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a PREFATĂ Da 

“In acest volâm sunţ adunate. câteva . 
studii asupra - unor scriitori mai. însem:. 
“naţi de. 'dinainte de: război cu - intenția 
de a. le situa poziţia. pe' scara, valorilor 

! „priă: revizuirea a opiniilor curente. 

“Aprilie 1928, ee 

 



  

1. Revizuiri literare, 2. Anexă din 1927, .. - 

„1. Partidul conservator cerea la începutul vea- |. 
-cului, mai ales prin glasul lui Delavrancea, „re- 

- vizuirea conştiinţilor“.. Se poate vorbi de revi- 
zuire şi în cadrul mai modest al conştiinţii lite- 
rare, adică al acelei conştiinți formate din opiniile ; 

„literare suggerate în şcoală, la”o vârstă când. -. .. 
sufletul primeşte orice fără “critică şi păstrează o 
„totul şi trecute apoi în inconştient pentru ca, dela 
„adăpostul oricărei răspunderi, să condiţioneze . 
activitatea spirituală a omului matur, E 

“Cum, apărută: mai târziu,. reflecţia critică nu 
se aplică asupra opiniilor câştigate ci asupra opi- 

niilor noi, conştiinţa noastră literară e formată, . 
-pe deoparte, „dintr! un mare număr de idei primite 
„sumar, fără control şi mistuire, de admiraţii .ne- 

* legitime, de. prejudecăţi literare, iar, pe de alta, 

„din adevărate” convingeri elaborate. dintr'o- ini- 
țiativă proprie, care prin sincronizare se adaptează 

„ succesiv. evoluţiei sufleteşti, pe când celelalte îşi . 
:- continuă viaţa lor vegetativă şi acţiunea reflexă. - - 

în determinările” noastre publice. LT 
po ee 
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In epoca acestei acţiuni tenace a şcoalei “asupra 

gestia legendei: poeţilor lumii întregi -veniţi ca 

„+ “conştiinţii 'noastre literare. dezarmate, „am de. . 
clamat, de pildă, cu. toţii Latina Gintă, sub sug- . 

Magii 'răsăritului să se închine lui Alecsandri cu 
aur, smirnă şi tămâie ; - am. cântat Deşteaptă-te, - Române, în:convingerea că e cea mai frumoasă „Poezie patriotică ;:.am admirat proza simfonică - :* a lui Odobescu; am psalmodiat cupletele Cântării 

„României ; ar recitat la .toate. serbările şcolare -. 
La Icoană a lui A.. Vlahuţă şi ne-am fixat, astiel, 
un mic: capital de opinii. invariabile. asupra :lui 

„ajuns ministru “al “instrucției publice; continua 

- ministrului reformator... ” |. 

„_Să scrie „d-selle“ — pentru “domniei sale“, . cu : ” ortogralia. dascălului său din şcoala primară: mo- . | 
destul învăţător. trăiă, astfel, în fiecare: slovă a - 

9 = 

- A venit, prin urmate, vremea unei revizuiri I-II “valorilor literare, nu din imboldul unei impietăţi, __ Ci din conştiinţa nevoei biologice şi sociale ce ne impune o. sincronizare a manifestărilor”. noastre : sufleteşti şi, deci, între altele, şi -o' conşiiință . „> literară actuală şi strict critică. . . 

1915 . 

» Eminescu, Coşbuc, Caragiale, opinii tiranice ce ne. -: „* stăpânesc şi. azi. Prin tendinţa naturală - de -a- „merge înainte cei mai mulţi dintre noi. nu S'au mai - „întors îndărăt iăr-unii au rămas :chiar cu orto-: ".. „grafia învățată în copilărie ca, de pildă, Haret, care, ..
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2; In primii ani de după văzboi, în- momentul. 

i “intrării mele într'o grădină. de vară, colaborând.: 

" la“textul incert al revistei ce -se „juca, actorul. 

din: scenă m'a întâmpinat cu: 

1 — A. sosit şi Sbierătorul! . a 

„din 'care am: tras” concluzia că existenţa “Sbură- 

torului ajunsese să. fie înregistrată şi în grădinile 

-  de-vară; puţin după 'aceia, în:enumeraţia preo- 

“ cupărilor contemporanilor, cărora lise făcea cinstea -. - 

“de a îi puşi în cuplete, m'am regăsit, fixat, de data 

"aceasta chiar î în textul revistei, în forma lapida- 

rului Vers: pi 

Am înţeles din a acea a clipă: că. o “legendă. îşi -. 

găsise formula definitivă” împotriva. căreia era - 

“inutil să protestez. Au trecut: doispreze” ani dela. 

: apariţia seriei. Revizuirilor. din: Flacăra, cuprinse” 

: “apoi în: unul . din -volumele "Criticelor mele: 

Pentru oamenii ce nu. citesc: decât titlurile, titlul - 

_se expunea 'echivocului, după. cum am Simţit-o | 

de-a doua zi, întâlnind: pe .d. Ion Minulescu, : 

care, afectând şi :o bonomie ce-şi permite totul, 

„iar Lovinescu- se. evizueste. 

": ma întâmpinat: cu jovialitatea-i cunoscută: „Imi 
“pare bine-că te revizueşti: tot revizuindu-te, te 

Ba pomeneşti că o''să-mi. găseşti şi mie talent !“. -. 

Omul. îşi închipuia că. mă revizuesc. Întrucât da-. | 

“toria d-lui Minulescu e de a îi jovial şi nu dea - 

„citi cărţi “sau studii, replica era de prisos; acum. 

| câteva “săptămâni, rostindu- mă, iavorabil - într'o E 

e
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împrejurare. publică, asupra activităţii sale luată _ 
în total, d. Minulescu m'a. întâmpinat cu aceiaşi 

 cordialitate, deşi după o îndelungă lipsă. de 'ra- 
“porturi personale: „Ei,: aşa cum te-ai revizuit, 
îmi convine!“ D. Minulescu crede, prin urmare, 

şi azi, adică după 12 ani, că mă. „revizuesc“ şi 
nu poate distinge nuanțele unei judecăţi critice 
ce se 'atirmă sau se degradează după natura 
fiecărei opere în parte: Roş, galben şi albastru, 
de pildă, nu e tot una cu Romanţele pentru mai 
târziu. Jovialul poet e, de altiel, numai un caz 
şi, prin faptul că nu se interesează decât de ce 
se scrie despre dânsul, destul de inofensiv. Cazul a 

„devenit însă legiune : d-nii G. Ibrăileanu, M. Drago-.- 
mirescu, Sc. Struţeanu, D. Caracostea, toţi pamile- 
tarii în versuri sau în proză, mulţi recensenţi cu 
„nume sau anonimi, în glumă sau în serios, inci- 
dental sau cu perseverenţă, din ignoranță sau cu 
bună ştiinţă, din naivitate sau. din. rea credinţă, 
la loc potrivit sau din senin, cântă 'solo sau în 

„_Gor, cu glas sau fără glas, acelaş refren. : ă 
A .. iar Lovinescu se revizueşte... ” 

“Acum de curând într'o mică polemică, însuşi . 
d. T. Vianu n'a-pierdut ocazia de a insinua că-mi 
revizuesc părerile de la o ediţie la alta: cum 

- a lucrat atâţia ani alături de mine,. d. Vianu 
* ştia, totuşi, bine că nu € aşa şi n'a uitat, desigur, 
„Că a protestat de atâtea oti în faţa mea împo- 
triva echivocului + nerod. „exploatat de unii 'din | 

4 
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| rea, credinţă şi repetat de alţii fără control. Căci 

„nu mai departe decât eri, pe când mă trudeam . - 
să 'retac: o ediție definitivă a volumului . meu 
“asupra lui Asachi,. un tânăr intrat pe neaşteptate ” 

în birou se uită cu neîncredere la - mânuscris; 

o Retaceţi ?' îmi spuse el, pipăindu- şi. cu timi- _ 

ditate cuvintele. ! | 
"— Negreşit,.. |. | 
„Simţiam însă că ar îi avut rezerve. . 

__— Revizuiţi ? reluă el şi mai încurcat. 

.1— Ce înţelegi prin asta? .. | 
-— Adică... începu el a se bâlbâi, vedeţi. , 

vizuirea... de aceasta tocmai vă „acuză Gușrianii 

dumneavoastră. - 
"Am înţeles că, fără să ştie. de ce e vorba, ci 

numai printr'o 'repeţire. mecanică, şi acest tânăr . 

cu totul inofensiv ar îi repetat cu glas sau. „Hără i 

glas ca şi actorul din grădina de vară: 

cc. iar Lovinescu se revizueşie... 

imprăştiind mai - departe pe. toate. căile văzdu- 

„ hului „echivocul,. pe care-mi-l semnala cu atâta 

jovialitate acum 12 ani d. Minulescu. . 
Pentru oameni de bună credinţă şi pentru cei 

ce" urmăresc câtuşi de. puţin în mod obiectiv 

activitatea mea critică e aproape de prisos să i 

| mai “spun că: 

. Lovinescu: nu se revizueşte... 

întrucât Revizuirile nu înseamnă eirenica asupra”
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“părerilor mele din trecut ci revizuirea şi, deci, 
„- fixarea întro nouă scară a: unor valori literare: 
„ stabilite mai de“ mult! şi “propagate apoi “prin 
“rutină în' massele. publicului, ce nu are mijloace 
de a judeca prin sine. Aşa dar: -Lovinescu NU: 
se revizueşte: ci: revizueşte . şi Istoria literaturii. --- 
„române contemporane are tocmâi menirea de a. Stabili sub o formă “determinătă, în orice caz 
actuală, noua: tablă a, valorilor „noastre: literare. văzută prin prisma unei concepții. care nu cred să se găsească, de pildă, în manualele didactice . ale d-lui M. Dragoniirescu 1). . . PIERE 

ie e 192Ţ, N 

  

1) În chestiunea romanului. Roş, galben şi albăstru, d&- * care: se vorbeşte aci şi a activităţii nepoetice a d-lui]. _ Minulescu, reproducem următoarele trei notițe din Sbu- „ Fătorul, 1926-27: „In şedinţa dela: 21 Februarie a'S. S.. R-ului, în momentul intrării mele un scriitor. citia tocmai .. - =. 0 propunere a unui mare număr de membri ai societății „de a'se înfiinţa un nou premiu "de roman „N. Filimone: în 'valoare-de 25.000 de -lei. Dacă societatea dispune, în adevăr, de fonduri, nu numai că nu avem nimic de :zis, „dar "propunem să se înființeze atâtea” premii “cate Cărți. apar pentru a satisface ambițiile sau- nevoile tuturor au- . - torilor români. După citirea prOpunerii, scriitorul a cerut „ca acest premiu să se! acorde pe. loc “romanului Roş, “ galben şi albastru al d-lui 1. Minulescu, apărut însă anul - „ trecut şi respins” „pe nedrept“ la. premiul. de: atunci,. “Ca om, de bun. simţ, mă ridic Împotriva unei propuneri ! arbitrare, care desliințează statutele ; ca membru al co- misiei „de anul trecut“, alături de d-nii Oct, Goga,.L; Re: “'breanu şi Sextil Puşcariu, amintesc că romanul d-lui Mi- 

+ . *



nulescu a îost respins în unanimitate. de nişte oameni şi 
„competenţi şi “independenţi de bugetul. ministerului ar-. 

telor ; în calitate de critic trebue să mai afirm .că, deşi : 

situaţia liferară a d-lui Minulescu e. apreciabilă : şi -se: îi-. 

xează întrun capitol important în revoluţia poeziei noas- 

tre. contemporane, opera sa-în proză. aie nici o va- 

- ioare iiterară şi, cu deosebire, aşa numitul său roman 

| Roş, galben şi albastru e o simplă balivernă de catenea". 

- “A douanotiță: „Sarii putut crede că ideia comitetului 

S. S..R. de a-şi acorda premiile prin votul universal -al 

- adunării sale generale e termenul ultim, la care se putea 
“ajunge în materie estetică. Ideeu - Europeană . a ' împins 
„însă democraţia şi mâi departe. De luni de; zile această 

revistă ne Antreţine cu matchul electoral al „umeroşilor - . 
- săi. cititori pentru alegerea celui. mai bun roman româ- 

". nesc, în care, după mai . multe probe eliminatorii, Roş, | 

galben ş şi albastru al d- lui L. Minulescu a învins, în îine, prin 

"500 voturi Pădurea spânzuraţilor : a d-lui L, Rebreanu, 

rămasă în urmă cu .160 -de voturi; de mai era nevoe 'de 

O dovadă suplimentară pentru pecetluirea “detinitivă” a 

unui procedeu atât de absurd, această dovadă s'a tăcut, 

credem, pe deplin ; deşi Ideea . Europeană nu pare a-şi 

-da seama de ridicolui situaţiei şi îşi propune să- -şi con- 

stințească isprava printr” un banchet, sperăm: că nimeni 

nu va 'mai recurge la plebiscit in materie literară. ,.." . 

--Pe lângă âceste observaţii ” generale, rezultatul scruti-: 

nului expune sistemul; la trei presupuneri deopotrivă: de 

- jignitoare. A. presupune că, în' adevăr, cinci sute. de ci- 

titori-ai /deei Europene: au 'votat autentic pentru romanul - 

d-lui. Minulescu, ar însemna să aruncăm asupra unor. 0a- 

“literar; a „presupune că, funcţionari ai casei de editură a, 
"romanului premiat, redactorii, acestei reviste - au contec- 

ţionat ei singuri plebiscitul, ar însemna să. dezonorăm 

: nişte oameni poate nevinovaţi; a presupune “că însuşi. d. 

“ Minulescu s'a.votat singur sau prin prieteni cu cinci, sute 

Ă - d "e 
„1 : 

= 

„*-  meni. de ispravă bănuiala incapacității de. discernământ . .
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de buletine; . este iarăşi o acuzaţie, pe care .n'o putem 
dovedi cu nimic... Lăsăm pe .seama cititorului să aleagă 
şi, de vrea, să combine tustrele procedeele pentru a a- 
junge la un rezultat atât de lamentabil. :Un singur fapt 

„e stabilit; procedeul fabricării a doi lei dintrunul singur. - 
„e mai puţin rentabil. decât procedeul pus la îndemâna 

" scriitorilor. de Ideea Europeană ; cumpărând cu 2505 de 
lei 501 toi ale /deei Europene orice romancier român ar 

-” fi reuşit. să câştige premiul de 20.000 de lei, fără să poată 
totuşi da vreo valoare literară unui roman fără valoare; 
sub acest raport, ori 'care ar fi fost natura lor, voturile ci- . 
titorilor Idee; Europene nu pot servi la nimic. Dar dacă : 
premierea . romanului 'Roş, galben şi albastru de.către | 
revista Ideea Europeană ne duce la felurite supoziţiuni, 
din care cea mai jignitoare ar li ca înşişi cititorii revistei .. . să-l fi premiat, premierea piesei Manechinul sentimental . nu mai prezintă acelaş echivoc : în calitate de membru 
al Comitetului Teatrului Naţional, după ce s'a jucat sin- " gur, d.- Minulescu a binevoit să se şi - premieze singur. ” „ Piesa-are exact, aceiaşi valoare ca şi: romanul — adică nici una: literatură. : de palavre de cafenea, fără nici o 
situaţie reală, iără; caractere, "fără observaţie, dar cu un. ieitin pirandellism.« | a N | 

“Iată acum şi a treia notiţă relativ la răspunsul 'dat de d. Minulescu. celorlalte două notițe. „Sar îi putut crede că, deşi, „corigent la limba română“ (după .cum ne-o. i declară într'o autobiografie) "şi absolvent de şase clase . - de liceu, d. Minulescu n'ar fi prea indicat să aibă idei E generale. Ar fi însă să nu-l cunoaştem. 
„De alttel, declară. aşa dar doinnia sa, într'o foae lite- | | "rară, nu înțeleg să îac pe criticul literar tocmai eu, care am cea mai mediocră idee “despre criticii proiesionișşti. Critica nu poate Ii o profesiune propriu zis, fiindcă a-ţi lăuda prietenii şi a-ţi înjura duşmanii, este un- lucru tot aşa de firesc după cum bunăoară pe d. Lovinescu Par fi putut. chema Mihail iar: pe d. Dragomirescu, Eugen...
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După mine un critic literat este un seriitor: “ratat, | un feb 

de negustor -improvizat,, care vinde. “numai produsul fa- 

"bricei,:care-i face mai multe. avantagii — (or, avantagii 

„mari nu Îac decât fabricanți de marlă proastă) — sau. 

“. dacă vreţi un fel de- „Mare. _Eunuc“; pe care, dacă “nu-l 

cunoşti, poţi să-l iei drept: „Sultan“. Cred: însă :că d-ta 

înţelegi dilerența. Amândoi par de-opotrivă. de stăpâni : 

pe femeile din Serai. . Dar Eunucul, „le păzeşte numai... 

“Sultanul însă le fecundează... 

lată ce înseamnă a-ţi lenevi mintea in lecăreala coti- 

“ diană a catenelii ; e-de mirat numai că Viaţa literară nu. 

„i-a cerut fostului” "acorigent la limba română“ „părerea s sa. 

autorizată asupra bergsonismului“. 

„Şi pentru a încadra acest 'fel de polemică într'o ade-. 

„ vărată tradiţie pamiletară,. vom mai reproduce | şi aceste.: - 

rânduri, .din care se vede prezenţa unei note specitice- i 

-- ce înglobează scriitori -atât de diferiţi, cum sunt” -d..Ni-. 

chifor Crainic şi |. Minulescu: 

> „Am discutat şi altă dată încercările - mai mult metato-- | 

rice ale d-lui Nichifor Crainic de a-şi teoretiza tradiţio-- 

- nalismul ; „cultura fiind un organism în creştere continuă,. “ 

"cu rădăcini în .seva neamului, - cu îrunziş .în atmosfera. 

” timpurilor, susținea d-sa. cu prestanță, tradiţionalismul ar: 

fi disciplina . lăuntrică ce călăuzeşte această creştere“. 

- Verbal şi figurat, d. Nichifor Crainic'.se ostenia, totuşi,. 

| să-şi dea şi lustrul unei atitudini ştiințitice : 'de aici teoria 

lui „filioque“, care cădea ca „nuca 'm perete“ în discuţia. . 

” legei sincronismului vieţii contemporane, câteva excursuri * 

în domeniul stilului gotic şi al artei bizantine şi chiar şi 

„ua citat oportun din Unamuno : -„Dacă suntem. barbari, 

de ce să nu ne proclamăm astiel, iar dacă e vorba să 

cântăm durerile şi mângierile noastre, de ce să nu le: 

cântăm după estetica” barbara“. “ . 

In realitate, după cum am spus, tilioque“, stilul gotic, 

“arta: bizantină, Unamuno, nu erau decât „poze“ dictate- 

de legea imitaţiei ab exterioribus pentru a a da impresia.
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"unei pasiuni ideologice ; dela cea dintâi. ciocnire, reve- . -nind la metodele sale ortodoxe, şi autoctone, omul s'a; . 

şi: integrat în - admirabilă, continuitate a adevăratului tra. : 
-“ diţionalism :românesc, După ce ne-am pierdut, aşa .dar,. . 
„_vremea.să discutăm cu d.. Crainic despre „iilioque“, i se. - “cuvine dreptul d€ a fi reincadrat în propria-i tradiţie. —- Masiv şi răbdător ca un al doilea Mandalache Biagomi-. 

o rescu,—scrie aşa dar în uitimul număr. al.Gândirii această - pasăre ce piere pe propria-i; limbă — d..E. Lovinescu şi-a 
oferit distinsul personagiu muşcăturii unui. Ilarie Chendi, (12); unui D..“Tomescu, unui D, “Anghel (! 2),- unui .G.. Topirceanu, Cine putea să-l ia în seamă pe. Mandalache „Chiar când se prezenta sub numele mai “frumos de Eu. 
gen? Isgonit de trei generaţit de Scriitori, azi d. E. Lo. »: - =” vinescu, bătrân şi anacronic, momeşte -Cu ceaiu şi zahăr - 
pe începători şi vrea să facă „după puteri literatură nouă:. | ' Admite orice şi pe. oricine îi calcă pfagul. Vizita unui li. .: -.„ Cean cu trei clase şi cinci strofe. ii dă iluzia scumpă de N îndrumător literar al tinerii generaţii: E un fel de'cerşe- torie de prestigiu nou în polida. prestigiului” său perma- - - -nent blagomirescian“, S'ar:putea totuşi crede Că, oacheş . şi rural, d. Nichifor Crainic nu constitud o.tradiţie în măâ- terie. de discuţie: ştiinţitică ;.vom aduce atunci 'şi exem- „_plul d-lui-Ion Minulescu, care :e depante de a îi oacheş Die - “şi e şi urban. Lăsând în pace pe Unamuno, d. Crainic se | releră, deci, şi la autoritatea cunoscutului. poet, 'din care. face următorul citat destul de expresiv pentru a-l Tepro- . „7 duce şi noi. „Nu e propiu zis un om, dar ceeace se bo:.: tează în general. un „domn“ oarecare, Ar fi putut fi pre-. fect 'de Suceava: sau , administrator. financiar. - Golul per- „» Sonalităţii sale nu se şitunează niciodată. Cameleon de ". profesie, corect.ca o pugină copiată . de un maestru de ". caligrafie sau ca un cadril dansat 'de -un: maestru de | „balet, E. Lovinescu e veşnic la ordinea zilei, Ah, fiţi : +» Pentru el oricine "aţi vrea, fiţi proteţi ori bandiți, E.-Lo-. : vinescu vă va privi cu aceiaşi lipsă de .interpretaţie vi: : 

4



“zuată, cravatadela gât îi va rămâne neschimbată ca şi |. 
“ golul haotic din dosul îrunţii. E. Lovinescu e un borcan 
“închis ermetic. Din. el:n'ar curge nimic, nici chiar cână 

şi lar sparge din imprudenţă. Eterna sancta 'simplicitas 

trăeşte în el îmbrăcată în uniforma. adevărului: mono- 

BE tonă; monocronă, monomoriă“. lată, deci, cum un poet 
tradiționalist şi un poet de pură imitație, pariziană se pot... 

topi într'o tonalitate uniformă şi. pot constitui . o tradiţie 

naţională, provizorie poate, dar sigură - deocamdată: tra- 

_diţia pamiletară, care. nu vine .atât dela rasă; uneori prea - 

. oacheşă iar alteori prea blondă, ci. dela-lipsa de. cultură, 

„care, pentru a părea doctorală, începe cu „iilioque“ şi star. 

şeşte. prin a te trăsni cu inepţii băşținase.



Da. 
1.. Caragiale, comediile sale. 2; Năpasta. | 

„1. Intr'o epocă, în care, după cum" afirmă: d. M. Dragomirescu, „Bustul literar e: ameninţat de... literatura : lui: Anatole France şi d'Annunzio“, moartea lui Caragiale a provocat o manifestare 
de recunoştinţă publică din partea tuturor cate- goriilor de cetăţeni. Dincoace de pragul istoriei 

„literare şi trăind încă în noi prin fibre sentimen- tale, vom încerca, totuşi, o caracterizare a operei - “dramaturgului nostru în intenţia unei stricte, “sforțări de obiectivitate, dacă nu şi a'unei jude- căţi definitive, i 

„Caragiale e, privit ca întemeetorul teatrului de” satiră socială, deşi, în realitate, teatrul lui nu e decât un punct din evoluţia firească a teatrului lui Alecsandri, care, înainte de a îi ajuns la teatrul „în Versuri, pornise dela : observaţia 'tendenţioasă a moravurilor timpului ; fără ascuţişul şi realizarea „estetică a satirei lui Caragiale, această observaţie - „a avut chiar un „Caracter mai general, Cum 
ÎN
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cun d _.. 
SI - 

amândoi dramaturgi au trăit în: epoce . de pre- 

iacere era, de,alttel, firesc. să fi încercat fixarea 

“oamenilor dela răscrucea a. două vârste şi a. 

- „două culturi, nelimpeziţi încă sufletește, nesin- . + 

cronizaţi, uneori trecând dincolo şi “alte ori-ră- : 

„.. mânând dincoace de-spiritul timpului, Alecsandri 

A 
Ş 

o 

mai uşor, mai întors spre vodevil, dar mai îelurit 

şi mai bogat, Caragiale mult mai. adânc şi. mai 

' tăios, deşi: limitat la un “număr restrâns .de de- 

formări sufleteşti. Bogăția lui „Alecsandri vine nu . 

numai din bogăţia modelelor, imitate de altiel su- 

perticial, ci şi din bogăţia epocei în care-a trăit, 

întrucât pretacerile dintre. 1848— 1870 au'fost mai : 

brusce decât cele ale introducerii regimului consti- 

tuţional. Pretutindeni vechea clădire a culturii;tana- 

riote trosnia; aducând un aer proaspăt, o adiere - 

- revoluționară, tinerii - întorşi dela Paris  înviorau 

„totul, nu fără a trezi, şi iluzii neîntemeiate şi 

“exagerate. Sosit dela Paris şi, deci, în afară de î: 

“ bănuiala de ati un om al regimului vechiu, spi- ” 

ritul de observaţie i-a îngăduit, -totuşi, lui Alec- 

„sandri să vadă. curând că unii dintre ; „înoitori“ | 

—
 
i
 

r 

erau stăpâniţi- numai de negaţie fără simţul: rea- .- 

lităţii şi fără îndemnul de mai bine. Dintr'o astiel 

de reacțiune a pornit, de pildă, “comedia /orgu . 

„dela Sadagura, satiră a exagerărilor propriului 

său partid, în care, după ce se luptase impos „ 

triva vechiului regim al „ruginiţilor“ şi al ', 

“mandicoşilor“ „'el.atacă şi slăbiciunile Sevoluio- 

narilor*. „Tot astiel, după ce; împreună, cu Negri | 

” . 2
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- şi Cuza, iscălise în 1848 actul dela Cernăuţi, prin. care: se legau să dea pământ țăranilor, e nevoit 
„„. ca în Rusalii şi în Sgârcitul risipitor să se ridice N 

împotriva 'speculatorilor ideilor înaintate. Răsvră. tescu din Rusalii e descălicătorul liniei - suileteşti “a eroilor lui Caragiale :— „Oameni: buni, striga el .. țăranilor, aţi fost lipsiţi de toate, şi de libertate, . . şi de egalitate, şi de legalitate şi de inviolabi- „litate şi de drepturi . cetăţeneşti şi. de drepturi „7 comunale şi. de. drepturi municipale şi de drep- turi civile şi de drepturi politice şi de sufragiul „... universal. Dar, în fine, a unsprezecea oară a sunat .. -* penteu'voi! Cel proletar va' scăpa de proletariat! - cel mic se va face mare, şi vice-versa, - cel-mare" se va face mic, cel slab va fi -putinte şi cel pu- . . „tinte neputintel“ In' dosul actului. dela” Cernăuţi „> se arată, aşadar, sub-prefectul liberal -Răsvră- .. „tescu,.care, douăzeci de ani după aceia, avea: "să se numească Rică - Venturiano „colâborator „la ziarul Vocea Ppatriotului naţionale, publicist şi | studinte în drept“ şi, ceva imai târziu, odată cu experienţa vieţii de: provincie, Nae Caţavencu, - "Preşedintele -societăţii „Aurora economică 'ro- - _ mână“, al cărei scop era ca „România : să. fie. -: bine şi tot Românul să prospere“, Această nouă * atitudine critică a lui. Alecsandri apare, mai ales, - după 1860, când,. ieşind. din. faza - de luptător, “Scrutează cu :.obidă primejdiile. nouei poziţii în iolosul. căreia lucrase şi el. Tânărul venit - dela ..* Paris plin de „libertate, egalitate Şi traternitate“, 

1
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 dsvenise acum. mai circumspect faţă, de. puterea” - 
“magică a cuvintelor. Eroul unui cânticel- e în. 

- această. privinţă- tipic: „Vreau respectul Conven-! i 
" ţiunii, strigă el, cu condiţia de a schimba totul... ” 
"„adică tot -ce voia şi Farfuride la revizuirea: "Cin 
| stituţiei. - — „Vreau, mai. glăsueşte acelaş erou, 

” libertate” absolută | Sa nu mai. atârne servitorii - 
de stăpâni, copiii. de : “părinţi, soldaţii . de şeti. 

” Vreau egalitate perfectă, să nu "mai fie: săraci şi. 
bogâţi, mici şi mari, „slabi. şi graşi, proşti şi cu, - 

_Cap,. oameni şi vite... „Vreau să înviez în ţară . 
iazele revoluţiurii franceze, căci numai prin tul- 

- burare o; naţiune-se civilizează.. — dorinţe stri- 
“gate în. numele lui. Mihai Viteazul şi al lui Ştefan . Pa 
„cel “Mare, cum le_va striga: şi Rică Venturiano... . 

-, Ales deputat, el "îşi va, îrideplini acest -man-. -' 
"dat sacru ca. cetăţean - liber: Şi “liberal, apărând. 
“cu energie şi cu logică libertatea, egalitatea, 

_» dreptatea, fraternitatea, inviolabilitatea, inamo-. 
__vibilitatea, autonomia, convenţiunea, drepturile 
“naţionale, garda nâţională, partidul „naţional. Şi 

““celelalte“ — de: unde. vedem că. progrâmul. lui: 
Clevetici nu e departe de. programul, lui Nae 
Caţavencu. Clevetici mai apare-cu aceiaşi “îra-. 
zeologie şi în Sgârcitul risipitor; în care Tri- . 
bunescu- îşi expune teoriile“: „Şi ce este un “con-. 
servator? Un. om -care... conservează 1 . un om - 

“care voeşte. să - conserveze „privilegiul. de a nu 
“fi supus la nici una din îndatoririle cetăţeneşti. 

" Insă eu: nu! Au doară sermana Românie să zacă 
4
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mult timp“ sub o rugină atât de inconstituţională. 
Nu! Căci eu voi susținea, voi apăra totdeauna: 
(repede) dreptatea, libertatea, egalitatea, frater- 
nitatea, inviolabilitatea, drepturile naţionale, in- 
dependenţa, gloria naţională, garda: “naţională, 
'suiragiul naţional...“ —în care găsim până şi garda. 
naţională şi sufragiul. lui Caragiale! - 

„Ceasul politic-e ameninţat: să. priveghem: 
cu “atcaţiăne după altarul patriei, să .avem ochii | 
deschişi spre frontiere, să ne ferim ; mai cu seamă: 
a depărta de la cârma statului pe unii. oameni. 
capabili... Timpurile sunt grele; Politica, Europei,.. 
„aşa Şaşa“. DN 

“Ţara lui Caragiale, în care . te naşti, bursier, 
- trăeşti. funcţionar şi mori pensionar, începuse prin. 
"a îi ţara lui Alecsândri. Paraponisitul poetului: ” 
cere'slujbă cu toată încrederea . că: i se cuvine, 
fiindcă „am-îost, zice el, unul din corifenţii - libe-.: 
ralismului şi n'am. îndulcit în. profundul suile- 
tului de „serbarea: regimentului constituţionale, 
daţi-mi voe să iau permisiunea 'a-mi recomanda: 
meritele pe altarul patriei spre a fi integrat în. 
vreun serviciu public; unde să am şi eu slava- 
glorioasă a mă înjuga la carul statului. cu 'de-.. 
plină onoare pâătrioticească şi - iubire de patrie...“ 
In „termeni identici - trebue să: Îi cerut slujbă 

şi Conu - Leonida de neuitată amintire, iar la. 
moartea lui, Coana Eftimiţa. trebue să fi. reclamat 
pensia ca şi Kera: Nastasia, din Mania Pensiilor 
„Şi tocmai pentru aceia am venit să te 108 ca.
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„săcţi faci o pomană şi cu mine să mă pui în pensie 
ca pe cei mulţi... că helbet!... poate să ai şi d-ta 
“vre-odată nevoe să te descânte bunica: de deochiu : 
-sau să-ţi caut -în cărţi, de vre-o: slujbuliţă, că îi 
_m'ai, ameţit când te dedeseră afară pentru - nişte, 
„bani ce. lipseau... , a ; 

“Nam făcut această apropiere pentru a. tă 
- gădui superioritatea satirei lui Caragiale, ci pentru 
"a arăta că atitudinea lui nu e nouă şi, sub o: 
tormă mult mai tăioasă şi mai artistic exprimată, . 

- dar nu mai felurită, prelungeşte atitudinea reac-:.. * 
“4ionară “a -lui Alecsandri, revenit “din iluziile ia 
tinereţii. . In teatrul lui uitat găsim întreaga. oc- 
tavă a eroilor. caragialeşti : politicianul ambițios, 

” vânzătorul' de vorbe goale, redactorele „Gogoaşei.. 
" patriotice“; » vânătorul de slujbe, explotatorul cre-” 
| dulităţii publice: Şi unul şi altul au biciuit, aşadar, 
demagogia, Caragiale .mai. inciziv 'şi deodată, A 
Alecsandri mai uşor şi mai: târziu, după ce.fu- 

“-sese la începutul activităţii sale un luptător r re- 
| voluţionar.. 

După cele amintite î în treacăt aici şi după cele. “ 
precizate în atâtea studii critice, e de prisos să 
"mai insistăm - asupra sensului comediilor lui Ca- | 
ragiale, O noapte furtunoasă, Conu Leonida, O 

„*Scrișoare pierdută, opera unei. » conştiinţi critice, 
„aţintită asupra unei epoce de transiţie dela vechea RE 
„stare de lucruri, dela -formele bunului plac orien- , 

+
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“tal, 'ale nepăsării, la.noul regim: constituţional, - 
ale. cărui cadre .depăşeau cu ..mult : realitatea: 

- noastră sufletească. Sinteza “acestui -contrast e , realizată în Scrisoarea pierdută, în. care avem, 
pe deoparte,- apărenţele unei, consultări libere a - „voinţii  naţionâle iar, pe-de alta, ădministraţia 

-. arbitrară a lui Tipătescu, servilismul oriental al “ 
lui Pristandă, demagogia lui Caţavencu, parodia: ai unei. întruniri. contradictorii” cu discuţii 'de „prin- 

„. cipil“ urmate de „unanimitatea“ guvernamentală ' . ieşită din urnă voinţii. ţării... Din aceiaşi :atitu-.  dine critică au pornit şi. celelalte două comedii ;. “de nu'lovesc în însăşi ficţiunea „curat: constitu= țională“, ele ne fixează, totuşi; figuri tipice. din -* „.. „marginea unei .epoce- de transiţie, în.care cuvin- - „tele exercită. o sugpestie indiscutabilă asupra su- - iletelor. nepregătite. Libertatea, egalitatea şi fra- : -ternitatea promit un paradis. apropiat ; republica ” _ “se pretace în capul lui Leonida într'o ţară ideală, Şi în care „cetăţenii iau câte o leafă bună pe lună; „toţi într'o egalitate“, nimeni nu mai plăteşte da-: toriile, nimeni „nu mai are dreptul să-şi plătească .- birul“ ; democraţia devine în mintea lui . Jupân Dumitrache, Nae Ipingescu şi chiar Rica Ventu- :: „Tiano un tel de talisman. Rică, teoreticianul de-. mocraţiei, combate ;cu energie pentru 'sutragiul': „universal; singura cale a.veritabilului. progres“, . ” iar cei doi. negustori. „combat: şi ei reacţiunea,: = Hindcă-mănâncă sudoarea poporului Suveran“, — Cioburi de oglindă, strâmbe şi murdare, "în care. 
Ea
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' se: "aruncă o- rază de. lumină curată, conştiinţi în- 
tinecate, în care se frâng şi se deformează ideile. 

timpului.: Cu câteva trepte-mai. jos, scriitorii ar 
„putea cerceta. cu acelaş interes estetic - ideaţia 

- maimuţelor : la-ce cugetă,.de pildă, un cimpanzeu 
"dinaintea: unui apus de soare? care sunt :Con- | 

.cepţiile urbanistice ale unei gorile, -scăpate din -: 
„„" cuşcă ? Puncte. de vedere. la îel de oportune- ce... 
sar deschide cercetării -literare ” de-am . putea 
„scruta- conştiinţa, tuturor „Vieţuitoarelor.-. 

