerinţelor epocei 

„„ Impresia că; judecata publicului cult asupra ora- 

„Şi câtă vreme corespund. acestor cerințe. 

- torilor noştri politici a, făcut în anii din urmă un 

" publice. 

nou: progres. şi a intrat în a treia fază, a.ei, se 
s 

poate dobândi din mai multe. simptome ale vieţei 
* aa 

.
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Şi mai întâi din faptul” carăcteristic că, pre- 

„cum unii. din oratorii renuiniţi ai -primei epoce âu. '. 

ajuns mai. târziu să fie consideraţi numai ca nişte 

" xotori 'şi să vază genul lor, de elocvenţă înlăturat 

şi înlocuit cu altul, tot aşa unii din'cei consideraţi 

ca oratori în epoca & doua încep â scădea în-ju- -. 

decata, “oamenilor şi. devin.oarecum declasaţi. 

Se 'nţelege dela sine că adevărații oratori, cari | 

au fost preţuiţi în epocele anterioare, şi-au păstrat 

valoarea lor: şi astăzi. Dar unde se şimte nuanţa 

__de progres în mişcarea, opiniei publice, este tocmai 

la, diferenţiarea ivită în privinţa: altora, cari astăzi 

nu mai întâlnesc favoarea de care se bucurase la 

început. Publicul de. mai nainte 'se mulţumeă, cu 

aflarea câtorva idei şi. cu expresia lor nimerită ca 

stil literar; astizi cere mai mult... Cate 

"De exemplu : d: Alexandru Djuvara, acelaş. d. 

Djuvara, al cărui merit oratoriu. pentru epoca.a- 

doua, l-am relevat în articolul precedent, ne pare 

acum : redus 'în apreţiarea publică. Pentru ca să-. 

poată, judecă, şi cititorii, vom-citi câteva părţi din 

ultimele d-sale discursuri. E 

„Waw fi drept să. ne ocupăm de cel: din şedinţa 

Camerei dela 21. Fevruarie 1902, fiindcă, în acea ! 

zi ne-.spune autorul. că. eră «cam bolnav», şi după 

modul cum 0 spune, trebue să:l credem. „Lată în. 

adevăr începutul vorbirii?  - IC aa 

Vă rog să binevoiţi a-mi dă câteva. minute binevoitoarea -. 

d-voastră ascultare, deoarece fiind 'cam. bolnav iu pot să fiu, 

“ajuţat prea mult de puterile „mele fizice; ca alti „dati. 30 

Adică, altădată, a fost ajutat prea mult de pute- _. 

vile d-sale. fizice 2— Evident, începutu: discursului - 

dsla 11902 nu e fericit. NE 

- Să ne mărginim dar.lă primul disefars rostit în, . 

nouă; Cameră liberală, la, cel din' şedinţa dela 29.
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Noemvrie: 1901. Aici. întâlnim - mai întâi cu plă- 
„cere una .din acele comparări, cu care oratorul 
făcuse la 1887 o. aşa de bună impresie literară. 
Vorbind acum, în: 1901,.de fuziunea grupărilor con- 
servatoare Carp-Cantacuzino din Iulie 1900, zice: . PR | - ” 7 E E a i 

- Întâlnindu-se orbul cu paraliticul,a zis paraliticul orbului: «Tu eşti vânjos, ai putere, poţi să mergi, dar nu vezi unde „să te duci; sunt paralitie, dar am şi isteţimea, minţii, am și "vederea ; ştiu unde'să mă 'duc. Să facem împreună o-tovă- răşie, să-mi: împrumuţi puterea ta de: mişcare şi eu iţi -voiu împrumută luminile mele şi astfel împreună ne vom complectă. 
"vieaţa şi vom străbate orce Crizăda n | -- D-lor, această tovărăşie, în caro orbul da mijloacele . sale de mişcare şi în care: paraliticul da luminile 'sale, n'a fost. de lungă. durată, i i a | Orbul a luat pe paralitie în spinare şi 'a inceput; să mâargă. Dar, în scurtă vreme, s'au: petrecut - două fenomene: Mai - întâi paraliticul s'a, ureat în capul orbului. | În al doilea rând orbul a simţit repede că terenul ii fuge cu desăvârşire de sub picioare şi a zis paraliticului: «Dar eu, de şi sunt orb, cred „că văd mai bine decât tine», şi astfe) S'a scuturat şi a anincat pe paralitie la pământ. " "+ Din fericire se pusese. în “mişcare trenul partidului liberal Şistrecând pe lângă paralitic, onoratul nostru şef d. Sturdza „a dat poruncă să :urce şi pe paralitie în trenul. guvernului, . i Şi astfel a venit (4. Carp) aci, în această Adunare, pentru „ca să avem plăcerea să discutim politică cu d-sa. Pa 

„+ Din punetul de vedere a] d-lui Al. Djuvara, com- „pârarea întrebuințată e un bun: mijloc de atac. Povestirea parabolei a, ieşit ceva; prea lungă, dar aluzia finală, la cartelul electoral este foarte hazlie. „să acesta ine pare a, fi sibgurul pasagiu de lăudat din tot, discursul ds atunci. Restul nu a, fost decât decepţie pentru cei mai. mulţi auditori. * De ce? Meritele relevate în articolul precedent. ca fiind „distinctive_pentru' oratorii epocei a doua au rămas aceleaşi la, “a. Djuvara: d-sa se fereşte. SI acum «de sonoritatea, goală a, banalităţilor, de aparenţa erudiţiei cu: citatele străine», vorba, sa. 

A
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urmăveşte şi acum «un scop politic precis», în cazul . 

de faţă .coinbaterea grupării: Carp-Nicu” Filipescu 

- şi indirect susţinerea grupării Cantacuzino-Take 

Tonescu. | a Mă IN 

Foarte bine. Dar dece nu mai produce efectul .. 

- dorit chiar înt”o Cameră, compusă aproape exclusiv 

din membrii partidului de care se ţine şi d-sa2— 

Fiindcă opinia publică cere astăzi mai mult dela, 

oratorii parlamentari, şi dih câteva exemple nega-: 

tive vom înţelege în ce direcţie stau înareptat 

pretenţiile.” E îi A 

În urmărirea atacului său, d. Djuvara adaogă: 

„Ştiţi, d-lor, că de obiceiu partidele politice; în răstimpul 

- dela o sesiune la cealaltă, şolii partidelor politice mai ales, 

nu agită opinia publică în afară de Parlament. 

__ Când cineva are putinţa, ca şei de partid, să se exprime 

“în Parlamentul ţărei, nu mai merge să cutreere întrunirile 

publice ca să-şi: exprinie ideile şi să-şi desfăşure. programul. Ă 

Un asemenea lucru nu se întâmplă decât în epocele turbu- 

rate, când opoziţia nu mai vrea să dea răgaz de iraiu guver- 

nului ș acest lucru nu:se întâmplă însă în timpuri normale... 

"Potuşi, a-lor, acesta oste fenomenul ce s'a produs : în răs- 

timpul dela sesiunea extraordinară şi până acum d. Carp, în 

fruntea” grupărei. junimiste, a pornit dela un capăt la celalt 

al ţărei, ca să -vestească tutulor că un eveniment politic de 

„cea îmai mare însemnătate se petrece. E E 

- , 

Imprudenţa acestei părţi a vorbirii d-lui Djuvara 

a tuebuit .să-i slăbească autoritatea de la, început. 

Niciodată un liberal cu principii n'ar fi “atacat 

astfel pe un conservator ; căci ţocmai liberalismul 

constituţional 'cere ca între ţară şi xeprezentanţii 

ei să fie contactul cel mai intim posibil şi întru- 

nirile publice cât mai dese. În deosebi după şcoala 

liberalismului din România, inșpirată” de O. A. Ro- 

setti, întrunirile „erau cerința de căpetenie a vieţei . 

politice, şi "vorba lai despre” ducerea în mijlocul 

maţiunii devenise un fel de clich€ ca şi. voeşte şi - 

+
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„dei. puteă,. lumâhează-te Şi. zei. fi. in ultimul mare | "discurs dela 2 Aprilie 1884, arecum testamentul. său politic, C: A, Rosetti. rosteşte între: altele ur. . mătoarele cuvinte: : - ' 
2 - S = 

E | Bincvoească a-mi spune câte intruniri au ficaţ d-lor (liberal- conservatorii sub conducerea” d-lui Lăscar Catargi) in aceşti “ :" doi ani ? Eu nu am văzuţ nici uha;-si i-am provocat mereu căci am voit: să-i văd .şi în mijlocul. naţiunii. a " “Au zis numai că „se 'duc în mijlocul naţiunii,. dar eu nu + am văzut pe nici unul. să, se ducă. Imi. pare, rău că nu sau "dus şi îmi “pare rău că niciunul din partidul meu nu se duce. decât numai când .sânt alegeri având pe prefect; la braţ. Mă ” plâng de amicii mei că nu fat întraniri publice. . ! 

„Dar ceea ce a sporit! încă simţimântul defavo- rabil al auditorului, este uşurinţa cu câre d. Djuvara făcea, unele 'afirmări de o. manifestă, inexactitate. „Ce e drept, această lipsă de cunoştinţă .de cauză Pa N a A ze je. . uw: 
n a putut-o observă decâţ elita. deputaţilor; însă desapiobarea oamenilor. culţi se răspândeşte imediat „SI. instinctiv” în „majoritatea - unei adunări fie ŞI „Mal “puţin culte, care astfel se urcă, în totalitatea 

. . ă . , . ” - . 2 . . „ 
Ă 

ei .la un: nivel Superior. fiecărui membtu în parte. Pe.cână &. Djuvara afirmă că e 
- / „de obicei partidele politice “în. răstimpul dela o: sesiune la cealaltă, , şefii partidelor .- politice mai ales. nu agită opinia publică în afară de Parlament, pi PR 

eră ştiut, de oameni cunoscători: în ale “mişcărilor - politice că; în „Anglia, ţara, model pentru manifes- „tările constituţionale, se ţin totdeauna numeroase; întruniri publice, atât în timpul sesiunii, cât şi în răstimpul dela, o sesiune la 'alta,: şi că, în” deosebi. şefii - partidului liberal divizat 'în două, „grupări Rosebery 'şi Campbell-Bannerinan (precum conser- vatorii erau atunci divizați în cele două grupări Carp, ŞI Cantacuziuno) caută care de cars să, explice în
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” întruniri publice: programul lor şi motivele disen- 

suni... | a e Mae 

'D. Alexandru. Djuvara: vorbeşte la, 29. Noemvrie 

1901. - Cinci: zile. după aceasta, 38/16 Decemvrie, 

„Lordul Rosebery, fostul şef al partidului. liberal, + 

ţine discursul său «imperialist» la, întrunirea dela, 

Chesterfieid, e deabia o lună după afirmarea apo- - 

„dictică a d-lui Djuvara, antagonistul lui Rosebery,.. 

Campbell-Banherman, seful partidului liberal în-, 

jamătăţit, ţine şi -el într'o- altă întrunire (30 De- 

comvrie/12. Ianuarie 1902) discursul răspuns la pro- 

“ gramul-desvoltat; de “Rosebery. II a 

“Lucrul e elementar, şi afirmarea, contrară a d-lui. 

Djuvara. devine aproape inexplicubilă, afară numai | 

dăcă,. d-sa.nu vrea să se mângâie cu vorba franceză. 

"- est agreable: d'avoii de Lespril,'on a toujours quelque - 

„betise”ă dire:" IEI 

' Din acest prim exemplu negativ încep a se lămuri 

. cerinţele” mai mări: ce publicul de astăzi le adre- 

sează, oratorilor politici: li se. pretinde: şi autori- 

tate în afirmările lor şi mai multă competenţă în 

chestiile de care se ocupă. Cine prin discursurile sale 

mu: inspiră încredere din-acest punct: de. vedere, nu 

mai întâmpină bună-primire din'partea auditorului. 

“Să dăm îndată un -al doilea “exemplu ;. căci tot. 

aşa de vulnerabilă. este o altă afirmare din acelaş . 

diseurs al-d-lui. Djuvara: - RE 

«Sa zis că partidul liberal, sub conducerea d-lui Dimitrio- ÎN 

„ Sturdza, şi-a trădat noamul, iar unul: din 'fruntaşii grupărei,. 

"4, Marghiloman, în semn” de protestare în contra acestei tră- 

dări de neam, citeă în Camera deputaţilor. faimoasa declara- 

ţiune.. de obstrucţiune.. semnată de d. Carp şi de gruparea :- 

"d-sale —'cel mai: anarhic act politic comis vre odată în fara” 

- moastră! Să SD a 

p- 

„= Cel mai anarhic! act politic din ţară noastră ? 

"Mai anarhi6 decât detronarea. lui Cuza-Vodă, de.
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- - 7 | . r- ; 
către cei trei ofiţeri, cu ştirea maiorului “Lecca 
dela garda, Palatului ? Mai anarhic decât procla- 
marea republicei dela Ploeşti de 'către fostul că- 
pitan Candiano-Popescu, ajutat de dă. Carada, 
Stanian şi alţii? Mai anarhic decât încercarea, unor 
conspiratori dela Mazar-Paşa, de a pune pe colo- 

„„nelul Dabija, în locul Domnitorului Carol? . i 
„Tonul afirmării d-lui Djuvara, este foarte dog- . 

matic, dar faţă, de: o asemenea nesocotire a -fap- 
telor din propria noastră istorie contimporană 

„credința, în afirmarea, d-sale 'trebue să fie : foarte 
sdruncinată. Ea se nimiceşte cu desăvârşire, . în- 
dată, ce în chestia, 'obstrucţiunii consultăm. actele 
parlamentare din alte: ţări, . şi poate nu este fără, 
interes să, ne oprim un moment la. acest nou fe- nomen al pazlamentarismului, presupunând că „noutatea, lui va justifică în ochii  cetitorului o paranteză heterogenă. *- m 

„ Declararea de obstrucţiune arată pretutindeni, nde se întâmplă (şi în zilele noastre s'a întâmplat; 
în -multe parlamente), că “opoziţia este hotăzită să întrebuinţeze toate mijloacele „prevăzute . în! regulamentul ::desbaterilor” pentru. a zădărnici o lucrare sau a sdruncină o situaţie de guvern, pe care le crede excepţional de păgubitoare intere- „selor obşteşti. Din. capul locului se pare; evident, că întrebuinţarea: unei. proceduri. regulamentare, puse .sub controlul: prezidenţilor -de Cameră, şi Senat, este prin chiar firea, sa, diametral opusă unei acţiuri anathice. + a e : __ În contra obstrucţionismului guvernele şi majo- rităţile au totdeauna. remediul - gata: să, modifice „regulamentul desbaterilor. parlamentului, dacă au curajul şi puterea morală, de a o“îace. Unde mo- tivul obstrucţiunii este un -âdevărat interes de cultură sau de demnitate a statului, opinia gene- 

x 
N
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rală va, fi aşa de pronunţată în favoarea: opoziţiei, 

„încât guvernuli cu toată majoritatea, sa, .parlamen- 

tară nu "va aveă, curajul să modifice regulamentul - 

pentru a năbuşi rezistenţa, nici să disclve panla- 

mentul, ci va fi silit ssă se retragă; unde din 

contră opoziţia, obstrucţionistă nu este purtată 

de asentimentul ţărei, va îi uşor învinsă prin.0 

modificare a regulamentului sau prin disolvare; 

sau prin răbdare. e 

Obstrucţiunea irlandeză în parlamentul. englez 

de acum 5 ani a fost simplu înlăturată prin lăr- | 

girea, : autorităţii: «Speakerului». şi  întroducerea 

«cloturei» ;: obstrucţiunea socialiştilor şi a câtorva  . 

liberali din parlamentul german în contra legii . 

vamale (Noemvrie 1902) - a fost asemenea biruită 

prin modiiicarea, „regulamentului. Din contră în 

acelaş parlament (Martie 1900)/ clericala lege, 

«Heinke», care voiă să întroducă censura poliie- 

nească în materie de axtă, a trebuit să cedeze 

înaintea obstrucţiunii liberalilor şi! să-şi schimbe . 

. paragrafele -supărătoare, iar în Fevruarie.. 1899 

ministrul Banfiy a căzut: dinaintea obstrucţiunii 

ultra-liberalilor din Pesta, cari îl acuzau de ne- 

onestitate politică ;, şi slava, Domnului, nici Anglia, 

nici Germania. poate nici: chiar Ungaria nu sunt 

state- anarhice!. ... i 

De. aici se înţelege destul:.de clar, pentru ce. 

afirmarea, d-lui Djuvara, -cu.. tot tonul. autoritar 

cu -care a, fost. rostită, n'a avut nici.0o autoritate. 

Dar ea. n'a avut nici măcar abilitatea obişnuită, 

care se găseşte dealtminteri la „oamenii politici 

de felul-d-lui Djuvara. o Aa 

Noi în revista “de. faţă facem cu desăvârşire 

abstracţie de desbinările paxtidelor. politice, şi ne 

este indiferent, dacă d. Djuvara vorbeşte ca actual 

:.. Sturdzist sau. ca fost drapelist sau 'ca viitor
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” “ fovruarist, Noi. examinăin numai din punct de. vedere al. oratoriei „Mijloacele întrebuințate în . vorbirea d-sale .şi lei, judecăm după efectul” lor „asupra auditorului. „Din acest punct; . de vedere „citarea unui eveniment politic," pentru: care de- „„€lari responsabil pe adversar, trebue să fie făcută “cu exactitate şi cel puţin cu .o aparenţă de ne- „Părtinire: altfel. vorbirea. ta -s6 izbeşte de con- „- Stiința auditorului Şi te vatămă, pe tine în loc să, „ Vatăme pe:adversar. . .. aa „"D. Djuvara, face responsabili „de «faimoasa de- __ clarare de obstrucţiune» numai pe d. Carp şi „ «gruparea, d-sale». Însă, toată lumea, ştie, “că acea declararea fost semnaţă, şi de d. Cantacuzino cu gruparea, d-sale: ŞI că: discursul “cu care a însoţit „d. Mârghiloman cetirea, actului în Cameră, a fost foarte cumpănit; pe când” discursul “cu care l-a: însoţit d.. Cantacuzino în Senat, a fost. foarte violent. :. Lumea, Politică. niai ştie, . şi d. Djuvara, „nu 0 poate. ignoră. că declararea, obstrucţiunii fusese desbătută, 'cu: unii : <drapelişti» amici ai » d-sale şi că, la, însăş redactarea textului, în: seara. =: 46:15 Martie. 1899, -a luat parte şi q.: Emil. Costinescu în: numele lor Iacă, pentruc6 :d. Djuvara, cu atacul său dela:.29 Noemvrie. 1901 nu a, fost fericit, ci. din contră s'a spus pe. 'sine. însuş înţr'o lumină, îndoidasă, faţă de „ Cameră. Asemenea nuanţe oratorii ax fi trecut poate ”- neobservate acum 20 de ani, arti trecut “nepe- „„.= depsite acum 10 ani, au avut însă astăzi efectul: imediat; de a, micşoră, pe autorul lori 'la21887 d. Alexandru: Djuvara a putat fi un orator. ascultat, „la 1902 ny mai este decât tolerat. - 
>.» La acest simptom al, progresului judecății s6 mai 2 Mlaogă altele, şi printre ele- trebue. să semnalăim -
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şi făptul ostensibil, că idealul urmăsit de oratorii 

politici mai tineri se deosibeşte. aşa de mult de... 

. modelele. anterioare; 

Precum. distursuri 

să fie-ascultate de amici Şi de adversari cu.o atenţie 

particulară, care le, “pune ca'autoritate mai presus 

de altele, tot aşa tinerii deputaţi caută în vorbirile 

lor să se distingă, pe lângă forma literară,--prin- 

cea mai documentată exactitate .şi prin 0 mâni- 

festă, dorinţă de nepărtinire. Ei tind astfel să rea, 

lizeze riguroasele condiţii ale antichităţii romane, .- 

de care. ne vorbeă articolul citat al d-lui Mehedinţi. - 

-adecă de a fi “mai întâi „viri boi în limitele po- 

'sibile ale accepţiunii pairlamentâre, şi apoi dicendi 

periti după cerinţele -literare. -.“- e 
pe 

Dacă studiul de faţă. ar îi avut de obiect o ex- 

unere a. întregei noastre oratorii politice aşă cum. 

Sa, desvoltat dela promulgarea Constituţiei încoace, 

el ar fi'trebuit, orcât: de: neînsemnat este, să se 

"ocupe de mulţi alţi oratori; ar fi trebuit, d. ex. si 

le d-lui Carp au ajuns astăzi 

se ocupe, de răposatul Gheorghe Vernescu, poate... 

"şi de.G. Costaforu şi de Vasile Boerescu, în Orc6 caz 

de analiza, procedării celui rai strălucit, orator al . .: 

României contimporane, ă d-lui Biwbu Delavrancea, 

alături poate şi de două'celebrităţi liberale în viaţă, 

de d. Nicolae Fleva «tribunul« şi de d. Petre Gri | 

“dişteanu «najţionalistul» ae - 

“Dela. acesta, din' urmă, 'cu emfaza “teatrală a 

vorbirii sale, a rămas mai: renumit toastul ridicat -. 

dinaintea, Regelui la un banchet din Iaşi. (6. unie - - 
S 

1883), în care, vorbind de inima celorlalţi Români 

absenţi dela banchet, face să: selipească,. înaintea, | 

oaspeţilor «pietrele preţioase cari lipsesc încă, din .: 

coroana lui Ştefan cel Mare». Cel dintâi, tribunul, 

totdeauna gata la vorbă» fără multă reflecţie, numai
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«să poată amestecă, violarea Constituţiei, decentra- lizarea, şi libertăţile publice, a rămas prototipul retorului democrat, uneori popular, alteori plebeu: popular, când la întrunirea publică din 5 Noemvrie 1895 în sala Băilor Eforiei, după; 'ce devenise pentru primă oară ministru întrun cabinet liberal, exclaină: _ . | _ Ă „ | fo IE 

Lanţurile ce lo avem în mână cu legile “conservatorilor, le aruncăm sfărâmate la picioarele d-voastră ! sânteţi liberi! 

plebeu, când în şedinţa, Senatului dela:7 Decemvrie 1899, după ce devenise pentru a două oară mi- nistru, de astă, dată, întrun cabinet . conservator, . „se. plânge că a fost tratat ca, un. 

e. 
cal de tramway, 

Dar cercetarea, de faţă, n'a, avut din capul locului „menirea să, se ocupe de aceste interesante- amă- nunte,. ci să arate numai evoluţiunea opiniei pu- blice în judecarea, 'oratorilor noştri, şi prin urmare „a trebuit să se oprească mai ales la, acele exemple, „cu. ajutorul cărora, se poăte lămuri -vâriaţiile  ju- decăţii; de aceea, s'a şi oprit aşa; 'de :mult; la, dis- „cursul. d-lui Alexandru Djuvara, care de:altminteri „nu ar fi meritat atâta, atenţie. -- Din acelaş punct de vedere suntem acum datori să mai adăugăm un ultim simptom al progresului îh epoca actuală, şi anume siguranţa cu care oa- moenii culţi ştiu să, tragă, linia de demarcâţie între oratori, retori şi limbuţi. Căci şi de aceşti din urmă - ne-a fost dat-să avem în parlament: decând_cu sporirea, numărului deputaţilor şi senatorilor. dela „1884, şi ne rămâne numai să cităm câteva, exemple Şi despre acest grad inferior al darului. vorbiti, "orcât .de mare ar, fi distanţa ce-l: desparte de celelalte. . ta ” NY
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„Ca model poate sluji discursul d-lui 1. Brătescu 

din şedinţa, Camerei dela 21 Noemvrie 1900,-dis- 

curs foarte lung, precum: dela sine se înţelege. lată, * 

indroducerea : a e | 
. , - 

| D-lor deputaţi, am îndrăsnit să iau cuvântul cu ocaziunea 

” răspunsului la mesagiul “Tronului în calitatea mea, de deputat 

independent al Capitalei, -pentruca cu această ocaziune să vă 

fac cunoscut cugetările mele asupra situaţiunei de azi a ţării 

şi a conducerei administraţiunei ţării dela 1866 până astăzi, 

* precum şi asupra situaţiunei guvernului de astăzi şi cea ce 

trebue să facem pentru viitor in această țară, o 

După un început aşa plin de perspective impor- 

tante;: onorabilul deputat intră în oarecari „consi- 

derări istorice. ”. 

N ” Pa - - : 7 

D-lor; ţara aceasta lăsată nouă de vitejii' Domnitori ajunsă 

po urmă sub specula fanarioţilor, a fost deşteptată ls 1821 

„de viteazul Tudor Vladimirescu. A 'venit revoliţiunea dela : 

1857 care a râgulat organizarea ţării. Divanul ad-hoc, între 

„principiile cele mari pe care le-a emis, a fost: unirea ţărilor 

1 surori. „a . E 

Aici discuisul este. certat cu gramatica; dar nu 

face nimic, fiindcă, se împacă îndată cu ea în-pro- 

poziţiile următoare : - | 

" Căci celelalte 4 țări „surori; Transilvania, Bucovina, Basa- 

rabia, Dobrogea erau snb dominaţiuni străine. Şi eu susţin 

aci înaintea “D-tră cu istoria în mână că Dobrogea esto a. 

noastră, este pământ românesc, şi nouă ni se cuvine, nu numai 

pentrucă figurează în vechile. hrisoave domneşti, dar încă 

pentrucă acolo' găsim. urme de ale strămoşilor noştri Romani.” 

Time de ale strămoşilor. noştri “Romani găsim 

"si pe ţermurile Rhinului.; dar asta nu facâ nimic, 

- discursul îşi urmează neobosit "drumul spre istoria 

mai nouă... i ă a. 

Odată d. Fleva îmi zice: dar nu te-am văzut, Brătescule, 

“ în cap la întrunire, sau: la discursuri sau la pretenţiuni. Da
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am răspuns, nu m'ai văzut, fiind-că am fost din cast în casă » ca” să-ţi -adue poporul :ca să:te aplaude. Am făcut servicii . . e] . e. . EFE) . So . : . 
partidului liberal şi partidului Conservator şi i-am servit cu „credinţă, N . IN 

"In mijlocul .acestor. revelaţiuni de: politică ge-" i nerală, : deputatul Capitalei ne “face şi nişte. des- tăinuiri mai: intime : E 

Am avut curajul la 1884, în casă la repausatul Mavrus, să Spun : confrații mei: liberali de cari m'am despărţit să-mi dea - voe:să-i întreb, de unde fac cutare “şi cutare cheltueali? Eu = * - îusemnez în carnet tot ce cheltuesc: şi totice câştig, şi când! fac o rochie nevestei, trebue să muncesc 7 luni ca să o plă- „-teşe. Şi atunci, m'am trezit Cu Spargerea' casei şi mi-a furat : şi. carnetelă care erau însemnate cu note stenografice, şi nu le-a: putut servi la, nimic ; mi-a furat şi bijuteria rămasă de - la răposata mea mamă, şi n'a păgubit, de câteva mii de lei N drept răzbunare. 

__ Şi aşa curge 'vorba mai departe, şi în Monitorul oficial acest, singur. discurs umple, 26 de coloane. . « " 
i - „Dar bine, d. I. Brătescu este alesul Bucureştilor, este membru | în . comitetul clubului iinei grupări „politice. cu; aspirări. de :partid istorie ? Ce are a face? Aceasta nu contribue întru nimic la, creştereă valorii “d-lui Brătescu, care consistă, | mai cu deosebire în naivitatea cu care vorbeşte 3 pretutindeni, despre toţi -şi “despre -toate..” | De acelaş rang cu -d.' Brătescu, de ŞI cu mai - puţină, întemperaitia linguae (după 'Tacitus), este un alt “deputat -din Camera, conservatoare de la: 1899, d. V. T. Cancicov, „care în şedinţa:.dela 13 „Iunie îa, pentru prima. oară cuvântul ca să 'susţie validarea propriei d-sale „alegeri, p6 care însă ni- „meni nu o contestă, în. contra, căreia, nu. se. ridi- | “case:nici '0 obiecţinne ; dar d-sa vreă, să se amestece „cu "orce preţ în vorbă, să se afirme dela început; ŞI asttel declară, deputaţilo» ocupați cu verificarea : 

+ 

S
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„Pentru că D-voastră, prin operaţiunea-pe. care o faceţi, 

“ strocuraţi ca. priritruin filtru ceea 'ce a eşit bun din alegerile 

actuale, aş voi ca alegerea mea, rezultatul cinstei ce am avut 

de a fi trimes în mijlocul D-voastră, să- nu fie bănuită că 

s'ar fi strecurat prin vr'o eroare sau violare de lege. ..-. 

Filtru ca, filtru, dar -mai multe exerciţii de sin- 

taxă, în tinereţe n'ar fi stricat, căci atunci d::Can- 

„cicov ar fi scăpat: poate de confuzia de a zice: 

«alegerea mea, rezultatul cinstei: ce- am avut de 

a fi trimis în mijlocul D-voastă», şi ar fi zis vice-. 

versa,: cinstea ce am avut do a fi trimis în. mij- 

"locul D-voastră e rezultatul alegerii mele... -. 

Tot în acea. Cameră conservatoare, în : şedinţa 

dela 21 Iunie 1899, se“ înfăţişează un al 3-lea nou 

deputat: de speța dilor Brătescu ' şi: Cancicov,. d.. 