Deşi, după nătură, lorgu. dela Sadagura, 0. 

„. Vetici, Tribunescu şi ceilalţi eroi ai: lui Alecsandri j 
„ nu. s'au “putut ridica la valoarea simbolică de - 

| „tipuri“ „ cum s'au: ridicat. Caţavencu, - Pristandă, | 

conu Leonida sau Brânzovenescu. - e 

“=. Caragiale rămâne, aşadar, singurul nostru” dra- -- 
maturg, care a dat eroilor actele stării civile. Tot 

teatrul de dinainte şi după dânsul.— afară: de 
i foarte puține excepţii — e un teatru de iluzii sce- ... 

nice, de ficțiuni dramatice. Nimeni n'a creat viaţă, . 

__ nimeni n'a aruncat în circulaţie realităţi. Cara- 

Ă giale ne-a înmulţit: „populaţia : cu un, “număr, de 

cetăţeni, expresii . ale. -mentalităţii unei pături so- 

ciale într'o anumită - epocă. Pentru a- da viaţă: a 

acestor. „tipuri“, el a trebuit să-i facă. să Vor- 
bească în felul lor, potrivind.: forma fondului, 

| plăsmuind pe deantregul o limbă: specială, înes- : 
tetică - şi- trivială, 'dar. plină de realitate, trăită, 
0 limbă : necunoscută: literar până Ja dânsul. 

, , 7 
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După cum Eminescu a. adus- o nouă: limbă poe-. 

„tică, o armonie. proprie, un număr de imagini - 

- şi de expresii ce au intrat „în rostirea poetică, - 

tot aşa şi Caragiale a întrebuințat: o limbă a sa, 

_ monstiioasă dar plină de sevă, vie, o "culegere. . 

de locuţii ajunse legendare, de glume. curente; 

” „caragializăm“, astiel,; „fără voe, după cum emi- 

” nescianizăm> în expresia sentimentelor poetice. 

"Un artist se , valorifică, negreşit, În. primul: rând 

prin puterea: lui de realizare, dar în .al' doilea. 

„rând şi după calitatea acestei Yealizări. Puterea | 

. de observaţie nu ajunge, singură, pentru a-i îixa 

„locul pe scara valorilor. Trebue să cunoaştem 
"încotro i se îndreaptă. observaţia, ce -lume de 

" sentimente'şi de idei îi solicită analiza, ce anume 
„aspecte ale vieţii însuileţeşte. Dincoace. de planul 

realizării, meritul unui artist se. determină, aşa 
dar, şi prin această valoare relativă. Sunt suilete 

_- şi sutlete: .în unele viaţa se' sbate în conilictul ; 
„tuturor problemelor timpului; al ciocnirilor de idei 

şi de pasiuni, altele, cioburi «de oglindă aburite, . 
" pătează şi frâng totul; luminile se sting, nuan- 

ţele se şterg, esteticul sau.eticul se îngroapă sub 
“un înveliş de ceaţă; ideile cad lipsite de răsunet, 

ca iîn adâncul unei fântâni; fără viaţă mul- 

tiplă, sfiare întfometate, pasiunile mugesc după 
zăbrelele cuştei. La o realizare .egală nu e tot 

una dacă scriitorul ne zugrăveşte ideaţia ' unui 
_om sau âctul reflex al unei gorile. “Pornind dela. 

ÎN
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| aceste consideraţii, nu putem - “trece peste. cons- 

„tatarea faptului. că structura psihologică ae . 
roilor. lui „Caragiale se reduce la jocul :me- 

canic al unei singure formule repetate cu o stă- 
ruință ce o impune ca un simbol. Ipingescu, 

„de pildă, e omul. care: -spune: Rezon?! Oricât. . 
“ Pai scutura, nu va ieşi o fărâmă . de. idee 
n suplimentară dintr” însul. . La toate răspunde:. 

rezon! Aprobă anticipat, mârâind: mie îmi spui! IR 

„Formula prinde şi fixează o atitudine sufletească. 
 Jupân Dumitrache ţine la. onoarea lui de îa- 

„milist; încornorat. cu seninătate chiar sub aco- 
__perişul casei, el îşi face un punct de onoare-în.a. . 

nu îi înşelat. Dumnezeu a creat .vorba şi a sădit : 

cugetarea, în mintea omului pentru ca. Pristandă 
să poată spune: 

> — Curat aşa, coane Fănică... | 
: deoarece ideaţia lui se sfârşeşte cu aceste. cu-: 

+ vinte. Nu discută; simbol : al' subordonatului, al” | 
"umilitului, execută ce î-se poruncește. Cu o psiho- - » 

logie primitivă, fixată într'o formulă unică şi îa- 
-tală, trăeşte, totuşi, şi se impune prin -unitatea 

paiaţei. automate, ce articulează un singur cu- - 

vânt. In formula lui Trahanache. „aveți puțintică - | 

răbdare“ „ e fixat omul Cu moderaţia vârstei şi a 

” situaţiei, cu liniştea şi înțelepciunea lui sumară; 

„mu se grăbeşte, e „parlamentar“ şi stăpân pe sine ;. 
" în toiul unei 'discuţii electorale aprinse, învită 

pe „onorabilul să 'dea „pe. stimabilul afară“. In . 

Trahanache, „se. întrupează, seninătatea omului
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-: încrezător, 'nebiruită nici de evidenţă, în' faţa. . 
căreia continuă să aibă „puțintică răbdare“. 
„Cu unica -obsesie a trădării, bănuitor, Farturide. 

 „ciuleşte mereu utechea.. Cetăţeanul . turmentat 
nu ştie cu cine votează, Agămiţă Dandanache 

€*'»eu, iamilia: mea dela patruzopt tocinăi acuma ..- 
"să rămân fără coledzi,..* Prin generalizarea pro- _- 
cedeului' simpliticării Psihologice, nu. există, aşa. + 
dar, oameni cu pasiuni contradictorii, “cu o viaţă . 
complexă, ci păpuşi reduse la o.singură formulă | 

„ energică: „aveţi puţintică răbdare“, „eu cu cine 
votez 2“, „curat: aşa, cucoane Fănică“, . „rezon“, 

"meu, familia mea dela patruzopt...“ Atât... Poţi în-- 
Vârti manivela 'dâr e fără rezultat. Formulele sunt, 
totuşi, puternice şi; prin simplitate. energică, prin. 

- repeţire sistematică, se întipăresc ca medalii im- 
'periale; de aici, din acest proces psihologic, în 

"parte, şi succesul caragealismului.' De arfi oameni 
„adevăraţi, eroii'săi ar fi mai insezizabili; ne repre- 

zentând decât o-singură atitudine, „0 reprezintă 
"- cu 0. energie, ce o delimitează. cu 'preciziune şi 

7. 

„0 izolează de restul lumii. lată de ce întâlnim 
pretutindeni eroii lui Caragiale, pe. Trahanache 

râind mereu „rezon,..« 

“cerând puțintică răbdare 'sau pe Ipingescu mâ- . - 

„ Acest tsatru nu e teatrul oamenilor lipsiţi cude-!. Săvârşire de cultură, al oamenilor lăsaţi numai în - | „voia instinctelor, nu e nici teatrul sufletelor simple - Şi susceptibile, totuşi, de poezie ; eroii săi plutesc 

ÎN N



— 27 — Ss 
7 e 

pe 

” între- două lumi, între două epoce;: lipsiţi şi de 
-. poezia simplităţii dar şi de intelectualitatea . :0a- 
-.. menilor _civilizaţi, : — - adevărată lume de. bărbieri, 

de „Miţe! ploeştence:, de „catindaţi“, de „Bibici“, 
, de_Vete, de Pristaridă şi de, Rică Venturiano, 

“lume, dela periferiile oraşelor: mari, irozi de ma-: 
- hala, în. mintea cărora totul se. perverteşte. şi se 
deformează. Ori care ar.fi valoarea lor “estetică . 
„de realizare, omeneşte, toate aceste rămăşiţe ale 
societăţii sunt puţin interesante, prin: lipsă de - 

“ conținut suiletesc iar,. judecate sub raportul etic, 
mu scapă, invinuirii de imoralitate: imoral-e, de. 

“pildă, Tipătescu î în viaţa publică şi privată ; imo- - 
_rali Zoe, Veta, Dandanache, “Chiriac : imoral Ca-: 
țavencu „plastogratul“; -imorali. şi interlopi toți . 

„„.. eroii” din „D'ale. Carnavalului“; când nu sunt cu 
„totul imorali, sunt inconştienți ca Trahanache sâu - 

i „ Jupân Dumitrache. Unul singur-e cinstit şi acela - 
“e un viţios şi beiv: - Cetăţeanul turmentat, un. ă 
adevărat simbol :: DI e 

E “Teatrul lui Caragiale e un izvor de apă tulbure, .- 
* în care joacă o pulbere. de necurăţenii. E drept că i 
teatrul de moravuri trăeşte, în genere, din deficitul . 
“moral al societăţii. In Duşmanul poporului al lui. : 

„ Ibsen, găsim şi tipuri de ale lui Carâgiale, cum e -. 
- Tipătescu . sub ; figura primarului, - găsim laşita- “ 
"tea şi necinstea sub chipul blajin-al tipogratului 
„oportunist sau al directorului de ziar, găsim coa- . 
„liţia. proştilor,: a mulţimii nerecunoscătoare, a ŞI= 

e - , ? ȘI N



-_reţilor, a necinstiţilor, ca şi, în piesele lui 'Cara- 
giale, găsim chiar un „cetăţean. turmentat“, care . 
-la întrunire e singurul de partea adevărului şi a 

| cinstei, — mai găsim, totuşi, şi pe doctorul Stock. 
„man, ce-şi jertieşte pâinea sa şi a familiei; pentru 
„adevăr, înălțându-se deasupra tuturor. Omenirea 
„e răzbunată: 'un singur. om ca Stockmânn răs-. 
cumpără turpitudinea. morală a celorlalţi. In tot. | 

„.. “teatrul lui Caragiale nu găsim, nu un erou, ciun. 
- om cinstit, sau-un om normal. Dominat de un. - 
ideal * moral, teatrul lui Ibsen e un teatru de 

- luptă, satira. unei lumi, pe ruinile căreia el ar.fi - 
„voit să ridice: o'lume nouă. Lipsit de ideal, teatrul 
"lui Caragiale e o satiră fără altă finalitate, o co- 

lecţie de imbecili, de imorali, de: automaţi ai 
unei singure formule ; oricât de spiritual : ar îi. 
în lorma lui scânteetoare,-e întristător -ca un . 
“spital de. intirmităţi morale şi intelectuale. Cu .. 

” „excepţia cetăţeanului turmentat, nu găseştiîn el un - 
“singur om. căruia să-i poţi întinde mâna fără să 

| te simţi patat. Pe când.mocirla vieţii zilnice slu-- 
”.. jeşte, aşadâr, lui Ibsen şi altor dramaturgi € ca punct 

„de plecare a superiorității morale a unui Stock-. 
mann sau Bernick, la Caragiale. ea. e studiată 

” şi prezintată în sine; nici o adiere nu-i risipeşte 
„. miasmele; nici un fel de milă n'o îndulceşte ; î 
” nici o generozitate n'o temperează.- Caragiale n'a 

fost un grădinar de sutlete ci a. răscolit. rănile 
din curiozitatea de-a le răscoli... Pa 
“Na fost lipsit numai 'de idealism şi "de gene-



LI „ pa - Ă 

rozitate ci şi de poezie;. eroinele sale mau 
_ feminitate, nici duioşie ; pretutindeni, chipuri de--“ “ 
- iormate 'şi groteşti, dragoste văzută prin prisma 
mahalalei. Nici natura n'a, existat -pentru” Cara-. 
giale şi se poate afirma: Chiar că nici-un scrii- - 
tor român 'n'a văzut-o mai puțin decât dânsul, 

: Ascuţit observator. al unei anumite categorii de 
oameni şi al unor “raporturi : morale, el n'a îost 

şi un vizual : cu excepţia câtorva pagini din Hanul - 

lui Mânjoală, în întreaga lui operă ni vom găsi. 

“un apus de soare,-un foşnet de pădure, un mur- 
“mur de isvoare,.o rază de lună, duioşia sau ex-.. 
tazul, ce înobilează. : 

"Toţi Griticii au lăudat limba lui Caragiale. pro- 
prie, nervoasă, energică, 'stilul sobru, eliptic. In : 

„teatru ea e, în: adevăr, topică,. tulburată “de 
„toate. gunoaiele. mahalalei, dar viguroasă şi de: 
"0 rară expresivitate scenică,;limba lui Ipingescu, 
şi-a „cetăţeanului“, concisă, târâtoare, detor- .. 
mată, atât de deformată şi legată. de o “Clasă 
„de-oameni şi deo clipă din. evoluţia noastră cul- 
 turală, în cât va deveni în viitor o problemă îilo- 

“ logică. Când sparge însă forma. dramatică a dia- 
logului,- pentru'-a se reyvărsa în. descripţie: sau în: 
analiza psihologică, ca mai păstrează ceva -dintr'o . 
vulgaritate. ce jigneşte de astă dată ; sobrietatea - 

„ nervoasă. nu reuşeşte să ascundă: lipsa de avânt, 
„de. poezie, de înţelegere a unei subtile. armonii - 

„Şi mai ales-a simțului unei. limbi curate, româ- 

| -



 neşti, crescută din seva populară 

„exemple numai din - Păcat, în care “nu ne ridi-. 

.. x 
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„generos. În schimb, o frază 'scurtă, cu o osătură 

“tadină, ziaristică, de: proces verbal. Iată. câteva 

„._căm : împotriva -neologismelor ci a -vulgarităţii "or ziaristice. „Când seminaristul a îndrăznit să ne. - „ socotească recomandaţiile. imperioăse ce-i iuseră - comunicate... scump'a trebuit să-şi plătească pasul imprudent. -A fost o-maltratare metitată... Sbirii -. însărcinați cu corecțiunea cutezătorului au făcut! - seXces 'de zel,,.« „Cu încetul însă membrele pierd - "siguranţa. şi simetria -mişcărilor, cântecul .e surd, * - „articularea inegală... O storţare, excitat de:îndem- "nul unânim al amatorilor.i. „Succesul colosal şi 
= 
= spontaneiu n'a. afectat câtuşi de Puțin pe omul " „nostru.“ Citaţille ar putea merge cât niai departe... "Toată. proza lui Caragiale — proza descriptivă— 

„estetic cu valoare de suggestie. Mia 

e pătată de vulgarităţi orăşeneşti, de neologisme ; _deşi a cunoscut într'un mare grad economia ver.” bală, Caragiale a fost lipsit de simțul cuvântului 
. E > = 

".Inzestrat cu 0 reală putere .de , observaţieia „contrastelor dintre. formă. şi fond, - cu un mare . “talent. de a proecta . sub specia scenică tipuri, care, printr'o unitate sufletească, energică şi ex- presivă, au devenit simboluri ale mentalități unei ” întregi: clase “sociale din epoca noastră de pre-. facere, spiritul de observaţie al lui Caragiale n'a 
e 

şi cu un ritm 

- ce trosneşte din toate încheeturile, o limbă-ci. --.



„la o suprataţă. uşor de. ridiculizat şi într'o ten--! : 
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mers, totuşi, până î în adâncimile. sufletești pentru: 

a ne prinde: aspecte complexe —cisa mărginit . 

Ş dinţă, în „care nu era. el cel “dintâi deschizător 

de'.cale..:: Cu toată intuiţia . Şi. puterea de. creaţie: . 
-— calitatea esenţială a “unui scriitor — opera. lui 

Caragiale e săpată într'un material puţin trainic, 

"pe care timpul a început să: -macine. Lipsită de ; 
-. adâncime, de orice ideologie, de . orice suflare 

generoasă, pesimistă, de o vulgaritate, de altmin- 
-teri, colorată,— —după ce s'a bucurat de prestigiul - 

unei literaturi prea actuale va rămâne mai târziu | 

cu realitatea unei valori mai mult documentare. 

„1913. 
o 

Fă 2. " Năpasta. iese din formula teatrului lui Ca-: 

. ragiale, de oarece, pe când celelalte “piese por- 
nesc dela viziunea linipede * a unor tipuri, Nă- 

= pasta “porneşte * dela o. problemă suiletească ; re- - 
„cunoaştem. pretutindeni. pe Trahanache ' Şi . pe . ; 

Pristandă dar nu vom recunoaşte: niciodată pe. 

- Anca sau pe. Drăgomir, întrucât primii au. îost 
| văzuţi, pe când: ceilalţi sunt simple - expresii psi- | 
"hologice. Distincția este hotărâtoare : deoparte, o 

"operă isvorită dintr'o “observaţie directă, operă: 
vie, reală,. plastică, iar de.alta, o dramă pornită 

- dintr'un „postulat psihologic fa fără aderenţe cu rea- 
“ litatea. | E a 

“Gei doi eroi ai piesei sunt exponentul unor sen- -
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timente abstracte: în Anca se intrupează răz= 
„bunarea iar în Dragomir: remuşcarea. Pe Anca, 
toți criticii au considerat-o ca o simplă ficţiune 
poetică fără realitate. Simţind deci în ea punctul 
“nevralgic, -C. *-Dobrogeanu-Gherea a căutat să 
dovedească. că figura centrală a piesei nu e ea ci | 
“Dragomir şi că: axa în jurul căreia. se răsuceşte 

- acțiunea nu e' răzbiinarea femeei ci remuşcarea 
bărbatului ucigaș... „Cum am zis : deja, scrie el 
anume, simţirea principală care e zugrăvită în 

: Năpasta, e groaza remuşcării şi groaza înaintea 
” ispăşirii unei. crime... Acei cari au văzut în Anca 
'o persoană tot aşa: de importantă ca Dragomir, 
şi chiar mai importantă, aceia 'n'au “înţeles piesa 
lui Caragiale.“ In realitate, sentimentul principal . 
nu e remuşcarea ci răzbunarea şi axa piesei nu e 

- Dragomir ci. Anca şi iată pentru ce: remuşcareă 
lui Dragomir e un sentiment static întrucât, lip- 
sită de. evoluţie 'şi de acţiune, ea nu' duce la- o 
mărturisire cum ducea, de „pildă, în cazul: lui Ras- 
kolninikot ; dir această. pricină: remuşcarea * lui 
Dragomir . nu e. dramatică; iar eroul trece 'pe. 

planul al doilea al interesului nostru: Cum 'ade- 
 vărata acțiune. se petrece în sutletul Ancăi, de - 
„oarece fără răzbunarea ei drama-.nu mai există, . 

pe când. fără 'remuşcarea lui. “Dragomir. ea ră-.. 
“mâne întreagă; “Anca rezumă întreaga: Năpasta. 
Odată cu admiterea acestui-punct de plecare arhi- 
tectonica piesei "şovăeşte, de oarece cr&aţia Ancăi 

„e lipsită -de realitate: suiletească, după « Cun au -
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“recunoscit- -0; “de: altfel; toţi criticii: “timpului Şi, 

: inte o măsură oarecare, însiişi C. Dobrogeanu- Ghe: — 

„Anca, 'scrie” el, e o 'răzbunătoare per excel. . 
emită “Şi 'o- răzbuniătoare conştientă. Răzbunarea . 

„ însă,-şi mai cu seâmă'''o răzbunare lentă, prin 
torturi înidelungăt, 'e" foarte . antipatică. Ea jig- .- 

i neşte- cele mai'bune simţiminte omeneşti, de! sim. - 

_patie, iubire şi. :solidaritate socială... “Anca” e o -.- 

- femeg'reă, cum 'sunt; unele” femei,” ea" nu e că- 

pabilă de isbucnirea de: odată. ă -uriei cruzimi * - 
: îngrozitoare; ci '€'rea' 'prin acumularea cruzimilor 
“mici: Dacă am zis că ea e mai puţin” reuşită de. 

cât alte tipuri, 'e peiitrucă - uneori e prea unilă- - 
terala şi nu 'se simte acea _mlădiere 'suiletească. 

“cum se. simte la alte tipuri.“ “Pentru epocanoastiă - 

„şi: în cadrele rasei noâstre, în realitate, Anca iese * 

“din: 'sfera posibilităţilor : „0 iemee ce şi-a iubit 
Bărbatul nu 'se poate “căsători” cu ucigăşul' lui, 

“Şi” nu poate: trăi. opt” “ani :cu dânsul nuimiai 

din „gândul răzbunării şi dintr'un “rafinament de 

“cruzime nu'se poate! răzbuna apoi, | înviriuinău=l 
“ de o 'crimă imaginară. Dacă bănuiala“ Ancăi Sar 

“fi trezit abia în cursul celor opt ani, dacă ar îi 

crescut; dacă arti! izbucnit. la urmă, înărmându-i 
-braţul, 'atunci' ar fi fostmai ăproape şi de: adevăr - 

ŞI de” evoluţia dramatică necesară, după cun, 

„de pildă,-în' Oedip al lui Sofocle, trezită pe în: . 
cetul, 'bănuiala.: eroului. creşte. în amănunte: noi 
până ce, în sfârşit, devine însăşi evidenţa. Atunci : 

abia: Oedip îşi scoate ochii, culminând o: “acţiune ; 

- - E a. - a . a 

. _ Di _ : Di . op td
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- dramatică dibaciu. dusă prin. toată dialectica tea-: .. 
- -trală. In Năpasta, „dimpotrivă, din fiecare. replică _. 
„a Ancăi, o' vedem sigură de crima lui Dragomir . - 
şi aşteptându-i numai. mărturisirea; dără nici a, 
creştere a interesului .dramatic:.. Răzbunarea: Îi 

„. nală e pulverizată, asttel, anticipativ. printr'o “serie 
- de mici răzbunări.' Atitudinea . Ancăi merge, de: 

“altfel, în linie frântă: întâiu plănueşte să pună 
„- pe Gheorghe-să-l. ucidă pe Dragomir, dar renunţă; 

+ se hotărăşte apoi 'să-l ucidă ea — dăr şi de data 
"aceasta renunţă ; când Ion: „Nebunul e pe cale . 

„“să-l omoare, ea îl- împiedică şi se răzbună, în. 
-. stârşit, învinuindu-l de o.crimă imaginară, ca .şi 
„cum ar îi o imposibilitate. să te desvinovăţeşti. 
„de ceeace nu eşti vinovat. . E 
„- Drama se rezolvă, deci, într'un şir delinii frânte, . 

- care, oricât ar fi de posibile în viaţă, nu Sunt tea- -- 
. trale, cu tot exemplul lui Flamlet.. Rămâne Dra. - - gomir, a cărui, remuşcare e mai bine zugrăvită 

„...- prin amănuntele ce-o. alimentează. “Dragomir. 
însă, după Cum am mai spus, este o figură se- . 
Cundară: în piesă, întrucât 'Temuşcarea lui nue 

„nici indispensabilă dramei, nici .nu e punctul de. 
-- plecare al unei acţiuni, iar dacă duce la spove-', 

'.. dire, aceasta se face în momentul în care devenise - - | de prisos. Anca. îi Cunoştea crima de opt-ani şi 
de mult se hotărise „să-l curețe“, căutând numai -- o răzbunare mai crudă.: lăvinuindu-l că a ucis “pe Ton, cheamă. pe primar şi pe oamenii, din sat „- Şi, numai după ce a sfârşit înscenarea răzbunării, .
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se intoarce către Dragomir spre a-i spune : 
„Scoală, Dragomire, c'a sosit ceasul... Stai drept... 
adună- -ţi: minţile” câte le mai ai şi răspunde la ce 

„te-oi întreba... Pentru ce l-ai omorit ?...* Abia acum 

"Dragomir mărturiseşte, când mărturisirea lui e 
de prisos. Mai.mult decât atât, prin mărturi- - 
“sire, 'el nu se gândeşte - să-şi ispăşească vina, 
dându-se pe mâna jandarmilor, ci. dimpotrivă “ 
„voeşte “să plece în lume până“lă prescrierea le-”- 
gală: In zugrăvirea Ancăi şi a lui Dragorhir eecji- .. 

_dentă' apoi strămutârea dăunătoare. a interesului . 
nostru, deoarece simpatia merge spre cel vinovat. .. 

„— spre Dragomir, — pe când antipatia' merge . 
“spre nevinovat, spre Anca. “In afară de aceştia,  . 
-mai avem şi alţi doi eroi : pe învățătorul Gheorghe, =. 
o siluetă: ştearsă, tără nici o : însemnătate şi pe - 
Ion Nebunul emoţionant prin adânca lui bună-. 
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tate, prin - incoerenţa vorbelor lui, prin suferinţă, - - 
prin poetica şi mistica. povestire a îugei din ocnă, 
prin sfârşitul lui tragic. E figura cea mai realizată -... 
din întreaga . piesă, — dar şi cea: mai' uşor de 
realizat, întrucât e smulsă - din lumea Hicţiunilor 
fără . „consecuţie logică. - 
a „1915,.



  

“Ti u Maiorescu: 1. Unitatea personalităţii sale.+2. Lupta . împotriva „neadevărului“ şi a „raționalismului. 3. Forma „ fără fond şi'similare:stimulare. 4.. Cugetarea. lui Maio- 
” rescu:propagată 'de Eminescu şi:de “Caragiale. 5. Origi-.. 
nalitatea ideilor: lui Maiorescu. 6; Critica culturală. . --::. 

o. ..ş ei 
, 

„1. In- mijlocul frământărilor : comune ' tuturor. 
epocilor. de transiţie,. apariţia lui. T. * Maiorescu. 
isbeşte prin unitate: după jumătate: de veac: de- 

. activitate publică, el 'se menţine încă în atitudinea 
de reacțiune „împotriva. procesului: de- formaţie a 
culturii române, manifestată 'din tinereţe cu.o- 
egală convingere şi chiar. expresie; feriomen obiş-: 
nuit aiurea dar. rar şi unic poate într'o ţară, în. 
care, jumătatea: unei vieţi e: desminţirea.celeilalte:. 

- Hotărirea, statornicia, întrun cuvânt; - caracterul, | 
„au găsit în acest om o. realizare, spre care pe. | neraţiile viitoare_vor privi ca spre un factor | 
moral şi ca spre un „exponent nu numai: al: celor: 
mai virile însuşiri ale rasei, ci şi al-impavidităţii . 
faţă de nedreptăţile vieţii. Optimismul “necondi- 

 ționat, credința fermă în biruinţa ; automatică..a 
binelui şi a adevărului, deşi ne pot păiea ilăzorii, 

Nea



sunt; totuşi; 9 dobilă şi sănătoasă iluzie, decaree, 

"după cun: “credința. în- progresul n&mărginit al. 
- omenirii” susține: mersul” civilizaţiei, tot aștiel şi. 

credința în biruiriţă binelui e singura axă cu: pu 
tinţă a moralei, dincolo de 'care domneşte” lunea. 
instinctelor şi a patimilor. Luptele, prin care ! a. 
trecut! cu atâta: 'seninătate,. duşmăniile: cu 'care! a. . 

“iost onorat, piedicile ce i s'au pus — şi, în stârşit, i 
- victoria. finală; sunt o pildă - salutară: de energie 

„omenească pusă în slujba unui= ideal, înaintea o 
căruia totul trebue. să cedeze. Si 

„2, Viu culturii noastre "este ineadevărule, DI 

pentru' a:niu întrebuința un cuvânt! mai colorat: 

neadevăr: în aspirări,: neadevăr în: politică, * me- ... 
adevăr până şi în grarnatică, 'neadevăr în toate 

- 4ormele de manifestare a spiritului: public“ — astfel “ 
„se exprima.T. Mâiorescu. acum. 6 jumătate de . 

“veac şi, în marginile acestor, 'constatări, “i's'a des-. 
- Tăşurat, întreaga activitate îndreptată. impotriva 

„-neadevărului vizibil “sub. toate. formele „Culturii . _ 

dar mai ales în' limbă, literatură şi “ştiinţă :. 

„limbă, prin: studiile - -asupră doctrinelor lui Cipariu 5 

- şi Pumnul; în “ştiinţă''prin” critica” Şcoalei ' Bar- 

-nuţiu; în literatură mai-ales prin : „direcţia nouă 

în -poezia şi proza .română“." Procesul pare astăzi 
simplu şi Uşor: de câştigat, dar :acum; 'cinicizeci 

_de ani el.se prezinta tulbure şi cu puțini 'sorţi 

de: izbândă. Sar putea, totuşi, obiecta'că există Ia 

„şi: „greşeli rodăice;: din sămânţa căroră ies ade- E 
i



Ea văruri mai durabile. decât. adevărurile ' imediate. 
„E: Dumnezeu ?* întreabă un nenorocit pe. vaga- 
bondul. Luca al lui. Gorki. —.,„Dacă crezi în el, 

„este; dacă nu, — nu“.. Pe. credinţe înşelătoare * 
-. „s'au clădit, astiel, cele mai. puternice şi mai mo- 

„ „xale religii ;. antroponioriismul ne-a dat sculptura” 
„greacă, "tot -aşă 'după'cum. credinţa într'o. divi- 

„:.nitate  imaterială a. înăbuşit la alte. popoare o 
întreagă ramură de expresie artistică. Cultura 

„ ardeleană. s'a clădit, la îel, pe o minciună. ne- 
- cesară, aşa că la “elogiul minciunii universale, 
„ar. trebui. adăugate câteva rânduri asupra. a-. 
cestei : minciuni salutare, „prin faptul că înainte . 

".de.a clădi'o cultură propri€ ne trebue... o .conş- 
- țtiinţă de rasă consolidată împotriva tuturor nega- 
„.țiilor din - afară.. Binevenită, ea nu -putea. însă 
» Supravieţui tolosului legat.de o'epocă de transiţie, - 

- de.oarece o cultură sănătoasă nu .se poate clădi . 
decât pe. adevăr: filologia română. nu se putea: 
consțrui . pe, Lexiconul dela Buda, pe Tentamen. 

- «criticum .sau pe... etimologismul lui Cipariu ;. lite= 
“ratura română nuse putea recunoaşte în Leptu-. 
: „rariul. lui Pumnul; dreptul. în „Dreptulu. publicu“ 
al lui Barnuţiu.: Vremile noi cereau o: altă. îndru- 

„.. mare ; siguranţa din afară. şi dinnăuntru, în care 
E _ „se desfăşura acum viața publică, făcea cu putință 

» .o schimbare şi o- impunea chiar. Minciuna. ar- ! „„deleană nu era, de -altiel, numai o minciună: pa- 
triotică ci: şi moştenirea . întârziată. a .raţionalis- “ „mului veacului al XVIII. Făuritorii de.-sisterne,
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“Gipariu, Laurian,. Pumnul îşi închipuiau că. pot 

clădi:o limbă mai bună şi mai . rațională .după 

„ „anumite norme abstracte; plecând dela principiul - 
că limba română nu e decât limba latină” vul- .. 

“gară; Maior înlăturase: dintr” odată şeaptesprezece 
veacuri: de evoluţie, deoarece pentru un 'raţio- 

".“nalist, timpul neavând: nici o:vâloare, raţiunea - 

domină. „Limba, susţinea: dimpotrivă Maiorescu, 

"este o fiinţă organică şi nu e o figură geometrică: 

- ea cere îorma' şi desvoltarea liberă a copacului: 
natural şi nu primeşte subjugarea pedantă, precum 

"0 încerca Ludovic XVI la - merişorii de pe terasa 
din” - Versailles, ciuntiţi în! “piramide -regulate şi - - 

-— urâte», Atitudinea lui - Maiorescu în problema 
| limbii este, deci, atitudea uhui adevărat pozitivisf E 

- „faţă de ideologii primejdioşi, ce -tundeau. limba : 

"ca pe nişte -„merişori“ . şi o. turnau în tipare ra- . 
„. “ționale. Plecând dela idea că „dreptul Româ- - 
„nilor e dreptul roman“, Barnuţiu înlăturase - ia- 

-„ răşi 17 veacuri de evoluţie, aşa că România ar 

îi trebuit să devină republică, simplă consecinţă 

„logică! a unui „concept:: “valorificat - prin rațiune. . . 

” Ridicându:se împotriva lui Barnuţiu, Maiorescu . 
=". sa ridicat, aşadar, tot: împotriva raționalismului E 

- “antiştiinţitic; ce nu ţine seamă de iapte, de timp 

şi de experienţă.. Şi în critica literară Maiorescu . . 

+ .a dus aceiaşi luptă. „Scopul ei, scria el, nu este . 

“şi nu poate. îi de: a “produce poeţi; niciodată -. 

E estetica n'a „creat îrtimosul,: “precum. nici logica . 
"n'a: creat adevărul“.. Scoasă, din literatură, după
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- cum” logica 'e.scoasă din. adevăr; rămăşiţă raţio-. 
- nalistă a. veacului trecut, critica .„ îndrumătoare“: 

„nu mai.poate avea „nici un,rost,,..... - 
. 2 ? R - - . Na - 

e 3. aoarenţă, scria Maiorescu, după statistica : 
formelor. din afară, România posedă astăzi. în- 

„» treaga civilizaţie „occidentală.. Avem. ..politică . şi 
ştiinţă, avem jurnale. şi academii, „avem şcoli şi. 
literatură, + avem. muzee,. conservatoare, avem 

” .teatru,-avem chiar: o.coastituţie. Dar, în realitate, - 
toate, 'aceste, sunt. producţiuni., moarte, “pretenţii 

„fără fundament, ștafii fără trup, iluzii fără adevăr 
“şi, astfel, cultura claselor. mai înalte ale Românilor 

este. nulă; și' fără valoare şi. abisul. ce. ne.:des- 
“ parte: de poporul. de jos. devine din zi în. zi. mai” 

» + adâne;“-—iată'punctul de plecare al luptei înipo-. 
“ triva formei fără fond şi al insistenţei lui.Majorescu 
- de a -arăța „lipsa de armonizare a, culturii. noastre 
- cu'realitatea.: ţară de: forme, fără fond,:avem ca- 

o : dre: dar..n'avem “tablouri ; „avem. Academie: dar ' 
? mavem o mişcare culturală ; avem Conservatoare, „Teatre, Şcoale de . belearie :dar. mavem. muzică | „. naţională; artă; dramatică, sau „pictură naţională. : 

Viaţa” aceasta :culturală -se -mărgineşte, aşa, dar, -- 
la o: serie':de simulacre. şi de: gesturi, îndărătul . 
cărora ;nu e. o -atitudine..sau o:nevoe sufletească _. , 

> reală, Porniţi pe un drum greşit, a sosit momentul „să încetăm cu împrumutarea : formelor. de civili- . „““zație: apuseană. 'ce: 'nu “răspund. -unei necesităţi -. „.Vitale. Câtă .vreme?nu avem o pictură originală,
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"O formă fără fond reprezintă nu- numai o simulare . C 

Ci şi. o -stiniulare, Ipocrizia, spunea La. Rochefou- 

a =. 

n'avem 'nevoe: de şcoli. de: pele: arte; câtă. vreme, - 
“ n'avem.o literatură dramatică de. valoare, n'avem 

- nevoe: de: conservatoare: şi. de Teatre Naţionale: 

câtă -vreme:n'avem. „profesori. bine: pregătiţi şi o 
mişcare. ştiinţifică - serioasă,. :-n'avem,.nevoe ' de 

Universităţi. şi de. :Academii.: Să: înlătură, deci; 

formele fără fond. şi: numai când. vom :: avea. un * 
fond, forma se va: „secreta dela sine :prin.. impe- 

“rativul „de a-şi crea. organul: „Forma fără fond, 
scria.. Maiorescu, nu numai. că, mu. aduce. nici-un 

- folos, ; dar .-este . deadreptul: stricăcioasă,: fiindcă .. 
 nimiceşte' un: mijloc -.de cultură. ŞI, prin . urmare, 
"vom zice : este mai bine. .să-nu.îacem o. pină-.-. 
cotecă. de loc, decât să facem o pinacotecă. rea.“ 

Contestată: azi. şi în-. biologie, . teoria . pare .ri- 

guros ştiinţifică, deşi în ordinea” morală şi organul: 

poate. crea: uneori funcțiunea. Ctedinţa ridică bi-.. 