Aurel. Eliescu din Craiova, şi-şi inaugurează ca- 

riera parlamentară, „astfel : | 

Domnilor, am cerut cuvântul la acest $ (al adresei) şi ţin 

„să declar dela început; că voi votă pentru acest $ cu inima 

deschisă, fără reticenţe' şi fără rezerve ; în acelaş timp îmi 

daţi voe să fiu sincer un; moment. - pr ' ra 

Se vede că alesul Craiovei nu este sincer de 

obicei: dar fiindcă în acel moment îşi cere voe. 

- să fie sincer, urmărim cu atât. mai mare interes 

manifestarea, sincerităţii d-sale : Sa 

__ANe găsim în acoastă Cameră 83 deputaţi 'noi, şi fiindcă 

ne găsim la răspunsul la mesagiu; deci la inventarierea 

„capitalului politic cu care am venit, eu tânăr, eu nou sosit 

“în parlament sunt dator să motivez, ete. DR 

Adică, deoarece este vorba. de Adresa la Tron, 

'se cuvine să se aducă în. deosebi la cunoştinţa | 

Regelui -inventarul capitalului politic, cu care a. 

venit d. Aurel Eliescu dela Craiova în parlament. 

“Noui, ne pare rău că nu im găsit în vocabularul 

i "P. Maiorescu. — Critice, Vol. IIL. ” - 15
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S 

limbei române o. expresie mai politicoasă pentru 
a, deosebi pe aceşti trei 'parlamentari de oratorii 
şi retorii citați mai înainte; i-am! numit limbuţi 
sau guralivi, şi. amândouă cuvintele sunt prea, îa- 
miliare. Dar cum să le zicem pe româneşte ? Limba 
noastră e înrudită, cu frumoasa, şi! sonora limbă, spaniolă, şi. acolo «cuvântul» se numeşte. palabra, „ portugez palavra (vezi Diez, dicț. etimol.. al lim- 

„belor romanice), şi, ce e drept, noi am -format de 
aici un anume derivat, chiar cu un sufix turcesc; 
dar şi acesta, cu tot aerul său exotic, este prea. 
puţin politicos. . a. DN 

Ne pare cu'atât, mai rău. cu cât de altminteri se:cade să păstrăm un fel de recunoştinţă D-lor Brătescu-Eliescu-Cancicov, cari în vremuri aşa de grele ne-au făcut, să, petrecem cu atâta veselie. 

Dar e timp să, terminăm cercetarea de faţă şi să încercăm a ne 'da seamă, de cauzele: care au "produs dela, 1899 încoace faza din” urmă, faza, ma- turităţii în judecata, publicului nostru asupra, ora- toriei politice. N a - „Cauzele normale ale evoluţiunii părerilor men- “ţionate -la, tranziţia, dela, epoca dintâi spre cea de-a „doua, vor îi lucrat asemenea, la transiţia dela epoca, : a doua spre cea de astăzi : sporirea discursurilor,, experiența mai maie, creşterea numărului celor „ieşiţi din universităţi, deprinderea cu analiza, Cri- - tică a ideilor. . - | i E 
- Dar la aceste trebue: să se Îi adăugat şi aici o puternică împrejurare externă, care să fi întrodus în judecata, multor. oameni una şi aceeaş notă caracteristică : nemulţumirea cu simpla formă, lite- rară şi căuțarea, unui fond de adevăr real, de sin- ceritate şi de competenţă. - - . o Această puternică, împrejurare externă, credem
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că a fost calamitatea finanţiară. şi economică îs- 

bucnită în anul 1899 şi nu încă deplin înlăturată. 

în momentele de faţă. .Secetă, xecoltă. rea s'au 

pomenit de mai multe, ori în, țara Românească ; 

coincidenţa lor cu 'o. situaţie. anevoioasă a pieţei . 

finanţiare din Europa nu va. îi îost nici ea pentru. 

prima oară de constatat : dar gradul excepţional, 

la care au ajuns aceste nenorogite, fenomene în |. 

decursul anului 1899, adaosul. âltei coincidenţe din 

politica, noastră, internă, - căderea, unui. guvern. li- 

beral- compromis şi instalarea unui guvern conser-: 

vator. insuficient — toate aceste au, adus tânărul 

Stat suveran la marginea unui, abis, unde îşi putea 

„pierde onoarea şi care în orce caz îi- ameninţă 

demnitatea, dacă nu. existenţa... Uşurinta, cu.Care 

pănă atunci se putuseră contractă şi în parte risipi. 

împrumuturile statului, trecuse-peste limite: deabia. - 

prin o ultimă opintire. se găseşte o-scăpare mo-. 

mentană, în condiţii penibile, şi guvernul de atunci 

nu ştie să împiedice. cel puţin umilirea ce'i-o im-. 

pune un aventurier Străine 

De mult se ridicâseră glasuri izolate <în.contra 

direcţiei de astăzi a, culturei române», şi un studiu 

din Convorbirile Literare dela. 1868 1), violent în în- 

dignarea lui, atrăsese încă, de atunci luarea, aminte 

asupra formelor goale “ale «plebei de sus», cari 

nu s6, vor mai, puteă .plăti din zilnica muncă a 

«poporului de jos»... . ÎN aie 

Ti, 1899 catastrofa, s'a ivit;. dar s'a ivit: numai 

"şi nu ne-a cotropit: Căci în cugetul . tutulor oa. 

menilor politici ai ţării “noastre, dela cel „mai 

“neînsemnat ministru . pănă la cel. mai însemnat 

deputat, fie conșervator. îie liberal, s'a, arătaţ . 

deodată. cu „putere simţimântul.. de. datorie şi ho- 

tărtrea, de a scăpă: cu orce preţ onoarea statului. 

Vezi vol. I, pag. 143 şi urm:.
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'Voate jertfele cerute, impozițe, reduceri şi supri- 
mări, au fost: aduse în timpul. cel mai scurt, Şi 

„acum, după deabiă patru ani; o parte a :vechei elasticităţi începe a, se redobândi şi o pante a 
vechiului credit a se restabili). * - 
„„ Experienţa a fost. amară, şi puţini oameni vor 
fi. rămas în România, cari să nu fi suferit direcţ 

- Sau indirect de nepilduita, criză. Dar şi efectul 
experienţei asupra, cugetelor. generaţiei, în. care 
„sa întâmplat, . sperăm că, va, îi: pentru un şir de 
„ani din cele mai salutare. Judecata publicului s'a, 
rectificat întru câtva; retorica politicianilor super- ficiali întâmpină mai multă împotrivire; cererea, 
unei conduceri a statului din. partea, oamenilor 
competenţi . şi încercaţi ' devine mai simțită, şi toată manifestarea, politică, va îi de acurm înainte 
ceva mai .riguros examinată în prevederea rezul- 

“tatelor practice. Viaţa noastră, - constituţională 

7 

începe în sfârşit 'să fie: serioasă; sta, deşteptat înţelegerea. că, “îndărătul programelor şi discursu- rilor politice se ascunde o viitoare îndreptare sau 
o viitoare suferinţă, şi că vorbele rostite în Cor- 
purile, legiuitoare se traduc uneori în fapte, care alcătuesc însăş istoria țărei. - a 

După această nouă, măsură, se judecă, acum şi oratoria: discursul nu mai are tiecere decât în măsura, competinţii 'şi autorităţii celui ce-l pro- nunţă; îmbelşugatele înflorivi : literare, afirmările nemotivate, necum frazele înşirate. fără, rost-nu mai :pot întâmpină vechia favoare, poate. nici vechia indulgență. Da 
“> Şi astfel noi, publicul, am ajuns să simţim mai exact deosebirea, valorilor: parlamentare: ascultăm pe oratori, surâdem. la retori şi râdem de limbuţi. 

    

__1) Insă la 1907 a izbucnit a: doua, catastrofă, mişcarea ţărănească, în parte din aceleaşi cauze, de cure vorbeşte studiul citat înui sus,



„ PENTRU JUBILEUL DE 40 DE ANI: AL 

„> REVISTEI. «FAMILIA» 

(27 MAI 1904). - ă



y 

Este un fapt foarte îmbucurător, că o. revistă 

română a ajuns la, al 40-lea an al existenţei sale 

şi mai ales, că a putut trăi atâta timp. în regatul 
ungar. - „i DI ai A 

Îmi aduc aminte de vorba unui gernan “poso- 

morât: noroc aim avut totdeauna, dar fericit nam. 

fost nici odată. Ea DR 

- Românul este înzestrat: cu un cuget mai senin; 

el poate zice despre: tot trecutul său: noroc n'am 

avut nici odată, dar fericit mam simţit une ori. 

„Că «divul» hraian ne-a adus tocmai în Dacia, şi 

ne-a, lăsat într'o provincie aşa de expusă, încât 

Aurelian cu lumea oficială au'şi părăsit-o după 

oare 'care timp, n'a fost mare noroc. Dar că din 

nomolul migraţiunii atâtor popoare, cari ne-au 

bântuit de atunci încoace, sa diferențiat şi s'a în- 

_chegat; neamul românesc în- greauă luptă pentru 

"existenţă: acesta este primul moment de fericire 

îm istoria noastră. _. - | 

Că, situaţia geografică ne-a condamnat să stăm 

în drumul Islamului, când acesta a voit să treacă 

Dunărea spre cucerirea Apusului, p'a fost tocmai 

noroc. Dar că Voevozii noştrii în luptele lor cu 

- Murcii au ştiut să ne păstreze religia creştină şi 

să ne ţie astfel în legătură cu popoarele de pro- 

gres ale Europei, e o nouă fericire în desvoltarea 

noastră, | e 

Că în secolul al-18-lea politica, dinastiei Habsburg



” Saeculare, traducere română, 

Constantin Ollănescu, vol. I al operelor complete 

3 

- Quintus Horatius Flaceus:. 0de, Epode, Carmen 

în versuri de Dumitru 

ale lui Horaţiu. (Bucureşti, editura Socec, 1891). 

(Articol din a; 1897). 

Printre cei ce se'mai ocupă la noi de literatură, 

“este lucru ştiut, că d. D. O. Ollănescu traduce poe- 

 ziile “lui Horaţiu: în româneşte. Cele mai rhulte din 

: aceste poezii au apărut în Convorbiri literare, şi înde- 

langata lucrare a d-lui Ollănescu se vede că a ajuns 

"acum la bun sfârşit: traducătorul ne prezintă întrun 

tim volum al “operelor cemplete ale. lui Horaţiu 

” toate Odele, Epodele şi Carmenul Secular al ele- 

gantului .şi cu multă, înţelepciune lumească înzes- 

tratului poet latin: - a 

"Totodată a -apărut din volumul II într'o ediţie 

separată, «Arta poetică». (Ad Pisones).. Volumul IL 

va mai cuprinde Satirele, iar volumul LII -şi cel - 

din urmă Epistolele şi un studiu asupra lui Horaţiu. 

Imerarea d-lui Ollănescu este în or-ce caz foarte 

conştienţioasă- Înţelesul cuvintelorzeste urmărit şi 

reprodus cu Vuare. aminte, : caracterul. general al 

-fiecării poezii, epoca şi împrejurările concepţiunii 

ei sunt totdeauna: arătate, numeroase note, 'com- 

pilate din întreaga literatura Foraţiană a; străină-
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tăţii, explică amăuntele istorice, mitologice, genea- logice, etc. Literatura, română “se îmbogăţeşte cu o carte, care pune şi pe cititorii, lipsiţi de cultura clasică în stare de a, cunoaşte bine opera, şi în parte -epoca lui Horaţiu. A a 
Traducerea d-lui Ollănescu este în versuri rimate, şi. prin aceasta dă neapărat ocazie la vechia, con- troversă, dacă e mai bine să se reproducă poezia - clasică, latină, şi greacă, în' metrul ei antic sau e mai .uşor. asimilabilă timpului nostru prin: ritmul. - şi rima, limbelor moderne. - E E . Puţinii cunioscători riguroşi ai clasicităţii şi mai numeroşii imitatori. (fără, judecată proprie) ai celor dintâi .se vor pronunţă, pentru forma, antică, lipsită de. rime. Ceilalţi “(şi după. părerea” noastră, majori- tatea) vor aprobă pe d. Ollănescu, care a preferit să facă, traducerea, sa: mai lesne primită, de gustul modern-prezentând:o. sub forma, obişnuită, a, rimei. In literatura, noastră contimporană, metrul antic a fost încercat: de-'d:' Bodnărescu în: Epigramele săle „scrise -în hexainetie, 'unele 'în distihe de un hexametru'. şi :un pentametru.: Ca probă pentru efectul ce "1 pot produce âseinenea, versuri, cităm |. din acest; autor: câteva, exemple : i 

+ 
Draga-mi e tristă, albastra'i privire în lacremi se stinge; . „„Fug în grădină : viola -stropită, cu-rouă "i, frumoasă... 

*. 

- Mii de primejdii aşteaptă la drumuri cârid noaptea au'i lună, „Greu. opinteştă po căi călăuzul Şadeş nu cunoaşte .  -: , "Câmpul în dreapta, pădurea din stânga, nu 'n faţă cărarea.. | - Dară, iubito, pe-a 7obilor cale "vin: sigur latine: --. 
) - . 

" Draga do' ţi. lauzi, să n'o asameni' cu. mândrele „stele CR - - *-Că-şi asar'am văzut una căzând de pe cer. 

i În să: încercarea, :d-lui.. Bodnărescu pare -a, fi fost apreţiată numai în cercul restrânsal câtorva prieteni 
A
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* . 

de la «Junimea» literară din laşi, în publicul cetitor 

a trâcut nebăgată în seamă şi în'poeţii mai tineri 

n'a găsit imitatori. ..., i Da 

O admirabilă odă «în metru antic», -una singură, 

o avem dela, Eminescu. E scrisă în strofe de patru 

versuri trocheo-dactilice, se 'nţelege nerimate,. cu 

încântătoarea cadență a unui versus adonicus la: 

“Nu credeam sii 'nviţ a muri vr'odată; .-.- 

“ Pururiţtânăr înfiişurat în' manta'mi,.- .! 

Ochii mei înălţam la, steaua . 

| Singurătăţii. 

„Când deodată tu resărişi în cale'mi, . 

Suferinţi tu, dureros de dulce! 

Piină "n fund biăui voluptatea morţii . 

. : Ne'ndurătoare. 

Jalnie ard de viu chinuit ca Nessus, - 

Or ca Hercul înveninat. de haina ; 

Focul meu a'l stinge nu pot cu toate 

- Apele mării.. 

De-al meu propriu vis mistuit mă, vaiet, - 

Pe-al meu propriu rug"mă topese în flacări.:. -- 

Pot să mai re'nviu luminos dinel ca 

: aa » Pasiirea Phoenix? 