"“sericile, dar formele sacramentale . ale. bisericii, 

cultul. exterior, pompa, riturile tradiţionale, ru-' 
găciunile: întăresc, desvoltă şi provoacă întrucâtva 

credinţa. prin crearea unei ..atmosteri -mistice; e' 

însuşi: rostul acestor. gesturi. exterioare, al acestor 
- tormule şi forme aniguste. ce. rețin: şi: stimulează 
„credinţa într'o plasă; invizibilă de imponderabile, E 

din care nu se pot; desface nici liberii cugetători. 

-cauld, este un. omagiu adus virtuţii, pe când, ci- 

nismul este negația. „ei. Ipocrizia .o - simulează şi. 
nu e: exclus, "ca: să: o şi realizeze, de. oarece, 

N: 

î
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- repeţind îndelung “un gest, transmitem: Şi .su-. * 
- fletului o - atitudine - corespunzătoare : “ gestului. 

„Forma: fără fond. nu trebue,. deci, . înlăturată ca 

- ceva dăunător culturii şi, deşi nu-e cultura însăşi, 

„nu O vatămă. ci o+stimulează. Aşa dar, mai. bine. 

+) pinacotecă rea decât de loc; mai : bine un 
“ Teatru Naţional rău decât nici unul; mai.bine 

- o Universitate ;: mediocră decât nici o Universi- 

, tate.: Prin acest proces : “invers şi prin exerciţiul : 

continuu al unor simulacre, formele culturii noastre 

_au început, astfel, în-unele privinţi să 'se adapteze 
fondului: Omagiu adus unor viitoare opere bune, 
0 operă românească mediocră e: o forţă în de- 
venire, care. ne - impune. cultul obligator al me- 
diocrităţii naţionale pentru progresul. culturii 

“ noastre. . So a 

4 Insemnătatea unui sămănător de gânduri se 
măsoară :şi. după sămânţa aruncată şi după roa- 

- dele ei; sămânţa aruncată. de. “Maiorescu n'a - 
'rodit numai .în sânul. unui partid - politic, par- 
tidul conservator, “partidul: realităţilor sufleteşti, 
ce -şi-a: propus să dea un "conţinut formelor pri- - 

-pite, scoborând legile în moravuri, ci şi în 'doi din 
„cei mai - însemnați scriitori. ai: timpului, în Emi- 
 mescu'şi în Caragiale. Pornit : dela „naționalism' 
„+ peste marginile : adevărului“, poetul 'Epigonilor a: 
:: ajuns prin influenţa lui Maiorescu la „naționalism 

în marginile adevărului“. Tot prin: influenţa lui 
Maiorescu, Eminescu ne va. vorbi de „țara re-
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? ptaţiilor: uzurpate, a jurnaliştilor: sară carte, a ad- - 
-. ministratorilor fără ştiinţă, a profesorilor fără elevi, Ba 
a academicianilor. etc,“ „de ţara, în.care: aproape : 

- toţi.reprezintă. numai. forma” goală: a culturii şi 
nici 'decum cuprinsul“. Sau : „O. maturitate ne- * 

- matură, falşă, necuprinzătoare a pfincipiului vieţii, 
pătrunde ţara noastră. dela un capăt la altul, o : 

. cultură. artificială . şi. importată: din câteşi patru | 
: unghiurile lumii se impune - spiritului: românesc şi - 

„ Va. conrupt chiar până la un grad oarecare“. Din 
„ constatarea acestui contrast între formă şi fond, 

şi. a: luptei evidente dintre cele două culturi, Emi- 
nescu a ajuns apoi la teoria claselor . suprapuse: 
şi'la un tradiţionalism atât. de tăios şi de: me-. 
mlădios încât avea să alunece. din nou, uneori, 
alături de cealaltă formulă a lui Maiorescu : „na- 
ționalism în marginile adevărului“: Dar dacă. Emi-. 

„.nescu „a împrăștiat “Cugetarea lui "Maiorescu tot - 
sub o formă teoretică şi: polemică,. Caragiale a 
fixat-o sub forma mult mai . Suggestivă a artei. 

„Plecând dela ironia lui Maiorescu că ţara noastră 
„are. chiar. şi o- constituţie“, el :a clădit -o: bună . - 

. parte din “Scrisoarea: pierdută, parodia acestel -- 

constituţii. Intreaga sa operă, după cum s'a spus 

'de altfel de atâtea ori, oglindeşte conilictul comic, , 

| dintre formă şi fond, conflictul dintre civilizaţia -- 

_iapusană şi fondul nostru sufletesc : oriental. Prin - 
„aceşti doi.:mari scriitori, cugetarea teoretică -a lui.” . 
“Maiorescu a crescut: în-valoare de circulaţie. + 

7 . ” . - EI i . pr 
-. Eu - , : - . . , ,
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5; Sunt: încă, în “amintirea - tuturor - încercările E 
câtorva. critici” mai. noi de a scobori însemnătatea - 
„. Culturală a:lui :T.: :Mâiorescu,; în ceia ce-i priveşte” 
. „originalitatea, sub cuvânt că ideile: lui au fost ideile 

altora; deoarece. Alecu: Russo” a:luptat înaintea lui . 
împotriva Ardelenilor, - “mai = ales : ce se:reteră. la = 

"limbă, iar: alte idei maioresciene „se găsesc: inci- 
„ dental şi: în. „Kogălriceanu sau. în. unii scriitori . 

-. mai mărunți. Aeroplanul exista, negreşit, în aripele. 
„de. ceară -ale.-lui -Icar-sau: în aripele de şindrilă 

“ale: Meşterului Manole; după: cum. darwinismul 
exista în experienţele. lui. „Goethe; Dacă. noutatea 

„absolută - se: mai ' poate : găsi uneori.- în ştiinţă, 
“în lumea morală ideile . iau - 'coloarea vremii. 

| Luptând împotriva formei fară. fond, -Maiorescu 
s'a sprijinit. pe nişte: principii: de “mult primite. în 
civilizaţia ' apuseană, după. cum: singur: o mărtu 

„ riseşte, Valoarea. ideilor nu “stă, 'deci, îri noutatea 
„ lor, foarte relativă: „Alecu. Russo s'a. războit,* 
“adevăr; cu. -vioiciune .: împotriva'“limbii :  Ardele-.. 
__nilor,- după cum. Mihail Kogălniceanu - s'a ridicat 
. împotriva. literaturii. de. “imitație stearpă sau“ după 
cum atitudinea . „conservatoare e prezentă şi.la . 

. Alecsandri, înaintea. „criticei““. lui Maiorescu, - de: 
oarece: Sgărcitul. risipitor. e. din: 1860, Clevetici - 

. ultra-damagogul “s'a jucat la laşi în. 1862; pe 
" când Maiorescu . nu-şi Începuse încă. activitatea. 

| Istoria culturală -are, -hegreşit, "dreptul. să cerce- 
teze variațiile spiritului public şi să studieze ideile 
în geneza lor, căutând îndărătul lui Maiorescu. 

N
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"pe Alecu :Russo, -după :cum caută: .aripele .Meş- i 
_terului: :Manole.. îndărătul aeroplanului "Alecu 
Russo - nu . scoboară:: însă -pe'i Maiorescu-şi nici 
Meşterul :: Manole: nu: “micșorează pe. “inventa - | 

torii - aeroplanului modern. Deşi «cele “mai':â- -- 
„dese. elaboraţii '.colective.. şi .succesive,. - “ideile. . 

“se -personalizează . şi. devin. „idei '- forţe: :inumai - 

- când. trec : printr'o: personalitate «puternică. : Din 
abstracte, ele: au devenit; : de: pildă;:]a*Maio- . 
rescu axa unei: activităţi ;ce a urmărit:o-'ţintă 
hotărită,- cu. o. încordare,- cu o: logică, 'şi “cu o: 

i
s
 

> isbândă netăgăduită ; închinându-le o: întreagă -. 

viaţă şi, :ceeace e:şi: mai niult; o autoritate: mo- - 

rală atât de rară 'în“istoria:- culturii noastre;: un 

talent literar..făcut: din limpezime de 'cugetare: şi. 
- de .formă, din aticism. şi din' rece ironie, : din dis-. . 

“-creţie şi din dispreţ; “Maiorescu a' pus întipărirea . 
„ personalităţii. săle: „pe aceste principii de reacțiune . 

"ce vor r trecei în: istoria culturii. noastre ca ale lui în) 
Ca i .. i aa i i 

6. în proporţia: creşterii: acestei” mişcări, - “e . 
vorba! de mişcărea ” literară- dela::- 1886), scade 
“trebuinţa unei. critice generale. . Din: momeritul 
în care se: face mai bine,.acest. fapt: însuşi este... 

"sprijinul cei mai puternic'al “direcţiei: adevărate. 

- Poeziile lui. :Eminescu, : Pastelurile : şi: Ostaşii lui 
Alecsandri, vor x curăţi dela sine: atmăostera estetică 

hi 
i ga ie    

1) Desvoliarea acestor igzi se: găseşte în 1st civ; “roi: 

„ moderne, V.. 1, “Forțele. redcționăre. ai a N 

7 . 
—
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“viţiată- de. Macedonski (2). Aricescu, „Aron Den... 
„Suşianu, etc. Cuvintele din bătrâni ale lui Haşdeu .-. sunt dela sine lovitura de moarte a dicționarului . Laurianu-Massimu şi a rătăcirilor filologice 'dela.. - Târnave. Şi aşa mai departe“, . Astfel. scria Ma-. - „+ „iorescu în 1886 şi, astiel, îşi limita singur activi-. „„atea,-pe care o numim critică culturală, iar Ma- .. - " iorescu 0 nimia critică generală, . ţintind numai: la îndrumarea culturii. şi spiritului public. Cândi. .. A Sa: părut însă că albia culturii române s'a în-..:+ ” dreptat încotro se cuvenia, Maiorescu şi-a: curmat „activitatea, sub cuvânt că, din 'clipa în care se. _ "-. făcea mai bine,: critica nu mai avea nici un rost.! Care critică ?_ Critica de principii generale, în .. „" adevăr, legată de începutul unei "societăţi şi al unei culturi. Critica lui Maiorescu e isvorită, deci, : din nevoile epocei sale de transiţie, întrucât în. politică şovăirile unui popor ce-şi încerca.o con-. stituţie „cu mult -mai:: presus. de realitate - şi, . în: „Cultură, aparent tragicul conilict dintre formă şi „fond — aşteptau! atitudinea limpede şi condeiul inciziv „al unui. îndrumător, Cultura română -a luat însă calea firească -a progresului şi nevoia „unei critice îndrumătoare făcându-se tot mai puțin. : simțită, Mâiorescu ă crezut în lipsa de interes „a criticei, deşi adevărata critică literară abia - acum începea. El recunoștea, fireşte, că „apreţierile "critice izolate nu vor lipsi şi nu vor trebui să lip- sească nici odată dintr'o mişcare "intelectuală... Dar aceste sunt lucrări de: amănunt.“ Lucrări Pe po. , i . , 

tr - A



, operelor de' artă; Fenomenul estetic * trezind în - - 

noi felurite probleme, nu e de ajuns să- ljudecăm, ! ' 

7 

nu găsim: decât o. critică embrionară, sigură. în.: - | 

a 

: de amănunt. noi le numim ;-. critică, adică una... IN 
. din -cele mai bogate. laturi. â 'activităţii. literare a:: 

epocei noastre, : nelimitată .la .„apreţieri 'izolate“,; 
ci constituind o. vastă disciplină crescută în jurul . 

ci trebue să-l studiem, să-l aşezăm în timp şi în 
spaţiu, adică să-l legăm de spiritul :vremii şi' de . 

evoluţia întregei literaturi, să-l cercetăm în in- 
îluenţe, în isvoare şi . în elaborarea .ei. In critică 
se întretae speculaţiile propriei noastre cugetări 

cu cele ale altora, cercetarea istorică cu cerce-. 

-tarea. biografică, indicaţiile scoase din “studiul - 

“comparativ . al literaturilor şi expresia propriei - 

noastre. emaţii.. Critica. este, prin : urmare, ştiinţă,” 

- istorie şi poezie. 

Nimic. din această. critică “modernă în. opera.- 
lui T. Maiorescu ; în articolele despre: Eminescu, . 

„ Caragiale sau în cele câteva rapoarte academice * 

judecata ei, măsurată ” şi atică în iormă, dar neîn- 

_destulătoare,., Posteritatea va rămâne nedumerită . 

"dinaintea. omului care, minte critică atât, de lim- 

pede, a putut trăi un sfert de. veac: alături de 

„ Alecsandri; fără să-i fi studiat opera, alături de. 
Eminescu pentru a-i închina câteva pagini literare . 

„de dreaptă preţuire, - dar străine. de problemele. 
" criticei moderne, şi alături de Creangă, fără. să-i - 

“fi consacrat o singură pagină ; carea putut păstra _ 
7
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” -aproape::20 de: “ani: manuscrisele lui-:-Eminescu, „fără a IE fi'bănuit 'nu:numai ' valoarea artistică. .- dar'nidi, însemnătâtea lor. 'culturală;: Limitat la 
"formele abstracte: ale : cugetării: logice: şi la ca- 

E drele:'culturii generale; Maiorescu nu s'a scoborit  „lateritica literară: Pregătit suileteşte, : prin- simţ 
„ artistic: şi 'cultură: universală, “el:şi-a declărât me- 
- nirea încheiată. şi, socotind:că prezenţa-unei bune 

literaturi,: presupune în sine şi:. critica literaturii 
” _rele;a lăsat: altuia marea cinste 'de a. întemeia. 
„adevărata -critică română. i E 

-, 5 î» Aceasta e activitatea. lui. Maiorescu : şi aceste .: sunt marginile," în care. s'a. 'desvoltat critica 'sa ? culturală“ oprită în pragul ciiticei literare; fără a.1: » îi păşit decât rar şi întâmplător; de nuil-a trecut, Maiorescu a pregătit, totuşi, calea. ce duce la ea, „+ de oarece o'critică culturală. sănătoasă nu poate . „să 'nu' înriurească şi “literatura şi 'cine se luptă. pentru păstrarea '"naţiOnalismului - în „maiginile 
adevărului“ se luptă. şi împotriva literaturii patrio- : -“tice.-ce trăeşte :tocmai pe coniuzia acestor, două - » noțiuni diterite.' Intr'o epocă covârşită de naţio- . nalism -sgomotos;:un'om'ce recimnoştea 'un âdevăr şi-un îrumos dincolo 'de: hotarul naţionalităţi: nu. . „putea să nu 'pâră-un cosmopolit, aşa că,: cu: toate că sa luptat; “împotriva 'forimelor străine, Maio- „rescuia avut: de înfruntat învinuirea“ de a nu fi... + ținut'seamă: de. factorul naţional. Ela scris totuşi: ".» „Noua direcţie, în deosebire de 'cea'veche: şi.
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“căzută, se carăolerizează prin, simţimânt natural, 
prin adevăr, “prin înţelegerea: ideilor, ce omenirea. 
întreagă: le datoreşte civilizaţiei apusene, şi totdeo- . - 
_dată prin păstrarea şi chiar accentuarea elemen-: : 
“tului naţional.* “ Sau: „Singura clasă reală: lainoi. 
„ieste ţăranul român: şi realitatea lui este suferinţa, : tă 

sub care suspină de fantasmagoriile clașelor supe- -. 

E „rioare“; Scriind rândurile : -aceste. şt luând şi apă: - 
“rarea poeziei: populare în atâtea împrejurări, Maio- .. 

 rescu nu putea îi străin de aspiraţiile noastre etnice, 
şi! "nu putea împinge Ja o literatură abstractă | şi. 

„fără. rădăcini naționale ; critica lui cerea numai 
“compromisul universalului cu. „particularul Şi des- 

: voltarea însuşirilor . noastre. naţionale în cadrele” *: 

„ generale, ale adevărului—şi de “aceia a dominat - 

“ cultura română în pătrarul, de veac de. transiţie. - 
“ până- ce ne-am creat o. literatură serioasă şi sau . 
„pus bazele unei critice cu adevătat literare. 

a it 1915,



NI AI, Brătescu. Voineşti: 1, incertitudinile criticei « sin- : 
cronice. 2. Poziţia paradoxală a operei d. lui Brătescu-Voi- 
„neşti faţă de această. critică. 3; Necesitatea' 'revizuirilor, - 
4. Posibilitatea “revizuirii” operei d- lui Brătescu-N oineşti. N 
5, „Această operă î în lumina: revizuirii. i: - 

1; Cum literatura poate - avea :0 d acţiune! deter. | 
“minată asupra. spiritului public în momentul pro- 

__ ducerii ei, luând. o: atitudine: militantă, critica. se 
clatină între afirmaţia. generoasă“. şi negația sis- 

| tematică. Dinamică în faţa. noutăţii, îşi urmează 
„. instinctul în cele două direcţii. posibile şi contra- . 

distorii, adică se entuziasmează. sau se revoltă 
şi, deşi îşi.. :scoate unica rațiune de. existenţă . 
din literatură, i se pare că o conduce şi chiar 

| încearcă să.o exploateze uneori: în beneficiul unei 
doctrine : proprii. Acţiunea critică a lui C: Do- 
brogeanu-Gherea, 'de pildă, a fost “oneroasă. lite- 
raturii, întrucât, în loc să o explice şi să o “fe. 

' cundeze, a: stors-o de. forţe, deformând-6, în îo- 
„ losul „unei elaboraţii teoretice iără legătură cu 
„» arta, . 

..
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Expusă miragiilor,, critica sincronică nu se poate 

“pune la adăpostul suggestiilor vremii şi nu. “mai 
“ poate îi obiectivă faţă de: noutatea ce: inipresio-. - 

__nează. Pornită din! 'aceiaş sensibilitate,“ are păr 
țialităţi şi admiraţii excesive, nu dintr! un “Calcul. 

_ci-dintr”o identitate a “timpului. Cu cât o“ operă 
“se armonizează mai, „bine epocii, cu atât e, aşa-. 

„dar, mai expusă reacţiunilor. In afară de aceasta, 
"pe lângă concordanța sensibilităţii, se mai adaugă . 

„uneori şi concordanța intereselor ; pe lângă operă 

“mai e şi omul. Inconjuraţi de imponderabile, : în 
„iara scriitorilor. „se, pot . cristaliza .prestigii neîn- 
„ dreptăţite de .nici o "calitate durabilă : atitudine- 
în, viaţă, concurs de împrejurări, cointeresări sen- 

timentale sau comerciale, totul poate ridica un 

“merit. real până la măsuri inadmisibile. Intro” 

- epocă, de' altfel, sceptică şi. feroce, se crează, 

astiel, valori şi, fetişi, în aprobarea sau tăcerea” , 

noastră. indulgentă.. ' 

2. Una din nedumeririle criticei viitoare va îi, 

desigur, supravalorificarea d-lui |. Al. -Brătescu- 

„Voineşti, căruia din puncte adese „opuse i se. alătu- 

rează' calificativul de „marele. nostru „prozator“; , 

nu dintr'o. intenţie ” de antiteză” şi cu toate: că ta- 

lentul lui de povestitor, . a rămas “până: la urmă . 

diminuțiv. Incapabil de a feşi din sine şi, deci, de 
a crea' obiectiv, lovit de o tragică . sterilitate, 
lipsit chiar şi de invenţie . verbală şi de stil, -d, 

„ Brătescu- Voineşti e. un „miniaturist, „care, repe-



tându-se în fiecare nuvelă; Doate. condensa: oat-. 

„.* mosteră, fărăa ne sugpera impresia creaţiei. Dul-. : 
E 1 ceagă, delicată şi lirică, literatura sa - e de.mă- - 

_ suri atât. de mediocre încât :nu i.se poate aplica, 
„prin, nici 0 latură; atributul” măreției, . . 

3 Deasupra. critioci. sincronice, . se: suprapune 
critica-' tardivă. a revizuirii - valorilor; în planul , 

“unei: perspective: mai îndepărtate. Critica nu: mai 
“iese din primul contact. detormator cu: opera 'de 

cartă ci după “ce! anii au răcit entuziasmul şi au 
Rai “ împrăştiat o lumină mai uniformă, "ce" ne tace. să 
ne emoţiohăm -mâi puţin: dar să. înțelegem mai 

__bine şi să pierdem î în sensibilitate: dar să. câştigăm - 
în: singuranţă şi pătrundere. Devenită. din 'dina-' 

mică statică,” critica nu. mai e o “armă: de luptă: 
- în serviciul unei fornâule noi, ci un instrument de 

” „ preciziune, pe care îl putem întrebuința . după: ce... 
“scriitorul şi-a fixat “forma definitivă şi. a' pus între 
_ dânsul şi noi. o perspectivă. necesară, 'ce topeşte . 
amănuntul şi: 'desprinde linia- întregului. „ 
„ Intre: opera principală a d-lui  Brătescu-Voineşti . 
"şi noi-a trecut destul timp, dar cum scriitorul n'a - 

încetat încă să scrie şi, principial, ar putea îi ca- 
-_pabil şi 'de alte evoluţii, trebue. să procedăm. la. 
evaluarea sumară a acestei „ultime. producţii. 

4 In Viaţa Românească dela A Martie: 1920 | 
găsim: cea din :urmă, încercare. literară :a. d-lui: 1: 
"AL Brătescu-Voineşti, intitulată Rătăcire, în care . 

N 
- - , 7 

1
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“scriitorul. “ne: povesteşte. viaţa lui Scariat: Delu- 
- reanu,. „un:om închis, căruia nu-i plăcea" să intre D= 
„în legătură. cu- fitecine . şi “trăia - retras“. E deci _ 

din rassa eroilor obişnuiţi scriitorului ; singuratic a 
şi ursuz, rămas holtei, la 40 de ani; în: urma stă- : 

" ruinţilor” lui Conti Andronache, boerul Delureanu - 
“se' însoară cu: Marta: Helmer, fata unui farmacist, 

„fiinţă. minunat de bună. Căsnicia lor ideală - urma 
„să fie: dăruită: şi cu un copil, 'dar mama “moare 

- din facere, odată cu „copilul; iar „bietul Scarlat | 
înebuneşte de. durere... | ; 
De, unde, cunoaştem” oare povestea. năcăului 

tomnatic ce-şi. găseşte: o: “târzie: fericire,- curmată: 
__repede: de: moartea femeei şi-de înriebunirea lui ? E 
_“-De-unde cunoaştem, pe Scarlat, pe : Marta şi.pe : 

- Conu. Andronache? — “Chiar din. d:. |. Al. Bră- - 
tescu-Voineşti: Scarlat 'Delureanu e Pană Trăs- 

“nea, Conu Andronache e Manolache Moldoveanu, N 
“iar Marta e Eliza. din Pană Trăsnea . Sfântul, |. 
prezintaţi, totuşi, odinioară cu un alt” relief Şi cu, i 

"o altă putere. de emoție. Uniform şi. egal: cu sine 
în toată: opera. sa, d.- -Brătescu-Voineşti: nu mai. 
are, prinurmare, nici invenţia: anecdotei ; în tipare | 

-ce i-au servit, vrea să toarne - palide : duplicate, 
- fără viaţă 'şi fără originalitate. Rămâne să vedem :. 
"-acum: invenţia: stilistică : „ Terminasem mai : de 
_vVreme decât : credeam - “procesul, — astiel îşi. în-. 
:cepe. scriitorul povestea” = care mă; adusese în 
„acest--orâş” de 'provincie.. Tren să mă întorc: în | 
„București n'aveam. 1 decât a doua. zi dimineaţa ; a 

SS 

+ Dai
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- propunerea anota din: contraţii bătoului local, de 

_a'mă duce cu ei lâ:club, nu mă: ispifia de loc. : 

Era o vreme, încântătoare: de Septembrie, . cuun . 
„cer de' unsalbastru- vioriu, în care etc...“ Model 

“de compoziţie şcolară, 'transcrisă pe. curat. „Ar. 
fi. fost: o 'crimă“, să mă închid: pe o astiel' de 

vreme în' fumăria clubului, adaugă cu aplica- 

ţiune' scriitorul, pentru a-şi preciza posibilităţile 

„stilistice. Despre d. 1. Al. Brătescu-Voineşti se 

- poate, aşa dar, scrie definitiv şi pe scurt, tără tearăa . 

Să evoluţiilor viitoare: şi a desminţirilor posibile, 

5. Nici un: alt: scriitor nue - atat de egal cu! 

'sine şi nu lasă o: impresie. atât de “definitivă de 

unitormitate şi, în. limitele înguste .ale talentului 
“său, de periecţie. Putând fi uşor redus la unităte,. 

-e binevenit ori 'cărei critice, . care prin pana lui 
"T, Maiorescu sau a d-lui Ibrăileanu i-a putut: 
“preciza, natura talentului î în termini identici, deşi, 

. E în proporţia unei pagini. îaţă de cincizeci. In 

" opera d- lui Brătescu- -Voineşti -nu te poţi rătăci, 
“ de oarece dela prima nuvelă o domini, fără po-- 
- sibilitatea controversei: din orice direcţie. ai veni - 

ajungi la: ideia ei centrală şi generatoare. Sterică, 
literatura d-lui . Brătescu-Voineşti nu Oferă nici: 

un punct. aşezat.pe o rază mai. mare:sau mai 

mică şi. nu ne rezervă bucuria unei Surprinderi 

Sau a 'unui regret. Ținând seama: de caracterul 
„ “senin al operei, a fost datoria unei critice sincro- 

nice de a-i sublinia 'cu. legitimă - simpatie 'echili- 

N .



55. | 

brăl clasic, după e cum. e de datoria: crilicei târăii 
„de a:o privi în.- totalitate şi în: „perspectiva . tim- 

„puli. Criteriul se schimbă întrucâtva, aşa. că fără 
a-l: preface în:detfect, meritul . devine. „de .d im 

portanță « secundară. şi, unilaterală; | 
1s 

Numai nevoia unei revizuiri. fără trimiteri ne. 

obligă să amintim că .literatura d-lui, Brătescu-.-- 

-. Voineşti e literatura inadaptării : un. om; bun cu 
nobile însuşiri : sufleteşti, , cu o iină percepţie a - 

_ frumosului şi, mai ales, a "muzicei. — iată eroul." 
- unic-al scriitorului, dezarmat şi învins în mijlocul ăi 

- unei lumi egoiste, aprige “după. câştig material. 

„Şi: cum „odată cu: sincronizarea vieţii sufleteşti a . - 

“societăţii noastre. cu viaţa. socială, fenomenul 
" inadaptării se rarifică, scriitorul Va fixat de pre- | 

'” ferinţă, în epoca de transiţie a societăţii” patriar- : 

“hale. spre îormele. noi; de âici figurile, de boeri: 

bătrâni, cinstiţi, senini, iubitori de pământ şi. de _ E 

Ă “obiceiuri. vechi,: izolaţi :şi nepăsători la mersul. 

“vremii, închişi . în .dulcea ' manie-a genealogiei ., 
"sau într'o dragoste tomnatică pentru vreo iinţă 

ideală; Curată şi: poetică, : această atmosteră .e de- 
| -primantă. “Intrucât lumea e 'rău făcută iar istoria - 

“universală. constă, în “înregistrarea nedreptăţii, nu 

“i se+poate! aduce însă o .vină scriitorului din a-. - 
- ceastă. percepție: pesimistă a'realităţii,. decât când i 

„__ devine-o-atitudine sau -o tendinţă, -cum.a. obser- 

o vat-o și Maioreșcu. În. „Din durerile. lumii,” 
. 

PNI , PE | 

e
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“Din: pasta fragilă: a" “acestei: formule: “sutieteşti, 
- seriitorul” şi-a :modelăt' îigurinele-. învinşilor săi . 

fără luptă, care prin. deficitul : lor. de: viaţă nu” 
„dau nici gustul: vieţii, 'De am privi. arta: ca -0 

“stimulatoare a energiei;"o astiel: de; literâtură:niar. . 
a „răspunde Scopului, întru cât .- violentează idealul --, 

"sub lovitura „brutală:a realităţii, - : Cum însă: arta îă 
- nu e: expresia estetică * a. moralei, ngi nu-i : -obiec-.- 

| “tăm: decât insuticienţă "şi: unitormitatea : e insu-_ 
. jicientă pentrucă, ne. alinientată de: o observaţie. 

. imparțială, se: “mărgineşte : numai la o. singură fa 
'țetă: psihologică. “Fără. a “avea: pretenţie de. a o. 
„identitica ca autorul 'şi de a: scoate o. autobiografie: 

- dintr'un'şir-de nuvele, nu putem să nu constatăm-. 
“că lirismul: pleacă: dela o sensibilitate. . -exaltată ;, 
Cum nu se: zugrăveşte: aşa cum e, ci aşa cum ar voi: 
“să fie, 'orice scriitor lucrează inconştient! la propria - 
- sa, idealizare, Inadaptabilitatea eroilor d-lui Bră- 

„ tescu-Voineşti nu Vine, de fapt, dintr '0 incompa- 
-tibilitate: cu viața, 'ci: numai dintr'o: impresie a: 

_ tinereţii” melancolice şi, totuşi, grăbite.. Cu timpul. 
“ inadaptabilul: îşi” descopere însuşiri” de „adaptare. 

"şi constată :că viaţa. i-a rezervat 'niai : târziu. | 
“destule. compensaţii” “plăcute. 'Dintr:o asitel de 

- spaimă pare a ti ieşit şi :dpera. . d-lui Brătescu-! 
-: Voineşti ; lirică şi. pesimistă, ea e povestirea; de-' 

" formată a unui suflet : “blând care; "ignorându-şi : 
“ resursele, se crede. strivit de realitate, - povestire . . 

"înregistrată ş şi - de. Vlahuţă. sub: chipul: naiv şi su- - 
E „Biectiv al poetului Simţitor biruit de oameni sau de 

N
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“boală, Ne tind: niciodată un scritor,—1ă a: Bră-- 
- tescu-Voineşti eroul.e numai. un: sensitiv : rătăcit -__ 

în. zilele "noastre; sau proectat în epoca de con- + 

-sumpție. a -unei: societăţi- patriarhale ce-şi 'supra- 
„vieţueşte i în câteva exemplare: simpatice şi inutile. 

Faţă de literatura pur lirică. a! lui Vlahuţă, lite: 
"- ratura d-lui Brătescu-Voineşti reprezintă, aşadar, .. -. 

un: progres spre observaţie obiectivă. “Progresul -. - 

„este însă riumai formal, de oarece, de fapt, acelaş , 

“material e: turnat în' forme diferite. Andrei'Ri- - 
” zescu -sau Pană Trăsnea: — sunt tot-d.- Brătescu- Dă 
„Voineşti, numai epoca şi anecdota s 'au schimbat, 

„pe când. sufletul a rămas acelaş, aa 

- Intr'un romancier lumea-trebue “să! se reflec- 

“teze însă în varietățile ei şi, cu cât, reflectarea 
'e mai „complexă şi mai „circumstanţiată, cu atât 

- romancierul e;mai mare... In. loc. să oglindească, Lu 
d, Brătescu-Voineşti se oglindeşte în undele mo- 
bile ale lumii şi se înduioşează - asupra . soartei Pa 

“i > 'sale „netericite, Plângând” şi solicitând. . .compa-. 

i 'siunea' noastră, isbuteşte să ne producă o emoție e 

“prea directă. Cu un tâlent atât d> plăpând şi; lu- + 
"crând întrun: material. atât de fragil, un scriitor. -" 
„Sar fi pierdut fără “răsunet într'o. literatură bogată. - 

“dar nu.şi în literatura noastră;. Modestia operei. - 
'sale nu 0. autoriza, totuşi, la destinele” spre care 
au mânat:o vânturi prea: favorabile. Prin evocarea: 

“nostalgică. a unei epoci patriarhale, d. Brătescu-, - 
Voineşti a plăcut tradiţionalismului conservator al 

» Convorbirilor literare,: iar prin, haniestele” sale 

N
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- pacifiste din “urmă a satisfăcut aspiraţiile: tinerimii 
“internaţionaliste, ridicate pe urmă războiului mon- 
„dial, reuşind ca :pentru' amândouă: generaţiile,. 

principial duşmane, : 'să îie „marele: nostru Bră- 

tescu-Voineşti* IX ao 

se, 1930. 
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DR 'c. Dobrogeaiu-Gherea: 1.. “Stargitui criticei . culturale 

".. cu T, Maiorescu. 2. Inceputul criticei literare . cui “C. Do- 
brogeanu-Gherea. Lupta T. Maiorescu — C. Dobrogeanu- _. 
Gherea. 4. „Tetralogul „priricipial“ â! criticei lui C. Dobro-“ 

a geanu - “Gherea. '4. „De. unde. vine” creaţia artistică ?*. , 

„Care e iniluenţa 'socială a operei de artă 2*. '6. Teoria : 

i ului 7... Literatura” „decepţionistă“. de. după 1848. 

8. Eminescu. 9. «Criticul î îşi impune idealurile sale artistului. 
10. Concluzie. „.. NE za 

4 
4 

„In proporţia + Creşteri acestei mişcări (e vorbă Ă 

as: mişcarea: literară dela 1886) scade trebuința . 

unei critici generale.. Din “momentul, în: care se . 

face mai bine, acest - fapt însuşi este sprijinul 
cel -mai puternic al direcţiunii adevărate“ „„Astiel - 

„scria T. Maiorescu. în „1886 şi în "aceste. rânduri „ 

“găsim piatra funerară a criticei culturale, căzută. 
greu peste o epocă de frământări Şi. 'de' nesigu-- 
'ranțe, de naivităţi literare, de varii sisteme filo- . - 

. logice, amestec al tuturor diletantismelor 'ştiin-. 

” ţitice şi al-tuturor avânturilor generoase. „Odată | 

„cu această dispariţie, o': epocă. nouă - începea, - | 

n pătrunsă, de nevoile timpului ăi de. maturitatea
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veacului, cu o activitate ştiințitică; strictă, activi-" 
tatea. filologilor şi; mai ales,:a istoricilor noştri, 
cu 0 literatură estetică -. împinsă uneori până 

"la universalitate, literatura. lui Eminescu, Câra- a. 
“ giale, Creangă, în faţa căreia critica culturală î îşi 
“putea socoti: menirea încheiată făcându:se mai 
bine, credea „Maiorescu, direcţia. adevărată îşi - 
găsiă, în sine sprijinul cel mai. puternic., | 

N 

 iraginația. -omencască se, . poăte' "proecta | în 
plăsmulirile cele mai fantastice — monştrii făuriţi 
de închipuirea Grecilor,. de pildă, n'au fost. încă 
egalaţi' de natură 2 un; singur lucru nu- şi poate: 

„însă închipui, omul * „Şi anume prelungirea . exis. 
, tenţei. lumii - după moartea sa. Nu putem concepe 
„continuitatea. vieţii universale dincolo de „propria 

E noastră : viaţă. “Neputându- -ne vedea. dispărând. 
„ “Singurii din natură, „când închidem pleoapele, ne. 

“ închipuim.că luăm. cu. noi imensitatea bolţii  al- 
„ bastre,cu- armonia lumilor: cereşti; ; natura moare,.:. 

: ăsttel, cu “noi. Tot - aşa, când: ne” socotim me. 
 “mirea „încheiată, „socotim - că şi preocuparea i 

- telectuală- căreia ne -consaciasem.. viaţa s'a în 
. cheiat.... Eră, deci, firesc, ca „Maiorescu să creadă 
"că, împreună cu. încetarea activităţii sale, critica ': 

„ încetase şi ea. de a mai - avea. obiect, trebuind 
să.se mulțumească cu '„apreţieri. critice : 'izolate“. - 
„şi:cu „lucrări. de. amănunt;..,* -deşi,: în realitate, . 

“ adevărata critică „literară“ - abia . acum: începea i 
pe ruinil&. criticei ' „Culturăle*;. -.,. | 

+
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2. Orice rezervă. am tace: asupra ideilor, asupra 

intuiţiei critice şi, mai „ales, asupra - insuficienţei “ 

sale stilistice, nu-i: putem: totuşi tăgădui. lui. C: 
Dobrogeanu- Gherea meritul de afi pus: temeliile 

Loitiei literare. româneşti. Incepută atât de să- 
" nătos dar repede curmată. din: nihilismul' omului 

ce- leagă 'de neantul fiinţii sale neantul ” cosmic; - 

fără “să înțeleagă procesul . evoluţiei critice în: 
sensul specializării literare, acţiunea lui: Maiorescu= 

„a: fost continuată de criticul socialist, din a cărui * | 
"activitate. răsare, - în adevăr, o -primă impresie -. 