-"Piară'mi. ochii turburători din cale, . 

Vino iar în sân, nepăsare tristă : 

Ca să. pot muri liniştit, pe mine , 

e - Mie redă-mă! = * . 

Dar Eminescu este unic: a cere de la traducă- 

torul lui Horaţiu să reproducă toate “poeziile au- 

torului latin în asemenea limbă, şi ritm, ar însemnă 

a cere de la un traducător să zămislească în firea 

sa intimă toate feluritele dispoziţii sufleteşti. a le - 

altuia şi să le. renască apoi, să, le creeze din nou 

în o altă limbă —:lucru imposibil dela, un modern
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la un antic. Sa, putut, face cevă analog de Sehle- 
gel pentru Shakespeare şi de Gildemeister pentru 
Byron cu ritmele şi rimele lor moderne, dar nu 
credem că s'ar puteă, face pentru un poet ântic. 
Traducerea, lui Homer în hexametrele germane a 
le lui. Voss este înţepenită, Odele în metru: antic 
ale lui Klopstock şi ale prea, corectului Platen 
n'au încălzit publicul. german. şi au tost obliterate 
chiar de lirismul rimat al lui Heine şi al lui Lenau. 
Ba s'a, întâmplat mai mult: anume pentru Horaţiu 
a plăcut şi sa răspândit traducerea - germană a 
lui- Giinther în Versuri rimate. Cei .ce cunosc 
limba germană, vor putea, judecă efectul din urmă- 

„toarele două strofe a. le odei ctre. Postumus !) 
(II, 14): Da . 

Ach Postumus, es rinnt în sechnellem Lauf . 
Der Jahre Strom ! Der Stirne distre Falten 
Und jenes eisernen Geschiclkes Walten . 

Hiilt kein. Gobet, kein Flehen auf, 

e 

Wir miissen von der holden- Gattin scheiden, Vom heimatlichen Hcerd, vom theurer Flur.; . 
Kein Baum; den -wir gepilanzt — Cypresse. nur, Die trauernde,..wird uns begleiten. 

_ Departe de a se fi lăţit metrul antic chiar în. literatura germană, cu toată, cultivarea, intensivă a clasicităţii încă din evul, mediu. pănă astăzi, deveniseră din contră, populare în evul mediu multe „poezii latine modernizate. prin. adoptarea, rimei. Se introduceau mai întâi cuvinte latine în' poezii 
  

1) De cel numeşte d.. Olinescu Postumius ? Ce e drept, numele obişnuit al mult lăţitei familii este Postumius. Dar în Horaţiu, 'ca. şi în Ovid, se păseşte şi Yorsiunea Postumus, şi oda în chestie î] numeşte Postumus, fiindcă cuprinde în versul ei dintai de două ori vocativul Postume, Postume, ceea ce arată un nominativ Postumus şi nu Postumius.
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populare germane cu un straniu efect de rimă, d. 

e. în cântecul lui Huss: 

O Johannes Huss, 
Armer Dominus, 

Seuizest ach. und. wel, 
Armer Domine. 

Sau în cântecul studenţilor germani de astăzi: 

Tres -faciunt collegiiin, | 

Zei sitzen, einer geht herum, etc. 

Dar apoi. întregi, poezii latine se făceau rimate: 

şi deveneau astfel populare. Cităm. d. e. următoa-: 

rele versuri dintr'un Fasinachistied de la 1414, nu 

fiindcă sunt deosebit de frumoase, ci fiindcă ajun- 

seseră a fi foarte răspândite:. | | 

- Edit nonna, edit clerus,. 

Ad edendum nemo serus, - 

! „ Bibit ile, bibit illa, 

Bibit sovus cum -ancilla, 

- Bibit abbas cum priore, 

Bibit coquus 'cum factore. 

Et pro Rage ot pro Papi : 

Bibunt vinum sine aqua, 

Et pro Papa et pro Rege 

Bibunt omnes sine lege. 

Bibunt -primum et secundo,. 

Donee nihil sit in fundo.. 

Mai amintim poeziile latine rimate, care se cântă 

astăzi în toate corporaţiile studenţilor germani : 

Gaudeamus igitur, Dulce cum sodalibus, Mihi est 

propositum, etc. Da 

„După această predilecție a gustului literar în 

veacul de mijloc şi mai ales în marea majoritate a 

contimporanilor noştri, nu putem decât să aprobăm 

pe d. Ollănescu pentru adoptarea ritmelor şi rimelor 

moderne în traducerea lui Horaţiu. Ca, dovadă de
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impresia produsă, prin acest fel de traducere, citim 
aici. oda XXI din cartea III ad amphoram (volumul 

„d-lui Ollănescu, pag. 243): | 

UNEI AMPHORE 
O tu amphoră iubită, născută mtr'o zi cu mine, 

, Pe când, Manliu. Consul sta, 
„De ascunde 'veselia or tristeţea ?n sân la tine, 

- Sau mânia de-ai purtă,. 
Or nebunele amoruri sau uşorul somn, coboară ! 

Căci. or cum ne-ar amăgi, . 
În această zi ferico Massicul, seumpațţi comoară, 

Vrednic este-a ne'ndriăgi. - " a 
Vezi Corvinus porunceşte, vin de?i toarnă-o. cupă plină: - "De-al-tău sânge 'mbiătrânit, . . DE „Şi de darul tău nai teamă, de, şi lui Socrat senchină, Că-va fi nemulţumit: - | 
"După cum 'se povesteşte chiar bătrânul Caton, care. _ Fost-a om de cumpăt plin, 
Îşi dedei ades virtuţii o focoasă "mbiărbiltare 

„__ Golind cupele: cu vin! 
Tu înfrângi pe nesimţite printr'o-blândă siluire - Cele mai trufaşe firi, - SI i Ta glumind poţi da pe faţă a "nţelepţilor gândire . Şi-a lor tainice simţiri. ... Ma 
Tu poţi să redai speranţa sufletelor riisbătuto 

De dureri şi de nevoi ME . Şi din cei fricoşi poţi face, când îi laşi să te săruto, . Oameni mândri şi eroi!. a. 
Iar noi vom rugă pe Bacehus şi pe Venerea iubită, Zina dulcei destătări, .- i ” Şi po gingaşele Graţii, răsădite de Ursită - A fi cuib de fermecări, 
Ca, isvorul tiu să curgă nencetat tot plin de viaţă “La lumină de făclii, - a. Pănă când. va pune 'n goană Phoebus citre "dimineaţă “Cele stele argintii! -.- . - 

Ne mărginim la acest singur exemplu pentu &. atrage mai bine luarea aminte a, cetitorilor noştri asupra publicării d-lui Ollănescu. Se vede că misiu- nea d-sale de ministru a]. României la Atena îi lasă, destul timp. liber pentru a continuă cu toată



  

ŞI RAPOARTE ACADEMICE 241 - 
  

stăruința însemnată sa operă literară, şi nu strică. 

tinerei noastre diplomaţii să se distingă prin ase-: 

menea, lucrări. Dacă în lumea cea mare a politicei 

europene îi stă bine lui Gladstone să îie o auto- 
ritate pentru Homer, ne va fi şi nouă permis în. 

sfera, cea, mică, magna si licet componere parvis, să 

me. bucurăm, că un diplomat al nostru a ajuns;să-: 
devie o autoritate pentru Horaţiu, cel puţin lainoi.. 

Trâbue să mai adăogăm un cuvânt, de laudă 

pentru executarea, tipografică a, nouei publicajţiuni. 

Cartea, se piezintă şi din acest punct de vedere 

în modul. cel: mai convenabil. Coperta e ilustrată 
;cu o reproducere heliografică a capului lui Horaţiu, 

recum ni se pare după antica medalie contorniată, 

(secol. V ?) din Iconografia romană a lui Visconti, 

pl. 13, No. 2. | E i 

* 

“7. Maiorescu. = Critice, Vol. II]. . 1,
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Sire, 

Forma, discursului de recepţiune şi răspunsului 
obligatoriu a împrumutat-o Acâdemia noastră, dela 

Academia . Franceză (şi. aci trebue să mă opresc 

de la, orce observare asupra acestei şi asupra altor . . 

- împrumutări, a căror oportunitate poate Îi con-: 

-troversată). : 

“Odată forma, primită, cer voie dela Maiestatea 

şi regula, câ răspunsul: unui mai vechiu: «acade- 

mician» la discursul «recipiendiarului» să se adre- 

seze de-adreptul acestuia şi să cuprindă, pe lângă 

- relevarea "meritelor literare. sau ştiinţifice ale co- 

legului nouales, şi câteva notițe biografice asupra lui.- 

Te rog dar, . : 

- Domnule şi îubile coleg,.. : 

să nu-mi iai în hume'de.rău, dacă în treacăt voi 

atinge viaţa, d-tale, cu toate că-mi.este cunoscută 

extrema. rezervă, aş puteă, zic e timiditatea, ce 
p 

Bi 

7 

” v vu „m. le. e. . . ” . „ 

Ta, să, păzese din obiceiurile acelui Institut francez
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„te caracterizează, şi care face din d-ta un fel de 
„&na& heâuevov printre scriitorii noştri contimporani.. 

Născut la Iaşi în Ianuarie 1829 (înaintat în vârstă 
vii în mijlocul nostru, iubite coleg !) ai avut ne- 
fericirea să pierzi amândoi părinţii, pe când erai 
încă în copilărie. Tatăl d-tale, român macedonean 
„de origine,-a agonisit din comerciul său o mică ” > , 9 

„avere, care te-a pus în stare, după, terminarea în- 

N
 

văţământului secundar în Academia Mihăileană din 
laşi, să urmezi timp de 9 ani la, şcolile mai înalte 
din Panis. Acolo, la Facultatea de Litere şi la, Collăge 
de. France, ai dobândit. acea, cunoştinţă a clasi- 
sicităţii antice şi a clasicismului francez, care tran- 
spiră din toate scrierile d-tale, ca 'şi din discursul 
de recepţiune ce ni l-ai rostit astăzi, care te-a în- 
„demnat să traduci în româneşte «Arta poetică» de 
Boileau, «Filemon şi Baucis» de La Fontaine şi 
unele poezii de Andr6 Chenier, dar care nu te-a 
oprit să fii împresionat şi de lirismul şcoalei ro- 
mantice şi să ne traduci poezii de ale lui Victor 
Hugo, Alfred de Musset şi Lamastine, pănă şi con- 
testabila comedie mai modernă,.a foarte contes- 
tabilului Frangois Ponsard. SE 

Reîntors la Iaşi -în anul 1865, ai găsit mai toată, 
moştenirea risipită, prin neîngrijirea celor ce: te-au 
epitropisit şi te-ai ales numai cu o mică vie la 
opou — mângâere prea anacreontică pentru 0 

epocă, în care mulţi. oameni îşi închipuesc cu tot 

locuite cu economia politică. AIE 
Ai fost dar şi d-ta silit să-ţi asiguri traiul vieţei 

dinadinsul: că religiunea, şi poezia, vor putea fi în- 

printr'o funcţiune; şi la vârsta de 39 de ani te 
vedem numit provizor 'al liceului din Iaşi, apoi 
profesor la Şcoala, militară, şi astăzi propui şi li- 
teratura Franceză, în Şcoala normală superioară 

„alăturată, pe lângă universitatea din laşi. -
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Profesor conştiinţios şi respectat, ai rămas însă 

| mai ales impresionabil pentru poezie şi din când: 

| în când ai căutat să-ţi şi exprimi impresiunile. 

“Multe pagine ale «Convorbirilor Literare» cuprind 

| _Yucrări de ale d-tale, fie traduceri, fie poezii proprii, 

şi chiar în numerele din urmă ale acestei reviste 

| se publică epopea eroi-comică «Povestea, Vulpei»:— 

Ce isvor de tinereţe este arta, chiar la vârsta de 

ţ 65 de ani! N a 

În afară de citatul poem, care nu a apărut încă 

întreg, lucrarea, d-tale literară se rezumă în cele 

două volume tipărite lă Iaşi în 1890, un: volum de 

425 pagine traduceri şi un volum mai mic de 

versuri proprii. a Da 

"Praducerile sunt toate din limba franceză,; obiectul 

lor l-am arătat mai sus. Trebue să mai adaug însă, 

în această rubrică. «Poboşerul dela Arcola» şi cântul - 

al patrulea din «Mireio» de Mistral, pentru & căror: 

traducere juriul «Jocurilor'florale» al Felibrilor din 

Provența, cu-prilejul serbărilor. «latine interna- 

ţionale» dela, Forcalguier şi Gap, ţi-a oferit în anul 

1882 un condei de aur «împodobit cu briliante». 

"cum nu uită să observe anume raportul: Alecsandri, 

însărcinat; să-ţi aducă acest dar din depărtare, l-a, 

însoţit cu cuvintele: pour traduire Mireille, îl faut 

nume phime- dor. , DE 

| Pără a exageră, importanţa, întregului felibrigiv, 

| n'am putut totuş să trec cu vederea acest, eve- 

| 

  
niment extern din viaţa d-tale, de altminteri aşa . 

.de retrasă. e a 

[! Mai interesante pentru noi sunt propriile d-tale 

| “poezii. Pe volumul lor ai pus data 1878--1890. 

"* Na să zică ele au fost concepute tocmai în vremea, 

când mişcarea, noastră literară eră însemnată prin 

acea originalitate, în care scriitorii noştri de frunte, 
4 ” : . vu. . . e. 

; „=? pornind. dela poezia poporală, s'au inspirat de viaţa
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„naţională şi ne-au înfăţişat sub -forma frumosului 
"o realitate: etnică, adecă ceea ce este şi cum simte 

- Românul după propriă sa fire. «Pastelurile» şi 
«Ostagşii» lui Alecsandri, poveştile şi <Aniintirile» 
lui Creangă, poeziile lui Eminescu — pentru a nu 
“vorbi decât de cei încetaţi din viaţă, sunt nani- 
“festările acestei epoce de renaştere literară. 