“şi un “prim -merit:: credinţa viguroasă, massivă şi 
:., plebeiană--ca formă; - dar : sinceră . şi mistică în 

| „fond, în critica literară sau ştiinţifică, Cum o: numia - 

el; punându-i în. slujbă-o metodă și o. disciplină 

- necunoscute până la dânsul! în literatura noastră. 
“In, această: activitate - găsim, aşadar, intuiţia unei. 

„- epoce sfârşite, a unei critice. „judecătoreşti“ care) - 
1 da vulgara.. “lui. expresie " (toate “citaţiile. din . - 

„Gherea sunt, ' dealtfel, vulgare), „şi-a trăit. traiul“ - 

Şi a începerii unei: faze: „noi în cultura: română. - 

2 AL. doilea , merit al lui: Gherea e de a. se. 
îi ridicat şi împotriva criticei : „literare“ a tim-__ 
-pului său, -ce tindea' să ia locul: 'criticei cultu-"” . 
:rale, critică transformată: întrun : impresionism :. 

inconsistent;; înjosită la- mici: personalităţi, baga- 

„telizată la amănunte capricioase, lipsită. de idei 
RR întotdeauna, de. inceritațe cele- mai - adese, de! 

- intuiţie estetică uneori; pe. care, fără să a: ai dis-. 

trus, Gherea a combătut-o nu. numai prin pole:
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mici. azi i lipsite de „interes, cât şi. printr'o atitu- | 
- _dine sufletească . consecventă: Scoţând : critica . 

- literară -din viroaga personalismului pătimaş, el 
a . adus un, însemnat serviciu ulturii : românești. 

3, Generaţia noastră Sa. "deşteptai. la viața . 

e în sgomotul polemicii dintre T: Maiorescu . 

C. Dobrogeanu- Gherea. ' Cum, generaţiile se. 
| înlocuese una pe alta, nu fără sguduiri şi statuele 

"se ridică din. stărâmăturile „altor 'statui, critica 
literară nu putea lua locul: criticei culturale fără 
o violentă ciocnire d Polemica era Cu! atât mai 

ă firească, cu cât sa, deslănţuit. între: două tem-.. 
_peramente. diterite;: de oparte, un om: trecut prin 
toate treptele formale ale Ştiinţii . cu 0. solidă 

cultură filozofică pe o bază umanistică, o fire : 
rece şi tăioasă; cu. o sensibilitate: dominată, de . 

"inteligenţă: şi atitudine; cu o: ideologie energic. : 
îngrădită în. «cadrele idealismului lui Kant,- ale - 

„conservatismului 'de. stat german. şi ale, esteticei Ă 

“lui. Schopenhauer, un. aristocrat- intelectual, şi un. 
epicureu superior ; un artist fără emotivitate, fără 
fantezie, exprimând limpede o cugetare limpede ; 

“unvirtuos al economiei verbale, al termenului pro- 
„prius un cioplitor. migăloș, al „pietrei reci şi trainice ; 

» “un Spirit inciziv, cu o ironie glacială şi lunecoasă ; 
un :om--de cultură” generală. fără a şe îi oprit 
la vreo ştiinţă în parte şi “împingând, eleganța. 

“până la disimularea , muncii. necesare.- elabo-= : 
raţiei ; o 0 cugetare proprie sau'o cugețare cu totul 

N 

N.
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mistuită şi. turnată într'o formă personală şi de. - 

finitivă, fără trimiteri şi - controverse, un spirit. 
pornit numai spre categoriile abstracte ale gândirii,,! „i 

sburând pe. deasupra „preocupărilor migăloase şi 
“speciale ; şi, deodată, în polemică, scoborându-se 

„... asupra -unui singur amănunt, ca un şoim. asupra 

- unei mici paseri de curte, : un. amănunt numai, 
"dar bine ales, irecuzabil,. strivind pe. adversar 

sub greutatea . lui=Şi, de altă parte, C. „Dobro- 

geanu-Gherea: un autodidact în. toată puterea. 

cuvântului lipsit de orice cultură umanistică sau 

filozofică ; în schimb, „un militant al mişcării socia-. - 

“ “liste şi, în genere, un cunoscător al problemelor so- 

- ciale.. Incolo, toate defectele autodidactului : lipsa 

unor, cunoştinţe elementare, impinsă.până la ig-.. - 

“ noranţa - „valorii: “noţiunilor - şi. termenilor. ştiin -. . | 

“ţifici, impreciziune . de. gândire şi „de . expresie, . 

. logică .impetuoasă . dar nesigură. .Cu:o elegantă .. . 

_ îndemânare şi cu o “ironie - olimpiană, - îi venia ! - 
lesne lui Maiorescu să-i demonstreze că 'sunt şi) - 
emoţii : „impersonale“. şi că „fiind rădăcina i] 

“cărui rău“ E egoismul" poate îi, totuşi, şi- rădăcin 

“unui bine. oarecare.: Atingându-se târziu. cu şti- - 
ința;. deşi, cu impetuozitate, Gherea a arătat zelul . - 

- tuturor începătorilor:' o zadarnică dragoste. de - 
„aparențele ştiinţii, de citaţii. întâmplătoare, scoase 

din opera. „talentuosului“, X şi. „din. mult meri- 
toasa. carte“..a: genialului. -Y, lucruri. nemistuite,” 

“bune. pentru. şcoalele de adulţi.. Autodidact, ne- 

sigur” ca, informaţie şi ca „Iogică, Gherea . aducăa . 
* ,
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şi-un. temperament războinic, necesar. luptelâr'« de 
“clasă, dar inoportun -în discălţiile - academice. In 
1 aceste. condiţii; opera lui.nu putea Îi, deci, decât 

lipsită. de_orice distincţie, de orice: rece specă- 
- = laţie! -în domeniul. ideilor abstracte, de “rezerva 
- “cumpătată a 'omului ce! vede! în. idei: şi:în. artă. 
_un'joc superior. al minţii. Ea: e rigurosul: act. de, 

| crediţă al unui “fânatic, ce nu.se fereşte” de nici 
un: mijloc pentru a convinge: inegalitate de ar- 

- “gumente culese. - de. pretutindeni, vehemenţă: de : 
“ton, fărăia cădea,. de altfel! în trivialitate, proli-. : 

_'xitate perpetuă, căldură- pătimaşe Şi întărâtarea - 
” instinctelor.. şi rievoilor:: materiale. ale . omului, | 

' Peste lipsa unei .culturi solide sau a. unei cuge-..- 
tări speculațive, . Gherea: n'a altoit nici : meritul 
„unui talent literar. Opera:lui constă dintr'o- îngră- 

- mădire de “pagini » adese“ 'contuze „ca gândire 
şi neliterare. ca: expresie ; „material ! intorm - lipsit 

de preocupare artistică.: „Pricina. scrie, de: pildă, - 
“Gherea, trebue să. se caute; în „Viaţa. materială 
„a societăţii, în fiziologia socială, în. relaţiile poli- 
N tico-economico-sociale, într'un. cuvânt, : în. întoc-: . 
_mirea' socială a: „societăţii. Cum : medicul: caută | 

DE pricinile unei “anomalii a. spiritului individual, de 
_. pildă''a "melancoliei, în starea organismului, în 

. fiziologia-organismului,. - găsindu-le uneori pricina | 
:. în turburarâa : aparatului mistuitor, alteori în anor- - 
“malitatea cutărui ori cuitărui membru etc., tot aşa. . 
trebue să căutăm, pricinile ariormalelor. mani- 
festaţii. ale spiritului social: în viaţa materială a -- 

ne -
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„societăţii, în relaţiile .politico-economico-sociale“. 
„„„Stil de sub-chirurg discutând cele din urmă 

| teorii medicale... După o lungă citaţie din Taine, 
'“el adâugă în alt loc: „Numai Taine, marele 

critic şi stilist, ştie şi poate să puie - o. chestie 

mare la înălțimea; la care trebue să stea. Acum - 
cititorii pot să vadă cât: de. mare, cât. de in- ... 

„_timă, cât de însemnată e chestia, cu care ne 

îndeletnicim în acest articol. In această 'citaţie, 

afară de meritul şi talentul lui Taine, ni se arată 
ca într'o. oglindă lipsurile, greşelile lui şi, în ge-. 

- meral, ale celor mai mulţi: critici europeni. Se 
întreabă care e obârşia decepţionismului î în veacul 

nostru în general şi:a decepţionismului în poezie 

şi în artă în particular. Această întrebare e pusă: - 
_ minunat de criticul nostru, în îraze puternice, în 
... traze Simţite şi mişcătoare; el arată cât e de 

„mare această chestie, cât. de groaznic atinge : 
vitalele şi scumpele interese ale omenirii“ — în 

” admiraţie, stilul lui Perrichon contemplând munţii 

Alpi iar, în critică, stilul ghidului italian comen: 
„tând tablourile lui Rafael. Cu. aceiaşi vulgaritate 
“şi lipsă de reliei de cugetare şi de expresie, va 

vorbi Gherea despre „cele mai geniale sonete 

“ale lui Eminescu“ (1, p. 150) despre -„anomaliile 
societăţii burgheze,“. în care : „toate sunt îleacuri, . 

„banul :să trăească ; banul este ideal, banul religie, 

_ banul zeu, şi pântecosul burtă verde proorocul 

său“ şi despre orice: alte „chestiuni,- pe care le 
atinge.. a |
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“ Aceasta 'era, „aşadar pregătirea luptătorilor: 
- deoparte, - înaltă cultură, “disciplinată, limpezime ., 

„de minte,-măsură, ironie stăpânită şi talent literar; 
“ de cealaltă, cultură improvizată ŞI . superticială, SI 

N  contuzie de gândire. şi lipsă de talent literar. 
- “Deşi am fi crezut în biruinţa lui T., Maiorescu, 
ea a îost, “totuşi, de partea. lui. C. Dobrogeanu- 
Gherea. Strivit sub toate superiorităţile rivalului : 
său, Gherea Ta: biruit numai.prin faptul. de a fi | 
fost. expresia sincronică a generaţiei sale, ce la 
făcut 'să adapteze. critica la 'nevoile unei: litera- 
turi ieşite din faza „culturală“. : 

“4, „Mai întâi, scrie Gherea, criticul pune între- D 
“bare (sic) operei artistice: De unde ai venit ?: 

“__ “Cum. ai venit” pe- lumea aceasta ? Cine ţi-e crea: 
torul? etc. După. multă trudă, în care, adeseori 

” critica pierde . nădejdea de a căpăta. un răspuns 
măcar aproape lămurit (un răspuns deplin lămurit - 
e peste. putinţă), „după multă stăruinţă, când, în - 

„Sfârşit, răspunsul e dat, critica pune o altă între- 
“bare : „Acuma eşti aici între noi, vrând ne vrând 

. „trebue să te- primim aşa cum eşti, spune dar, tu. 
copil răstăţat. şi sublim.al Muzelor,- -ce ai să. faci . 
între noi şi- cu noi? Ne vei face. oare, să 'râdem 
ori să plângem ? Ne vei îace să iubim ori să 

“ urîm ? Ne vei face să binecuvântăm ori să” bles- 
temăm ?... Ne vei face oare să ne închinăm, lui, 
marelui idol, izvorul” luminii, iubirii. Şi. dreptăţii, 
ori să ne închinăm Satanei sau vitelului de aurt 
.
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- Spune? Dar fiinăcă ast copil“ sullira - răspunde EN 
numai celor care...“ Curmăm aci citaţia pentrucă, * 

“ mângâind. „copilul. sublim al Muzelori , îndulcin-. 
„du-şi glasul aspru. şi mlădiindu-l în gingăşii cău- 
tate: şi 'Talinate—e cu neputinţă să- l mai urmărim - 

"pe. critic pas cu pas; nu-l vom 'mai cita, 'deci, - 
; decât în “propoziţiile esenţiale: ; Critica trebue să 

răspundă, după opinia noastră: de” unde vine! 
creaţia artistică, ce “iniluenţă. va: avea ea, cât - 
de sigură şi vastă va “îi acea” influenţă : Şi, în : 

+ Sfârşit, prince mijloace. această. creaţie artistică - 
- lucrează asupra noastră“.. a 

a lătrevări, pe care; “desigur, critică modernă:. 
” şi-le poate pune; nu însă cu un egal interes şi în 
" acelaş plan: de preocupare. Să “luăm, de pildă; 
pentru a porni dela “prima problemă . a criticei, 

„0 creaţie artistică, opera lui: Flaubert, - în-faţa , 
căreia “Gherea se întreabă: - „de unde vine? | 

_ Dela un “artist; criticul trebue. să analizeze psi- 
“„hicul artistului pentru a explica * -opera lui... 

| „Alături cu analiza“ psihică : a unui ins, adaugă 
el, 'critica face şi analiza unui pâpor“. „Psi. - 

- ” hologia unui: popor, mai” insistă el, atârnă de. 
modul natural, în care țrăeşte poporul, atârnă - 
în mare parte de întocmirile politico:sociale. ale 

„acestui popor, deci trebue de ailat legătura între 
- opera- artistică şi mediul natural şi social în căre!. 
trăeşte” artistul“, “Un astfel de instrument critic 

. dilatoriu şi ambulatoriu: „poate duce la o adevă:
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„rată falsificare literară şi “la divagaţie — stânci, 
„pe. care nu le-a evitat critica lui C. Dobrogeanu- 

„. Gherea;: Pentru -a o dovedi, vom mai cita câteva 

rânduri tot din aprecierile lui asupra notelor carac- 
„_teristice ale literaturii lui: Flaubert explicate astiel: 

„tantasticitatea, (sic) 'prin creşterea fanatică reli- 

gioasă, pe care i-a dat-o: mă-sa. (1),-.ura către 
„femei, prin '0 trădare:mişelească suterită de. în- 
suşi. poetul“. Nemulțumit cu atât, criticul se-ridică 

„ dela artist „la mijlocul unde trăia el“. — „Fana 
" tismului religios, pe. care a voit să i-l. insuile 
mă-sa (!) şi care s'a arătat în creaţiunea poe- 
tului prin iubirea către (!) fantastic, îi vom afla pri-. 
cina în starea religiei, în faptul că religia avea mai 

“mare înrâurire asupra femeilor. Lucru, care la rân- 

dul său se datoreşte unor cauze anumite : stării îe- 

meei în societate. In siârşit şi faptul trădării, anali- 

zându-l, vom vedea, că nu-i un fapt izolat, ci foarte 

obicinuit în mediul în “care trăia poetul, şi vom afla 
că se. datoreşte. stării ce s'a creat. pentru femei 
în societate, creşterii. îalşe -ce:li se dă etc.“ In 

- afară de. vulgaritatea. supărătoare a. expresiei, 

„totul -e supus - rezervei: cum „fanatismul“ şi - 
„tantasticul“ nu sunt. în .nici. o legătură, „„fantas- 
ticul“: operei. lui Flaubert: nu se. „poate . explica 
prin: fanatismul“ religios al mamei marelui scrii- 
tor ; la fel; de- pildă, în poeziile . lui Eminescu 

„găsim elementul. fantastic, fără să găsim şi vreun 
fanatism oarecare. Şi. chiar de ar îi vre-o -legă- 
tură între aceste noțiuni, a alta decât cea fonetică, -
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întrucât o > operă poate: Îi explicată ș prin influenţă | 

_mamei : autorului, din moment ce. se .pot cita 

atâţi scriitori liberi- -cugetători cu mame evlavioase- 
"şi atâţi alţi poeţi înşelaţi. în dragostea lor fără 

a îi „urit lemea“. Ce ne dovedesc deci amănun- 
tele iără' concluzie ale' „criticei ştiinţitice“ 2. Dacă . 
în unele cazuri se „poate „stabili o legătură. de 
cauzalitate, pe temeiul cărei legi: ştiinţifice: ' am 

„sări în necunoscutul generalităţilor, explorând, de: 
- pildă, condiţia socială a femeei în societatea 
modernă ? Știinţiticeşte, nu foloseşte la nimic, 
fiindcă nu ne: explică opera de artă, iar, în schimb 
se deschid orizonturi largi tuturor diletantismelor, 
ce-ar căuta să se abată în probleme lăturalnice, 

în dauna obiedtului principal al criticei, sensul 
estetic al „operei de artă. 

5. Critica i îşi poate pune, , negreşit, şi „cealaltă 
Ş întrebare : care e. iniluenţa socială a unei opere 
literare ? Intrucât o operă poate. îi un îferment. 
social, urmează - că “are şi o  înrâurire “asupra: 
idealităţii epocii sale. Pentru a îi complectă, în .. 

„afară de problema socială, critica poate îmbrăţişa 
- şi alte chestiuni ce se pun în chip legitim în 
jurul operei de artă ; întretăiându-se cu istoria, . 

„ sociologia şi: “psihologia, ea'e. astăzi mai com- - 
““plexă decât îşi închipuia Gherea acum un pătrar - 
„de veac. Dar deasupra. tuturor acestor. probleme 
subsidiare domină” problema : estetică, redusă, 

"din nefericire la: Gherea la chestiuni de „stil,
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ritm, rimă, „peişaj; descripția, naturii; combi. 
„naţia felurită de.. icoane, atingerea cutărei ori 

„-cutărei coarde a- creerilor etc.  (creer'cu coarde!)“. 
A. limita. critica . estetică ,. la o simplă ' chestiune 

“de ritm -şi. de.rimă e puţin lucru şi la atât se li, 
mitează cercetarea. estetică în opera. lui Gherea : 

„cel dintâi: şi cel mai. mare deficit al unei critice, 
_- în Care, obiectul. ssenţial e. înăbuşit de. Preocu- 
- pări, secundare. i Na 

6. Cu toate. că! a recunoscut. ca. obiect al Cri- 
“ticei. patru probleme, . Gherea le-a Tedus, în prac- 
tică' numai la. două.şi anume: de ! unde vine 

"creaţia artistică“. „Şi „ce influenţă . va ' avea”. 
De. unde vine ?— Dela scriitor -şi, peste scriitor, 
dela mediul imediat în . care a trăit “el şi, peste 
“mediu, dela rasă,—într un cuvânt; reilexul mediu- - : 

- lui social asupra operei de artă. Ce iniluenţă va 
"avea ?-adică reflexul: operei de artă asupra. me- 

diului : social. Fenomenul literar nu mai.e, aşa. 
_ dar, privit în sine prin 'sensul său estetic. ca.un 
fapt. de sine stătător ci: prin -provenienţa. şi: pre- 
lungirile sale sociale, adică prin ețiologie şi [i- 
nalitate. . Ti Sa | 

De unde. vine creaţia artistică 3 3 Problema do: ” 
mina critica veacului trecut în ipoteza teoriei me-: 

“ diului lui Hippolyte “Taine şi prin materialismul i îs- 
» “toric al lui Marx aplicat chiar şi fenomenului literar. 

Timpul a dat: o patină istorică teoriei mediului,
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a. cărei. valoare relativă stă mai mult în des- 

- toinicia celui ce O rhânueşte: de. cât în sine; din. E 
formidabila. catapultă de război a lui Taine n'a. 

* mai "rămas .decât adaptarea ei “magistrală i 

tapultă redusă a lui C. "Dobrogeanu: Gherea ' n'a 
- mai rămas nimic, întrucât “adaptarea ei la con- 

diţiile speciale ale''literaturii române . m'au.. „găsit |, 

- întrînsul ur meşteşugar de preciziune.- Tot cea 
voit să clădească: pe temelii autohtone şi pe 0b-, 

" servaţie” proprie e lipsit- de . aderenţă şi oportu- 
„ mitate, cu atât mai "mult. -cu câtaceastă teorie nu - 

-e aplicabilă decât” -unor mari epoci privite, în 

“perspectivă istorică, aşă cum a făcut- -o Hippolyte | 

Taine în /storia literaturii: engleze, unde pe ion-. - 

“dul, unei cercetări de psihologie a rasei şi a va-. - 
' riaţiilor formelor de viaţă socială în decursul vea- 

curilor, el a desprins şi -variaţiile factorului spi- . 
- ritual. al poporului englez realizat 'în' momente „. 

artistice. . Aplicată însă” la o epocă restrânsă şi 

“prea 'apropiată, teoria mediului se rezolvă în “ge- 
„. neralizări neîntemeiate; aplicată ' la individua- 

lităţi, ea lunecă în labirintul consideraţiilor inutile, -. 

„-al amănuntelor oţioase' sau. odioase, cum e cazul, 
aşa. zisei „critice: ştiinţitice,“. 

„7. Pentru a ne mărgini la aplicarea materialis- ă 
| “mului” istoric numaila cadrele literaturii noastre, - 

A săi din ideile ' centrale ale criticei lui Gherea. este „ 

iteratura' română modernă de după 1848 + —
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ca, de altiel, întreaga literatură universală mo- 
_dernă — e o' literatură .„decepţionistă. 

„Pricina decepţionismului nostru, scrie el, a 
 decepționismului poeţilor noştri: îşi are obârşia 
“în anomaliile societăţii burgheze“. Sau: „La 1848. 
vechea stare a întocmirilor sociale cădea şi în 
locul ei trebuia să se aşeze o întocmire. nouă: 
societatea burgheză. Intocmirea socială burgheză, 

“care a înşelat atât. de tare nădejdile apusului, , 
a înşelat: şi pe ale. noastre şi decepţiunea. noastră . 

„trebuia să dea loc. şi la. noi curentului: decep: a. 
ționist în literatură“. A vedea. însă în criza de 

"pesimism. dela. jumătatea veacului trecut, a vedea . 
"în ceeace s'a numit „boala. veacului“, — 0 Criză 
-de „decepţionism'“, înseamnă. a 'scobori pesimis- 
mul la decepţionism. In ceeace ne priveşte, Gherea 
constată în literatura română de după 1848 un cu-l 
rent „decepţionisti“, ieşit „din stărâmarea iluziilor, 

? corupţia socială neauzită, mijlocul social păcătos“ 
şi recunoaşte 'în Eminescu pe iruntaşul tipic al 
acestei noi stări sufleteşti de nemulţâmire faţăl. 

| de „anomaliile societăţii burgheze“. Departe de 
a îi obosită şi decepţionistă, literatura: de după . 

- 1848 e o literatură sanguină, conservatoare, une-. 
„ori chiar reacționară (activitatea ziaristică a lui 
Eminescu), care, de ar-îi putut, ne-ar fi dus în- 

" dărăt la boerii cu işlic, deoarece libertăţile. câş-. 
"-tigate i se păreau prea mari, egalitatea şi iraterni- | 
. tatea Revoluţiei îranceze,. primejdioase iluzii iar 

„ „idealurile“ sociale ale lui Gherea, de sigur, o sim- 
N.
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„. plă rătăcire. Literatura decepţiei în îaţa rezulta= 
„telor 'anului 1848, literatura celor -desgustaţi de' 
„anomaliile societăţii burgheze“ nu există, aşa 

dar, decât în teoriile criticului ce şi-a luat propria 

lui revoltă drept o realitate istorică. 

8. Ca reprezentant tipic al “acestei literaturi, 
Gherea şi-a ales: pe. Eminescu,. în adâncul şi 

" transcedentalul pesimism al căruia a văzut un 
-„decepţionism“ - social.: Cum în construirea. unui 

Eminescu „decepţionist“ era . necesară existenţa 
"unui Eminescu „idealist“ în sensul social, şi_.nu 

filozoiic, „Eminescu, scrie în mod. logic. Gherea, rea, | 

după intima lui natură fiind idealist, pesimismul Îui lui 

se datoreşte. înrâuririi „mijlocului - social“. Sau.:| 
„Aşa dar lupta între idealismul . “naturii poetului 
şi între: pesimismul provocat de mediul social, 

pe deoparte, iar pe de alta, între năzuinţile idea- 
liste ale” poetului şi între înrâuririle conservatoare 

ale mediului în care trăia — iată cauzele necon.-... 

„sequenţei caracteristice întregei opere a lui Emi- . 

  

nescu'“;/ Poetul a scris, totuşi, încă din 1871, adică. 
de pe când se -afla ca student. la- Viena Şi nu 
cunoştea. „mediul social: 

"A fi ? Nebunie şi “inistă şi goală, . E 

Urechea te minte și ochiul te 'nşeală,  .. 

„. Ce-un secol ne zice, ceilalţi o_dezic, 
Decât un vis sarbăd, mai bine nimic. 

Cine spune: A fi 2 Nebunie şi tristă. şi goală 

p E | 7



—-. nu e-un n udecepționistt, ci un' pesimist întegral, | 

pi 
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"teoretic * şi, când o'spune la.0 vârstă atât: “de. 
îragedă, nu -mai e: un. idealist“ deviat prin sîn- N 
râurirea mijlocului social“i, ci: de-adreptul: un ire- 

. mediabil pesimist “doctrinar. In: afară de aceasta, 
„ca ziarist ori, „cugetător politic, nimeni n'a urit: 

„2 mai” mult. „idealurile“: lui: Gherea! 'decât Emi. 
nescu, după -care .aâr_fi trebuit să “ne -întoar- 
cem la. administrația Regulamentului „Organic: : 
„De aceia, 'scria el, credem a ne: împlini o da-. 
_torie, “constatând că - administraţia Regulamen. - 

- tului organic a fost. părintească alături cu:ad- “ 
- ministraţia” inaugurată prin curentul de idei dela 

  

   

1848“. Sau: '»„Când:vom ajunge, mai scria Emi- 
nescu, 'lă 'realizarea: corectă a . formulelor meta- 
fizice din J. J. "Rousseau, atunci ne vom trezi că 

” nu mai există popor românesc şi acele formule ; - 
nu vor îi, credem, suficiente pentru'a hrăni iluzia 

„ greco-bulgarilor . din Bucureşti că trăesG într un 
„: mic” Paris". „Decepţia“ lui Eminescu nu vine, deci, 
„din -neaplicarea. idealului integral al. revoiuţiei; ă 

- întrucât, dimpotrivă, în credinţa sa, aplicarea lui 
_ar fi fost „nenorocirea cea mai mare apoporului .. 
român, — de unde vedem cât-de. nefericit a .. 
fost Gherea în. adaptarea. teoriei mediului şi a 
materialismului istoric . la cadrele . literaturii I0- 
mâne. | IER 

E) Privită, ca un: produs al meditilui-, era firesc 
(ca la rândul ei arta, să aibă şi o acţiune socială .
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asupra acestui: mediu, Cu: recunoaşterea uni. fi- 
“nalităţi-sociale a operei de artă, se ridică -şi pro * - 
bplemele tendenţionismului şi: a moralei în art) 

__ “probleme 'asupra cărora nu ne oprim -acum. Deşi. 
- principial potrivnic. amestecului criticului în arta, - 
„poetului, povăţuind 'pe artist „să scrie ce are pe 
„suilet“, în: practică însă:- amestecul  criticului- în- 
creaţia artistului constitue .nota caracteristică 

> a criticei lui Gherea. Aşa, :de. pildă;. în studiul - 

său asupra lui Eminescu, el. îl. învinueşte pe" 
poet de a: îi idealizat - îrecutul” şi de'a fi fost 

“absorbit de . formele lui, în “loc 'să fi scrutat 

“căile viitorului. „Această tendinţă, scrie” Gherea . 
despre poetizarea trecutului, micşorează valoarea 

” creaţiilor. lui. Eminescu şi. suntem cu desăvârşire 

încredințaţi că tot ea n'a .dat ..voe să se desfă- 
”-“şure în întregime talentul celui ce-a scris Câlin,.. 

Satirele şi Luceafărul“. Şi apoi, pentru -a. ex-. 
- plica procesul,- care Ta împins la o' astfel «de ati- 

tudine, criticul presupune o .luptă- a conştiinţii 

__ poetului; pe care: o. analizează în “creaţia „De- 

-monului“ “din: Inger şi Demon :* „Cele două prin- . 

„ cipii duşmane ce 'se: luptă îni inima poetului, prin-- 

“ cipiul viitorului: şi. principiul trecutului : fondul - 
prim de idealism al poetului “cu pesimismul ger. 
man covârşitor, - “câştigat mai târziu sub iarâu- i 

rirea .mediului social“. Da 
: Intru cât priveşte evoluţia sutletească a ui Emi. 

_nescu, i-am arătat inexistenţa”; ne rămâne acuni să. 
| subliniem afirmaţia că idealizarea a trecutului „nu i-a. 

1 a, - Na =



dat voe să-şi destăşure în întregime talentul“, sau, | 
„__ cu-alte cuvinte, că, de ar fi cântat viitorul, Emi- 
- nescu ar îi avut. mai mult talent. Cum nu-i în- 

„ tâmplătoare ci constitue idea centrală “a întregei 
„critice â lui. Gherea,. se face. dovada. trecerii 

dela „cântă, poete, ce ai în suilet“ —la „cântă; 
„/_poete, ce am eu în suileti, ... -: Si 

De ce a cântat Eminescu trecutul ?, Pentrucă 
„Ya simţit. Pentruce n'a cântat viitorul ? Pentrucă 
"nu la simţit .. Pentruce mai toţi poeţii cântă tre- 
cutul ? Pentrucă. mai toţi poeţii simt trecutul... 
Există trei categorii de oameni: cei ce, trăesc în 
prezent, cei ce trăesc în viitor şi cei ce -trăesc în 
trecut. Oamenii prezentului sunt oamenii politici şi ! 

- oamenii de acţiune ce scot mierea din pântecele 
„„ actualităţii şi, . înțelegând rostul vremilor, pân- - 
„... ditori dibaci, aşteaptă! la colţul . pădurii pe: tre- 
” .cătorul bogat pentru a-i goli buzunarele. Timpul 

trece fără a se -mai întoarce dar ei îl văd .du- 
cându-se fără părere de rău, deoarece, aţintiţi nu- 
mai asupra clipei următoare, nu păstrează nici O 

„amintire clipei “dispărute. Mai sbuciumaţi, alţii 
"se gândesc numai la viitor şi, grăbiţi să scape de 

„prezent, alungându-l chiar, plutesc în lumea chi- 
merei cu trei capete: sunt vizionarii şi nemul- 

" țumiţii tuturor epocilor,. hrăniţi din: schimbare ; 
sunt profeţii societăţii viitoare, înfometaţii idea- 

„. ului nerealizabil, -pentru care îşi. jertiesc! totuşi 
„Viaţa. Oamenii trecutului lasă vremea. să sboare.
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fără. a o opri. din. fugă. Clipele. aleargă neinţe- 
„„lese,. dar oamenii trecutului nici nu-şi dau silinţa ' 

să le înţeleagă; după. ce.s'au dus însă, se adân- 

cesc în sine, şi tot ce. n'au trăit când trebuia, li'se - 
„precizează acum limpede şi viu cu o puternică rea- 

litate. Trecutul prinde să trăiască. o viaţă nouă: 
„lucruri ce păreau pierdute: pentru totdeauna, ne-. 

băgate înseamă, au lăsat, totuşi, în suilet o urmă 

neobservată “a început, dar' tenace apoi: Pentru 

a căpăta adevărata viâţă. sufletească, tot ce e 
trebue să îi încetat de a îi;din sfărâmăturile amă- 

___nuntelor» moarte. se încheagă o viaţă nouă, 

„fără trup; dar cu 'suilei, care trăeşte atât câte _ 
“cuget şi memorie în: noi. Oamenii trecutului 

poartă, astiel, în suilet comoara lucrurilor netrăite 

„la timp dar care, în amintire, revin la. actualitate. RN 
Ceiace alţii trăesc: numai o singură dătă, ei. tră- 

esc- de ori câte ori se îndreaptă pe îuriş ca avarul 

spre aurul, pe care nu-l poate îura nimeni, aurul . 

„lucrurilor: ce au îost, fără. a fi şi care, când nu 

„mai Sunt, trăesc: totuşi o viaţă nepieritoare.. 

- Ca poet era firesc ca. Eminescu să se în- 
drepte spre trecut. :Critica lui Gherea se prezintă, 

„aşa dar, sub forma unei atitudini dinamice, prin. 

care criticul vrea să-şi . impună temperamentul 
„său devizionar combativ înaltei contemplativităţi 

a poetului. ' 

„Pentru a mai da un , exemplu de această ati- 
p



: tudine;- vom mai cita o pagină, ce va-rămâne,.. 
„-... desigur, clasică pentru specia criticei lui Gherea :' 

„O tfemee, scrie” criticul, -ai 'cărei. creeri -sunt. 
„munciţi de gânduri multe şi vii, al cărei cap e 
îrământat - de. problemele. întinse şi. grele : ale 
„vieţii. omeneşti, a cărei .inimă bate cu “durere 

„. „pentru - durerile lumii, ' care ştie -să se” aprindă 
pentru idealurile înalte ale vieţii omeneşti, care 

„„. ştie şi să iubească lucrurile vrednice. de iubire, 
-“şi să -le -urască :pe-cele cărora li se * cuvine 
” disprețul ; :0o femee tovarăşă, pe viaţă şi pe 
„moarte a bărbatului ;. o-iemee, care să ţie sus 
 înipreună” cu dânsul, steagul pe care-s scrise cele 
mai. înalte. cerinţi ale viitorului omenirii, care 'va. 
şti să înalțe - acest steag şi" să-l. :poarte: singură 
la 'nevoie, .care va şti să sugereze în copii cele 
mai înalte virtuţi cetăţeneşti; o femee care ştie : 

"să trăiască, dar ştie „să şi. moară, femeia erou 
întrun cuvânt, “ah! astiel de- femeie,. nici: prin - gând nu i-a trecut lui: Eminescu !. Pe această | 

"temee eroică, ideală... o „Vor .cânta poeţii_viito- O 
A formula. însă - idealul. femeei viitorului al: 

+ femeei erou, -al femeei care aspiră 'să. ție sus 
. „Steagul, pe care's: scrise cele mai înalte. cerinţe. 

„“ale „viitorului omenirii“: — a cere. un: “astiel - 
„de. ideal: poeţilor şi:a ' judeca erotica lui Emi... 

„„ nescu din - punctul lui de vedere, scoborând-o, . „”e semnul unei' evidente “deviaţiuni â - impar: 
„” țialităţii. critice," Şi .în- a. doua -problerhă a cri- 

, 7 | - CĂ
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- ticei sale, Gherea . alunecat, aşa dar, alături de 
_ obiectul funcției sale, delormându-l;. _ - 

u 

   -10. Opera ui Dobrogeahu-Gherca ocupă, prin | 
„urmare, un loc important în. evoluţia culturii rO- 

„ mâneşti, fiind „punctul de plecare 'al adevăratei 

" noastre critice literare. Din ea trăeşte şi azi afirmaţia 
energică a nevoei unei critice literare independente; _ , 

„puternice, îmbrăţişând multe şi felurite probleme, 
o' critică ieşită din faza culturală” şi mergând cu 
paşi proprii şi siguri „spre un obiect propriu; mai | 

trăeşte şi o sullare generoasă: şi umanitară, de 
viziuni sociale răspândită în toate paginile Şi, în” 

* sfârşit, un cult al ideilor, cu înlăturarea per- 

sonalităţilor, Considerată în. sine, critica lui- Ghe. | 
“rea a ieşit. din sfera actualităţii întrucât, elimi- 

” nând pragmatic” deşi nu şi principial, adevăratul 
ei obiect, emoția. estetică, ea s'a limitat la două 
probleme exterioare, cauza şi efectul social al 

” operei de artă, In: ceeace priveşte întâia problemă, : 
împrumutând teoria mediului a lui Taine şi mate. _. 
rialismul istoric” al lui Marx, Gherea le-a aplicat în 

- cadrele literaturii noastre, deformându-le şi prin. ne- .. 
'dibăcie dar şi prin prea marea apropiere a epocei . 
la care le aplica. In ceiace priveşte efectul so- 

da cial al operei.de_artă lunecat-la-un-—ten- 

denţionism arbitrar. şi primejdios şi _la o atitu- 

„_ dine dinamică faţă de_fenomenul.—estetic. Dar |: 
"dăcă principiile criticei sale se mai pot încă dis- - 

„uta, sub raportul expresiei opera lui Gherea a:



„— 80 — - 
. - N “ _ . 

devenit, „cu siguranţă, anacronică. ' Intrată în is: 
„tori, ea va mai găsi oaimeni cu simţul evoluţiei 

- culturale ca s”o respecte ca un punct de e plecare 
dar nu va mai găsi cititori. DE 

' 
1915. .
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Poezia populară: 1. Teoria: Ti “Deiavrâncea conştiinţa. 
de neam este un efect al adunării poeziei populare, 2, 

Ia Respingerea acestei teorii. 3. Evoluţia conştiinţii. de neam. . 
".4. Conştiinţa de neam şi folklorul, fenomene sincronice, ! 
5. Evoluţia olklorului. 6. Alecsandri şi poezia populară, 

7. „Fetişismul poeziei populare. - a, , „ 
z 7 - 

1, Sub titlul de: „Coiştiința de neam şi. con- | 
- stia de rasă“ „ Delavrancea a publicat! în Epoca 

un articol, în care, arătând că ideia .de neam a 
scăpărat târziu. în conştiinţa popoarelor, adaugă : 
„Abia pe la începutul secolului al XIX lumea se. 

- trezi din somnul lung, pe care- 1 dormise. Şi minunea 
aceasta nu se datoreşte, în fond, nici desvoltării | 
dreptului natural şi al ginţilor, nici filozofiei, „nici.“ 
“moralei, nici ştiinţii în genere, ci faptului : — care 

| pare aşa de: mic * — Gă'vreo' câţiva oameni ple- 
„cară urechea: la. „glasul popoarelor, le- ascultară 

- 

"poezia incultă dar “plină de adevăr. şi începură- 
să adune cu pasiune cântecele populare ale ne- 
ştiutorilor de carte, ale sărmanilor, ale creştinilor, 
ale: babelor. bătrâne, „ale acestor. umili care con- . 
tinuau instinctiv tradiţiile: apucate de moşi stră-. 

”moşi şi le- transmiteau, pe „ melopee monotone 

e „6



i 82. — 

urmaşilor lor“. - Odată-e cu adunarea. poeziilor po- . 
“ pulare: „In Europa se auzi un concert universal:. 

era imnul redeşteptării naționalităților, erau îor- 

„=. ţele neamurilor în fierbere; era zăbranicul negru, 

- care se, ridică de pe iaţa trudită a popoarelor, 
care îşi părăseau | cosciugul, sculându - se din 

_* morţi şi atirmându-şi cu tărie conştiinţa că există 

"şi că 'vorsă existe“. Sau în alt loc: „Primul mare 
“efect al adunării. poeziilor. populare a fost redeş- 

| teptarea conştiinţii naţionale“. Şi mai. departe: - 

„Al doilea mare efect al poeziei populare esteiî în. 

ceputul de desmorţire al conştiinţii . de rasă“. - 
-Intrun cuvânt, scriitorul .crede' că omenirea a 

. ajuns. la ideea de neam . prin mijlocirea poeziei 

| populare. . o is 

- 2. Cu toată valoarea + sa estâtică şi ştiinţitică, 
” poezia populară. nu trebue privită ca un îetiş, 

„ “cum e încă privită la noi. Adunarea ei, de pildă, 
- nu e în nici o legătură cauzală cu: formarea con- 

" ştiinţei - de neam, de oarece! culegerea . litera- 
| „-turii: populare a fost, cunoscută şi de” antichitatea 

- greacă, fără să îi produs. o conştiinţă naţională . 
electivă. După teoria wolfiană, poemele home- 

..rice reprezintă. mai. multe veacuri de. poezie po- . 
„_“pulară trecută prin mâna unui mare artist, în : 
“: care se. oglindesc. însuşirile rașei şi. se preamă- 

resc faptele ei colective, . în jurul Troei, unde 
" - sau: adunat. toate neamurile greceşti,. ducând 

zece .. ani de: suferinţe şi de biruinţe . comune :
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_Vorbeau aceiaşi limbă, erau de acelaş neam, 
| "aveau: aceiaşi“ “civilizaţie Şi; - “deşi despărțiți - de,. * 

soartă: în mici cetăţi, se încordau în :vederea a- 
celuiaş Scop ; virtuțile rasei “elenice şi-au găsit o 
expresia literară în măreţul Agamemnon, în În- 
drăznețul Achile” şi în vicleanul Ulise;. mândria . 
de a. îi Grec; de a vorbi 'limba: zeilor, deplina 

* conştiinţă a unei superiorităţi -morale circulă pre- 
tutindeni în aceste poeme, venite poate din Smirna. 

- şi din--Chios;:dar' în care “se. amestecă toate le- 
„gendele eolice şi ionice, constituind “panteonul . 
„Zeilor. şi. eroilor 'Eladei, actul de: naştere al rasei” 

şi epopea'ei; purtate pe. toate. țărmurile lumii | îi 
elenice, ne- am fi aşteptat să trezească şi conşti- . 

'inţa de neam aşa cum o înţelegem noi astăzi... -. 
“ Zadarnică- aşteptare, de : oarece Grecii au con-: 
 tinuat să trăiască în cetăţi: răsleţe şi duşmănoase, 
“în veşnică ceartă, în veşnică lupta : „opliţii Spartei . 
au _siluit zidurile Atenei şi triremele Atenei. au . 
semănat în depărtările elenice focul, moartea — - 
şi. civilizaţia. Poemele homerice şi chiar instituţia 

“panelenistică' a jocurilor olimpice n'au putut în-" 
_ rădăcina, “astfel, în. minţile ” cele mai luminate: . 

ale. antichităţii principiul naionalităţilor., 

'3, Acest principiu! e un câştig al civilizaţiei în0-" 
derne, iar poezia populără e numai într'o legă- 

- tură de simultaneitate cu naşterea lui. Veacul 
“ XIX ne-a adus ştiinţa folklorului, — după, cum - 

ne-a adus şi principiul naționalităților sau elec-: 
„9
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 tricitatea. Piin ce proces al. civilizaţiei omeneşti 

"am ajuns la viziunea. limpede a--nevoiei popoa- 
relor de a-se grupa după naţionalitate e o pro- 

-blemă sociologică . controversată. : Spencer,. de . 

pildă, susținea că războiul e principiul de căpe.- 
tenie al unificării „popâarelor, mai ales când.se 

| îndreaptă împotriva unui duşman din afară. 

Grecii se. luptau. între dânşii de veacuri, dar 

numai sub ămeninţarea cotropirii persane, cetăţile 

“lor s'au “grupat 'la. un:loc, înfăptuind minunea . 

„cooperării Spartanilor alături de Atenieni, în jurul 

„cărora s'au strâns în două -rânduri toate puterile | 
'răsleţe ale. întregei Elade. “Dacă primejdia per- 

„sană ar fi. durat, ' Grecii 'ar Îi : ajuns poate la con- 

ştiinţa reală (nu teoretică) a unei singure naţio- 

„ nalităţi, realizând ceeace n'au putut realiza poe- 

mele homerice. Trecând primejaia, cetăţile elenice 

au. căzut în: aceiaş luptă îfratricidă- până. ce Ro- 
„manii au 'sdrobit cu o lovitură de-purin viesparul 

"de certuri al : lumii. elenice, Naţionalitatea. ger- 

mană s'a unificat, de asemenea, în urma luptelor 

“cu Napoleon; Franţa şi Anglia au “ajuns naţiu- 
“nile unite de azi, în urma războaelor de hegemonie 

“de mai bine de un veac. 
„Războiul. e numai. unul din elementele de în-. 

“tregire. a. popoarelor, dar mai pot îi şi. altele. 
"Sclavia antică, existenţa castelor, .de pildă, au 

. împedecat, într'o * măsură oarecare, întărirea! unei 
"conştiinţe . naţionale ; democraţiile de. azi sunt 
mult mai favorabile deşteptării spiritului naţional, 

: | . IE a | îs 
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de oarece, Brin participarea: câtor mai mulţi la 
sarcinile: şi binefacerile - publice, interesul parti- 
-Cular se identifică mai bine cu interesul public. 
Latent încă 'de mult . în conştiinţa popoarelor, „o 
principiul naţional n'a ajuns, totuşi, “la o formu-.. , 
lare categorică decât odată cu Revoluţia trân- | 

„„ceză. Constituanta a proclamat, asttel, la 22 Maj ' î 
| :1799; „Că națiunea franceză renunță să între- 
prindă un război: de cucerire şi nu, va întrebu-: * 

„inţa „puterea împotriva libertăţii” vreunui popor“, 
„Convenţia făgădueşte la 19  Noembrie 1792. să 

dea „îrăţie şi ajutor tuturor popoarelor-ce ar voi. 
să-şi redobândească libertatea“, Iar. Declaraţia : 
drepturilor omului din' 1795 proclamă : „Popoa- : 

rele” sunt neatârnate şi suverane, oricare ar îi 
- .mumărul indivizilor ce le compun 'şi întinderea 

teritorului, pe care-l. ocupă: această suveranitate ; .. .- 
"+ e inalienabilă. Fiecare popor are -dreptul de a - 

organiza şi. de. a-şi schimba forma de guvernă- - 
mânt. Un. popor n'are dreptul de ase amesteca 
în. guvernarea âltora. Incercarea împotriva liber- 

| tăţii unui. popor e. un atentat împotriva tuturor 
„ popoarelor”. Di 

4, Iată, deci, câteva din. elenientele procesului. 
sociologic, prin care am ajuns la principiul naţio-. 
nalităţilor şi iată, mai cu. seamă, formularea lui - A 
nepieritoare făcută de . oamenii Revoluţiei iran-.. ” 
ceze.. Poezia populară şi folklorul nu' sunt în.nici 
2) legătură de „cauzalitate. cu acest. principiu, ci 

pi



SI ăi so ae 
amândouă . se raportează. la spititul -. vremii. în- 

 dreptat. spre. Popor, 'care, - în ordinea politică, a 
„ajuns la ideile revoluţiei franceze iar, în ordinea 

literară, la adunarea superstițioasă a tuturor pro- 
“ ducţiilor populare. Am putea, deci, susţine. că, for- 
-mulând principiul suveranităţii poporului şi: ridi- 
când poporul -la înălţimea unui . fetiş,. oamenii 
“Convenţiei şi ai Teroarei au făcut mai mult pentru , 
 folklor, decât - folkloriştii :. în politică, actele „Po- 
porului - fiind intangibile, în literatură, produc- 

"ţiile.lui nu puteau fi decât cea mai înaltă, ex- | 
... presie a geniului naţional, cu alte cuvinte suiragiu 
E universal şi poezie populară. SEE 

In politică, problema are mai le aspecte, dar 
în literatură se poate:răspica mai. uşor. Cultul 

_ necondiţionat pentru. literatura populară pleacă 
- dela : concepţia metatizică a unui popor consi- 
derat ca o entitate, ce- şi exprimă prin mijlocirea 

"artei însuşirile lui. :supreme. În realitate, însă, po- 
| porul nu €.0-fiinţă -vie şi unitară,--ci o'reunire 

- numerică de mai mulţi. indivizi, legaţi prin câ- 
„teva însuşiri comune. dar despărțiți prin esenţiale “ 

„ diferenţe de idei, de simţiri, de voințe. - Cum 
„producţiile populare nu pornesc din colectivitatea 
„Poporului, nu e.„poporul“. poetul Mioriţei. sau al 

„ Jui. Român..Grue , „Grozovanul. . Poetul - - Mioriţei a” 
„fost: un cioban, un anume cioban dintr'o.. anu- 

mită stână, .de pe o anumită creastă de munte; 
balada lui a călătorit apoi de. pe -vârt; pe .vâri; 
adăogându-i-se, mici Inteptări după gustul şi, - 

A
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mai i ales,; după lipsurile: de: memorie ale fiecăruia. 
De'ndată ce din preajma poeziei populare: se. ri-: 

sipeşte miragiul existenţei unti! „Popor“ » care e 

- numai o noţiune abstractă'şi rămâne în locul lui 

un umil: cioban, un" lăutar, un vătăjel boeresc,o 
catană sau. o babă gârbovă, adică un: număr de 

“indivizi — premisele problemei literaturii: popu-' 

lare ca „expresie a geniului naţionel“ se schimbă. ; 
“Literatura: “populară s'a bucurat de. marele pres- 

tigiu al anonimatului, întrucât nimeni n'a văzut-o 

cum: se făureşte, şi nu i-a cunoscut. autorul, 
necunoscutul e una. din condiţiile isticismului. 

- Dacă în politică se- poate încă înţelege cum o ală-“ 

—
 

turare de indivizi reuşeşte: să constitue o voinţă na- 

țională, impusă şi capetelor conducătoare, în artă, .. 

: -nu, deoarece, toţi “ciobanii din lime nu vor ace, - 

- a un'loc înalta personalitate artistică: a! unui. 
-.. Goethe saw a unui Dante.: Că şi în producţiile 

“acestor ciobani sau. cântăreţi populari se:găsesc * 

încântătoare elemente. estetice şi, mai ales; pre- 

. țioase date. de. psichologie etnică; e:neîndoios; 
„e însă cu totul inexact că arta: populară ar putea - 

cumpăni- arta: mărilor artişti şi a marilor .crea- -. 

tori... Uneori poetic, alteori: interesant “ numai 
pentru: cultura unui .popor, folklorul: modern: e! 

“ „cele. mai adese o superfetaţie: tipografică, jertiă, 

„pe: care:o: plătim cu toţii ietişului modern al po- 

E „ porului suveran şi inexistent. 

„5. Fetiimu poeziei populăre nu e un fenomen , 

„SS  
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| naţional, ci comun tututor „popoarelor Europei, - 
„după cum şi folklorul. nu 'e „un ienomen nov, 

"întrucât aiurea datează de mai bine de un veac... 
„Pornit din Anglia acum o sută cincizeci de ani, din- 

Da tr'o sinceră iubire, pentru producţiile populare, atât 
-„. deproaspete înmijloculunei literaturi abstracte, ela : avut, deci, ca bază admiraţia literară, Multă vreme. . 

3 

i culegerile de poezii populare şi-au păstrat carac- ă 
_.terul literar şi „estetic, «până ce, trecute la Ger- 
„Mani, sau îmbrăcat în armura ştiinţii. La început unii savanți s'au aruncat, anume, asupra lor. pentru 
a 'deslega probleme. de ' mitologie preistorică, „căutând în legendele de azi ecoul miturilot ariene ; 
alţii au văzut în ele un document : sigur . pentru ; Psihologia omenirii în faza ei de sălbătăcie. Eră |. 
vremea epică a, ştiinții, vremea - lui Grimm şi-a | 

“lui Lang, a :vastelor. sisteme imaginare, a marilor ipoteze uitate astăzi. Folklorul şi-a mărginit cu 
- timpul Scopurile şi, din înălțimile larpilor Ă presu- | puneri, s'a coborit pe. pământul | realităţilor, 'mi-. „gălind amănunte! preţioase pentru cunoaşterea „psihologiei etnice. Pornit dela adunarea: creaţiu- 

nilor estetice, prefăcut apoi în ştiinţă germână,. 
- folklorul sa întins repede şi în mod egâl asupra 
tuturor producţiilor „Populare, frumoase 'sau nu, - interesante, sau nu, asupra legendelor, basmelor,. . cimiliturilor, farmecelor, — înti”un cuvânt, asupra tuturor produselor primitive. ale spiritului ome- nesc...: Noua ştiinţă şi-a strâns, astfel, vaste ma- teriale ; toate „bune-voinţele: s'au: asociat. pentru .
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“a arunca asupra lumii. cititoare valuri” uriaşe de 

tate ; cântăreții şi lăutarii au fost discusuţi ; 

"scriitori, ce .n'ar îi văzut altfel lumina „zilei au. 

NE zardarnică hârtie tipărită ; babele au fost” cerce-.. N 

devenit adevăraţi “actori literari, ajutaţi de stat şi . 
de instituţii culturale. pentru.a: aduna nenumărate * 

volume de maculatură “populară, cu lucruri pu- 
4 

„„blicate sub diierite! forme . de zeci de ori înainte, - 

dilormate de toate gurile, prin “care “au trecut 
şi uneori chiar şi de mâna dibace â culegăto- . 
rului ce-şi căuta o originalitate. Deasupra uni- » 
versului întreg sa împletit astiel o reţea de. li-' 

” teratură populară ; s'au întocmit societăţi, de ex-: 
- ploatare a acestei inepuizabile mine, Siau înte. , 

- meiat buletine, , reviste şi. colecţii, “s'au fondat 
institute cu legături : internaţionale şi Congrese ; | 
mii şi zeci de mii de volume au umplut biblio- 

„ tecile. lumii şi nu s'a isprăvit: „Ştiinţa“. lucrează 
. încă,, fără să se poată prevedea - spre. ce oceane | 
- de--literatură . populară ne va duce harnica ei 

barcă, vâslită de atâtea: mâini nerăbdătoare: de : 

a lăsa "o. urmă în apele. periide ale nemuririi. 
LI > -7. 

„6, — “Românul e. născut „poet“ e formula la 

” pidară. a lui Vasile Alecsandri din prefața cule- . Se 

„. gerii lui de poezii populare. din 1852, „Care, îm- 

"preună cu „Scrieţi băefi“ -a lui: Eliade, au _do- 

minat literatura -noastră dela. mijlocul veacului, 

prima prin îndemnul muncii grăbite şi al uneili- . 
 teraturi improvizate, a doua: prin încrederea în E
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| puterile Doetice ale- neâmului: „Comori : nepre- 
țuite de simţiri -duioase,: mai: adăuga Alecsandri, 

- deidei' înalte, de'notiţe istorice, -de credinţe. su- 
perstiţioase, de datini strămoşeşti şi mai cu-seamă 
de frumuseți poetice pline de originalitate: şi fără 
“seamân în: literaturile : străine, - poeziile. noastre. 

:. populare compun o avere naţională, demnă de 
a îi scoasă:la lumină ca un titlu de glorie pentru 

- naţia - română“.  Notiţe - istorice, credinţe . super- 
stițioase,- datine- strămoşeşti - se: găsesc, negreşit, 
în poeziile populare. „Comori nepreţuite de simţiri 
"duioase-? — Există, evident, multă simţire duioasă 
'în toată literatura: noastră, întrucât duioşia. cons-. 

-_titue, poate, trăsătura fundamentală: a: suiletului 
„românesc. O. avere :naţională ? Literatura popu- 
-lară e, fireşte, avutul fiecărui popor ; frumuseți 
poetice, pline: de originalitate şi fără seamăn în 

“literaturile. străine ?— De aici intrăm “în, dome- 
niul exageraţiei, întrucât literatura noastră -popu- 
lară nu întrece literatura populară a altor Câtorva: 
neamuri; aşa, de pildă, baladele noastre riu întrec 

- : baladele scoțiene, romancerul spaniol sau chiar 
„baladele sârbeşti şi, greceşti ; lirica - noastră nu 
întrece lirica italiană sau lirica popoarelor Slave; . 

--epica noastră nu: depăşeşte epica popoarelor ger- 
manice sau. scandinave... Românul: nu e mai 
poet decât ceilalţi: locuitori. ai pământului: şi; et. : 
niceşte -vorbind, nici -n'ar îi trebuit. să: fie poet 
de loc, întrucât poartă moştenirea română, adică 
moştenirea unui popor îără însuşiri poetice, a
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unui popor constructor, organizator, colonizator, 
războinic, cu o slabă "poezie cultă şi artistică şi, 

cu toată ipoteza lui Niebuhr, cu o totală lipsă 
de poezie populară. Tabere, drumuri, apeducte, . 

- întărituri şi nesfârşite” „Valuri“, da,-dar poezie, . 
„nu. Cum se putea: deci naşte Românul poet, de 

"cât doar, în proporţii comune, prin derivativul: 
“sângelui slav, care ne-a infuzat sensibilitatea ar- 

tistică ? E 

7, In culegerea: sa Alecsandri a plecat dela va- : 
| loârea estetică a producţiilor populare, punct de 
vedere al timpului său şi, mai ales, al şcoalei! | 

„ romantice, discutabil azi. dar devenit istoric prin 

rolul său în evoluţia. literaturii noastre, 

„Criteriul estetic -a stăpânit “atât -de puternic. . 

pe Alecsanari, încât el şi-a îngăduit schimbări sim- 

țitoare în culegerea sa de poezii: populare, fapt . 

pentru care a fost: aspru- criticat, întru cât cri- 
-teriul estetic nu mai e “punctul de vedere al 

'epocei. noastre. Fetişul „frumuseţii neasemănatet:: . 

a fost înlocuit cu îetişul ştiinţific, ce vede în pro- 

'ducţiile populare mai mult documente de psiho- 
logie etnică. Iată, de pildă, în admirabila baladă "- 

„alui Mihu Copilul cât de plastic. e zugrăvit dru- 

“mul lui Mihu prin munţi : a 

„Merge ei cântând. : 

| Din cobuz sunând, 
" Codrii desmierdând. ” 
"Mult e- frunza deasă,
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Noaptea "ntunecoasă . .. 
Şi calea petroasăl .. | 

„Dar când se urca |. * .. - 
! Și miurgul călca! - +" ca 

- Piatru scăpără DR a 
"- Noaptea luniina a a 
„Noaptea ca ziua. -. ...-. i 

"Merge, mări, merge. 
S'urma li se şterge 

- Printre frunzi căzute | 
Pe cărări .perdute. . -- a 

| „Hai, murgule, hai a 
_ Pe coasia de plai. 
„Ce laşi'tu drumul . 

- apuci colnicul : Po 
y 

„Mihu începe. apoi' să cânte: 

"Un cântec duios. 
Atât de frumos,  . „o îi 

“Munţii că răsun,. ÎN - 
Şoimii se adun, - N „ 

"Codrii. se trezesc, i ec. 
. Frunzele şoptesc, a RE a 
Stelele clipesc, - | e 
'Şin cale 's "opresc, Ă N 

Intâlnirea lui cu Ianuş Ungureanu, lupta lor _ 
bărbătească sub „Ochii "tovarăşilor lui lanuş ce-i 
privesc : : 

“Cum mi se *nvârtesc, 
Cum mi se smiicesc, 
Cum mi. se trântesc.. 

şi răpunerea Ungurului> sunt, de. asemenea, ad 

.
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“mirăbil zugrăvite.- La sfârşit, “eroul iartă pe to- 
varăşii lui lanuş, privindu-i ca nevrednici de hai- 

ducie şi, _după ce-i | îndeamnă, să se ducă la-“ 
munca fatinei:, 

„Oameni de gloată. 

“Buni de sapă lată. 

porieşte s senin: a 7 

„Prin codrul frunzos, - E a 
Şi n 2 urmă-i vueşie, - 

_ Codrul clocoteşte ! 

"Cântec 'de voinic . , 7 

" De-un glas: de-cobuz ? 
Dulce la auz, Ă 

| _„De cobuz de os. , NE 
>... Ce sună frumos. . NI a 

7 

- Culeasă” de: d. “Chr, N, “Tapu dela bătrânul 

„„ Precup Urban din Salcia - (Teleorman) în marea 

-De-un mândru cântec, pu De 

„culegere de „Materialuri folkloristice“ a lui Gri- | 

- gore Tocilescu, “balada nu mai. are frumuseţile Să 

i. „„Inşelător de doamne, | 
- Iabef de cucoâne, ! o 

“ Umblă noaptea pe răcoare, 
„Scutură iarba de. rouă. : 

, -.. N - er 

In balada lui Alecsandri îantecil lui Miha în-. 
“ mărmuria munții, şoimii, codrii, îrunzele şi stelele, 

pe când în , balada lui Precup Urban: - 

„de „amănunt ale baladei lui Alecsandri.. e + Mihu « e: 

2



„_“ îl întreabă pe :Mihu : 

po î Mult zice. duios, iu: . 

—94 

«.Yopuzu de os - 

„ Coardele de peşte : *. 
> Uhd'le sdrăncâneşte * 

„_ Inimă lui lanuş topeşte. 

frumuseţea poetică a dispărut şi ea... Dar Mihu 
„mai: e şi „eroul. unei alte. balade cu Ştetan- 
Vodă, . care plănuise să-l prindă; sora hâidu- 
cului Calea, îi ia. însă înainte şi „Vesteşte pe 

fratele său, care-l 'atrage în .cursă pe Vodă şi-l 
“prinde. După o variantă; el îi dă. apoi drumul 
„fără altă condiţie, iar după o alta, Mihu . îl lo- 
godeşte cu soru-sa... Balada ' culeasă de normâ- 

„„listul Ion “Tănăsescu are nevoe de 530 de versuri 
pentru a povesti întâmplarea aceasta," versuri .- 

- prozaice şi uneori triviale, din .care “nu lipsesc - 
nici înjurăturile de mamă (Cinci -într'o singură 
variantă). Găsindu-l pe Vodă în pădure, haiducii 

„— Cine dracu este. ăsta, măi frate? - 
“Iară Miul ce spunea? _ 
„— Asta, este Ştefan- Vodă, : 

”- Sa lipsă. dela cafeaua lui cea bună - 
„x Şi-a plecat el după mine,. 

Pa să-i faceţi de pădure, : 
Fiindcă a vehit pe-la mine! . . 

| lar când Vodă scapă: SR _ 

Joc de fugă nu-şi bătea DR m 
Și ballonu'şi (1?) lepăda. - - ! i 

„-: Deşi lipsite nu numai. de orice valoare literară 

N
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dar şi de valoare documentară, astfel de balade 
-se adună, totuşi, cu' stăruinţă. Ministerul de Ins-.” - 
trucţie, Academia şi alte instituţii publice „nu s' au : 

„„. „dat îndărăt, de pildă, 'dela nici o jerttă materială . | 
"pentru a publica ;,Materialurile folkoristice“ ale 

lui Gr: . Tocilescu, trei mii de pagini mari, din 

SE care două, poate, nu sărit decât zadarnice vul- 
garităţi lăutăreşti. Intr'o. ţară, în care poeţii cu 
„nume“ nu pot. să-şi scoată primul lor; volum 
de. versuri, dărnicia' publică aruncă în pântecele ina 
de oţel-al Molohuilui modern. cantităţi neistovite 

"de versuri neinteresante ale „marelui, poet ano- - 

nim-, | DE 

i 1915,
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Alexandru Vlahuţă : 1. Optimismul săuraţionalşi dialectic. 
 2.-„Misticismul său raţional. 3. Raţionalizarea iubirii.. 4. 

„ Dramatismul şi psihologismul. :5. „Didacticismul. 6. „De- 
cepţionismul“. 7. Artistul. 8. Concluzii... 

„1. Problema: supravieţuirii” este neliniştitoare. 
-. pentru orice scriitor cu atât .mai mult: când . se 

pune din viaţă, cum s'a pus, de pildă, lui Vlahuţă, 
care îşi întreba cu îngrijorare posteritatea . în 

„ochii noștri, unde, deşi, * prin tact şi bunăvoință 
"universală, dezarmase hula: şi violenţa,  descitra, 
„totuşi, tăcerea ce-l durea. poate, de. oarece, vas 

„ nemernic al unei preţioase miresme de eterni-. 
tate, lutul se. încăpăţânează în „nemurirea spi- 
ritului. E Do . Sa 

„” Contemporanii l-au rânduit pe Vlahuţă printre 
"poeţii eminescieni iar răuvoitorii- printre. emi- 
nescoizi. Deşi mulţimea simplifică dintr'un instinct “ 
judicios, reducând liniile la o singură linie ener- 
gică şi nerecunoscând în personalitatea cuiva “de. 

„cât nota cea mai caracteristică, în fixarea lui 
Vlahuţă ea a: procedat .cu superiicialitate. . Ne



sr 
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polarizând amănuntele în jurul « unei axe sigure, | 
s'a lăsat înşelată de aparenţa cultului sgomotos 

„al .poetului pentru. Eminescu, a. celor câteva . 
forme eminesciene, a armoniei uior. Versuri, a... 
amestecului de poezie. şi de. farmiliaritate poe- IL 

„tică;: Versuri ca: Nu ÎN | 5 a 
Lă a. 

p 

Ce fericiţi am fii impreună, 
Ne-am alinta ca doi copii. .. 
Acu ni-i vremea, numai bună 
De desmierdări; de nebunii! a 

„(Ce fericiţi am Îi "mpreună D 
7 7 

„A fost să mi i te-arăți în. cale 
Asupra-mi. ochii blând să-i pleci,” 

NI In farmecul privirii tale, 
iu „Durerile : să mi: le: “nneci.... 

d
a
 

(In fericire) 

sau mai ales ca: 

"De: mult « a noastre inimi, “poate . E e 
: Fără. să ştim, s'au cunoscut, EI . - . 

, - Căci prea ne-am înțeles. în oale, A ae 
0 Dia clipa. n care ne-am văzul. . o 

N Sa „n fericire) . 

Sunt. evident eminesciene, dar, peste aceste a ase- 
“ mănări formale, resortul însuşi al celor doi poeţi -.. 
“este altul: Cu toate că C, Dobrogeanu- Gherea a. 
voit să facă din Vlahuţă în mod excluziv un, „de 2000 
cepționist“7î în realitate, după ciim vom vedea, 0p- . 

 timismul constitue nota lui esenţială. Pe cât e însă 
. 7 RE „u Ei ” 

e ae 

- 

!
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„de integral pesimismul lui Eminescu, pe atât e 
de relativ şi de rațional acest optimism, aşa că, 

“ne răspunzând unei. viziuni spontane “şi ener- 

__gice -şi neaducând un ritm. personal în des- 

voltarea poeziei române, reacţiunea împotriva 

pesimismului - eminescian a aşteptat “momentul 
„exploziei optimiste a lui Coşbuc. De natură 

intelectuală, optimismul lui. Vlahuţă. are paloa- 

” rea lucrurilor trecute - prin răţionament, obiect 

de argumentaţie şi de dialectică... In acest sens 

e, de pildă, „Din prag“, poezia tip a discuţiei di- 

dactice, şi retorice în jurul problemei morții, pe 

"care omul de temperament o rezolvă prin instinct... 

A muri, se chibzueşte poetul, e singura „scă- 

pare: pe 

— O să fiu acolo. "n tihnă. 
Nici urit, nici dor, nici cobea neprielnicelor. gânduri 

Nor mai răscoli cenuşa rece, țintuită *n scânduri. 
= 

„dar în această. lipsă de: durere se deşteaptă, de 
odată, gândul eternității morţii : : 

Nu de moarte mă cutremur, ci de vecinicia ei. 

„Să nu mai gândesc nimica, nici să văd, nici să aud! 

- . Să'nu mai privesc văpaia 'soarelui de primăvară, 
„Ori să-mi răcoresc viaţa la un amurgit de seară - 

„Şi s'ascult „pe gânduri doina etc. etc... 

“adică argumente de ordin sensorial ; cât. despre 
viaţa de dincolo, cine ştie 2. 

"AUă. viaţă ; ? „Ană lume ?e oipoveste minunată.
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“numai ce e pe pământ e sigur ; el are stele, 
ilori, păsări, aşa că: - 

i Inaintea "morţii mele — moartea diagostei de: viată, 

"Pusă în equaţie; problema : a dat un. . re- 
" zultat negativ; preferabilă morţii, poetul iubeşte, 

'deci, viaţa dintr'un. calcul conştient, dintr” un 0p- 
timism Voluntar şi raţional, fără amploare şi vehe-. 

| | menţă, care, prin rezerve şi cumpănire, tradează 
„ Sursa pur intelectuală Şi anti-lirică a lui. Viabuţă. 

2. Nu numai. moartea e: privită ca' o. pro- 
blemă, ci şi - Dumnezeu e tratat tot dialectic, 
deşi numai din intuiţie - poate ieşi adevărata 

„poezie religioasă: graţie . divină, credinţa nu 
„“stă la capătul: unui raţionament. In Dormi în .. 

pace, la mormântul iubitei, poetul: a cunoscut 
revolta împotriva morţii unei fiinţe gingaşe şi ne- . . 

"vinovate. Intro lume strâmbă. nu poate îi, deci, 
Dumnezeu : Sa 

pe ce = fulg — cazi pe-un. templu, spinteci . bolta ta 

sfințită, 
Şi tn făndări crâpi icoana Maicii Domnului trăsnită ?- - 
De ce aşterni omătul iernii peste floarea lui April, 
San lințoliu pe obrazul visătorului copil? . 

prim moment: de răsvrătire, după - care - vine 
ă reculegerea :- luna îşi revarsă de sus farmecul, 
„universul întreg: este o- armonie ; numai o mână 

” divină putea tăia drumul astrelor ca să nu se : 
atingă între ele: 

< ! . - E 7
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“Ace. mic şi. ce netrebnic- m'am „simţit atunci. 'nainiea 
“Marii străluciri, ce *n raze-i inima-mi scalda şi mintea ! 
Şi adânc smerit, cucernic, pocăit în fața lunii RR 
Slavă şi 'nchinare—adus- -am, bunului stăpân! al Lumii. 

Si SS 

Deductiv, sentimentul religios al poetului este, 
aşa dar, produsul unui conilict dintre ilogismele, 

| vieţii ce împing la negarea - divinității şi “splen- 
doarea spectacolului naturii ce presupune O îiinţă 
armonizatoăre, - —: conilict, în. care: contemplaţia 
naturii. învingând, poetul siârşeşte p prin a declara: : 

Am! „venit să-mi plec g genunchi sa mea: inimă spre 
, , DI a Domhul. 

nu ca un: “ituzainat ci ca un “palid. epigon' raţio- 
nalist, dela-care nu ne putem aştepta, la crearea! 

„unei adevărate poezii mistice, E NE e 
i 

3. Strict subiectivă, Vlahuţă a „ăsit; totuşi, 
mijlocul să-şi raţionalizeze. iubirea. în poezia li- 

“ minară a unei serii. : Ce este iubirea ?- 

a “mbire, sete de, viaţă, AS 
Tu, eşti puterea creatoare; - “ 

„2 Sub i care inimile noastre : 
Renasc ca Florile în soare. a. 

Şio ce maie? e sr 
_ „Al tău surâs de” „alma parens", 

Tu prima: rază „de lumină... 

Şi ce. „mai.e? aa a SRL
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Şi d de căldura- ta planeții O a 

a 0 Sr 

Treptat-se desmorfesc,, învie... m i 
„3 +, Pe toți ca. într'o, mreajă-i. leagă . .» Eă 
i: î Universaia simpatie. , PE Aaa 

„Şi ce mai e?. 

E “Tu faci să circule în iune - 
ii : Puterea. ta de zămislire,: îi a 
> Şi miliardele de. forme”. Măi Da 

„De. a dungul, vremii să se. nşire... a 

şie 'ce' mai e ? 

“Prin tine, valuri de” vibrătii - 

Din depărtatele planete, - e ze 

„ Trezese în sufletele hoastră 
- Dureri şi bucurii secrele.. az 

ŞI după atâtea detiniţii poetul incizie + 

E grâu să-mi desluşese ce cuget. 

Dar. îmi evoci. 0. lume: 'ntreagă,. i 
De care nu ştiu ce putere i -. . .- 
Cu doruri mistice mă leâgă. i A , 

fără « casă "reuşească, totuş,, să simuleze. „scâne 7 
teia absentă. e Să 

e 
- IN 

4 Ia: expresia. 1 acestui. raţionalism n nu. “poate. îi 
2 vorba. de. emoție - intelectuală izvorită “dintro 
“lume, de unde .noi nu scoatem- decât. noţiuni, A 

dar. de unde un poet. poate scoate.. “şi emoţii, 
“după. cum. a. scos Lucrețiu din contemplaţia . 
forţelor. oarbe ale. naturii ŞI, Verhaeren din. con- .. 
“templaţiă forţelor. mecanice.: Nu prezenţa ” unei 
„astfel. de -emoţii găsim la-Vlahuţă ci numai.sub- | 

a . , , - 7 - - . . . , , 7 

nd _- , . 

vi
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stituirea ei prin o serie de elemente intelectuale, 
"de- raționamente în. faţa morţii, a vieţii, a lui 
Dumnezeu, a iubirii. Lucid, Vlahuţă ne-a dat o 

| poezie de analiză psihologică 'sau de efecte dra- 
.matice. Din prag, de pildă, după cum am arătat, e 
drama sistematic expusă. a omului ce. vrea să- -Şi 

-răpue viaţa. 'La Icoană este iarăşi de natură dra- 
matică şi Chiar melodramatică, prin analiza sbu- 
“ciumului unei mame ce- şi aduce pruncul bolnav 

„a, icoana “făcătoaie de minuni. Când copilul 
"moare, femeia isbuoneşte: 

— O, de sigur, n ai. fost mamă şi de porți un 
„ “(prune la:sân 

„E'o minciună ! ! „ce sminhiă's unei scânduri să 
a lmă "nchin! _ 

Inexistenţa lui» Duninezeu €,. aşadar, concluzia 
logică a unei mari. dureri, după cum existenţa lui 
este” concluzia tot atât de logică a celeilalte 

- drame din Dormi; iubito, — concluzii diferite ce 
me precizează. natura! dramatică a talentului lui 
Vlahuţă adaptat subiectului. „Şi iubirea e tratată 
uneori prin latură ei dramatică şi obiectivă ca 

„o problemă psihologică. 1 In. Iertare avem o. iemee 
tânără : A 

“ N Ce frumoasă eşti! Cu câtă voluptate îşi: mlădie | 
Trupul formele-i rotunde eic. 