“D-ta, în mijlocul unei asemenea mişcări, fiind 
în intime relaţiuni personale cu reprezentații ei de 

„frunte, . asistând. chiar la înfăptuirea, - succesivă a 
„- operelor caracteristice, ai rimas în poeziile d-tale 

credincios âltui ideal, te-ai transportat în timpuri 
şi în locuri îndepărtate. Pentru d-ta, parte antic. 
şi parte romantic, în razele luninei de astăzi tot 
noz erai (precum începi volumul d-tale de poezii); 
nu te trezeşti din Aegri somnia, scrii In memoriam, 
Batil către -Lidia, Batil către Lania, Spintarus către 

„Lidia, Niobe, apoi Dona Clara, Don Padil, Dona Se-: 
rafila, mai scrii o rugăciune şi câteva, elegii şi termini 
volumul cu: După o lectură din Horaţiu. 
„Aşa cum ni se înfăţişează, în întregul lor aceste 

„poezii; ele sunt între. altele şi un nou exemplu 
pentru a dovedi (dacă; dovadă se mai cere) eroarea 
oare-cum elementară, a; celor ce pretind, că, autorul 
este esenţial determinat; în opera de artă prin mij- 
locul social contemporan. În concepţiunile artistice: 
nu ai fost atins întru nimic de atmosfera noastsă.. 
contemporană; din vechia Heladă, din Roma an- 
tică, din Spania cavalerească, din fabula medievală 
se inspiră poezia d-tale. e 

„Atena! mândra culme! lăcaş. al frumuşeţei ! 
învăţătoarea mamă, leagăn al libertăţei, 

al Greciei odorl!. IE 
Cetate fării seamin ! Pe pragul tău. odată 

„uitată sta mulţimea, din lumo adunată, /.: la glasu-ţi ştiitor! - a ' Aici domni cuvântul cn -dulce armonie,
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şi marea oloâvenţă, şi marea poezie, - 

-. şi artele divine; - 

ştiinţa, înţelepciunea, idea. nemurirei, 

înalta cugetare, nobleţa: omenirei, - 

- sunt. daruri dela tine! .-.  - 

i ai ai e . ua i: 

: "Şi acum reînvăezi «antica sărbătoare a: Greciei . 

| unite», Panatenea cea mare: o - e 

Vin şiruri de, copile cu văl şi albe haine, |. 

purtând în mâni patere şi vasele de taine, ; 

Da .* -metece servitoare; o 

vin mândre canefore, alese, şi menite 

Ă | să aducă pe-a lor. braţe panerele umbrite - 

a „ Zeiţei dormitoare! 

Lampadqdromii sprinteni cu faclele lucioase, . 

gimnastii şi atleţii, cu braţele vânjoase- 

Ra şi cestii lucitori: 

-. „Se "ncepe mândra luptă, Atena e 

TU - împart judecătorii. cununi nemuritoare - _ 

„la cei biruitor) 0 

n serbare, . * 

Făcliele aprinse cutresră în fugă Mu 

- şi trec din mână ' mână cu imnele de rugă, 

„ee vesel auziam ! a 

Imaginea vieţei ! simbolul nemurirei, 

a sufletului. pară în sânul: omenirei 

trecând din neam în neam! 

y - . ... pe... 
. 

o La dreapta se înalţă în marea depărtată 

' Scheletul unui templu pe-o stâncă îu 

i ” ” - „„. o dorică ruină; : 

-? _"- e-Sunium! Aice.., Platon odinioară Li 

cu farmecul gândirei a seris întâia” oară - 
pp 
. - - 

A 

E cereasca, sa doctrină. .: 

Igerată, - 
-   

| | - „...Şi-a învăţat pe lume să creadă, să spereze, 

. . “şi omul după moarte tot încă să vieze; - 

! | pa un suflet el i-a dat,. o: 

- „pe care "n timpul. nostru nemernica, ştiinţă - 

şi cruda îndoială şi trista necredinţă-. : 

- > “în veci l-a sfărâmat ! N 

.
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' Şi tot aşă încântă, pe poet cu farmecul său me- lancolic «Italia, străbună, şi Latium amntie».: 

De-aici porniau odată, pe căi nestrăbătute, 
spre cele patru unghiuri a lumci cunoscute, . 

cu vulturii în cap - 
şi fasce consulare, cohortele ne 'nvinse ; , acvilele romane 'cu aripele "ntinse « . „sub soare abiâ încap! 

Dela Britanul aspru, de lume despărţit, “+ "Şi pănă la Persanul şi Scitul necioplit i şi negrul African ” Aa -a Romei domnitoare se 'rtinde "mpărăţia ! Cu toţi simţese atunci puterea şi tăria 
” călcâiului Roman! 

"Insă nu e monocord. poetul nostru ; uneori, deşi nu' adese, îşi aduce. aminte) Că în poezia; veche există şi un Anacreon. şi un Ovidiu (ce e drept, fără a merge cu gândul pănă la realismul cinic al .lui. Aristofan, necum al fragmentarului He- rondas) şi că.în tradiţiunea, medievală sunt multe urme. de veselie robustă. Dar sfiicios precum este, mai ales 'aici îşi distanţiază, tema în timp! şi în. spaţiu, îşi îmbracă, 'amorul în vestminte antice. sau îl transportă, în Spania, ŞI nu-şi permite ve- selia decât în. fabula de animale.  - 
Am citat titlul poeziilor Batil către Lania, Spin- tarus “către Lidia. + Cităm acum din .Dona Ciara, poate: cea mâi cunoscută din poeziile noului nostru coleg, câteva, strofe: 

Sub „veranda elegantă de mitase „vişinie, : ondulată de suflarea zelirului zburător, |. stă la umbră, gânditoare, pe un Jâlţ de iasomie, Dona, Clara, şi îngână o romanţă do amor. ” 

N'a zâmbit pe lume încă o guriţă mai frumoasă, - ' „nici văzutu-s'ă vr'odată un picior mai mititel, y şi Murillo de-ar mai: face pe madona cea faimoasă, negreşit pe Dona Clara ar Îluă-o de model! -
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Dona Clara dela Jain, o 'minune andaluză : 
ai săi umeri sunt de fildeş, sânul ei curat de crin. . , 
Dar ce aro de e tristă, şi pe rumena fei buză 
veşnic stă mâhnirea neagră, veşnic zboară un suspin ?... 

«Dona Clara, zic vecinii, tot mâhnită acum este... 
de când bravul Don Fernando a. plecat la oasto eri; 
ce blestem mai sunt po lume şi războaiele aceste... , 
câţi vitoji nu pier în ele şi câţi nobili cavaleri!» ps 

Si-a luat cu el po pagiul Don Paiz din Alcantara... | 
- De când a plecat la oaste Don Fernando soţul su, 

câte lacrămi noaptea ?n taină, întristata Dona Clara - . 
"a vărsat; pe-a ei dantele... ştie numai Dumnezeu! “ 

Dar ce tropot se aude pe paveaua sunătoare ? - 
Pe-o cavală din Murcia. despre porţile de 'Fez 
ca un fulger zboară "n! spaţiu, aducâud cu el scrisoare,.... 
pentru Dona Clara, sigur, pagiul tânăr Don Paiz.. 

Madrilenele aleargă la balcoane, la 'ostreţe : 
«Don Paiz din Alcantara! eşiţi, fete, să-l privim! 
ca o trestie-al lui mijloc, bucle blonde şi musteţe, n 

| alui pinteni sunt de aur,.parcă e un heruvimb» - 

Pagiul intră, se închină cu genunchiul la pământ, 
numai ochii săi se mişcă... ce au însă amândoi? . 
Dona Clara 'nmărmurită nu rosteşte un cuvânt, ' 
Don Paiz îi dă serisoarea şi porneşte. înapoi. 

„Ce se întâmplă acum, nu vă aşteptaţi să v'o 
spue rezervatul nostru poet cu naivitatea, antică. 

Aici devine mai ales medieval mistic şi ne învălue 

toată istoria în razele tremurătoare ale lunei: 
. ” E - 

Dar ce umbră se strecoară sub veranda vişinie?... + 

“A săltat ceva în aer?....A zburat ceva do vânt? 
Noaptea ochiul te. înşală... poato-o stafie să fie... . 

licurici, fantome, trestii, or un pinten de argint... 
4 . . . 
ț : . ii - 

O! e luna, luna brează. 
curioasă, 

şi cumătră... cu-a ci rază 
„: imitează - -. 

_ chiar în nopţile senine 
- pe -or-cine !
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Cu-a ei. gene “argintii, 
. «luna brează 

- a | iîmitează 
- bucle creţe 

„şi musteţe, . 
trestii, pinteni aurii ! 

' Curioasă 
se aşează 

luna brează 
„cu-a ei raze 
indiscrete Ra) 
pe 'părete;: - 

i "se coboară 
i pe covoare, ..: 

„.. şi străbate prin zebrele, 
şi cu 'ncetul. se Viiţeşte, .. 

Sa „” de colanuri se lipeşte “ 
” Şi prin colţuri se ascunde, . 

- or şi unde, : S 
şi se 'ndeasă prin perdele, 
sub “alcovuri se aşterne :. - 
a - pe sub perne!,.. -. 
„Ochiul său cel argintiu 
„se încurcă prin dantele, , 

sparge. gratiile orele, 
când e.colo, când e ice, 
„duh sburdalnic, Jicurice, 
parcar fi un argint: viu! 

” - N A!'e luna, luna, brează, . 
curioasă | | 

„Şi cumătră... cu-a ei rază: - 7 
- Ă _„imitează - | 

chiar în nopţile senine - “ 
„pe or cine! _ 

7... Pentru a completă, “această, mică schiţă prin „ultima, trăsătură, . termin citările cu prologul din „_epopea, eroi-comică, «Povestea, vulpei». La, vârsta „de- 63 ani începe poetul 'să o. scrie, 'şi o scrie în alt ton de cât poeziile anterioare. Din valurile „lamei se află acum cu desăvârşire retras în portul „liniştit al unei 'vieţi fără, pretenţiuni şi simțindu-se
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în siguranță, îndrăsneşte să, lase mai. liber sborul 

unei vesele satire: : N a AN 

Când Adam, .de-a sa soţie ca tot omul înşelat, 

Din opritul pom sii guste nu s'ar fi alunecat, 

El şi azi fără de grije; fericit. şi'n abundență, 

„War fi cunoscut pe lume lupta pentru existenţă! 

“ Oare-aşă a fost să fie 2...-Ce-i lipsea în „Paradis ? — 

Din locaşul acel falnic azi căzut ca dintr'un vis, 

Tiaţa lui e o tortură! Spini şi mărticini în 'cale, 

"Ja priviţi-l cum” 'trăeşte prin sudoarea frunţii. sale ! 

Spun legendele antice că a lui Adam cădore 

Dupi mulţi ani de osândi n'a fost făr' de mângâere, 

Ci făcându-i-se milă într'o zi lui Dumnezeu . 

De întâia sa făptură, 'chemă pe îngerul său. | 

Şi luă cu a sa mână din pădurile cereşti 

Un toiag de .acele care, dacă apele loveşti, 

Es din ele prin minune mii de vieţuitoare, 

„Omului pentru viaţă blânde şi mult priitoare. 

Cum luă Adam toiagul, repede pe țărm soseşte 

Şi mai repede pe mare cu toiagul sfânt loveşte, 

Ă minune !... ose-o oaie!... oaie gata de-a fătă, 

Bietul om de bucurie, a inceput: aşi cântă! 

O să am de-acuma caşuri, lapte bun şi proaspăt unt, 

Duturi de berbece fripte; lână moale 'n loc de prunt! 

Pot: ce-i bun.pe lângă casă, toate şi- cu prisosinţă... 

Tariiş bine-cuvintează Domnul a mea locuinţă. , 

Astiel zice. Eva însă, veşnic cum o ştiţi țâfnoasă, — -— 

Ti aruncă o' privire de dispreţ şi... mânioasă, 

Nu-i răspunde. dar s'aruncă... iea toiagul şi loveşte; i 

Marea limpede se schimbă, un: val.nogru so iveşte,., 

O minune!... Uri lup ese de sub valurile sure, 

Repede înşfacă oaia şi cu. ca fuge 'n pădure. -. 

Eva. se înfuriază!... Omul plânge şi suspină!' E 

| „«Daţi-mi oaia!... strigă jalnic!... Daţi-mi oaia mea cea plină! 

„7. “Nime-aice numi ajută... Daţi-mi oaia înapoi 1... 

„Peste un an cel mult, de sigur, turmă-aş fi avut de oil... 

Ce-aţi lăsat să-mi iee oaia!...»— lea toiagul şi loveşte, 

“Marea se înseningază unda repede soseşte: a 

O 'minune !... un câne ese de sub valurile sure, 

Câne sdravin, mândru, harnic şi aleargă 'n spre pădure, 

Câne păzitor .de casă, câne pâzitor de oi, 

Muşcă' lupul, scapă oaia şi-o aduce înapoi. 

Daia la Adam aleargă, el o ia şi o sărută —
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„Doamna Eva lângă apă tot pulneşte. şi strinută, | Nu se, lasă, ia toiagul, mai loveşte mânioasă ; Un stol negru de licuste sbor pe marea sgomotoasă |,,. Dar "Adam iar bate apa!... de sub norii trecători Es trimişi primăverei, cocostâreii călători, 
. . . . "1. . . . . . . . . cc: . .:-. . . . -De atunci avem pe lume tot ce-i bun şi tot ce-i rău, Insă răul e mai mare—ştie numai Dumnezeu ! “Ce-a eşit do sub toiagul lui Adam, e bun şi blând, “Ce-a eşit do sub al Evei, numai spaimă insuflând. 

In sfârşit, văzând minunea, căci minunea e vădită, „ Falnica străbuna voastră înciudată, umilită, | Blestemând toiagul sacru, blestemând atâta muncă, „Rupe în bucăţi: toiagul şi în mare îl aruncă! " Atunci se .văzu pe ape o imensă rânjitură ! Ce e bestia aceasta ?—Este-o nout creatură £. .:. ! Ea nu fuge, ci din contră, sfiicioasăi şi spăşită, Ochiul tainic, coada, strânsă şi Spinarea copleşită, Timidă şi nepătrunsă, labele pe piopt crucite, Ea păşeşte, se închină şi cu buze ipocrite: «Dumnezeu A-tot-puternic să vă bine-cuvinteze ! Nobila voastră prăsilă pe' pământ. să o păstreze !» Zice ea, «în ceruri pace, şi 'ntre voi bună voire, . — Iadul râdo—e«sunt venită pentru-a voastră fericire !: «De-acum ura, să lipsească şi urgia dintre fraţi,» - —, Cine-i. bestia aceasta ?—]e valpoiul! Salutaţi ! Adam crede, şi se pleacă, ca sub pomul cel oprit, Inc'odată pică jertfa spiritului ipocrit. „ Eva 'mbrăţişează vulpea, şi zâmbind cu viclenie, . „Zice 'n taină mulţumită : «Toţ pe-a nea d fost să fie? i sa | e . 

ubite Coleg, 

„Am 'căutat să scot la, iveală deosebitele feţe ale operei: d-tale poetice, şi dacă întru aceasta am adus mai multe şi mai lungi citate decât este obiceiul, am făcut-o . pentru a preciză mai bine caracterul d-tale literar. înaintea, acelor auditori, cari nu au avut timpul să, se ocupe de întreaga, noastră mişcare literară, şi cărora, le. vei fi rămas prea puţin cunoscut. a Căci opera d-tale nu. _esţe din acele, câ se 
] 

N



” „D-LUI A NAUM ; 253 

impun atenţiunii tutulor. -D-ta, care însuţi ştii 

să preţueşti fără rezervă, sinceritatea, : eşti - şi 

prea “pătruns” de acel „spirit al societăţii « Ju- 

_nimea», din care. făceai parte şi care, în deose- 

bire 'de cele ce s'au! zis “asupri-i, se distingei, 

tocmai. prin cea mai aspră critică a lucrărilor 

membrilor ski, pentru a nu-mi recunoaşte. dreptul 

şi chiar datoria de â judecă valoarea relativă, 

a, poeziilor d-tale, abstracţiune făcând de or ce 

colegialitate academică şi. de or ce prietenie. 