- pe când valsul o amejeşte în n braţele u unui tânăr: 

Inadins, Parcă, natura i UI] 'a făcut să vă iaoiț.



Scena se. schimbă apoi în-ietac, pe un “efect 
dramatic : , ” 

! “Sfiicios, în prag s 'arată - 

Un bătrân plesuv şi gârbov, slab, nervos, 

m şi mic de-stat... 

“ în faţă cărei împerecheri,. poetul. ajunge la con-. 

cluzia moralei naturale : - 

- Ale tale dulci păcate, _ . - , , 

 Negresit că şi de oameni şi de sfinţi îţi sunt iertat, ERE 

tot „aşa după c cum în poezia In. mânăstire, fixând _ - 
„psihologia călugăriţei, care; deşteptată deodată 
“la dragoste, se luptă între legea divină şi cea : - 

| umană, ajunge la concluzia biruinţii legii naturii: 

“La ce “pustii. să-ți treacă anii. . 

Şi inima să-ți îngrădeşti Pa 

" In pacea sfintelor citanii .. . : 
Şi-a pravilei bisericeşti. 

- Tablouri trase cu reală cunoaştere a 2 meşteşu-; - 
gului teatral, cu efecte şi suspensiuni căutate de . 

cugetare, cu locuri: comune îilozolante şi cu. 
intenţii moralizatoare, dar mai ales cu. „pătrun- 

- dere psihologică, - "iată adevăratul aspect. al 
poeziei lui Vlahiţă,: căreia ii lipseşte doar. li- 

rismul.. ia Ra j 
- ) | 

! PE 

5, Lucid şi. cu bun: sim practic, psiholog, 

dramaturg şi moralist, Vlahuţă şi-ar îi canalizat 

- poate talentul în poezia didactică, dacă . discre- - 

ditul universal al genului nu 'lar îi împiedicat |,



IS 

Dica | 
dela « o atitudine francă, făcândui- l să se srrozre 
numai printre. fabulă, - satiră» şi epigramă, . 

> până şi în poezia erotică ŞI, rozând.. obstacolul, 
îşi cere dreptul la viaţă, prin demonstraţie şi 

- "definiţie." Isvorând din rațiunea: practică; talentul 
lui Vlahuţă : rămâne disoursiv si” “instructiv. Ce 
E e. de pildă, „Cuvântul“ 2 E a N 

Ca n basme-i a: cuvăritutui. pute, o 
El lumi aevea-şi face din păreri. 
Şi chip etern din urubra care : piere . 

- Şi iarăşi azi din ziua cea de ieri. 

“şi ce măi e „cuvântul 2”. 

EL poate + 201 tii din mormânt să-i chemi ete. 

= ŞI ce” mai e „cuvântul“? ME 

Aprinde > n inimi: ură sau “idbire | 
De moarte, de viață-i dătător ... : 

" Şi neamuri poale *mpinge la -peire 
* Cum poale aduce mântuirea dor... a 

„Incepând, âsttel, „prin analizarea “conţinutului 
„ moțional, pentru a Stars prin finalitatea poveţii: 

V: 

"Voi, căror Ce, vi s'a: dat solie- sfântă. 
EA Ă De preoți ai acestei mari puteri, ete. 

Ne duceți niinianătul vosirii dar * N 
"_Ofrandă mâinilor: “nelegiuite, N 
“Ci ca pe sfânta. -masă din. „altar Ma SR NI 

7 
p- 

“ atingeri” ocazionale. .- "Ori cât a. căutat. să-l as- . 
cundă, didacticismul. tâşneşte, „totuşi, pretutindeni
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i A'mpărtăşirii- taine prea curată, ! -î..:-.. 
- Aşa cuvântul, să vi-l pregăliți, - - - 
“Ca mii de inimi ia un fel. să bată 
Și miilor” de € veacuri sâ vorbiţi. : 

-De aceiaş natură demonstrativă Şi didactică 

Nebiruil e omul ce 2 taptă e ai creitință! ac 

„el ştie: SN a 

„ Că este o drepiate: şi... în ebuie să vie! . - 
4 

| aşa. că talazurile îl pot asalt, “ura. anii îl poate 
înconjura: : 

Copii lui îichidă-l în casa de nebuni + i a 

Lovească-l orice mână, huleașcă-t « orice gură. 

fără 'rezultat,. fiindcă va “birui caşi picătură, care, - 
“în surda-i muncă milenară, isbuteşte să iasă la 
„suprafaţă sub forma izvorului : . 

Un fluviu nou vestește: Triuzifal Asteptari ii. 

 Oricâte inciziuni am face i în opera poetică : a lui” 
Vlahuţă, vom da, aşadar, peste filonul ascuns al in- 

_tenţiei didactice, fie în Vechilor. Ateneişti sau în . 

- Linişte, în: Unde rii-s visătorii ?. sau în. Slăvit e 

--versui, dar nicăeri nu-l vom -găsi mai sincer şi, 
mai realizat -decât în. paginile sale- de proză... . -: 

Problema Supravieţuirii literare 'e conjecturală 

şi, de altfel, -şi relativă, deoarece măsurăm imen- 

sităţile cu. măsurile noastre. iar destinul orb: ne
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desminte, trecând posterităţii opere. din' consi- 
„de raţii imprevizibile . şi: sugrumând: altele. In - 

aceste: condiţii, nu se,poate şti de va: rămâne 
_ceva din opera lui Vlahuţă, dar, dacă critica e 

_- dezarmată faţă . de întâmplare, 'o domină. “totuşi 
“prin judecata ei, care n'are nevoe de valorificarea. 
timpului. Perfecţia unei opere stă' în exacta 
„adaptare a: talentului: scriitorului. Ia : subiectul 
tratat, : aşa că, dacă, de pildă, didacticismul turbură 
ritmul. inspiraţiei lirice a'lui. Vlahuţă, e însă bine 

„venit în România pitorească, în Din trecutul 
-. nostru sau' în Grigorescu, în care calda ':evo-. 
“care a trecutului, cu' viziunea .  pitorescului, „poe- 

-- tică şi. iără, o originalitate dezarmonică, -pOSesi- 
„unea meşteşugului” formal, combinarea: utilului 
“cu' îrumosul dau impresia adăptării genului la 
nătura! talentului scriitorului, 

„6, După ce a mutilat. pe Eminescu în patul 
„lui Procust; scoborându-l din pesimismul lui in- 

" “tegral în rândul nemulțumiţilor şi. decretânău-l 
“un optimist. deviat spre pesimism - din. pricina 
- „anomaliilor sociale“, C. ' Dobrogeanu - Ghetea 
E: aplicat cu mai mult succes operaţia şi -lui 
Vlahuţă, în care, la.rigoare, se pot găsi iniiltraţii 
de nemulţurăiri * sociale, Una din: atitudinile. - 
poetului a: fost, aşadar, ridicată la importanţa 
caracterului dominant, şi am avut un Vla- 
huţă „ decepţionat « şi nimic altceva. -Cum 
personalitatea. lui mai Puțin viguroasă. era - şi 

1 Î.
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mai lesne de influenţat, putem chiar constata, de - 
„ îapt,.o directivă” gheristă în activitatea literară din 
“urmă ă lui Vlahuţă din ce în ce mai frământată -- 

- de preocupări sociale. Cu un îilon 'liric atât de - 
“firav, era, de altfel, natural ca inspiraţia poetului - 
să-şi caute izvoare în afară : de aici moralismul - 

-şi dramatismul, psihologismul şi didacticismul. 
liricei sale şi tot de aici şi poezia socială, preo- , 

cupată în Linişte, de” pildă, de situaţia poetului , în 

sânul societăţii noastre, în Unde ne sunt visă-. N 

„torii ?.dimpotrivă, de un Îel de reacțiune în contra 

» pesimismului prematur şi, ca şi în Cuvântul, cuo 
exaltare a puferii- verbului . şi a menirii sociale: 
a poetului. 

Dar dacă „decepţia: e încă puţin. evidentă în -. 
opera poetică a lui Vlahuţă, eaisbucneşte şi-iincen- NI 
-diază proza, în care, prin acţiunea unei ideologii | 

accesibile şi primare, artistul e privit ca o victimă 
.a unei .societăţi rău întocmite, piesă aruncată 

din jocul firesc al factorilor ce concurg” la mersul - 
„vieţii de stat. La lumina. evenimentelor din ră- 

| - „sărit discuţia ar putea îi reluată cu folos, pre- - 
'cizându-se locul, pe_ care-l rezervă viitoarea so- - 
cietate comunistă artiştilor şi. intelectualilor, şi... 

chiar la noi, în împrejurările de azi, s'ar putea 
“trage concluzii definitive asupra depreţierii muncii 

- intelectuale faţă de: munca manuală şi a supra- . 

. valoriiicării muşchiului î în dauna nervului: Acum .; 

“un sfert de-veac, „anomaliile“ ; lui Gherea lau :



, 
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'ademenit; totuşi, pe Vlahuţă şi,.cum nu era un oră 
„de. vastă ideologie „socială: pentru a - cuprinde: 
„problema în complexul său, el a 'limitat-o :numai 

dezinteresării personale... . - i 

„” 4acondiţia artistului într'o elegie lipsită de nobleţa 

*“leşind uneori din proza de doctrină şi încercân= 
„=> “du-se în creaţia obiectivă,: Vlahuţă .s'a: oprit la 

formula inadaptării şi autoportrecturii, la care s'a 
„oprit şi sterilitatea d-lui Brătescu-Voineşti,: Liris- 
„mul său, insuficient în poezie, a devenit excesiv 
în; fixarea . câtorva. tipuri din. galeria tinerilor 

| poeţi, neînţeleşi, eliminaţi prin inutilitate, mai întâi - 
din mediu şi apoi, prin- tuberculoză, din viaţă; 

- în mod sintetic, -ne-a_dat -pe acel Dan, în care 
- : poetul s'a proectat pe sirie însuşi, dramatizându-şi 

“> durerea de. a nu fi înţeles. de;societate şi de to- 
- varăşa vieţii şi, rezolvând-o; printr'o':generalizare 

pripită şi tendenţioasă, în casa de! nebuni... » 

7. Sub raportul Greaţiei verbale şi a valorii artis-. 
tice, deşi artist, Vlahuţă n'a fost: un creator, întru | 

„cât, după cum n'a avut-o sensibilitate nouă,.n'a 
“. dus-nici o-armonie şi nici-un vocabular nou, ci,pe. 

urma uriaşă a lui Eminescu, şi-a tăiat brazda sala- 
| borioasă. Cum. forma. impresionează mai mult, pu- 
blicul a. rânduit, după cum am' mai spus, printre 

”“ eminescieni. “In afară de citaţiile din Ce fericiți am 
fi împreună şi In: fericire, în care Suggestia 'emi-: 

„_” nesciană: e evidentă, se-mai pot face şi: alte sec- - 
- iuni - doveditoare, -mai. ales: în! primul: :volum:: .. 

> 
1
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„în „care armonie, Tita, vocabular — totul e de- 

rr. “ .- 

— 109. — 

De acum nici voi să mai ascult ,.:.. - 
„La glusurile din- trecut, -- 
Fiinţa mea cea de demult, .. o. 

” ui noapte s s'a pierdut. 

a e In urmă stă un larg pustiu 
Un vis nelămurit. 

| „Din tot'trecutul meu. nu ştiu i Ş 
o „Decât că te-am iubit. | o 

" a „=, (Tot alte vremi). 

“Peste unda-i călătoare E 
Ramuri salcia-şi îndoae,.. , 

”. Printre foi cernând o ploae - 
1 +, De lumini tremurătoare: 

Vin — sub farmecul de stele .. 

- Pe al. meu piept fruntea să-ți reazimi:. i - =. E 

“ Cu-al tău zâmbet luminează-mi 

„ Noaptea gândurile mele, etc, elc. 

, (Nu «Căta).. 

7 

Sai e 
“Stând la: gearni 'c'o floare în mână , 

“Cată 'ntrebitor spre mine: " 
- „Nu-i aşa că-mi şade bine i 

Si Pai vrea să-ți fiu- stăpână ; AN 

- uz (Partea, cea “mai bună), 

. factură eminesciană. Ca toţi marii inovatori, Emi- 

“nescu nu prezintă însă o . “suprafaţă, netezită şi 
„-.., egală, ci, alături de cele: mai 'pure- sonorități, de“ | 

| „cele mai i îndrăzneţe i icoane, „găsim căderi Și as- - 

7 - 

e
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a ii ; la. nimeni altul 'nu e mai evidentă ' du- 
„„Terea creaţiei că la acest poet, la care armonia 

pură a câtorva poezii e'răscumpărată printr'o di- 
 buire,— surdă muncă de miner în căutarea crista- 
lului preţios... Epigon, Vlahuţă a îost şi un proiitor; 
„venit pe drumul bătut de altul, cu storțări băr- 

„„băteşti şi printr'o . intuiţie “genială : a formei, el 
a beneliciat, netezind doar. conştiincios drumul 
„deschis prin „pădurea virgină a limbii noastre 
poetice şi ne mai prezentând asperităţile lui Emi- 
„Nescu. In-_ lipsa .intuiţiei verbale “şi a spiritului 

A creator. Vlahuţă a avut instinctul cuvântului just, 
“al proprietăţii terminului. . 

8. Intre cei 'doi. piloni (de altfel de valoare 
"- inegală), între ' Eminescu şi Coşbuc, care au ori- 

entat poezia română în direcţii deosebite şi ne-ai 
- turnat limba în' tipare noi, Vlahuţă constitue 

o simplă verigă de transiţie:.. Pentru 'a îi. o 
" adevărată personalitate, i-a lipsit mai ales ori- 

„_ ginalitatea -şi de. sensibilitate şi” de formă, în' 
„care a procedat pe de-a'ntregul din Eminescu ; 

prin temperament .a fost "însă mai” mult un 
optimist, fără : energie, fără „spontaneitate şi re 

“pede disolvat: de "unele „ nedreptăţi « - sociale. - 
„Fără o puternică inspiraţie lirică, pornită dintr'un 

„substrat..intelectual, poezia lui e lipsită-de avânt, 
de pasiune, .dar are, în schimb, claritate, preci- 

“ziune,. calcularea. efectului. dramatic, 'fineţa ana- 
lizei psihologice, finalitatea moralizatoare, cali-
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tăţi onorabile şi antilirice. — Mai' mult artist de 
cât poet, prin echilibrul personalităţii sale, Vla- . - 

„ huţă a ţinut, totuşi, într'o epocă - de: secetă in- 
terimatul. poeziei române şi, la urmă, s'a impus. | 
chiar ca un îel de choreg; istoria literară îl va. 

trece . însă în rândul necesităţilor poetice & ale 

„epocei. posteminesciene, | i
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y: ” PR | ÎN Ta ÎN Ă -. Alexanăru Macedonski ; 1. Omul a stricat operei, deşi : 

i-ar putea servi mai târziu prin crearea tipului „artistului“, * 
2 Conilictul de dpinii continuă în jurul operei lui Ma. . 

cedonski. 3. Macedonski poet al sensaţiei, 4. „Revolta“ 
principală a poeziei macedonskiene. 5. Concluzii. 
7 

1; Omul a dăunat operei, iată cheia cu “care 
Sau încercat unii . să. rezolve misterul tragediei . 

„literare a lui Macedonski, de oarece cu toţii -am 
fost martorii unei lungi. vicţi. contradictorii, din- 
colo: de marginile bunului simţ, întrun perpetuu , 
„dezacord cu opinia publică, “neizvorit. din reali- 
“tatea unor. încercări revoluţionare ci dintr'o ati- - 

tudine căutață şi nejustificată. Dezarmonia omului 
în gesturile sale cotidiane trezind o revulsiune | 

„ răstrântă asupra operei, moartea 'a putut părea 
-multora ca o eliberare din cătuşele contingen- 
țelor a porumbelului spiritului. - a 

După cea dintâi estompă a timpului critica ar. 
putea trece la. afirmaţii: mai: categorice ; fără - 

.- primejdia” desminţirii. Gesturile se pierd:odată cu 
mâna scuturată în pulbere şi din “tina amănun- 

7
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telor. impure poăte răsări” flacăra pură a omului 
lăuntric. Rupând' brutal reţeaua deasă ce ne des- 
“parte de realitate, moartea ne desveleşte o statuă 
nebănuită. “Pe lângă micimi ofensatoare, omul 
avea o mare forţă de iluzie, care, împinsă până la 
-astiel de proporţii, devine reprezentativă. Destinele 
lui Macedonski nu stau, aşa dar, numai în opera 
sa, ci şi în împrejurări exterioare; de -va găsi un : 

! istoriograt nu numai iniţiat şi pios ci şiun artist în ' 
ă stare să fixeze sub.o formă „definitivă viziunea 
“unei halucinaţii. atât de măreţe, el se va ridica 

„la-o înălţime'ce va depăşi cu mult valoarea se- 
cundară a unei opere întrecute. de pe acum, de 
noile generaţii poetice. : 

5  Insuşirilă: devin defecte sau calităţi după « do- - 
meniile în care se desvoltă, aşa, de pildă, î în viața 
cotidiană, invenţiunea e “minciună, pe când în | 
artă devine o funcţie estetică. Intreaga Odisee 

"se sprijină pe- inventivitatea rasei elenice : întorși 

din peregrinaţii îndepărtate, negustorii greci min= ! 

“teau în povestirile lor despre oameni şi; lucruri . 
şi, coordonate de. un „mare: poet, minciunile lor 

"au devenit o operă” de artă .şi oglinda definitivă 

- a rassei. Minciuna poate ii, deci, . cfeatoare de 

îrumos şi de adevăr, când, evadând din dome- !- 

niul utilității, “în regiunile senine ale- creaţiei 
dezinteresate,- participă la jocul liber al fanteziei - 

"". ce combină peste legile naturale. Adaptându-se. 
la împrejurări „diferite, criteriile. se modelează şi
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e ele, morala se închină în faţa necesităţii de stat, 

„crima devine eroism. Momentul şi proporţiile de- 
formează valoarea. acţiunilor noastre, aşa că, 
dacă redusă la măsuri modeste, nebunia tristului 

Cavaler. e ridiculă, proectată . de Cervantes pe . 
„sara unei halucinaţii continue - “devine sublimă, 
. pentrucă amănuntele se şterg spre a' lăsa iluzia: 

în toată strălucirea ei. Sub alte iorme, Macedonski 
a îost. şi el un erou al iluziei. Intr'o” țară. lipsită 
de orice. tradiţie culturală, în care creaţia ar- 
tistică. nu este-o funcţie - legitimă, a trăi- numai . 

“pentru artă -e un act de credinţă de o înaltă 
valoare. Poetul nu l'a urcat, ce e dreptul, pe pie- 
destalul vreunui sacrificiu sau al. unei demne re- 

"1" -zerve,ci, dimpotrivă, Pa scoborit prin lamentaţii, 
prin proclamarea ; dreptului la: caritate “sau in- 
_* dignare, pe care timpul - le.va .şterge însă cu 

- estompa, lui, nelăsând viu decât gestul „Omului, 
„care, în, lungul unei vieţi roase 'de nevoi, învă- 

- luite sub - îaldul unei “persecuții reale: sau imagi- 
“nare, a stat închis în visul său interior, impropiu 
„pentru orice: realitate; consumat de o viziune ne - 

| tradusă în opere definitive, dar trăită-cu o. pu- 
”.. tere de iluzie unică, Macedonski: a fost vizionarul 

nostru” cel -mai mare : “lipsit. de simţul - comun, . 
“insensibil la ridicol “şi la asprimea 'reâlităţii, a 
păşit în viaţă cu ochii fixaţi spre lumina orbi- 
“toare a unei fantasmagorii : a trăit. într'o. hip- - 
noză din ' care nimic nu l'a putut opri. Putea 

„viaţa, să: și întindă cursele, postul, nu le vedea; 
4 . . LI 

N
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pritea realitatea să-l lovească sub biciul desmin- 

aninţiritor,: tragica ei evidenţă rămânea ineficace ; 

nici mizeria, nici hula unanimă, nici exilul inte- 

+ Tior, în care a trăit câteva decenii, nu i-au putut 

„ sgudui credinţa în omnipotenţa. verbului, nu lau. 

- putut deştepta din visul său poetic, din norul artei 
„sale inutile. Pe deasupra tuturor dezastrelor, forța. 

, imensă a iluziei îşi aruncă apele multicolore. în. 

„jocuri. fantastice : mizeria lua patina poeziei ; 

“aurul. închipuirii curgea din isvoare nesecate. Era _ 
în Macedonski o forţă creatoare în . vid, o min- 

“ ciună' generoasă a vieţii ce-l făcea, să “trăiască . 
' „într'o'lume -halucinată ; la bătrâneţe, -o glorie 

| pururi insensizabilă şi un aur pururi. inexistent .. 

„aveau încă pentru - “dânsul o “evidență pe dea- - 
supra oricărei realități ; se împărtăşia, astiel, cu o. . 

_-cuminicătură invizibilă : în „gesturi ce păreau ri- i 

- dicole,. deşi—în perspectivă-— sunt. măreţe. De se 
„va ivi'artistul, care să creieze din Macedonski sim: 

- bolul poetului însuşi în mijlocul: unei societăţi 

- antipoetice, viaţa” "lui: atât de oiensatoare, _de 

„“altiel, va deveni mult mai emoţionantă „decât ” 
, opera: A 

| 2. Şi după moarteă poetului, critică rămâne încă - 

„ discumpănită, în faţa operei lui. In. viaţă, osti-... 

„litatea generală se lovia de forţa latentă a'unei 

admiraţii tenace: putea îi critica unanimă în se- - 
„veritate (T. Maiorescu) sau în înditerență (cei d, 
„mai- mulţi) în jurul. poetului, se e menținea nu nu- ! 

” a 
pi
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mai un cult ci şi o influenţă, 'căreia i' se. putea 
contesta . calitatea nu însă şi continuitatea; pe 

” măsură 'ce opinia publică se îndârijia în -ostili-: 
tate sau nepăsare, admiraţia câtorva devenia şi . 
“mai excesivă. “Poezia. lui Macedonski nu este. 
totuşi, ermetică; n'are:nici unul din caracterele 

 esoterismului pentru a justifica o. iniţiare ci re- 
prezintă un impresionism ! de. o' valoare poetică, 

„discutabilă dar uşor inteligibilă ; nu are un rituă! 
„deosebit şi nu se adresează unei sensibilităţi 

- “speciale.” Ignorând .cele mai adese emoția, se 
sprijine numai pe sensaţie şi, fără să răscolească 
arcanele sufletului, se „opreşte în -domeniul sen- 
sibilităţii comune... Contradicţia dintre opinia pu- 

„„blică şi opinia unei pagode este, deci, un punct 
„de controversă, literară, pe, care nu : Pa rezolvat 
nici moartea poetului, lăsând procesul, deschis. 
„Fără să: fi venit încă momentul unei revizuiri 

delinitive, din. sentimentul reparaţiei postume, 
criticul ar voi poate bucuros să aplice capătul le- 
cuitor 'al lăncii.lui :Achile. Intre. un poet ce se- » alirmă cu o. nobilă continuitate timp. de atâtea 
decenii şi o opinie publică amortă; incompetentă 

“şi lesne intluenţabilă, preierinţa criticului e in-. dicață, fără ca gestul Iui' reparator să fie” atras. 
de forța irezistibilă. a aventurii ci de unidealism consolator. “Gestul: rămâne însă. abia; schiţat şi  dorinţii legitime de, reparaţie îi urmează nu nu- mai O.rezervă, comandată de contactul prelung - Şi. imparţial cu. opera poetului, ci şi o stupefacţie: 

„N:
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deşteptată în fața opiniilor violent contradictorii. 

Opera lui Macedonski nefiind prea abruptă pentru 

a. justifica antinomii” „principiale, - neinţelegerea - 

rămâne încă, o enigmă. 

3e Dacă i unui poet. adevărat i îi cerem o o emoție, | 

iar unui mare poet îi cerem şi un suflet organic, 

o concepţie şi o “atitudine. hotărită, -într'un cu- 

vânt o: „filozofie“, Macedonski n'a fost, cu sigu- 

ranţă, un. mare poet şi. Sar ridica chiar îndoeli - | 

şi asupra . calităţii lui poetice” “privită numai în 

„esenţa ei. O: operă poetică e o cristalizare suile- 

_tească în jurul unei axe stabile : pe axa unui pe-! 

“simism.: fundamental. se grupează. întreaga poezie- 

a lui Eminescu, considerată sub toate aspectele 

ei, în poezia de: dragoste sau filozofică, în. satire “ 
ca şi în. poeziile inspirate: de “natură; . în jurul 

unui erotism“ idilic şi optimist să poate grupa în- -"- 
“treaga poezie a lui Coşbuc. Indărătul operei lui 

Macedonski nu găsim o unitate fecundă, un sen- 
-timent generator! său numai. un simplu focar ra- 

_diator : poezia lui nu e cristalizătă şi organică ci 

“o simţi mobilă şi inconsistentă. 'Optimist şi plini de 

elan spre pacea sublimă - a naturii în cea “mai 

frumoasă creaţie a lui (Noaptea de Mai), el de- ă 

vine mărunt pesimist, mărunt nemulţumit şi amar 

în cele mai multe încercări 'versificate, Sufletul 

lui. nu împrăștie o lumină: „puternică .şi uniformă | 

asupra lucrurilor ; se schimbă după moment; op-. 

timismul iniţial se disolvă în notații contradic- : -



torii, nesusținute de: un accent robust.. Nu numai 
nu posedă lumea, reducând-o la propria lui sub: 
stanţă, dar nu se lasă, a ii posedat de ea. - 

Cu excepţia a câtorva. poezii, asupra' cărora“ vom reveni, nimic nu ă sguduit sufletul impa- - sibil.al' pbetului; nici unul din marele “spectacole ale naturii, nici “unul difi imarele momente ale "vieţii. nu l'a :emoţionat. Macedonski reprezintă “cazul rar al .unui poet liric ce n'a cântat amorul şi n'a cunoscut, -aproape, nici un. fel de „pasiune, A trăit fără extaze şi fără "nedumeriri, ” neatins nici de. misticism, nici 'de tragedia problemei ul- "time. Ignorând femeia, pe Dumnezeu, moartea, şi, -cu- mici ă excepţii,. natura - însăşi, poezia lui” i Macedonski: ignorează temele: iundamentale ale „* unei adevărate poezii şi.e lipsită de filoanele de . largă inspiraţie ce alimentează ru numai lirismul „ci şi simpla emotivitate a'ori cărui om. Privată de . agentul iecund al: emoţiei în . laţa problemelor . "> vieţii şi ale morţii, poezia lui Macedonski trebuia | să se scoboare la modulaţii minore: emoția €. înlocuită. prin  sensaţia instabilă; poezia e re. | „dusă la un fel de impresionism. de-o: incon- „testabilă vâloare artistică faţă de epocă,. dar de o ' mediocră: valoare poetică. Tocmăi prin :această calitate pur sensaţională poezia lui. Ma- cedonski ia un. caracter de: modernism şi. îşi le. . gitimează succesul: de mai târziu, în sânul: 'poe- „ ziei contemporane. Intr'o. epocă târzie de. insu- “-ticienţă lirică, în care izvoarele. de -emotivitate 
* 

n ” ” 

7 E -. « 7 N , . - .



i = 9 — Da 

şi de expansiune s'au impuţinat; e firesc: să se 

“producă o poezie limitată la sensaţie. sau cel 

„mult la un proces: intelectual: trăim. în. faza . 

intelectualizării poeziei. Fără a ţi ajuns la: o in». ' 

| telectualizare francă, poezia lui Macedonski ră- 

 mâne:mai, mult la sensaţie. Insuficienţa ei emo-. . 

tivă îi face azi succesul ; — tot ea îi va fi insă şi - 

principiul disolvant.. A 

Li 

2 

Evocând. figura inspirată, a poetului, Mace- 

donski: îl caracterizează : Sa 

| “ Lirismiul san satira se joacă pe-a “ti frunte 

L Ca fulgere pe'creasta înaltului Liban. .-. o - 

- Nou Moise el se urcă atunci pe vârf de. munte” 

- Şi alte legi. aduce. la 2 generul uman. , 7 

: £ | Na Avantul) 

„Concepţia - “unui poet-proiet” -e-una din “ideile... 

 somantice, pe care Macedonski” a profesat-o - cu 

oare care consecvență, nu pentru. a'şi înălța tonul" 

"puşi a'şi. lărgi” gestul, ci pentru a'şi atribui drepturi, E 

pe care societatea nu: putea să i-le recunoască. 

„In poet Macâdonski a văzut. amestecul necesar - '. 

"de lirism şi “de satiră; şi cum: ne: făurim . idolii 

"şi idealurile din propria noastră substanţă; trebue 

să recunoaştem în , „Macedonski aceiaşi îuziune. - 

“L-am arătat insulicienţa lirismului: lipsit de emoție, . 

„poetul: trebuia: să încline. spre satiră şi, în adevăr, . - 

"elementul satiric e mult mai fecund în poezia lui. -. 

» Căutând din nevoia psihologică a.  simplilicării 
p 

i. .
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o unitate în fiecare om, am putea-o găsi la Ma- 
„cedonski în nemulțumire. Poetul se cristalizează: 
pe încetul în jurul acestei axe ; poezia lui renunță | 

“la orice. elevaţie” pentru a se: târi pe 'pământ. Şi 
- „lirismul lui Eminescu. . e: străbătut de un senti- 
"- ment de revoltă, dar. revolta lui este vastă, pri- 
“*mordială,. lilozofică ;- pornită dela “un  pesiriism 
fundamental, ea atacă  înseşi. sursele” vieţii, pe 
când la Macedonski ea nu isvorăşte dintr'o con. 

"cepţie mai largă, . dintr'o privire dispreţuitoare, 
„nu are un'caracter obiectiv, ci e de o'-natură. 

pur subiectivă. Plecată dela o nemulțumire strict 
„ Personală şi dela o deziluzie, mobil mărunt şi 
„meschin, revolta poetului nu'e niti filozofică, nici * 
impersonală şi nu are meritul dezinteresării ; sa- . 

_tira lui nu atacă” inegalităţile sau viţiile, ci lo- . 
veşte în. propriile sale cătuşe. Inclinând la în. - 
„Ceput 'spre optimism şi spre isvoarele pure ale 

„vieţii, poetul deviază repede spre o poezie tân- 
 guitoare, decepționată, lipsită de elevaţie. Această 
notă 'antipoetică de nemulţumire ni-i întâmplă- .. - 
toare ci esenţială ; e, după cum am spus, sâm- E 
burele în jurul căruia se cristalizează “întreaga 

- lui poezie.. Pentru a. 0 doveai vom proceda prin „numeroase citaţii luate .în- ordinea, în .care sunt 
- aşezate în primul volum. Invocând.: pe morţi, : __ poetul aspiră la lumea lor; » -. Si 

Căci nu se află n lumea moartă - Sa a „Mişei. a 
"(Cu morţii) - .
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_ In: Psalmi, găsim aceiaşi “atmosteră a unei 

“lumi „ostile : 

i “ Duşmanii mei se înmulțesc e 

Să - Şi nedreptatea mă 'nfăşoară, 
Abia mai pot să mai trăesc. 

„De: cine n'am lăsat să moară, 

Aleargă toți şi mă i înegresc... 

E A a | | * Dușmani) 

Sau: II a 

Şi-au zis: — e singur, —'e pidrdut: 

Asupra, mea se năpustiră... - ” 

- Onoarea mea o nimiciră... 
- Mă. înjosiră, mă loviră,: . 
„- Cu mici cu mari mă i prigoniră... ” 

-0 țară 'nireagă | s'a trecut... 

Să-mi dea venin, — şi lam. băut Se 

ia | (Şi-au zi) 

Sau: 
aa Pe fruntea mea m'am nici o pată. 

i „„  Zadarnie ] Sunt un osândit. 

m In „lume, — nu este răsplată. - E 

IE (Cat am trudit) : 

“ Prin aceste. întâmplătoare citate poezia mace- 

donskiană se situează, aproape. în întregime, în * 

caracterul 'unei inădaptări fundamentale. Por- 

nind dela concepţia romantică a poetului— profet . 

şi atribuindu-şi aprioric un rol, pe care societatea 

nu i-l poate acorda, deziluzia era o urmare fatală: 

“de aici tragedia vieţii lui Macedonski, sterilă dar 

| sgomotoasă, „Și caracterul atât de înveninat al ati- 

Pi ma
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tudinii sale poetice. Pretutindeni numai duşmani: 

oamenii îl lovesc ; în jurul lui € o conjuraţie univer- 
sală de forţe obscure şi vrăşmaşe. Simpatică prin: 

faptul reducerii ei la resemnare (a d. Brătescu-Voi-! 
“meşti, de pildă), inadaptarea. e supărătoare când 
„lunecă la agresiune neputincioasă. Ceiace la VIa-. 

“huţă. era: numai - întâmplător, devine: la . Mace- 

- donski.0 obsesiune ; suferința îşi "pierde din va- 

-loarea poetică, din moment... ce se prezintă sub 

- forma unei perpetue tânguiri.. Inpotniolit -în de-' 

". gradarea sa, poetul îşi continuă: blestemul - -împo-. 
„triva destinului nedrept şi a. societăţii ingrate : : 

"Dar nici Muzele pe atuncea, legănându-mă în şoapie, 
Ni piteau « ca sc prevadă cam să fiu un. urgisit. 

„ (Noaptea de Mare) 

Sau: 

„_MPam născut în nişte -zile. când tâmpita 'burghezime. 
Din ejghea făcârid tribună, legiune de colcari, E 

Pune-o talpă noroioasă pe popor şi boerime. 

"N'ai c ca. glorie dușmani + şi “ultragiile toate 2 e 

N'ai ca glorie ingrați,, ce-ai creiat, în urma ta : > 

Nai ca glorie Restriştea care-ţi pune bețe'*n roate -. 

şi voind să le oprească îți ajută a 'nqinta, ete . -. 

„(Noaptea de Ianuarie) NT 

Injurați-mă, prietenii, : 
Dati-mi cupa cu amar, — 

_ - Veţi avea destulă vreme * 
o Să mă i plângeji în zadar. 

i „ injuraţi-mă prieteni) 

. se iai 4
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-.-. -“Din'ce înce mai,mulle .! 
".... “ Amarnice: insulte. - 

* Intâmpin ne “ncetat, . 
__*- Cât inima-mi sărmană ! * 

-: Inreaggăe o'rană i i i e 
Un hoit de sfâşiat.. << . a, 
aa “ “(Din ce în ce) 

Sau: Da ci a 

= Viaja esie tristă; lupta e grozavă ; | - 
* Orice zi ne aduce un pahar de oiravă,, etc.. 

E a > „(Tu ce eşti a paste). 
Sau n ” 

- Să mă spele “de insulte, nu mă  :ncerd s să fac apel 

“La un tip ce nu cupri inde decât „Patime: în el, etc. 

aa | | „0Epigrai) 

- Sau: Sa i a 

Căci în natură — ne 'ncetat — 
Din tot ce moare şi irăeşte , 

E numai omul un-ingrat, etc, : 

De (La, bestii) 

“Am procedat prin acumulare de citate pentru, 

a dovedi” natura” nemulțumirii poetului, pe care : 

d. Ţ, Vianu, ;o crede venită din linia: poetilor 

latini, prea puţin poeţi. şi mai de loc - lirici. E _ 

cazul, de -alttel, al lui Macedonski, care, insen- 
sibil la sublimul şi tragicul, vieţii, s'a fixat re- 

“pede într'o atitudine ' îndârjită de om nemulţumit 

“de soartă şi de - societate. Izvorând 'dintr'un.: 

"simplu accident personal : şi îără să deschidă alte 

” pezspecțive generale asupra vieți, satira lui. Ma- g 
- 7 

z
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cedonski e de o , Valoare mediocră ca, de pildă, 

. Noaptea! de Noembrie, în care nu găsim. nici. 

obiectivitate, „nici “spirit filozoiic; redus la o tân-. 
guire.măruntă. împotriva unei conjuraţii. univer- 

sale, lirismul său e lipsit de nobleţe.. 

 Fixând axa: poeziei “lui” Macedonski în “senti. 
“mentul unei nemulțumiri strict. personale, ar. îi. 

“nedrept “de ne-am : scoate dovezile. numai. din 

producţia lui minoră. Cum Psalmii sau Noaptea 

„de Martie, Tu ce eşti a "naște. sau Noaptea de 

Januarie atârnă puţin în opera poetului, pentru 

„a îi incontenstabilă, axa. trebue să treacă şi prin 
- Noaptea de Mai, prin Stepă şi prin „Noaptea de - 
Decembrie. | 

„Macedonski a fost puţin sensibil faţă de natură, | 
pe care n'a cântat-o dintr'o emoție unică ci 

- numai prin  descripții impresioniste : Bucolica 

undă, Sub frunze sau Naiada sunt mici peisagii | 
„+ erotizate; Zi de iarnă procedează dintr'o - inspi- 

„ raţie. Satirică ; Pe balta: clară “e un: pretext al 
* unei vagi stări sufleteşti ;. toate celelalte sunt 
“numai notații: graţioase.; Pentru un astiel:: de 
poet limitat. la sensaţie, Noaptea de Mai. repre- 

” _zintă, în: adevăr, nu numai o fericită invocarea 
unei naturi balsamice şi pure, cu o > gradaţie abilă 
şi cu e) limpede viziune clasică: 

Y 
„ Pe jjhiabul verde al cişmelei un “faun. rustic. co. > naiadă 
Sa prins "de vorbe şi de glume. sub. ticăririle de cer.
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” Pe dealuri. clasice s 'arată fecioare în cămăşi de in, 

Ce'n mâni cu! “amforele goale işi umplu ochii de senin 

şi printr-a. serei lăcrimare de ametiste şi opale . - 

- Anacreon renalță vocea, dialoghiază Teocril. 

ci şi o stare emotivă aproape unică, Ascensiunea 

sufletească a poetului. nu “porneşte însă, nici de 
data aceasta, dintr'un sentiment deziriteresat ; ad- 

: miraţia- nu e pur contemplativă şi. natura e pri- 

vită ca. refugiul trecător al unei nemulțumiri : i 

Iubirea şi prietenia dacă-au ajuns zădărnigie - - 

şi dacă ura şi trădarea vor predomni- în vecinicie, . 

Veniţi : pribigheioarea cântă şi. liliacul enflorit. 

a 
5 Sâu: o DE ae 

E Mai şi. “încă mă simt tânăr sub inălțimea înstelată, 

Trecu talazul duşmăniei cu groaza lui de -nedescris, 

-La fund se duse iar gunoiul: ce îndlfase o secundă 

și stânca iot rămase. stâncă: şi unda tot rămase undă, 

“Trecu talazul duşmâniei cu groaza lui de nedescris - i 

: * Se lumină întinsa noapte de poleieli mângâietoare, 

” ŞI astăzi e parfuni de roze şi cântec „de privigheloar e. 

" Poetul nu se înalţă în lumea senină” a poeziei - 

şi emoţiei. de cât rar şi rupându-s€ cu greutate , . 

“din 'lianele unei vieţi „de jalnică nevroză“, „de 

"ură şi trădare“, de „duşmănie“. Entuziasmul este, 

aşadar, altoit pe acelaş fond: de nemulţumire şi 

“pe aceiaşi, „concepţie mărunt pesimistă a unei lumi 
de: vrajbă şi de „persecuție. ; i 

“In Stepă sentimentul unei vieţi libere, în. moi 
locul naturii sălbatice” şi sub unicul pinten al. 

; -, | -, | Pati
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“instinctului, este real; "poezia : “porneşte dintrun. 
"individualism, care ar îi putut da o consistenţă 

inspirației macedonskiene, de ar îi fost mai sta- 

ornic şi de n'ar ji izvorit dintr” un egotism întinat: 

In picioare cale trecutul, corp şi suflet. mă cufund, 

-Uit- o viață amărâtă de, „uliragii sângeroase. 

“Sau: NE a Se 
A , 

„Şi se uită, şi 'se uită mizerabilul“ destin Si 

La bază e, deci, aceiaşi. revoltă împotriva | unei 
„vieţi. de „ultragii“ iar. evadarea: poetului . nu se 
'“Aace, de'altiel, în domeniul spiritual ci în domeniul 
„unei libertăţi pur fizice în mijlocul stepei, unde: 

“Melancolică te-aşteaplă. fidanțata pe. confine. Si 

Nimicită o vei ține sud, triumful mastulin. 

cu acea scurtă” evocare a posesiunii. brutale — 
„singura notă ce revine stăruitor. în' poezia anti- 
sentimentală a: lui Macedonski, aia 

Aătuiri de Noaptea de Mai poate sta şi Noaptea N 
„de Decembrie. printr'o concepție “fără noutate, 
„susţinută printr'o lungă - încordare şi realizată 

cu un fast. de imagini prea -oriental. In vizi- 
„unea unei Mece ce'şi îndepărtează zidurile dina-- 
_intea emirului dornic de-a ajunge la -ea, ve- 

. dem tragedia idealului i în veci neatins şi, limitată - . 
aci, poezia. s'ar fi oprit în lumea contemplaţiei .. 
senine şi, impersonale. Lângă Emirul „idealist- "ce . 

x 
MR , 
Ei
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nu intră nici odată. în. Meca, poetul imaginează 

„însă: şi 'un drumeţ „pocit Şi schiop“ ce întră „în 

Meca, apucând pe. căi cotite: - a 

şi vede pe-o iasină. că-i irece sub. poartă, 

: Pe când şovăeşte cărila ce-l poartă... 

"Sen Meca sirăbate. drumețul - pocit, 

-Plecat, şchiop şi searbăd pe drumul cotit — 

„Pe când _şovieşte : cămila ce'l poartă. 

“az 

Ce fel 'de „ideal“ poate: fi însă o Mecă, în care. | 

- intră „0 iasinăe pe drumuri piezişe ? De sigur, nu 

un ideal spiriteal, ci un ideal mărunt, mărginit 

-lă bucuriile vieţii. Numai acolo se, poate ajunge | 

- şi pe căicotite: “unde nu intră cei mari şi drepţi 

întră piticii prin mijloace abile. Concepţia poeziei - - 

este, deci, micşorată, deoarece în aripă îi atârnă 

plumbul aceleaşi nemulțumiri impotriva . celor ce. | 

„. reuşesc în viaţă, revoltă mesctiină şi iără valoare 

„poetică. DEE - 

| 5, Prin această analiză, ce nu s'a oprit numai mi 

la producţia minoră a poetului. ci a trecut şi la -- 

cele câteva poezii „construite organic, -ajungem 

” la 'e6nvingerea definitivă că. revoltă este ele- 

” mentul „generator. al întregei poezii macedons- 

“kiene, o.revoltă întru nimic comună, însă cu 're- 

volta: lui Eminescu: sau. Byron,.o revoltă disol-, 

vată în tânguiri împotriva „tâmpitei burghezii“ , 

-a (contemporanilor ,ingraţi“ sau a unei conspi: 

tii 'universale, prin care: poezia lui Macedonski 

ne apare ca: paranoică. Rămânând la - vechea: 

' 
E a Di 

>
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concepţie romantică — agravată. încă - —a 'poe- 

tuiui proiet cu drepturi nediscutate, “Macedonski 

nu se putea simţi decât străin” :într'o societate 

clădită pe alte principii. Neinzestrat cu nici una 
din calităţile omului pozitiv,.el nu putea îi decât 

“un inactual, care; şi în loc să-şi primească soarța 
cu resemnare, mulţumindu-se cu lumea creaţiei 

"poetice, a: devenit un: revoltat social fără avânt 
„ şi amploare, punându-și, astiel, realele sale cali- 

"-tăţi artistice în. serviciul” unui sentiment steril şi 
antipoetic,. de pe urma cărui poezia lui va suferi. 

1919.
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“Duiliu Zamiirescu: 1. Piedicile carierei literare a scrii- 

„torului în luptă cu socialismul, sămănătorismul şi popo- 

_ranismul. 2. Viața la fară : “romancierul-, boerimii naţio- 

nale“. 3. -Tănase Scatiu : problema evoluției. claselor 'so-: 

ciale. 4. In -războiu: acţiunea „boerimii în războiul: 

independenţei. 5. Indreptări : „Duiliu. Zamiirescu şi Ar-, 

dealul. - E 
, 

N 

1 Crăâită pe încetul dar! “pătrunsă | de o uni-: 

"tate de concepţie, opera lui Duiliu Zamiireşcu 

merită o cercetare de totalitate şi o situare cu 

atât mai. necesară cu cât scriitorul a “suierit ne- 

dreptatea “soartei 1). . 

Incepându-și activitatea acum vre-o douăzeci 

„de ani şi deşi îace parte din generaţia următoare 

lui. Eminescu, adică din generaţia lui Caragiale, | 

Delavrancea, Vlahuţă. şi Coşbuc, intraţi în plină 

lumină, Duiliu Zamtirescu e încă în umbră şi 

1) “Publicat în n Conborbiri- literare dai scris pentru o 

revistă din Ardeal, acest studiu se ocupă numai cu rae. 

"portul operei lui Duiliu Zamiirescu cu ţăranul şi cu Ar- 

dealui — problemă € ce preocupă pe atunci opinia publică. - 

9
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în înditerenţa publicului, mai intai din faptul că 

scriitorul nu şi-a” dat: -măsura talentului "dintr'o- 
„dată ci a debutat ” prin: începuturi . nesigure şi | 
fără o: originalitate precisă; Nimic 'nu. fixează | | 

Bă mai repede decât originalitatea, chiar când -nu 

„se sprijine pe un suport sufletesc mai. mare şi 
„pe-un “talent: mai robust? accentul - perso-: 

nal impresionează chiar : de rămâne numai un . 

„simplu: accent. „Captiv.. încă. al unor ' influenţe. 
„străine, şi, înainte de: a-şi . îi limpezit personali-: 

tatea, Duiliu Zamfirescu a fost întâmpinat - apoi Ă 
- „de pana incizivă- a lui C. Dobrogeanu-Gherea, care, 

- presiimţind într'însul un temperament şi 0 - ideo- 
- logie. diferite de ale'lui şi un artist mai fin decât * 

- scriitorii - din şcoala Contimporanului- său, ..era ă 

firesc să încerce” să-l doboare - „cât se: putea: 
încă. In spiritele. multora o umbră” de nesiguranţă 

- „s'a ridicat, aşa dar, peste cele dintâi. lucrări; de 
- altfel! şovăitoare, ale „„pesimistului” dela -Soleni“. 
Duiliu Zamiirescu şi-a. continuat, totuşi, activitatea 
mai departe, adăugând operă lângă operă, dar înă- 
buşit, îără răsunet, de oarece şi mişcarea dela Să- 
mănătorul a trecut peste dânsul fără cruţare, ca şi 
peste d. [, AL. Brătescu-Voineşti sau D. Anghel. - 
Mai ratinat decât toţi „sămănătoriştii“, , mai com- 
plex, 'mai cult, “Tăuritor mai * “discret al limbii, 
muncitor literar “mai conştient -în dragostea . lui 
pentru tot ce .e “ românesc, Duiliu Zaămiirescu 

“a îost,. totuşi, înlăturat din. circulaţia“ publică. 
ă Literatură. de armonizare socială şi, deci, nu 

= 

II N:
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numai . icoana unei 'singure.. “păture; ci. iicoana 
întregului - neam. românesc, şi . poporaniştii: au: E 

opus. : aceiaşi - duşmănie operei. lui; de.. oarece : 
DE scriitorul . ne-a .:zugrăvit şi. alte elemente; . şi 

| În” mijlocul: demagogiei socialiste sau “naţiona- 

"liste, a continuat să. creadă. că :mai e o pă-.. 
tură: conducătoare cinstită, cultă, dotată sufle- 3 

"teşte; că mai există boeri cu: dragoste de. pă-" 

, mântul strămoşesc, omenoşi faţă 'de. ţăran, şi. cu - 

„un însemnat: 'rost 'în - evoluţia -noastră istorică, : 
- . în revoluţia delă 1848,.ca şi.-la Unire, în: dle - 
EI gerea lui Vodă-Carol ca şi în războiul dela 1877... 

„> Boeri cumsecade ? - Conducători cinstiţi. şi pa- 

trioţi 2: Cu neputinţă : "de aici contestaţia luptă- - 
_“torilor “de: clasă. 

A" venit însă” timpul să se: risipească atmostera - 
duşmănoasă din jurul acestei - opere sănătoase şi- 

imparţiale pătrunsă de iubire de neam, lipsită de. 

-sămănarea urei între pătuiile sociale, însutleţită de 
"aceiaş caldă simpatie, pentru tot ce e bun, jos sau : 

sus, cu un echilibru clasic. De voeşte să ne cunoască - 
în părţile noastre sănătoase, Ardealul e.dator să: 

„se îndrepte spre” opera lui “Duiliu Zamfirescu; 
de voeşte. să se vadă într'o icoană . idealizată,_ 

să se îndrepte iarăş spre. opera aceluiaşi scriitor, - 

care întrun roman a cântat vigoarea şi puritatea 

„- rasei ardelene. . i Xe 

a, Viaţa la țară e. un poem a vieţii “câmpe- 

„neșii, de care. poporaniştii ar Putea îi mulțumiți, 
4
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întrucât îi lipsesc * scenele de "beţie şi orgiile şi 
nici un ţăran nu-şi bate nevasta până. la sânge, 
„nici un preot nu. pângăreşte casele : creştineşti, 
nici-un “logofăt de moşie nu schingiueşte pe. 
“săteni. In. realitate, însă, poporaniştii nu cântă şi 
- Slăvesc țărănimea” ci, materialişti şi ' pesimişti, 
ei pun literatura în funcţie de luptă de clasă, 
La ţară Duiliu Zamiirescu n'a văzut nici „Crâşma 

„lui moş Precu“, nici apriga problemă socială, ci 
„-a văzut un boer bătrân, pe Dinu Murguleţ, bun, 
“milos până la risipă ca - atâţi boeri, şi cu dra- 
_goste de țăran, de pământ, în care se limitează 
pentru dânsul. icoana tangibilă a patriei; alături, 
la Comăneşti, a mai văzut o curte boerească de 

„tinere odrasle, dintre ale căror capete bucălate 
se desprinde. icoana surorii mai mari, a neuitatei 
Saşa, de cât care nu există în. întreaga lite- 
ratură română un suilet mai nobil, 'mai armo- 

„ nios în ritmul intern şi extern, o. realizare. mai. 
complectă şi mai poetică a unor îrisuşiri. pozitive ; 
întru nimic. romantică, ea e expresia realităţii şi 

„a simțului practic al vieţii, topit totuşi în poezie; 
» tânără încă, e mama surorilor şi. fraţilor mai mici; 
harnică, uneşte. bunătatea cu energia şi îşi îngri- 

Aa jeşte. moşia cu dragoste : în mijlocul acestor în- 
 „deletniciri: zilnice nu şi-a pierdut! însă: farmecul 

- femeiesc, nici perpetua nevoe a iubirii şi a jertiei 
de sine. A mai văzut Duiliu Zamiirescu la ţară 

„pe tânărul Matei - Damian, care, după ce şi-a! 
„petrecut tinereţea la studii În străinătate, la
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moartea ; mamei sale. se , intoarce la moşie, unde 

dragostea pământului -îl cucereşte apoi pe încetul. | 

Statornicindu-se, deci, la ţara ca să pună rându- 
ială în treburile: părăginite ale casei, ceiace era 

firesc, să se „întâmple. se întâmplă : între Matei şi 

„. Saşa începe o dulce legătură de sentimente, pe. 

- care. scriitorul. ne-o zugrăveşte cu toată poezia 

sfioasă a sutletelor alese 'ce se cercetează, tăcând, 

-pe'îndelete, şi se apropie spre a se indentitica 

apoi pentru totdeauna. Farmecul căsătoriei-atât 

de rar în literatură — îşi risipeşte aroma din 

aceste. pagini simple, caste' şi idealiste.: A mai 

văzut „Duiliu Zamiirescu şi pe ţărani, simboli- - 

zându-i în neuitatul baciu Micu, suflet pribeag, - 

“ “poetic, credincios stăpânului, în ai cărui ochi îşi 

revarsă cerul taina stelelor şi poezia imensi-”. - 

 tăţii albasire. A. mai văzut scriitorul şi lupta 

aprigă în jurul pământului hrănitor, zugrăvindu-ne 

chiar o „răscoală ţărănească, nu împotriva cuco- 

nului Dinu, a proprietarului de drept, ci împo- 

triva arendaşului lacom, a lui Tănase . Scatiu, : 

simbolul neomeniei unei" clase spoliatoare, răs-. 

coală, în care simpatia “scriitorului merge, “fireşte; 

către țărănime. 

— Când o operă literară dovedeşte o' dra- 

goste atât de reală pentru viaţa de ţară, pentru 

pământul tutelar, când ne zugrăveşte atâtea su- - 

lete cinstite, idealiste, cum poate să nu fie pri- - - 

vită ca o operă, nu numai estetică ci şi sănă-. 

 toasă: şi inălțătoare ? “Când un scriitor arată atâta



aa 
iubire pentru țăran,: cum poate îi “:privit . ca un 

“duşman al, ţărănimii? Pentrucă: nu: samănă : ura 
de clasă:?::Pentrucă dă -proprietarului : ce: e--al 
proprietarului” şi țăranului -ce e-al ţăranului ? Ori 

„ poate- pentrucă “nu 's'a  atundat: în imoralitatea 
„satelor ca; alţi scriitori?'că- n'a:văzut totul prin... 

imperativul: alcoolului -şi al problemei : sociale? 
___că-n'a cântat 'bătaia - şi 'adulterul,. :ci .ne-a- dat: 

niimai suilete curate şi legături permise? :- 
Şi când o operă risipește atâta poezie simplă, 

„un optimism -atât: de “sănătos, -atâta dragoste ' 
pentru orice“ valoare 'etică, scrisă fiind. cu'o artă 
discretă, cu simţul: măsurii şi “al- limbii, —:cum. - 
poate ea să nu fie privită ca. 0 “operă clasică şi 

- naţională 7 = ee 

““Int'o epocă, în'care hula: poporanismului se în-. : 
„dreaptă “spre proprietari, Duiliu Zamfirescu'a zu- 
grăvit, aşa dar, cu simpătie o clasă socială repre-" - 
zentată. încă prin multe elemente sănătoase, în- 

“zestrate: cu însuşirile Cuvenite conducătorilor ;:a * 
descoperit o -boerime pur românească, 'stăpâni- 

„ oare de pământ, naţională; omenoasă... Şi afăcut-o 
cu dreptate, deoarece ne datorim progresul acestei 
boerimi, mijlocii, pe: care 'o găsim amestecătă în.: - „toate“ momentele: “mari: istorice: Boeri.'au- fost autorii: constituţiei: din 1822; . boeri ai. fost-oa: „ menii conjurației: lui Leonte Radu; boeri: au fost „. revoluționarii: din : 1848 -ca :Şi făuritorii Uniri]; 
boeri.au fost fraţii Goleşti”' sau M. Kogălniceanu,
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Vasile Alecsandri, c. „ Negri Alecu. Russo. “Pentru 

„ce n'ar. mai:fi- rămas nici “un''urmaş din rasa 

- celor ce au: desrobit .pe “Ţigani înainte de.a se - 
"+ fi hotărit desrobirea 'lor legală, din a:celor ce în: 

temeiau. şcoli lancasteriene” pe la sate, ca Dinicu ! 

Golescu,: din a celor. ce sau jerttit pentru ţară cu 

-* o nobilă -dezinteresare, “ca : neuitatul - „Costache 

"Negri sau din.a celor ce au luptat pentru: împro- 
“ prietărirea . țăranilor, ca omul actului dela' 2 Mai? 

Duiliu Zamfirescu.s'a făcut istoriogratul urmaşilor 

" “acestei. boerimi mijlocii- cu dragoste: de neâm, de 
-- pământ şi. de . ţărani, care, dacă n'a, mai . avut 

„.. prilejul faptelor -mari, - a; păstrat totuşi însuşirile . 

_. distinctive ale clasei lor. Cei. ce ne -zugrăvesc * 
..» boerimea ca! putredă, -nemiloasă faţă de pământ 

-şi'de iobag, cosmopolită, nu puteau' însă - admite 
literatura » scriitorului,.. ce..ne-a: zugrăvit în linii N 

- “atât: de pure şi :de calde neamul de ispravă al 
i Comăneştenilor sau ne-a schiţat figura bătrânului 

“Dinu” Murguleţ : şi a: tânărului. Matei Damian; ră 

maşi. în religia tarinii. CDR ai 

“8. Printre asupritorii pământului şi ai fărănimii, 
„există, desigur, şi : 'boeri, dar nu-i sunt simbolul : 

stoarcerii. nemiloase, deoarece între boeri şi' țărani . 
s'a aşternut: un: mijlocitor : -arendaşul.' In. Tănase : . 

Scatiu, Duiliu. Zamfirescu .ne' zugrăveşte .pe-a-.- 

- devăratul: duşman al” țărănimii, pe vechilul în: 

„.stărit în deajuns -pentru'a lua mai întâiu în arendă - 

moşia: fostului său: stăpân, storcând'o apoi. prin | 

Vă
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toate mijloacele, fără milă faţă de muncitor şi 
de pământ, mânat numai de dorință de a se 
îmbogăţi cât. mai repede. Odată “îmbogăţit, îşi. 
cumpără moşia de veci, se aruncă în politică, im- 

- * punându-și pretutindeni ' silnicia şi vulgaritatea. 
„Romanul Tănase Scatiu' nu. are,- desigur, nici 

poezia, nici farmecul idilic, nici seninătatea Vieţii 
la țară; are însă altceva:. prin mijloace realiste * 
„povestitorul ne-a creat un tip, „Vechilul ajuis - 
mare proprietar, deputat şi. om cu „iniluenţă“, 

-- simbolul parvenirii. Incercarea lui Duiliu Zamfi- 
rescu nu e, 'de almninteri,:nduă, de oarece a. fă- 
cut-o şi Niculai Filimon. în Ciocoii. vechi. şi noi, . 
zugrăvindu-ne 'ascensiunea unei noi pături sociale 
cu însuşiri de voinţă, de viclenie şi de activitate 
dar fără idealism şi cultură -etică, pe 'ruinile unei 
alte pături sociale superioare dar epuizate. 'Tă- 
nase 'Scatiu e un Dinu Păturică adaptat noilor 

„ condiţii de viaţă.. Nu vom. povesti amănunţit in- 
| „triga romanului, -nu vom urmări deci pe Tănase 

“Scatiu în. umilele sale începuturi, în chipul cum 
„. stoarce rodul pământului: şi „munca plugarului,: 

* în împrejurările în: care se însoară cu Tincuţa, 
iata lui Dinu Murguleţ din Ciulniţei, în repedea 

„creştere a stării şi suprateţei sale; nu-l vom urmări . nici în atâtea amănunte ce-i pun. într»o lumină . 
crudă firea năprasnică, aprigă la câştig şi trivială. 
Vom aminti, totuşi, de scena dela urmă, în adevăr simbolică : într'o. stare de plâns bătrânul Mur- Suleţ îşi duce trista lui viaţă la gincre-său. Bolnav 

.
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"de nu: se poate mişca, în: sufletul lui clocoteşte: 
-. însă mânia împotriva lui Tănase şi dorinţa de a 

se întoarce la Ciulniţeii lui de odinioră; pe care 

îi ţine acum cu sila Scatiu. Prin dibăcie.. el Te- .. 
uşeşte să ugă: patru cai sprinteni îl duc la moşie, ... 

unde ţăranii îl primesc cu bucurie ca pe adevă- - 
ratul lor stăpân. Aflând, Tănase vine ca: 0 vi-.. 
jelie la țară “şi-l. umită pe bătrân ca să-l aducă 

lin nou la oraş dar, prinzând de veste, ţăranii” - 

se împotrivesc. Scatiu trage cu puşca şi se naşte 

"0 învălmăşeală, în care Tănase e ucis şi sdrobit 
în picioare. Asttel se încheie romanul cu sfărâ- | 

marea simbolică. a ciocoiului, a arendaşului fără - 
milă, şi- cu apoteoza - blândului boer olog iubit 

de ţărani, ce se înstăpâneşte- din nou pe Pământul 

strămoşilor. 7 : 

4, Am amintit partea cuvenită boeriniii— şi. mai 
ales boerimii mijlocii—în toate faptele mari ale 

neamului. „Prin consolidarea ' Unirii sa încheiat - 

însă şi epoca eroică atât de fertilă în oameni de. 

seamă şi rostul boerimii.se reduce. Cum România 

contemporană a. mai văzut, toțuşi, şi războiul . 
dela 1877, era firesc ca poetul Comăneştenilor 

să ne arate şi partea lor în desăvârşirea acestui. 

aci naţional;, după Viaţa la fară şi. “Tănase 

„ Scatiu, se impunea In Războiu... 
Fără a intra în observăţii de amănunt ci , 

numai cercetând rolul social Şi “naţional - al o- 

perei lui Duiliu Zamtirescu,: vom aminti, totuși, | 

Ka
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NR "că “pentru scriitor, 'ca şi " pentru- întreaga “şcoală 
” naturalistă, războiului nu e :nici: Griviţa, nici Ra= 
-hova,- nici Plevna, .ci-o recunoaştere : cu barca . 
pe Dunărea în timpul: nopții, pregătirile. de luptă, 

-0 mică-scenă 'dintrun han cu .un ofiţer rus, nă- 
vălirile hrăpăreţe. ale. Cerchezilor, scenele-de am- 
bulanţă, — într'un -cuvânt: faptele :mărunte,. care, 

“deşi întră -într'un' cadru. hotărit şi îngust, dau prin 
îngrămădirea lor impresia. războiului. Inchizând 
Război -şi Pace al . lui. Tolstoi, âi viziunea. gran- 

„-dioasă a campaniei lui Napoleon în -Rusia, ieşită 
; ». din. acumularea: unui număr infinit „de-imponde- 

rabile. Puterea . de. creaţie- a lui” Duiliu - Zamii- 
"rescu e, fireşte, incomparabil. mai - limitată ;. sce- 
n6le zugrăvite sunt prea răzlețe şi prea puţin epice - 

: pehtru a condensa icoana războiului nostru; de 
„altfel, romanul nu e intitulat Războiul, ci Iri Răz 
 boiu şi ne: povesteşte. numai: întâmplările epizo- - 
'dice ale unor. anumiţi eroi. Privit astiel, el scapă . 
de. obiecţiunea limitării. Scriitorul -voeşte, anume, 
să ne : determine; rolul 'boerimii în“ timpul răz-: 

“boiului şi-să ne învedereze că : sentimentul: na- 
» „ “ional n'a pierit în urmaşii vechei :nobilimi. La 

cea dintâi încăerare Milescu şi Mihai .Comăneş- 
teanu îşi simt datoria către fară şi, deşi'ar. îi putut „.. Tămâne acasă, sboără la Dunărea pentru a intra “ "- „mai repede în luptă, i i i 

Povestitorul nu-cade în. laudă fără. măsură, | ! nici în' prejudecăţi de:castă. Oameni... cu slăbi- 
| ciuni,. negreşit, uşuratici. uneori; - dar: cu virtuțile .
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rasei. păstrate. prin - instinct şi idcologie conştientă; i. 

- eroii lui-se aruncă în: luptă -nu' ca eroii epici, Ci , 
-ca nişte” simpli ostaşi: “urmăriţi de simpatia ' po- 

vestitorului.. „Când: mor, simţi că au murit fără 
părere. de. rău,: ca nişte. oameni ce: au. înţeles că - 

nepieritoare a Patriei. Lipsit de vigoarea. epică 

necesară, romanul -lui Duiliu. Zamtirescu : rămâne 

“deasupra lutului :: nostru... pieritor- pluteşte ; fiinţa - 

- “0, nobilă- pagină «documentară. mt 

N 

„5, Duiliu Zamtirescu e. privit şi ca. un: duşman PN 

al Ardealului, deşi romanul Indreptări -dove- 
” deşte, dimpotrivă, concepţiă: înaltă ce şi-a făcut-o 

despre Românii. din. Ardeal, pe care e bine să-o 

cercetăm. Locotenentul Alexandri Corăneşteanu,. . 
| fiul neuitatei: Saşa şi. nepotul eroului mort. la 

” Plevna, e amantul Anei Villara, nevasta gene- :. 
ralului. Pentru a-l.ţine pe lângă dânsa, Ana se: 
hotărăşte să-l însoare cu Porţia Lupu, . fiica .pă- 

„rintelui Moise:Lupu; din:Hureşti, crescută la Azilul . 

din Bucureşti, şi ocrotită de Ana: în' .amintirea N 

- mamei ei, o. fostă - prietenă de - şcoală. Imorali-. 

“tatea” premisei aruncă.o perplexitate morală asupra 

întregului: roman ;. Porţia” nu putea: primi o astfel... 

de. vânzare. iar Alexandru Comăneşteanu - nu-şi 

“putea. împing pasivitatea atât de departe... Că- - 

sătoria- a doi: oameni. din lumi. deosebite nu- se. 

î putea face - decât. în urma: unui conilict: sufletesc; . 

- peste -care: scriitorul. a' trecut, deoarece îi :era: şi 

greu să-l analizeze: „Vrednic de neamul său, Co-
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'măneşteanu e frumos la chip şi la minte, e se. . 
ducător, adevărat 'moştenitor al sufletului ' nobil 
al Saşei ; având însă şi. defectele vieţii lipsite de. 

” „suport: moral, e uşuratec cu femeile şi sceptic. | 
Porţia, dimpotrivă, e o adevărată dacoromană, | 

_- fata părintelui Moise. Lupu, omul plin de amin- 
tirile. vieţii dela Roma, plin de încredere În vir- 
tuţile rasei, impresionant nu numai “prin vred-., 

-nicia lui sufletească, - ci şi prin felul - înţelegător 
cum judecă progresele realizate peste Carpaţi 

„în scurta” evoluţie a unei “jumătăţi de veac. Ti. : 
“nerii pleacă în călătorie de nuntă la Roma, unde 
fata. lui Moise Lupu îşi regăseşte idealurile şi în 
liecare piatră: vede o urmă a gloriei străbune, . 
Dându-și, de altfel, seama că Alexandru n'o. iu- 
beşte, se retrage în sine şi nu-l priveşte decât ca 

„pe un tovarăş de drum, căruia îi spune: „dom- | 
nule“: Deşi situaţia echivocă solicită analiza, au- 
torul nu intră însă în mecanismul sufletesc al Por- 

". ţiei,pecare ne-o zugrăveşte global ca pe o fiinţă . 
eroică hotărită să nu ceară nimic vieţii şi care. 

- ÎŞI înțelege situaţia fără a i se împotrivi, dar păşeşte 
mândră cu îruntea sus, Apropierea . tinerilor se 
face, totuşi, pe încetul, după cum era şi firesc. 
La întoarcere, Porţia ' vrea să-i arate soţului ei: - 
cucerit frumuseţile şi durerile Ardealului. Oprin-! 
du-se la Sibiu, se duc la Mitropolit, . care -îi în- 
tâmpină cu vorbe înălțătoare şi apoi pornesc la. 
Sălişte. Partea ultimă a romanului - consacrată: 
aspectelor vieţii „ardelene, locului, oamenilor, obi- 

bă
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ceiurilor, e scrisă cu o bărbătească- dragoste | 

" „pentru această rasă viguroasă: o - 

„Pe locurile acestea despădurate, scrie roman- 

cierul, se 'întindeau altădată codrii înturecaţi ai * 

băştinaşilor,. gorunii, paltinii şi stejarii, din umbra 

Gărora ieșeau triburile vânjoase. ale Costobocilor, . 

ale Carpilor şi Teuriştilor, mergând.să moară, sub | 

“ochii taraboştilor lor, pentru . apărarea | pămân- : 

tului Daciei; pe locurile acestea se izbiseră ei 

de frontul de granit al legioanei: romane, asur- 

zind văzduhul de urlete, de zângănitul lancei, de 
rânchezatul cailor; pe aci buciumase cornul din 

Sarmisagethuza, deşteptând? . ecourile Streiului, . 

văile Oltului. umplând cu 'îiori de ură inimile 

'... Dacilor, şi roşind de sânge apele. Au trecut anii 

Şi veacurile, s'au stârpit stejarii, au amuţit cor- 

" nurile. Dar din plămada sângelui “strămoşilor a 

„ crescut o rasă riouă, tăcută şi răbdătoare, al cărei 

suflet se înalţă sus, .în restriște, şi se pregăteşte 

.. pentru victorie. Salve ţie, viţă puternică de pe | 

malurile Tibrului, ce-ai răsărit în huma neagră .. 

a Carpaţilor şi ţie pământ credincios al Daciei. : | 

. „ce-ai păstrat virtuțile avite, salve“. | . 

Apoi tinerii se duc la Poiana, . trăgând dea- 

| dreptul la biserică. Inăuntru şapte sute de popo- - 

- rani; bărbaţii în faţă, femeile . în fund, iar ietele 

“ sus în balconul corului: 

„De când era el, “Comăneşteanu nu văzuse! 

„ceva mai frumos. Ciobanii aceştia adunaţi, la un: 

„loc, păreau. senatul roman de pe :vremea lui 

+
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camp a | 

“Appius. Claudius. Caecus gata a: respinge..propu- |. 
„.. “merile lui Cineas. Voinici, curaţi, cu :braţele re- 
„+ '"zemate în.bâtă,:: cu:pletele. albe,.. stau oamenii 

“drepţi, “ascultârid. sfânta. leturghie. Dela cojoacele 
 înilorate, ce le atârnau :pe umeri, până la opinca 

„puternică, ce-se înalţă la vâri ca un. vas plutitor, 
„ “totul era nou, alb. ca zăpada.. De. subt mâneca 
.„ răstrântă a cămăşii, 'ieşeau : braţe--vânjoase, ro- . 
„.. tindu-se -prin aer cu.o mişcare largă şi făcând! 
"semnul crucii... Se. îhdoiau: trupurile ': puternice: 
înaintea preoților, care slujeau cu glas' mare, iar 
“gândurile se ridicau către Domnul, întrun singur. 