Nici “Academia, - nici vre-o altă instituţiune pu- 

plică a unui popor, nu poate autoriză linguşirile 

banale, şi strictul adevăr exprimat în formă cu- 

viineioasă, dar exprimat după întreaga şi. bine 

chibzuita convingere, trebue să ne călăuzească pe | 

“toţi şi întru. toate. e SE 

Da, opera d-tale nu este din acele ce se im- 

pun atenţiunii obşteşti. Cadrul arhaice al multor 

poezii ale d-tale, felul rafinat de religiozitate .şi - 

de melancolie al mai tutulor, se adresează la un 

„gen restrâns de cetitori, abat poezia dela, calea 

cea mare a emoţiunii generale şi etern omeneşti, 

o' duc pe poteca unor predilecţiuni prea indivi- 

duale, şi chiar cei ce te urmează, Gu plăcere pe acest 

"drum, se opresc uneori miraţi de cotiturile lui. 

-. Şi totuş lucrarea d-tale, întreaga, atmosferă din - 

care trăeşte, poartă semnul unei înălţimi, de care. 

se cuvine să ne dăm seama mai ales, în vremea de 

astăzi. Este înălţimea, la care te-d ridicat şi la 

care ridică şi pe cititoriisd-tale, acea curată, as- 

pirare ideală, ce -pururea te-a îusutlețit. | 

Nicăeri şi nici odată nu âi făcut operă tenden- 

ţioasă, nu ai vânat scopuri practice în afară de . 

menirea ântei, nici nu ţi-ai înjosit lira în- urmă-- 

rirea intereselor materiale. Acea auri sacra fames, 

care începe 'să „bântue pe unii autori din - tânăra.
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generaţiune, nu te-a atins. Ai fost totdeauna, de- asupra cetei de scriitori, care de-abiă ţin condeiul cu o.mână şi pe. ceailaltă, o şi întind spre câştig, care cred că numai cestiunile de capital şi de sa- laiiu pot. să, mişte omenirea, şi care, sub cuvânt de proletariat intelectual, vor să, facă şi arta prole- „ tară şi cerşetoare. Ai rămas nemolipsit de această, 
-vremelnică : rătăcire a unor spirite, ai rămas, în „toată activitatea d-tălo literară un idealist. 

Pentru dumneata, ca, şi pentru -noi,-arta, are în sine însaş toată valoarea. ei; precum. este „creată „din: entuziasm impersonal; aşă, trebue să şi deş- tepte o emoţiune desinteresată; întru aceasta, stă înalta ei moralitate. Frumoasele cuvinte. păstrate în ruinele unui templu roman din regiunile Car- » taginei, arta adevărată le „poate .adresă, tutulor . celor ce se. apropie de. ea şi sunt în stare să o priceapă: bonus. întra, melior exil i | Şi fiind-că ideală este şi menirea, Academiei Române, fii 'cu această, însuşire principală a d-tale bine venit.în mijlocul nostru, pentru ca. să; în- tărim cu toţii împreună o credinţă, fără de' care nu este de închipuit -viitorul unei > naţiuni de cultură, i Sa | | 
N
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„Poeziile d-lui Qetavian Goga au avut darul să . 

deştepte o deosebită, .luare aminte: a publicului 

zomâm.. Mai toate: ziarele şi revistele - noastre 

le-au consacrat dări de samă amănunțite, şi unele 

din ele-văd în apariţia noului volum «evenimentul 

literar» al anului din urmă. 

aşa de simple. Mai ales cei ce n'au destul talent 

- Efectul produs asupra marelui număr de ceti- | 

„ori :credem -că provine- mai întâi din forma îru- 

_moasă, în care âutorul a, ştiut să exprime cuprinsul 

«patriotic» al.multotă 'dini versurile sale.. În adevăr. - 

emoţiunile ce le simte şi ce ni le transmite tâă- 

nărul poet sunt izvorite din viaţa naţională a . 

: Mi . vu .. A a : 
v . 

acelei părţi a Românimei, în care s'a „născut şi 

în mijlocul. căteia a, trăit, din viaţa . Românilor 

“TDransilvăneni în faza ei de. astăzi, caracterizată 

prin lupta împotriva, tendinţelor. de asuprire etnică 

predomnitoare în Statul lor. | 

Ce e drept; patriotismul, ca element de acţiune. 

politică, nu este materie de artă, ori câte abateri 

Sau comis şi se mai comit în contra unei regule 

A,
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literar caută, să-şi acopere lipsa prin provocarea, unor dispoziţii suileteşti, foarte. importante în alte priviri, dar nu în cele estetice. | | Cu toate acestea, patriotismul este -în inimile sincere, în. afară, de orce tendinţă, politică, un simţimânt adevărat şi adânc, şi întru cât este "astiel, poate fi, în certe împrejurăxi, născător de poezie. 
| Şi în asemenea, împrejurări excepţionale ne pare a se: află autorul: nostru, când într'o parte a poeziilor sale reprezentă, şi rezumă, iubirea, şi ura, “durerile. şi speranţele unui neam ameninţat în existența sa, 

La noi sunt codrii verzi de brad _: - „Si câmpuri de mătasă; .. . | î A La noi atâţia fluturi sunt. - d Şi-atâta jale ?n Casă ; 
Priveghitori din alte ţeri | Vin doina să ne-asculte; m La noi sunt cântece şi flori! 

i lacrimi multe, multe. 

|. 

Pe boltă sus e mai aprins | La noi bătrânul soare, 
De când pe plaiurile noastre Nu pentru noi răsare ., . La noi de jale povestese . A codrilor desişuri, . . 
Şi jale duce Murăşul 
Şi duc 'tustrele Crişuri, 

4 

4 Aşă ne spun cele dintâi strofe ale poeziei «Noi», ar în «Oltul» se personifică amintirea trecutului. „Şi răsbunarea viitorului, "tot cu prilejul unei ape curgătoare, cate atrage cu atât mai tare pe-poet;, cu cât valurile ci se due spre țărmurile bine-: cuvântate ale: României libere. 

„De mult, în vremi mai mari la 'sullet, Erai şi tu haiduc, moşnege,
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Când Domni .vieleni jurau pe spadă 
Să sfarme sfânta noastră lege: 
'Pu, frate plânsetelor noastre . 
Şi răsvrătirii noastre frate, 
Urlai tăriilor amarul | 
Mâniei tale 'nfricoşate. 

Slăvite fărmituri a vremii, 
De-mult vam îngropat văleatul . ..- 
-“Neputincios pari şi tu astăzi — 

Pe-a, 'mcihs cu lanţuri Împăratul. 
"Ca-unda ta strivită, gemem  : 

| | - "Şi noi, tovarăşii tăi buni. 

, Dar de ne-om. prăpădi cu toţii, | 
! “Tu, Oltule, să ne răsbuni! „ 

| Să verşi, păgân, potop de apă 
Pe şesul holdelor de aur;  -- 

„Să piară glia care poartă 
Înstrăinatul nost tezaur; 

BR _“ărâna trupurilor noastre, 
! S'o scurmi de unde “ne 'ngropară 

Şi să-ţi aduni apele toate, 
— Să ne mutăm înaltă ţară! 

Dar unde se vede arta scriitorului, nu este în 

“patriotismul simţit. -ci în manifestarea lui mănţi- 

“ Dută în dreapta măsură a frumosului. D. e. strofa, 

citată mai sus nu întrebuinţează vorbe exagerate 

«în contra tiranilor barbari», ci zice numai: 

„- Neputineios. pari şi tu astăzi — 
Te-a. 'ncins cu lanţuri Împăratul, 

şi cu cât expresia e mai măsurată, cu' atât im-: 

presia e mai adâncă: Vechiul adevăr: prin stri- 

găte violente se. risipeşte omoţiunea “şi. dispare, 

prin vorba stăpânită, se: păstrează şi creşte... - 

: Şi, poate, cea, mai frumoasă „strofă. a mult. ad- 

miratei poezii „este aceea, în care o privelişte deş- 

crisă ne încântă în afară de nota specială a pa- 

triotismului i... o 

, £ Mniorescu. 2 Critice Vui. ill. 17.
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“La sânul tău viu, în amurguri, * 
Sfioase fetele fecioare, 
Şi dimineaţa vin neveste 
Cu şorţul prins în cingttoare, 
Şi vin păstori cu gluga albă, . 
Din îluier povestindu-şi dorul — + 

„Şi câte. cântece şi lacrimi 
| Nu duce valul, călătoruli,, 

„Numeam nai sus «excepţionale» împrejurările, 
în cari patriotismul a devenit unul din izvoarele 
poeziei d-lui Goga şi-l inspiră în. modul cel mai 
firesc.. Dovada stă în aducerea şi descrierea, unor 
figuri obişnuite din viaţa poporului, cari însă câş- 
tigă deodată — pe lângă valoarea şi menirea, lor 
normală — o însemnătate, am putei zice o ilumi- 
nare şi strălucire extraordinară, ce nu se poate . 
explică, decât din aprinderea luptei întru apărarea, 
paâtrimoniului naţional. 

Românul din Regatul maghiar vede în preotul 
său nu numai un propovăduitor al religiei, ci mai 
ales un apostol al naţionalităţi; în învățătorul şi 
în învăţătoarea, sa, («sfielnica, bălaia, dăscăliţă») pe. 
strejarii, cari îi păstrează, comoara limbii şi a is-. 
toriei româneşti ca, o armă de apărare ; în plu- 
garul, cu tăria şi hărnicia lui, în deosebire de târ- 
goveţul părtaş al unei administrații: duşmane, o 
“garanţie a existenţei. sale etnice; în lăutarul ŞI 
cântăreţul dela sat, în opoziţie cu cel înstrăinat 
din oraş, pe omul ce-i: însufleţeşte şi-i răspândeşte 

"cântecele naţionale. a e 
Pe când la noi, în Regatul român, nici preotul, 
nici învățătorul nu au misiunea, specială de a, apără 
neamul în contra, vreunei stăpâniri vrăjmage, nici 
între plugar şi târgoveţ, între cântăreţul dela sat 
şi cel dela oraş nu există, contrast în privinţa 
dezvoltării naţionale ; şi nici lăutarul nu mai este 
păstrătorul exclusiv -al cântecelor populare.
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Şi acum înţelegem- Şi simţim împreună cu poetul, 
când zice : 

CÂNTĂREȚILOR DELA ORAŞ. 

Voi n'aveţi flori, nici cântece, nici fluturi, - 
Căci soarele in ţara voastră. moare. 
Voi în deşert cerşiţi pe- a voastră strună 
Din cerul sfânt o 'rază..să coboare. 
E frig la voi şi moartă-i strălucirea .: 
Cetăţilor cu turnul de aramă, 

" Bieţi cântăreţi cu aripile frânte : : 
“. Înalte zări cuvântul meu vă chiamă... 

Să piară umbra zidurilor negre 
" Ce-'ntunecă cântarea noastră sfântă,  : 
Curatul chip al farmecelor firii -. 1 
Să scânteie când glasul nost cuvântă, 
Cici Dumnezeul. neamurilor toate 
„Subt strălucirea . -mândrei bolți albastre, 
In codrii verzi şi „n negrele ogoare -! 
A semiinat miidejoa vieţii noastre... 

Mai accesibilă gustului obstese va, îi —în "tnţe- 

Jesul celor arătate în rândurile. precedente — în- 

fățişarea, preotului şi ă, plugarului ca “figuri pa- 

triotice. - 
„Apostol îl şi numeşte. poetul pe: bătrânul popă, 

care «de cârjă. sprijinit răsare la portiţă». 

Moşnoag albit de zile negre, : 
Aşa il pomenise satul, : 
Pe pieptărelul lui de. lână 

"Purtând un, ban: dela, "mpăratul. 
— Domol, în mijloc se aşează, 
Şi sprijinind încet toiagul, 

Si Clipind din genele citrunte, | 

Incepe- a por vesti moşneagul... 

 Tatreg norodul ia aminte | | 

Şi- ascultă jalnica, por este, . e 

Şi fusul se opreşte 'n mâna : 

-. Induioşatelor neveste, 

7
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Moşnegii toţi fărâmă lacrimi | 
Cu genele tremurătoare, d 
Aprinşi feciorii strâng prăseaua. 

- Cuţitului din cingiitoare. 

Din cetăţuia strălucirii 
Coboariă razele de lună - 
Și pe argintul cărunteţei 

"Din aur impletese cunună. 
» — Cuvine-se hirotonirea 

Cu harul ceriurilor ţie, 
Drept vestitorule apostol : 
Al unei vremi ce va să. vie, 

Şi în poezia «Plugasii». ne zice: 

La voi -aloargă totdeauna 
Truditu-mi suflet să se 'nchine,- 
Voi singuri. străjuiţi altarul Da 
Nădejdii mele. de mai bine. 

+ 

Când doarme plugul pe rotile, . 
În pacea serilor de toamnă, 
La voi coboară Cosinzeana, -. 

| "A visurilor. noastre: Doamnă. | 
„Nin erai eu argintate. coifuri | 
A Si Şi 'n aur zâncie bălae —: : 

“ Atâta strălucire ?ncape 
In bordeiaşul vost de paie. 

“9 

"Fraţi buni ai frunzelor din codru, 
- Copii ai mândrei boli albastre, 

Sfinţiţi cu lacrimi şi sudoare - ps 
Ţărâna. plaiurilor noastre! e 

_ Din casa voastră, unde “n umbră | 
- Plâng doinele-şi râde hora, .. ” 

Va străluci -odată vremii : 
' Norocul nost al tuturora. 

„Şi aşă de firesc şi de puteinic este aici simţi- 
„mântul poetului, încât el înalţă şi nobilitează figuri 

Şi expresii, cari în alte: împrejurări s'a» împotrivi 
la orce încercare de: poezie în limba românească. 
“Un lăutar poate fi poatic dela, sine, şi ce.simpatie
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duioasă, deşteaptă «Barbu tute, în cântecelul 
lui Alecsandri ! ! 

Dar un lăutar ţigan cu numele Nicolae, în pres- - 
curtare Laie — care-ţi aduce aminte de. ţigan de. 
laie — şi încă un lăutar ţigan Laie; căruia îi lip- 

- seşte uri-ochiu: o asemenea figură cu asemenea 
"însuşiri şi- cu- asemenea, metehne ai. .păreă impo- 
sibilă, înta” o poezie sentimentală. Şi editia ascultați 
“cum ştie să ne povestească autorul : | 

LA GROAPA LUI DALE: 

Am. venit să-ţi spun o vorbă, - ii 
Azi când pleci în ţeri mai bune; 
Niculae, Laie Chioru, * | 

" Cântăreț din patru strune. -  - 

Du-l cu tine meşteşugul | A 
Care ne. 'ntăreă soboru, N . „. . 
Meştere a nouă: sate, - 

, Lăutarb, “Laie Chioru! 

S Unde nori-şi ţin popasul, a 
o " In lăcaş de mărgărint, e 

“Şade: Domnul cu Sâmpetru: 
“Tia 6 masi de argint, 

  

Tu să-ţi pleci uşor geriuichii. o „Ta 
Şi uşor să-ţi pleci grumazul De 

pa Şi pe umerii vioarei m 
“Tu. să- ţi laşi. domol obrazul, , 

Şi să cânţi 1 un cântec. Laic, - 

„Cum se cântă-"n Sat la „noi,. 
Când se tânguie ciobanul 
După turma lui de oi. aa 

7 Povesticva atunci strana -: 
-.. -+. Inălţimilor. albastre 

,- Vremea „lungă: câtă jale. | , | 

: Sorista :a "n sufletele noastre. ae
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"Sar întunecă pământul,. 
. E] . * pă ! 3 - 

Car veni, veni, 'Ţigane, 
Toate stelele s'asculte | 

«Glasul strunei. năzdrăvane, , 

| „. Blând zâmbire-ar Milostivul, 
= “Mar din geana lui de-argint 

DN Lacrămi-ar cădeă 'n adâncul 
"Norilor de mirgărint. - 

Ni sar stinge-atunci necazul 
Ce de mult ne petrecea: 

> Intro stelele de pază 
îi „Am aveă şi noi o steă! 

Când -suntem mişcaţi de puterea unui limbagiu 
poetic, care e în stare:să dea cetăţenia, literară şi 
unor nume.proprii aşă de familiare; când mai 

„„„cetim strofe ca acestea: - 

” Domol purcede glas de schije 
" Dela clopotniţa, din deal, 

Să povestească lumii jalea 
- Instrăinatului Ardeal, 
_ . N a . 7 

sau: 

Şi câtor cântece la joc E 
Ţineam cu glasul meu iscn,. . -? 

i De câte ori am spus povestea 
„Lui Alisandru Machidon! . : 

"Şi, ca un cântec, cum s'a stins 
Frumoasa mea copilărie 
Şi dragostea: d6 doui veri , 
Cu fata popii Irimie, | 

ne aducem: aminte de farmecul poeziilor lui Emi- 
nescu, în care pentru întâia oară s'a, ivit această - 
particularitate ca, un criteriu de măestrie limbistică. 
„Am citat atâtea, exemple din volumul, de care 

ne ocupăm, pentru a lămuri, precât ne este. cu . 

N i



D-LUI OOTPAVIAN GOGA 263 
  

putinţă, cele zise despre elomentul «patriotic» al 
multora din poeziile d-lui Gogă, despre simţimântul, 

de care sunt purtate, şi despre forma, în care sunt, . 

plăsmuite. - a | Să a 
" Ceeace ne întăreşte impresia, că în tânărul autor 

avem un poet dintre cei chemaţi şi aleşi, este şi 

alt şir de poezii, care n'au a face cu patriotismul. 
ci sunt din veşnicul tezaur al emoţiunilor omeneşti, 

poeziile de veselie, de amor, de întristare intimă. 

Puținele oxemple ce.le.mai adăogăm pentru a 
întregi caracterizarea noului scriitor, le - începem 
cu unul din «cântecele» sale. .... cu 

Mii erâşmare Niculae, E 
Co mai zici de lumea asta ?. . 
Dumnezeu să-ţi ţie vinu 

+ Şi norocu şi ncvasta!. .» 

Cum mai umbli târgurile ? 
'Di-i cam acru: vinul, .vere, 

- Dar ţi-o harnică nevasta! 
Arz-o focul de muiere! 

Bea şi tu cu mine astăzi, |. | 
- Că eu beau si-mi stâmpăr doru. . ! 
Par'că-i alta lumea, vere, 

_. Când ne zice Iunie Chioru. 

Laie Chioru — bată-l Domnu !— Ra 
- EI nu vede toate cele; o 

Din lăută două ştie: Me ! 

Una-i dor şi unari jele. "N Me 

Când de dor ne zice Laie, 
Premură cupa pe masă: 
Când de jele cântă Laie, 
Sboară cupa pe jereastă, 
7 . Ă .. - SS. 4 

„-Şi-aş aprinde-atuncea. satu, 

, Să-l văd pară vâlvătae... | 

Ochii vineţi foc să-i arză. i 
Măi crâşmare Niculae. 
pa
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-Dacă am adus ca exemplu şi această poezie, 
este. anume pentru veselia ei sburdalnică, cxpri-- 
mată, în forma, cea mai :potrivită şi ca; vorbă şi ca 
ritm şi ca licenţă de rime (emasă» — efereastă», 
«cele»>—jele», terminate însă cu biruitoarea îm- 
perechere cvâlvătae»—eNiculae»). Fireşte că ase- 
menea, versuri, având puterea, sugestivă a, cânte- 
celor noastre populare cu minunati «<frunză-verde», 
din' care saltă, adeseori aceeaş voie bună.şi îndrăz- 
neală, nu sunt pe placul” celor deprinşi: cu. uhele 
"mievrerii moderne, şi aici cuvântul. franţuzit „este. 
poate singur la locul lui, nici al celor stăpâniţi de 

- parahemele clasicismului străin învăţat la şcoală. 
Dar poezia noastră, mase a. face. cu efeminarea 

„scrierilor decadente, - precum m'axe a, face cu .vreo 
» tradiţie de regule înţepenite ; ea, este deadreptul” izvorită, din cântecele populare, şi având aici o 
„accentuare de cuvințe mult mai variată decât o are d. e. limba franceză cu perpetua. întonare a 
silabei din urmă, a devenit mai pronunţată, în ritmul 
cl şi mai liberă în rimele ei. Aşi, este şi aşă trebue să rămâie, păstrându-şi aerul de sănătate şi de vi- goare şi ferindu-se de parada cu un exotism nea- daptabil. e o o 
„Nota populară este „cu atât-mai bine venită în poeziile d-lui Goga, cu cât autorul se arată doalt- minteri înzestrat; cu acea cultură, generâlă mai înaltă, care . distingeă şi pe [Eiminescu şi a, cărei lipsă, se simte din îngustimea/ de vederi şi din pre- matura lâncezire a, unora; din poeţii cei'mai lăudaţi ai literaturei noastre actuale. | 

+ Ca, să mai dăm un exemplu de poezie glumeaţă, reproducem pe cea mai scurtă, cu: următoarele două, strofe uşoare : îi o
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4 

_ N “Lună, lună, stea vicleană, N 

Aaa _ Noam. de fire de vădană, ! 

! o De ce_dorurile mele 
Spusn-le-ai la, stele? 

Stelele sus călătoare, 
„Fete mari clovetitoare, | 
Mi-au spus vântului oftatul 

Şi mă ştie satul. . ! E 
A 7 

Le-am citat, şi pe acestea, mai ales fiindcă vin” 

dela un poet; transilvănean şi-l deosebesc de unii 

din . compatrioţii săi, al' căror stil este adeseori 

greoiu şi pedant. i aaa 

":Unultim exemplu, şi am terminat multele, poate 

prea multele “citați. . a a 

TOAMNA. 

Văi de brumă arginţie : -. 

Smălţuitu-mi-a grădina, 

Firolor de tămâiţă. 
Li'se uscă rădăcina. -. » 

Peste creştet de dumbravă 

Norii suri îşi poartă plumbul, 

Cu podoaba sdrenţuită - - / 

"Promură pe câmp porumbul, - : 

_Şi cum dela miazi-noapte” 

Vine vântul fără milă, 

| De pe: vârtul şurei noastre - * 

- __-  Smaulge ?n sbor câte-o şindilă. . pi 

De piforniţa pigâni 

Se “ndoese nurii, bătrânii, 

Plânge-un puiu de ciocârlie 

Sus pe cumpăna fântânii. 

Îl ascult şi simt subt gene 
Cum o lacrimă-mi învie: 

— Ni s'aseamănă povestea, 

Puiu golaș de ciocârlie.
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Pe când la poeziile vesele. autorul lasă expre- siilor frâul mai liber, la cele triste, ca şi la cele „patriotice, este mai cumpitat îi mânifestare. Căci. de. nota, tristeţei şi de nota patriotismului s'a cam. abuzat în literatura, noastră. Cei. ce râvnese la. muze, cred că trebue să pară numai decât melan- colici -şi desamă giţi,. şi privind, veselia, ca ceva in- ferior, vor să, arate cu orce preţ suferinţe senti- mentale şi dureri patriotice. De aici multă, simulare „ŞI declamaţie. În aceste împrejurări exuberanţa d-lui Goga, la veselie este o reacțiune salutară, iar înfrânarea, la, tristeţe un - merit deosebit: credin- ciosul, în sfiala, lui, se teme de profanarea celor "sfinte. | - - 

Dacă din testamentul lui Năsturel-Herescu; în puterea, căruia suntem chemaţi a da, astăzi premiul pe anul 1906, .se constată că răposatul întru fe- ricire fondator ave mai cu samă <în vedere scrieri «de pură, literatură, română, în proză, şi în ver- «suri, precum poeme, drame şi comedii serioase— «mai ales subiecte “naţionale — şi orce alte opere de înaltă, literatură» : aţunei Academia Română în cazul de faţă nu-şi poate îndeplini mai bine datoria, de a execută, voinţa testatorului Şi misiunea, - de a, încurajă, literatura română, - decât, acordând pentru acest an premiul Năsturel-Herescu volu- mului de poezii. aj d-lui Octavian Goga. 
Fezruarie, 1906.
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POVESTIRILE. D-LUI M. SADOVEANU - 

(RAPORT CBTIT ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ, PENTRU ACORDAREA UNUI 

E - PREMIU. .1906) 
. 

Schiţele d-lui Mihail Sadoveanu, atât cele-rela- 

 tive la răsboiul dela, 1877, cât -şi cele publicate 

sub titlul: Povestiri, Dureri înnăbuşite şi. Crâşma 

lui Moş Precu, sunt creaţiuni deo puternică ori- 

ginalitate, inspirate de intuiţia exactă a unor ti- 

puri felurite, luate de pe toate treptele - societăţii 

noastre, mai ales dintre ţărani şi micii târgoveţi,. - 

şi exprimate într'o formă. perfect adaptată mijlo- 

“cului social descris. - | Sa cr 

Mărginind darea . de samă la cele '15 nuvele. 

„cuprinse. în volumul Povestiri, vom. face o scurtă, 

analiză a unora din ele, sricercându-ne să scoatem. 

„la iveală însuşirile literare, cari ne-au părut mai, 

caracteristice pentru. autorul nostru. 

In cele 9. pagine întitulate «Ionici», povesti- 

torul este. «feciorul. vechilului din. Liteni», care 

începe aşă: | o pr 

-- «Tmblasem o îi întreagă, în ajunul Sfântului 

Vasile, ca să găsesc ur iepure pentru anul nou; 

„ o-zi-întreagă pe dealuri spulberate de viscol, prin 

- văi, în care vânturile grămădiseră. troiene, pe 

i
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marginea pâraelor îngheţate, prin zăvoaie pustii. . Colindasem zadarnic, fără câne. Rareori, călcând ceasuri pe urme, mă apropiam de vre-un culcuş, dar sălbătăciunea mă, simţea de departe, izbucneă “ŞI se întindeă ca o săgeati pe omătul albăstruiu, în salturi repezi, cu urechile pe spate: Sara se lăsă, repede şi mă, apucă în pustietatea, de zăpadă, flămând şi truait, — aşă de trudit, încât de abii îmi mişcam picioarele»... a p „ Deodată se mai aua şi urletele depărtate ale unui :lutp.. Tânărul Vânător o ia înspăimântat la goană, dar în curând se trezeşte în locuri cunos- cute, lângă podul: Siretului, care «scârţâie jalnic din. încheieturi » “sub izbirile vitorului. Pe celălalt . - „țerm e coliba -podarului, în. care intră acum vâ-, „Mătorul, primit, ospătat şi adăpostit de bătrânul podam cu nevasta; şi pe când. fiul vechilului din Liteni, fericit că -a scăpat de "primejdie şi de trudă, aţipeşte. la: căldura, „sobei, moşneagul şi „baba. îşi aduc aminte - de. propriul şi: unicul! lor. „fiu Ionică, pe care «l-a înghiţit pământul» de multă, » Vreme, şi simt în mijlocul singurătăţii, în care i-au apucat bătrâneţele, 0.duioasă, mulţumire - că-şi mai petrec şi ei odată, noaptea, anului nou cu un oaspe „în colibă, care le aminteşte. pe fiul dispărut. | — «Cum îl Shiamă?' şopti baba.. Uite, moşnege, sSamănă cu lonică al nostru, - a „Nu ştiu, răspunse. moşneagul, parcă eu pot să-mi aduc aminte. de toate celea?  ...: . _„ > «Poate îl chiamă, Ionică, : zise babă pe gân- - duri. “Tot aşă eră şi al nostru, voinic şi. înalt; dar parcă, eră, mai “frumos. | DIE - ““Moşneagul dădu: din cap şi nu răspunse; baba. - oftă.> a | as Apoi între moşnegi mai continuă, domol vorba: despre! Ionică..al lor, pănă, când adorm: şi ei.: Iax, 
1.
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vânătorul -îşi sfârşeşte „povestirea .a doua zi: 
«Târziu, m'am deşteptat însetat, cu. capul. greu. 

Moşnegii dormeau alături, pe patul larg; o lumină, - 

slabă cădeâ: de pe geam pe obrajii lor -galbeni. 

Dormeau aşă de. liniştiţi .şi de nemişcaţi, parcă 

„erau morţi.: Începui să mă gândesc la petrecerea 

de 'acasă. şi, nu ştiu cum, nu-mi păreă rău că am. 

petrecut Sfântul Vasile în bordeiul strâmt. Apoi, - 

uitânda-mă la feţele palide, mă gândeam la viaţa. 

singuratică a, bătrânilor şi la feciorul de. mult. 

îngropat în pământul rece, pe când vitorul, afară, 

vreceă,. prin 'zăvoaie cu vuete de valuri.»  * 

1... Întraltă  noveletă,; Năluca, ne surprinde mai: 

întâi trăsătura «de humor, pe care o întâlnim şi 

în alte poveşti ale d-lui Sadoveanu, d. e. în 

„Cozma. Răcoare, sobru întrebuințată şi cu atât mai 

sigură de efectul ei. Mătuşa Zamfira, îşi aşteaptă 

„moşneagul la vatra cu foc; e noapte târziu, .afară 

: suflă vântul, şi bărbatul, dealtminteri blând la 

suflet, deşi beţiv, tot nu mai soseşte.. Baba, tre- 

__zită de hârâitul unui ceasornic vechiu, care: bate 

- ceasurile neregulat, îşi aminteşte întâmplările. ei 

"din tinereţe cu un iuncăr, ai cărui pinteni îi mai 

zângănesc şi: acum prin cap. + Dar lucrurile s'au 

petrecut cu vre-o. 50 :de ani în urmă. Astăzi baba 

Sa, deprins de mult cu moşneagul ei, ţine.la el, 

şi .când în noaptea aceea îi soseşte în sfârşit 

acasă, în starea lui obişnuită, ea. se simte împă- - 

cată cn soarta şi  «ronţăe» în tihnă năutul, pe: 

care bărbatul a avut prevederea să i-l aducă. 

' Din liniştea; care se aşează în «odăiţa cea strâmtă», . 

“se desface pentru cetitor impresia, că pentru astfel 

de oameni: âstfel de viaţă eră „dela, început pre- - 

destinată, că este ca o normă socială -ca aşă să, 

“fi fost şi aşă să rămâie, şi deodată bătrâna pe- 

„veche devine tipul a.niii: de alte figuri aşemănă-
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toare, menite să _ducă, acâlaş traiu în acelaş cadru îngust şi tocmai în îngustimea, lui suportabil. “În câteva :rânduri dela, sfârşit autorul rezumă situaţia şi-i dă un farmec de poezie prin amintirea, timpului veşnic trecător: Na 
— «Ce-ai mai făcut tu, Zamfiră, mormăi încet bătrânul 'de lângă sobă, parcă -ar fi sosit cine ştie din ce călătorie. Po urmă aţipi şi începu să storăie. «Bătrâna mai zvâali un lemn pe foc, se aşeză iar lângă vatră şi începi să ronţăească cu greutate din darul moşneagului. i | «Icoane din trecut veneau iar, dar iuncăuul acuma tot se depăntă într'o lumină, tristă de toamnă, ochii negri se stingeau şi mustăţile nu mai erau aşi de răsucite. Câtă vreme a, trecut de atunci! «Bătrânul dormeă horăind lângă sobă şi nasul păreă, mai roş, de-asupra, mustăţii albe... . - „- — «Bine că, a, venit sănătos ! murmură bătrâna, «Ceasornicul începi iar a. hârâi : hârr !— Apoi prinse a bate cu - Zgomot de fierării vechi. «Una, două, -trei, -patru, cinci, şase... murmură baba; ho-ho! destul! Dar ceasornicul, zuruind şi " sfârâind, băti de douăsprezece ori. Ho-ho! şopti bătrâna, prea te. grăbeşti... a : «Ceasornicul începi iar, liniştit, tic-tac, rar; iar mătuşa, Zamfira căzu pe gânduri, cu'ochii ţintă în 

  

“ilacănile focului. > | - o. In Regretul — cuvânt - neologist, potrivit; cu. po- „Vestitorul Luca Stroescu, din gură căruia îl au- zim -— se întrevede printre vorbele rostite la un chef între bărbaţi O întreagă, criză, sufletească, în urma căreia înţelegem, cum'de. lui Luca Stroescu “i-a fost «viaţa prăpădită»; pe când în Moarta, unde se descrie întâlnirea între un" bărbat văduv «chi- "haia Neculai» şi boierul proprietar, care fusese iubit, „*u patimă. de răposata. nevastă, a chihaei, o situaţie 
N
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riscată ni se înfăţişează cu nişte nuanţe de stil aşă 

de fin întrebuințate, încât nici seducătorul nu apare 

prea odios, nici bărbatul nu devine ridicol, ci amân- 

doi parcă se, înalţă şi scapă învăluiţi în amintirea 

unei tragice pasiuni. Se 

Nu mai analizăm povestirea, Cozma Răcoare cu 

picantul ci deznodământ dramătic. Acest mic giu- 

vaer al literaturei novelistice este astăzi prea cu- 

noscut de cetitorii români şi începe să fie cunoscut 

şi de cei germani, în urina, publicării unei: bune | 

traduceri în răspândita, revistă: Deutsche Rundschau. 

Răsunetul ce l-au deşteptat” astfel scrierile d-lui. 

Sadoveanu la toţi cei ce ştiu să .preţuească o lu- 

“ crare de artă literară, se -explică fără greutate. 

„Am menţionat dela început originalitatea, autorului, 

originalitate puternică atât în concepţiunea, cât şi 

în fecunditatea, ei, intuiţia lui exactă şi adaptarea, 

formelor de . exprimare la feluritele împrejurări. 

! Stilul d-lui Sadoveanu este de mare sobrietate, cu- 

vântul nimerit deşteaptă în cetitor totdeauna ima-. 

-ginea plastică văzută de autor. De aceea şi im-! 

„presia de frumuseţe deosebită, ce ne rămâne mai 

ales dela descrierile naturei. Ascultaţi d.e.peaceasta 

(pagina 88): «Întwun târziu porniră spre. lunca . 

moestecenilor. Soarele. eră pe la. toacă. Cum mer- 

_geau pe cărarea umedă, lumina le fugeă printre 

Tamuri strălucitoare, aurie. In umbrele tainice, pe- - 

"tele de lumină se ştergeau.. Păiuşul nalt şi galben 

' sună înfiorat de paşi, iarba înflorită tremură; CO- 

saşii sfârâiau uscat în verdeață, suflări uşoare tre- 

- ceau, şi desişurile de frunze se mişcau fâşiind.» 

Inconştienta onomatopee a rândurilor din urmă 

îndeplineşte prin 'sonuiile auzite efectul imaginilor 

văzute. a e 

Stilul nu ste pretutindeni. aşă. de îngrijit ; : pe 

ici, pe colo se obseivă oarecare inadvertenţă în 

a E E .
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repetarea aceluiaş cuvânt. Mica eroare va, fi Uşor de îndreptat, îndată ce d. Sadoveanu îşi va îngădui “mai mult răgaz pentru revizuirea celor scrise, 
La, un asemenea âutor se înţelege, dela sine, că. oamenii vorbesc în limbajul lor firesc, ficcare după caracterul său deosebit; şi dacă, produc pe alo- „ “curea. impresia, unei mari. adâncimi sufleteşti, nu » este prin exagerarea declamatorie a frazei, ci din contră prin simplicitatea cuvintelor, cari sunt uneori familiare; din când în 'când dialectale, dar tot deauna, întrebuințate cu o justă radare a nuan- elor — mijlocul cel mai propriu pentru deşteptarea .emoţiunii artistice. - Sa e 
nsă meritul cel mare al nuvelelor şi. schițelor d-lui Sadoveanu ne pare a, fi alegerea momentului 

psihologic, în care culminează mai toate. Este pururea un eveniment suiletese hotăritor, care formează, obiectul povestirii şi în : jurul căruia, se „grupează şi se cumpănesc celelalte amănunte, fie “că evenimentul este o criză . vidlentă, fie că 'este amintirea mai temperată, a unei turburări, fie că . este stabilirea, unei liniştiri finale. Desnodământul „Du e: nici odată silit, ci apare: ca un rezultat nca- x “părat,- oarecum ca o lege a naturii, ŞI tocmai prin această, înălţare impersonală povestirile d-lui Sa- doveanu îşi îndeplinesc misiunea, morală, care—în afară :de. orce: intenţie a autorului — reiese . ca un „ accesoriu din toate operele de artă, adevărată. Pa Incheind aici puţinele noastre observări asupra. volumului 'd-lui Sadoveanu, se. înţelege dela, “sine, că noi: conchidem :la, premierea. lui şi exprimăm totodată, autorului recunoştinţă, pentru mulţumirea ce ne-a cauzat-o cetirea, scrierilor sale. Căci aceste scrieri devin cu atât mai însemnate, cu cât sunt Ă manifestarea, unui. talent. curat românesc... Precât „Ştim, “autorul şi-a, făcut studiile de liceu în Iaşi şi 
x
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a intrat îndată în cariera administrativă, în care 

lucrează şi acum la Bucureşti, fără să fi trecut 

graniţa şi fără să fi fost înrâurit-de contactul ime- 

diat al unei culturi occidentale: superioare. 
Şi fiindcă, astfel d. Sadoveanu s'a arătat stăpân 

pe un talent original, izvorit din fondul “propriu. 

al ţerii în care s'a născut, îi dorim de acum îna- 

inte întinderea cunoştinţelor prin studii superioare 

şi înmulţirea sensaţiunilor prin contactul cu o ci- 

vilizaţie mai înaintată, pentru ca să-şi lărgească 

sfera concepţiunilor şi să fie scutit de monotonia, 

în care pot cădeă cele mai viguroase talente, dacă 

rămân reduse la un orizont prea mămrginit. | 
4 . ! A 

Martie 1906. - . -- 

-T, Maiorescu. — Critice Vol. UI. A
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(RAPORT, CETIT ÎN ACADEMIA "ROMÂNĂ, PENTRU ACORDAREA UNUI, 
PREMIU, 1907). E 

=. - , . , pi 

Culegerea de «Nuvele şi schiţe», cu.cme dl: 

| Brătescu- Voineşti se întăţişbază din nou înaintea, 

„Academiei Române, este pe de L pârte veprodu- 

“. cerea vechilor scrieri, cuprinse în ediţia «Minervei» 

“din anul 1908, care fusese prezentată atunci la 

„un premiu academic. fără, a-l dobândi, iar pe de 

„alta o <preinoire esenţială» a acestei ediţii prin 

adaosul unei lungi nuvele, âl cărei titlu In hemea 

dreptăţii a dat; numele întregei colecţii, . şi ă altor 

schiţe de oare care însemnătate. aa 

_. “In aceste condiţii cartea îndeplineşte cetinţele | 

“- formale ale art. 5 din «Regulamentul pentru premii» 

de la 8 Martie 1906. - 

- Dacă una din misiunile Secţiei literare, mai ales 

„acum după reforma, regulamentului: menţionat, este 

de a îngriji ca premiile academice să yervească -. 

la răsplătirea, şi încurajarea adsvăratelor „valori li- 

“terare, atunci. secţia noastră are, faţă de 'scrierile 

„d-lui 'Brătescu-Voineşti, o datorie - -de îndeplinit. 

„Căci aceste scrieri: fac, parte din cea mâi, bună 

„literatură : română contimporană, şi. au fost asttel 

.
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preţuite :de comisia premiilor, aleasă, de Academie 
acum 4 ani. o. - Si 

Raportorul special de atunci, d-l D. Ollănescu, 
zice despre ele; « Aceste—zece nuvele—sunt pline 
de. adevăr, de. observaţiuni fine, de. sentimente 
.oneste şi duioase, de-o înălţătoare pornire sufle- 
tească», iar : raportorul general, d-l 1. Bogdan, 
adaogă, observarea făcută în decursul discuţiilor, 
că «meritul deosebit al d-lui Brătescu- Voineşti 

„este de a, fi întrupat într'o formă artistică 'desă- 
vârşită câteva ţipuri. interesante . ale generaţiei 
de la 1850» şi 'rezumă părerea comisiei prin cu- 
vintele: «d-l Brătescu-Voineşti este unul din cei 
mai -buni 'scriitori ai noştri». (Vezi Analele pe 
1903—1904, pag. 378). Mica a 
Acum avem din nou prilejul să ne însuşim ju- 

decata, ce delegaţii noştri o formulase încă din. 
anul. 1904. . e E 

In: ceeace priveşte în deosebi cele şapte nuvele 
şi schiţe, trebue să mărturisim, că 'nu toate ne 

„par la: înălţimea, celor vechi. -De. exemplu, cea . 
dintâi, In lumea “dreplăţii, pentru care o revistă 
din Iaşi nu are destule cuvinte de laudă, văzând 
în ea <zguduitoarea tragedie» a «proletarului in- telectual :român», nouă ne face din contră im- 
presia, unei momentane slăbiri a autorului. | „Tocmai persoanele, cari ar trebui să deştepte 
simpatiu cetitorului, şi-o înstrăinează print'osi- mili-cultură, de pretenţie occidentală, (Andrei Ri- 
zescu-şi Elena cântă Mondschein-Sonate de Bee- thoven; Rizescu citeşte la, tribunal pe Spencer şi pe Nietzsche, Elena, aruncă âdvocatului Peneş vorba, de amoral), şi toată, expunerea, are defectul de a - fi ostensibil tendenţioasă,; iar unde începe ten- denţa, încetează arta. ă d E „Insă pe lângă această nuvelă! se află, printre
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“cele din nou adaose, şi unele schiţe, în cari apare 
tot talentul şi mai ales.toată măestria, stilistică, 
a d-lui Brătescu-Voineşti. Povestirea Puriul, figura. 
şi vorbirea; lui Conu Alecu dovedesc o neîntrecută 
destoinicie de a înfăţişă felul cugetării şi expri- 
mării clasei noastre mijlocii în partea ei cea mai 
vrednică. e 

Pentru graiul cuminte şi adeseori glumeţ al ţă- 
ranului moldovean Creangă este recunoscut ca. - 

model. Alături de el, Caragiale a ridicat la va- 

loare literară vorbirea tipică a inculţilor şi semi- 

culţilor din oraşe cu vidicolul lor, precum şi ex- 

_presiile de” spaimă şi de cruzime a, celor dela 

“sat («Năpasta», «Făclia de Paşti»). D-l Brătescu- | 

Voineşti 'se apropie de ei prin înfăţişarea firească 

a tot ce a rămas mai sănătos, după ameţeala atâtor 

innovaţii pripite, în pătura de mijloc a societăţii... 

„noastre... : 

Icoanele acestei vieţi, în deosebi provinciâle, 

sunt descrise .cu o căldură, de stil, care câştigă 

“ dela început inimile .cetitorilor şi le lasă, impresia 

unei binefaceri sufleteşti — cu atâta viubire şi cu 

'0o aşa respectuoasă , decență a căutat autorul să 

" priceapă generăţia, care dispare din mijlocul nostru, 

şi să ne-o înfăţişeze în forma nepieritoare a artei. 

Acest merit al d-lui Brătescu-Voineşti este aşă . 

"de excepţional în starea, literaturei române de as- , 

tăzi, încât va, contribui să unească sufragiile noastre 

întru premierea operei sale literare. . 

Martie 1907. . i. | 
Y . 
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