„dor, dorul.renaşterii în „patria comună. Par'că, în 
„+ adevăr, pe fețele -acelea- bărbătești : sta. zugră- 
vită aşteptarea senină..a uşurării.. de jugul stră- | 

“ inului, sperarea hotărită într'o -vreme' mai bună, 
„când ciobanii de pe - Tibru se vor! deştepta pe 
„Văile Carpaţilor în nepoţii lor, - în. adevărații: şi 
“Singurii lor nepoți pe pământ... .. NR 
__Comăneşteanu,. mişcat de notele corului şi. de - 

propriile lui gânduri, îşi simţi pieptul “umilân. . 
„ du-i-se. de emoție. Dânsul cu -nevastă-sa-. şi. cu | 

d-nul .notar stau în stranele de sus, lângă cân-“ tăreţii bisericii. El se. întoarse :către Mia, între: . „„bând-o din: ochi. ce &ra „steagul românesc ce. - - atârna lângă o. icoană. lia răspunse încet: .... - — Acolo nu-l poate atinge nimeni.. - LR: „>. In adevăr, în “mijlocul! unui -părete :.alb, dea- “supra unei icoane de . aur; sta înfiptă. o bârnă „enormă, de care atârna,.ca:0o. pânză de. catarg, . 
>. a Ă 

.
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| tricolorul românesc, Ce: lucru ciudat 1 lu: Drapelul 

„ţării i-se păru pentru prima oară îrumos, îrumos 

Şi emoţionant, simbolizând -oarecum.- patria ne- 

"văzută: 

- Lumina. cădea piezişe prin. ferestre :. fumul ae 

| “tămaie: se. înălța în valuri 'către bolta templului ; 

| "glasurile corului -răsunau pline. de_ armonie, re- - 

petând. rugăciunea “"Românului: „Doarnne îie- i 

milă, ajută-ne şi ne: mântueşfe“. .- 

Era cu. adevărat un „strigăt - -al sufletului "« ce. 

Ş pornia din toate piepturile : : „Ajută-ne, Doamne!“ 

In rândurile” tuturor sta imaginea: ideală a unei 

| patrii comune, ce-i ţinea drepţi, luminându-le' viaţa, 

chinuită, ca 0 stea “purtătoare de veşti bune.“ 
- -. 

| “Rândurile aceste. ne “arată cu, ce intenţie e zu- 

| „grăvită viaţa” ardeleană. . şi de ce nobil: patrio- 

tism e, însuilețit scriitorul; autorul romanului: In- 

dreptări nu poate îi duşmanul „Ardealului, iar - 

cartea, în care “sunt atâtea pagini entuziaste, înăl- 

ţătoare, cu .tot deficitul său psihologic, e o carte .. 

„„ sănătoasă ca şi toate celelalte: ale“ acestui TO- 

| mancier clasic ) Da “ori; 

2 . . o , 

1) Adăugăm aici şi i următoarele două: 0646 publicate 

în Sburătorul: „Publicând: una din. scrisorile lui Duiliu * 

Zamiirescu, revista Convorbirile . literare face -un apel 

către toţi cei ce 'au corespondenţă. dela răposatul roman- 

cier pentru. a i-o comunica spre publicare.” Dăm şi noila -. 

lumină o scrisoare, în care scriitorul se zugrăvește destulde 

„caracteristic, „: 

4



Odobeşti, 21 Noembrie 1911. 
N 

. Siimate Domnule Lovinescu, 

- Intorcându-mă la ţară, arin putut citi în linişte studiul 
"D-voastră asupră 'a patru din romanele mele, Imi pare rău . 
că nu v'aţi întins şi. asupra celorlalte, Anna şi mai cu 
seamă Lydda. * RI Sa a 

Aşa cum e pusă chestiunea —-adică dovada de făcut 
contra oamenilor de rea credinţă sau '.pentru cei ce nu 
au citit lucrările mele, că aceste lucrări nu sunt nici, an- 
tinaţionaliste nici antiardeleniste — ea e tratată cu mare 
competinţă. Bine că .se mai găsesc: şi oameni de treabă, 
„Care să nu îie terorizaţi de comitetul ariviştilor dela Iaşi!,.. 

După cât am înţeles, însă, D-v. aţi dat dovadă nu nu- 
mai de curagiu, faţă de oameni nesinceri, ci şi de dezin- 

„ teresare, față de 'naivii dela Românul, respingând cola- | 
„ borarea remunerată la ziarul de peste munţi. - 
„ „Eu apreciez foarte mult această- bărbătească -hotărire 

de a nu ceda din convingerile noastre, atunci când simţim - 
că se comite o nedreptate suu se atacă adevărul. Dacă 
ar îi mai multă lume'curată la sullet, s'ar trăi mai uşor. 
Dar mincinoşii, ariviştii, toți acei. ce au “înţeles” că prin 
teroare se poate ajunge încă departe în ţara românească, 

“sunt legaţi între ei, şi cu atât mai strâns, cu cât sunt mai 
- lipsiţi de talent. Fireşte că talentele adevărare străbat în 
totdeauna ; dar uneori ele străbat târziu, şi adesea 'le iau 
inainte îndrăzneţii fără talent, ce sintetizează un moment politic sau economic... ... | Da „Eu, personal, nu mă tem de nimeni, decăt -de propria. „mea conştiinţă. Câţi oameni pot zice. acelaş lucru ? Din 

” nenorocire foarte puţini. .D-l Stere 'se ascunde după Ni- » canor şi muşcă de: unde poate. Pantelimon e mai sub-. 
țire la obraz. : . . _: -- Ra 
-Mă uit împrejur si mă înspăimânt de câtă laşitate văd. Laşitate, platitudine, încovoiare de şira spinării, minciună . / . . 

. ! pi .
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Ma = Sa ; 

şi î lipsă 'de lealitate.. Asta este marta cu care se specu-- 

- lează în piaţa. -Aşa că, chiar atunci când cineva nu îm... 

părtăşeşte în toate politica unui: bărbat ca Primul Ministru 

„de astăzi, d-l Carp răsare deodată, din mulţimea asta de 
pleuires, ca o raritate Si o „hrumuseţe morală . incompa: 

„xabilă. ... - ; 

a Vă rog dar să ştiti că! eu pun foarte mare preţ pe: un 
“om, care mai de grabă - renunţă la. o leată decât lao -. 

„ convingere; să ştiţi şi să luaţi notă. 

Al D-v. foarte, obligat, 
“ Duiliu Zamfirescu. 

n Finalul, în care 'scriitorul mă învita atât de apăsat să, 
iau notă de buna lui părere, depâşia. întru atât conve-” 

. E nienţele mele în cât relaţiile noastre nu aveau perspec- : 

„tive de continuare. Ceeace s'a şi întâmplat. * » 

lată şi a doua: notiţă : „Literatura română a pierdut po: 

“ultimul reprezentant ai generaţiei Caragiale — Coşbuc —. 

Delavrancea — Vlahuţă. Contemporan cu aceştia, şi întru: 
- nimic interior unora dintr'inşii,. Duiliu Zamfirescu le părea, 

totuşi, un urmaş ; a- ajuns mai târziu la notorietate şi n'a 

atins nici odată celebritatea. . Intre cauzele multiple. ale 

“acestei nedreptăţi: literare, notăm şi pe acea a caracte- 

„Xului operei sale, care-l împiedica de a figura în cărţile 

"de lectură, cum va împiedica, de” pildă, şi pe Jon'ald-lui 

Rebreanu de a îi publicat în extrase. Căci trebue să ac- . 

centuăm că în această, țară, în care puţini mai citesc li-.. 

 teratură română după ce au scăpat, de pe băncile şcoalei, 

" notorietatea vine de obiceiu prin cartea de lectură.. Acolo 

se perpetuiază celebritatea Latinei ginte, a Sentinelei ro- 

„mâne sau a dezolantei La icoană, fixându-se în amintire 

- ca modele literare ce nu mai. suportă | controlul. | 

Duiliu Zamiirescu a fost. înainte de toate -un artişt Şi, 

poate, unul din cei mai mari stilişti din câţi a cunoscut li- 

„. teratura română. Eleganţă, sobrietațe, noutate în expresie, 

„, amestec ponderat de arhaisme şi de neologisme,—sunt no- 

e DE 10
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-tele esenţiale ale acestui sti ce şi. -a destăşurat. volutele ar- 
. monioase într'o serie de romane. de valoare inegală, din 
care va rămâne, 'probabil,. Viața la tară, „prin echilibrul 
de realism şi de idealism, prin poezia pământului şi a. 
vechei noastre _Dboerimiţiubitoare de. pământ şi, mai ales, 
prin neuitata  creaţiune a Saşei. Acest stilist armonios; care 

_şi trupeşte avea linia apolonică, «prezinta însă, prin cine -. 
. ştie ce fatalitate, defectul . întristător al unei dezarmonii 
-suileteşti ; „greu: S'ar îi putut găsi un: om de o vanitate şi. 

„ „îngâmtare. mai insuportabile. Devenite azi fără nici'0 con- 
- secvență, 'semnalăm, totuşi, aceste defecte „pe . pragul 

groapei, pentru ca,. alături de admiraţia. pentru. artist, să . 
ne exprimăm “că o “egală sinceritate şi spaima ce re- 

a simţim î în - faţa a a tot ce: „strică unitatea morală aunui om“. 

- - PRR „1922, A | — 

 



“ Gala Galaction: 1 Suterinţile limbii, române. 2. D. Gala. 
Galaction şi limba. 3. Banalitatea „publicisticei“ „impre= . 

sioniste a d-lui “Galaction: 4: Literatura d-lui G. Galaction 

si critica doctorală a d- lui D. Caracostea, a 
e N 

- 1 „Pe când dintro tainică solidatitate” a vieţii 
a omeneşti unele generaţii se jertiesc în folosul urma- + 

 şilor, altele -:se: bucură numai de. roadele acestei 

“jertie.... “Am câştigat, “de pildă, drepturile . omlui 

„prin. îndelurigatele - -străduinţi. ale altora, după - 

cum am câştigat la. fel.şi dreptul | liberei cugetări, d 

Înainte chiar dea îi. avut o, cugetare românească. 

In “materie de formaţie a limbii am suportat, to. - 

“ tuşi, un.proces. de : suferinţă proprie: cunoaştem 

„patimile: limbii române, cuele cu căre a,îost ţin- 

tuiță : pe. cruce, sulița: centurionului și oţetul amar 

' “cunoaştem . luptele. din. jurul trupului ei:- dintre :- 

„cei ce-i oferiau paharul cu băutura fermecată ' a 

- „vieţii pregătită după formule mistice şi încurcate. 

_Braţele 'se întindeau; pâharele se “înmulţeau.; ; 

“doctorii i se perindau la căpătâiu. Unii propuneau : 

„0-primenire desăvârşită pentru înlăturarea impu- 

“ zităţilor. străine” târite de. veacuri în organismul
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ei. Latiniştii, de pildă, se încăpăţinau să elimine | 
părţile vii din limbă, pentru a -i-le înlocui cu - 
elemente moarte ; „trăiau, astiel, visul imposibil al. 

„unei existenţe de acum două mii de ani. Pum- 
nul îşi închipuia că. poate. imita” viaţa: de odi- | 

" nioară prin mijloacele ştiinţii. moderne, aplicând 
| „legi fonetice perimate. Alţii îi: “turnau. în vine 

„Viaţă italiană; cei mai mulţi, viaţă franceză, In 
ciuda“ atâtor experimente asasine, limba română 

"a intrat, totuşi, în. niatca. realităţilor, devenind o 
limbă ce răspunde” vremii şi întregei masse a po- 
porului . român, adică nici limba: imaginară - a 
făuritorilor de viaţă artificială, dar nici limba î în 
străinaţilor de sufletul naţional ; “jertiind evoluţiei 

Pi fireşti, nu trebue să ne închinăm. „orbește modei : 
şi onrupţiei « citadine, - 

N 

2. Acuni când limba. literară română e pe cale. 
de a lua un aspect aproape definitiv, nimeni din- 

„tre 'scriitorii . noştri nu o silueşte cu mai multă 
” tenacitate decât d. Gala Galaction, nu atât prin 

întrebuinţarea neologismului privit î în inutilitatea . 

, „lui cât în inesteticul şi, mai ales, în: “banalitatea - 
+ “asocierii. Cuvintele absolut sau. misterios, de 

„pildă, sunt: tolerabile dar expresia absolut: mis- 
„terios e o imposibilitate literară: Citaţiile ce vom. 

: face nu! privesc, aşadar, cuvintele izolate ci:con- 
siderate în structura irazei, în. repeţire, “în uzura 

“lor prozaică. Iată câteva exemple din Gloria Cons- | 
| tantini : » Tânărul Tudor Fierăscu, iubeşte pe Fi- 

- o Ă | N
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_lofteia. care, moare -„de. două gloanţe rămase ab- 3 

solut misterioase !!* In urma ei lasă “un copil - 
- „ce se afirmă cu totul . altfel” de natură...  indi- 

ferent la dogmă şi fără altă regulă de activitate - _ | 
: decât fantezia... „ Prin lipsa lui de aplicație era, 

printre codaşi...“ „Ajunsese, în sfârşit, - un' medi-. 
'ocru' absolvent de cinci clase primare... Preotul 

"= şi-a 'dat.cu părerea (!) -că e bun de seminarist,“ 
"Se duse însă la şcoala de meserii, în care „0 - 

- greşeală. gravă, venind în urma altor mai multe 

anterioare, i-a adus eliminarea din toate şcolile. - ” 
- statului“. Iată-l deci „un meşteşugar leneş şi in- 

- complet, deşi bine zidit. şi. rezistent.“ Mergând.la - 
Fata. aerului, : Constantin. simte -„0 revelație“ şi 

ar fi rămas în teatru dacă „o „somitate. “ambu- 

lantă nu i-ar îi:spus că nu are focul rampei în- Si 
sânge.“ Povestea lui Constantin alunecă | apoi. 

mai departe prin : germenul posibilităţilor... prin * : 
gânduri dezinteresate şi mai precise... lungi epis- - 
tole cu. un dictando ireproşabil... -cu.o. mătuşă - 

filozoafă, practică şi indulgentă, cu. respectoase " 

convingeri... care dăscăleşte pe Frusina, spunân-, 
du-i în concluziune (1)... Tânărul e într'o 'situație 

“ proastă din toate punctele de vedere... oarecare: 

"perspective... iluzii imposibile... o idee irealizabilă... 

O 'soluție . omnipotentă... „asistă cu stoicism la pre-  - 

gătirea evenimentului...  fraternizează sgomotos...! .: 

prinde ocazia .. curioasă... - prim-amorez în afară 
de cazul unei minunate transformări... îşi -des- . 

chide inima fără, rezervă (!) spunând, lucruri . :



N
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- văzute: prin” - temperarhentul lui: de:  paeuderini 
* litaria. Bi _- 

: Povestirea se clătină- apoi încetinel printre neo- 
- - logisnie şi : mâi. ales - vulgarităţi, -(îşi: dă:-cu pă. - 
": rerea...) şi prozaisme. (dih 'toate punctele: de Ve- 
„_dere...)' fără nici o frână. „Suiletul lui Constantin 

e: „imprecis: şi sugestionabil“, "lubind-o pe'- Fru- 
” sinica, lunecă în precurvie convinsă“ 0 el „Nu-şi 
mai bate capul cu “analiza situației şi “a intere- 
selor“ ci- merge înainte „conform legii destructive 

a sufletului său... Vechile. proecte erau un colb 
„iluzoriu!*. “După : asocierea acestui : ;colb ilu- 

„. Zoriu“. găsim şi expresia :-„afară de acestea şi în 
prealabil“ !....Frate:său. îl dojeneşte: »vârânduri | 
în ochi toată: viaţa lui de indolent şi de: aven-. 

-: turier.. şi_ poitindu.-l- să-l slăbească cu dragostea“. 
Constantin petrece : în „aşteptare - corozivă. şi 

„7 combinări istovitoare“. Nişte  „ilăcări-fecioare 
„cădeau în "velura: spumegândă şi - indistinctă şi 
_- se individualizau...* „Noaptea eră. compactă, dar 

“Constantin „ştia „perfect. ' direcțiunea“; Apoi: 
„Ceiace. pierdu,; definitiv pe Constantin, îu..;“ Tre- - 
"când în grabă” prin celelalte nuvele găsim : „Ne- 
încrederea şi. prevenirea mea“. Un suilet -- „de 0 

, discretă amabilitate. şi” de'o substanţă omogenă 
„ cu o taină completă şi Îugară“. "O „păreche- de, 

i oamerii: :»atenţi. unul pentru. altul “şi discreţi ca - 
nişte .diplomaţi...*“: Un om. mediocru. mulțumit ce 
prinde un debil pretext : un comision către Clara“: 

- Sau. „Prin. urmare în- toate călătoriile extraor-
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” dinare, la care: fantezia “mea “aprinsă: o asociă, 

- “Clara. participa cum s'ar .zice' numai în- efigie“: ; 

Sau :: Acest om îmi impuneă * “cu. însuşirile - lui - 

E excepționale. “Pe .nevasta. lui o iubeam în vid: i 

.pe el îl respectam pentru inima: lui francă“. Nu" 

-vela In. drumul: spre păcat merge apoi mai de- 

„parte. cu::„Ce. imbecil:am fost... absolut. nimic” 

“nu-mi-a permis să trag: vre-un: comentar“ ; :cu.: 

“posibilităţi pasionale.... palori de ametistă.., Omul. 

“îmi fu antipatic. şi:mi se păru scandalos de ser- . 

„viabil. şi de galant: Resentimentul. meu. îmi “ful: 

eră: prin. minte: câte şi -mai. “câte: -absurdităţi“ 

“Sau cu: „nuda certitudine -. un post egal în altă -. 

„parte... privirea: straniu : fixă “şi langoarea: ei... 

„eu, În definitiv (iarăşi |.. .). detalii -de.. nimic. îmi - 

reveneau CU evidenţă... =ştiam perfect. de bine că . 

> există 0. femee... -irigul se- lăsa“ irsinuant... e pe- 

- nibil să "analizezi :.: frumuseţea -ei- mă. intimida. | 

Şi mă descumpăniă ; -.. Sau aiurea: vulgaritatea : 

el a refuzat şi. refuză. categoric“: Pildă de pro- . - 

zaism.. şi de, banali tate: ps Erau 'domnişoarele 

“pregătite în particular şi. care. veneau “acum .să 

„depună, examenul. la şcoala statului. Una'din ele, . 

- văzând că. locul al doilea, din banca mea. era: 

liber, binevoi să se: aşeze. lângă -mine. Tânăra i 

persoană care mă onorase cu vecinătatea ei eră... 

- Urmează apoi: într'o - sarbădă proză de prăcti- E 

“cant. de: tribunal, “când “nu “lunecă .la erudiție 

_ uşoară: „păr: inextricabil: împletit ; eram: din ce 

. în:ce mai agitat... ; “îmi: “auzii, numele pronunțat 

REP . 

o ou
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de -vengrabila barbă albă...; ; supliment de laudă ” 
+ Publică..... Sau, în- alt loc, această întorsătură - 
Îranceză : „dar lăsaţi-mă să vă inărturisese po- 
vestea aceasta...“ (1) Sau: „Badea eră. un frate . 
“mai mare, „complet indiferent, care profitase, cu 
stăruința prostului, “de situaţia lui! avantagioasă“ . 

“In aceiaşi Dela noi, la. Cladova, găsim: „Bori- 
_voje iritată de atâta nesucces.. 3 se întoarse cu 

SU + fermitate... * Cugetul .lui popă Tonea, care sus... 
„ Pendă“. lată câteva rânduri despre. moartea - 

Borivojei : „Din pâtul. alb şi imobil... răspunse o . 
- exclamaţie prelungă... Borivoje se agită... Şi preo- - 
„tul s'a recucerit... condiția a. tot divină a reli- 
giei lui Isus Christos.“ Sau: —'„Unde eră şcoala 
unde se învăţă. această. meserie incomparabilă.* 

"Şi, acum, câteva pilde. de. lipsă: de. gust. literar. 
" Fiind vorba de' nişte bani de aur: „Două sute 
de ochi de' stele de mărimea întâia. O astiel 

* de * preciziune ştiinţitică atrăgea automatic” În 
. Moara lui Călifar următoarele - rânduri : — „Stoi- 
cea aruncase prin  toată- casa ochi de vultur ŞI. 
porunci de mâna a doua.“ Aşa: dar stelele sunt de 

„ mărimea întâia, iar poruncile . de “mâna a doua... | 
Sau în alt loc: — „0 nenorocitul 1. de aş puteă - 

“ 

“să mor aici la: răscruce să nu mai voesc să mă - decid nici spre stânga, nici spre „dreapta.* . 

3. Inainte de a trece la : valoareă literară a 
operei d-lui Galaction ne vom opri. puţin şi. la 

„ latura, „activităţii sale publicistice, de caracter | im-
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presionist 'Diveis apreciabil, immpresionismul n'a are 

nevoe de un bogat: iond sufletesc, de .o .con- 

cepție,. de-o putere. de creaţie, 'dar, are -nevoe.. 

-de alte însuşiri, fără de care nu mai e literar.. : 

El zugrăveşte anume în marginea vieţii curgă-. .. 

toare -icoane repezi şi: fugare, jocuri de - lu- 

„mină. şi de umbre; :e arta de a- închide în 

 câteva' linii. o siluetă nhotărită ; însuşiri, » „de altiel, 

ale rasei noastre, isteţe, vioae, artistice, fără răb-.. tai 

. dare, şi fără adâncime,.r rasă. iubitoare, de lumină, Ş 

de. simplificare până la unitate: Impresionismul - 

e, deci, una, din 'expresiile ; caracteristice ale li-. i 

- teraturii îranceze, în care roesc sutele. de cronice, - 

„spirituale; şerpuitoare, zâmbitoare şi limpezi, trase 

în marginea unui. îapt neînsemnat al vieţii, ce- 

rând puţină, fantezie, o cultură întinsă dacă. nu şi 

adâncă, un zâmbet muiat într'o lacrimă, un sbor 

grăbit deasupra: lucrurilor. mici pentru a se ri- 

“ dica apoi la-idei: generale, însuşiri avute şi de . 

Costache Negruzzi, cel dintâiu impresionist român, .- 

a“ cărui mână ageră . a” desprins: din cronica : 

vieţii. pagini artistic încondeiate, spirituale, lune- 

când între anecdotă şi “statistică, între. însemnări . 

'de călătorie şi îndemnuri patriotice, între. amin- “ 

- tiri de. copilărie şi . cercetări - filologice,. între 

„ foiletonism critic şi folklor. — pretutindeni însă cu 

măsură, farmec: literar. şi cu o uşoară atingere a 

” condeiului ; le-a 'âvut. în parte şi D. Anghel . sau - 

„le-a înlocuit: numai prin fastul fanteziei, cu ara- 

bescuri, jocuri. de. icoane, : „cuvinte. multicolore 

Lat i E a
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“.-. întro proză orientală; Lipsit: de aceste însuşiri, 
d. Galaction îâce, totuşi,-impresionism fără: simţul - 

i limbii şi fantezie ; scriind "despre. flori - (Tranda-. - 
firii, Nareişii, etc.), n'are: graţie; scriind despre - 
„evenimente, n'are -uşurinţă ;. evocând, n'are căl. 
-: dură; desvoltând locuri comune, n'are amestecul + 

de paradox ce le-ar învioră. Pentru a o dovedi, | 
„nu ne vom opri: decât asupra: : câtorva: articole, 
la întâmplare. lată, de pildă, -în Ad virginem re=- 

deuntem ce-i scrie d. Galaction unei fete întoarse | 
„de la Paris pentru: a: trăi câtva'-timp Ia ţară: 
„Te-ai gândit bine vreodată, - domnişoară, când. . . 
„.„svârleai, la Paris, banii'pe pălării, pe flori, pe par-. . * 
„Îumuri şi 'pe automobile, cum poate tatăl d-tale. | 

să-ţi trimită” bani 'd-tale, care.nu: eşti „unicul lui 
Copil20, E E 

„ Temă € deci un loc :comun,-pe care fantezia 
„Tar îi putut, totuşi, 'pietace în literatură şi chiar - 

„» în paradox.. D. Galaction n'are fantezie şi“ nu-e 
_“ nici un revoltat: =: cad lorga, "de: pildă, care 
„ar Îi scăpărat, blesteme: sângeroase..şi ar fi lovit - 

din bice de foc peste neomenia “claselor” asupri- 
„- toare. D; Galaction scrie placid: „Intreabă, însă; a 

„pe departe pe tatăl d-tale, vorbeşte cu admini-: stratorii dv., şi, mai ales, ai curiozitatea să desco- . „peri cine fabrică “marile venituri. proprietăreşti . ” în-țara aceasta ?;.... etc.“ Sau:. „Tatăl. d-tale şi . . marea majoritate a proprietarilor din ţara âceastă | „„„ca să poată să 'vă crească pe dv, odraslele lor - în lux; în automobile şi în ţara franţuzească fac 
_ E 2 Da A e 

E: . -
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cu. țăranii contracte rele. : Banalitate lipsită de, = 

relief artistic. Şi care sunt Sfaturile, pe care le | 

„dă scriitorul acestei ;„iecioare ce” se întoarce?“ 

lată câteva: exemple: : „ii scriu: lucruri: crude şi - 

ofensatoare ()... Aş vrea:— prin absurd —'ca. 

„d-ta să „nu semeni. cu ; „doamnele şi. domniţele” 

noastre 'castelane.” Când va fi'să- “primeşti pe 

țărani, îmbracă-te cât vei: putea: mai: simplu, 

piaptănă- „te' cu cozile pe spate şi ascunde toată 

armată d-tale de ilacoane, de panglici: şi de bo-: 

„tine... Roagă.. irumos pe : celelalte . doamne din 

casa dv..să facă. tot aşa, ori cel puţin să: se îm- 

brace “Gât se poate mai neinsultător 0...“ 

- Iată. cum: desleagă d: Galaction chestia: socială; 

dar nu asupra sociologiei. lui ne oprim; ci asupra 

. literaturii. E oare-literatură ?- Nu. Nu are: niciuna 

„din podoabele ce pretâc un'scris oarecare: într' un... 

scris literar. E oare. ziaristică ?-: -Nici . măcar -atât, 

deoarece. îi. lipseşte ' interesul; In alt.loc d. - Ga: . 

laction face. critică . literară; cu ocazia” Poeziei . 

lui. Eminescu: Deşi despre “Eminescu, după-cum . 

“ spurie autorul; „s'a discutat: suficient“ — fondul a: 

RE rămas: totuşi : „intangibil“ ; “deşi  „uzează remi- Ă - 

niscenţe“ sau . „facturi străine şi săvârşeşte inad- 

"vertenţe' istorice“ ;7el e un "mare poet al iubirii 

şi atunci: 'd. Galaction îşi. pune. o întrebare: 

„Au mai scris şi alţi poeţi” poezii, de iubire — 

NE pentru ce însă poezia lui” Eminescu subjugă atât 

„- de dulce 2* O, întrebare. “firească, în” rezolvarea 

căreia i un critiș. dogmatic ar ataca fondul, iâr un
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-” impresionist. Sar mulțumi. să. brodeze ghirlănzi 
"de îlori. D. Galaction nu e nici. una, nici alta. 

„. Rășpunsul: d-sale e banal şi fără literatură : Emi» 
„nescu a avut o viaţă nefericită, iar poezia lui 

e simțită, nu ca la: „autorii altor: poezii, care au 
“scris lucruri, pe. care nu le-au simţit : durerea lor 

e falşe, muza lor e fardată şi visul lor o fumârie * „» - nesulerită“, In Amintiri. de Crăciun, 4. Galac- tion vrea să ne evoce câteva sărbători de Cră-: „“ ciun petrecute la Cernăuţi dar-n'are nici culoare, „nici duioşie. El ne vorbeşte: de o. „respecta-. bilă familie: teologală“ —' din care însă „eX- 
„. celenta doamnă nu mai e în lumea -noastră pă- 

mântească condiţională, pe.când .soţul.e „de o discrețiune academică, pe care am. admirat.o în ”- vorba şi conduita lui“. Iată -proza neliterară, în „care d. Galaction. „a deprins “obiceiul. trist şi “prejudiciabil“ să scrie. In „Pentru slavă— pentru bani !“ iarăş un loc comun. „Nu e nici o ruşine „..„ casă'primeşti parale pentru munca ta de scriitor“, E ruşine să scrii însă ca.q. Galaction :. „Astăzi „banii guvernează lumea, chiar şi pe: monarhi, „Chiar şi pe poeţi“. Uneori d. Galaction ar voi să aibă fantezie. O scrisoare găsită în zăpadă nu. e însă decât o lungă încercare neliterară, într'o limbă supărătoare : „E ceva-ce ne desparte ire- mediabil: E prăpăstioasă deosebirea între condi- - Hunea mea şi. condițiunea dumitale. Automo- „+ Bilul plin de flori şi de insinuările calotriierului... = absolut convins... etc. etc“... E
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-D, "Galaction a început să publice crâmpee 
“dintr” un roman, din care 'cităm chiar din rândul 

„întâi al fragmentului - Intermezzo : „In câteva mi- 

- _ mute; această” frumoasă zi de lunie. schimbase. 
cerul ei“.- Un ei fără gramatică. Sau : „Intăţişările 3 

întâlnite "în 'cale-i ” împiedicau şi mai mult. şirul DE 
IE gândurilor lui“. Un lui fără gramatică. Gramatica 

lipseşte - numai:uneori ; limba însă mai des: +. 

-„Mai poate un: om de „conştiinţă să rabde şi 

“să. și poarte respect . sie-şi, mai poate el să se . 

“ considere ca om de conştiinţă, atunci.când aruncă. .. * 

„peste bord (11).*- Sau: — „Domnişoară Salomeie, . 
- ţi-am spus aproape în termeni proprii ( ID) că te. 

iubesc“, Sau: — „Imi dau seama prea bine că 
stoicismul d- tale nu'e.un argument improvizat, 

bun pentru cireumstanță şi sonfuzianea mea“ 

4. In mijlocul unui impresionism, excesiv. şi: sa 

-unei critice „latrans“, vom lua ca fir conducător, - 

„ în cercetarea valorii literare a operei d-lui Ga- 

laction, un exemplar rar .de critică doctorală.. E '- 

-vorba,: anume, .de studiul din Viaţa Românească | 

întitulat Un poet nou şi iscălit'de d. D. Cara- . 

costea, care a servit ca lecţie: de deschidere a 

unui curs. ţinut în fața studenţilor români dela. . , 

Viena. Găsind: talent; d-lui Galaction, . orice critic 

i-ar îi analizat talentul, :dar .un critic doctoral.. -:* 

“nu se mulţumeşte. numai cu atât ci îi „priveşte 

„mai întâiu opera: poetică în: perspectiva. „litera- 

-turilor sudest- europene 1 p“, Dela o -mare înălțime;
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“stăpânim cu privirea o intreâgă peninsulă. „Opera. | 
_poetică a "d-lui Galaction, scrie deci .criticul, în 
_ce are ea . mai caracteriștic —o0: „adârică inspi- i 
raţie religioasă unită 'cu. observaţia. „realităţii 
„obiective—se deosebeşte răspicat de literatirile 
- suddunărene,. în care:simţul pentru: partea. tran- 
 scedentală a. credinţii” şi pentru, problemele vieţii 

“ morale e foarte: redus. poate. datorită :formalis- - 
'mului; bizantin, dar mai ales scăderii "ortodoxiei - 
dela începutul. sec: XVI: încoace. „Mai înrudită ar 

“fi nota aceasta. religioasă. cu 0. parte a produc- 
„ ţiunilor literaturii ruseşti... Se. cuvine, : totuşi, să 
; amintim că în- viața, popoarelor. -sudesteuropene 
“această trăsătără. mistică- -ascetică- de .renunţare 
“a jucat: un mai mare rol, decât credem î în deobşte, . 
şi de bună seamă .. Teodosie din” Târnava sau : 

| vestitul patriarh” Evtimie. etc...“ Pornind de atât 
de departe, îi vine lesne apoi criticului „Să amin- | 

> tească . de - influenţa . hesichaştilor'“, .. citând pe 
“Murko,- pe. profesorul ceh Th; Masaryk, pe Vla- 
dimir. Solovjev; "pe Briickner .şi „mai ales însem-. 

- nata lucrare. a profesorului. berlinez . R. Meyer“. 
” Ar îi fost poate mai. „răspicat, de ne-ar fi spus: 
„teologi. d. Galaction, îşi samănă. nuvelele „cu. 

- citaţii din. Scriptură ; având, totuşi, un adevărat 
-. sentiment religios, a isbutit să-i dea cel puţin odată” 
„O expresie estetică —- fără. ajutorul lui Teodosie 

din Tânava, a vestitului patriarh Evtimie, a pro- 
 fesorului »berlinez“, şi -a „scăderii ortodoxiei dela. 
pînceputul sec. XVI. Pogorit dela a generalităţi asupra 

> . ' N
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iteraturilor.. „sudesteuiopene“, criticul se opreşte . 

asupra literaturii . române, în deosebi, pentru a 

„ne. da schema: luptelor. noastre : literare. Cum 

putea părea: d-l. Galaction - seninățăţii doctorale ' 

- a unui astfel de critic ?. Fireşte „o primă încercăre 

integralistă. de. împreunare : în .o 'sinteză nouă, de: 

elemente. şi direcți ce păreau. de neîmpăcăt“.. D. 

şi, totuşi, păsirând.. totdeauna contactul cu: „glia“. 

„Şi cu elementele „caracteristice trecutului nostru. 

“In alte privinţi se aseamănă şi cu, Jbsen.::.„Cum:- 

. Ibsen, în. prima--lui. fază trecea în alegerea ele-- 

-. mentelor,” personajelor,. dincolo de hotarele. țării ” 

- ui, căci o- simţia făcând. una. cu "nord-vestul; 

tot astfel scriitorul nostru. introduce în plăsmul- 

„rile lui figuri şi. situații - menite. să. întregească 

icoana vieţii "noastre, în : “cadrul ei. antropogeo- 

* grafie“. —Cu alte. cuvinte : pentrucă . în. nuvelele 

d-lui Galaction. sunt un turc, un bulgar, un grec. .. 

„„sau o sârboaică, d, :Galâction devine: un -ade-_ E 

i vărat „sudest-european“, care „intregeşte. antro- 

pogeografia'“ „noastră, pe când Ibsen, e-un „nord- o 

- vesteuropean“., Sa e 
Pe i | PR 

dlui: “Galaction... Moara”. lui: Călifar e singura 

-lui nuvelă scrisă până la urmă într'o limbă vi- - 

guroasă, „estetică, adevărată „creaţie ca proză, 

7 

.* Galaction: e deci sinteza literaturii, noastre: „ro-, - 

-  mantic În.se cutare : realist . cutare; simbo- - 

“list în... cutare; adesea. moderi, profund înoderă. 

Sa me. „pogorîm acum. -la . “analiza . literaturii . NI
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- deși este clădită | pe o falsă concepţie... pitt 
de taina morii lui. Călifar,: despre care se spunea - 
că e. Satana, îlăcăul Stoicea voeşte să intre argat . 
la moară, dar Călitar il îndemnă să se: spele mai - 

. întâi cu: apa -din iaz. Trecând-o pe la ochi,el . 
» visează -un vis -îrumos, din care; se trezeşte iarăş 
bietul copil. de pripas: ce era. Mânios'pe morarul 

: ce-l privia batiocoritor, Stoicea' sdrobeşte. capul: * 
Diavolului şi 'se aruncă şi el în apa iazului— basm 
“popular - cu. diavoli,. ce se prefac: acum . în: mo- - 

" râri,:acum. în cârciumari, acum în motani, căruia 
scriitorul i-a păstrat nota: fantastică până la sfâr. . 

“şitul. său patetic şi sobru.,- Povestea' sutere însă . 
de pe urma. celei mai caracteristice lipse a d-lui 
Galaction, 'anume de lipsa unei concepții. unitare, 
a unei tonalități unice: Neavând încă o persona: 

- litate hotărită, el pluteşte printre, cele mai ielu- 
- rite genuri literare— fără a reuşi să facă „o. sin- - 

teză“; In Moara lui. Călifar, pe un tonă de tan 
tezie populară, -e şi un supărător epizod inspirat 

„de fasciculele: romanţioase. Visul lui Stoicea -des- 
” ..cinde din colecţia romanelor de sensaţie. Bietul 

aa din vis, strigând :, 

flăcău îşi închipuise în “vis: că, ucizând o ursoaică; 
scăpase dela moarte pe Domnița Tecla. şi. că 

„ boerul' Rovin (Rovin şi Tecla !) L-a. făcut apoi 
„ginere ca în Maitre de 'forges, avână „castel, 

”- copii şi nevastă: frumoasă, Sosesc însă “Tătarii. 
Aruncând „ochi: de. vultur. şi porunci de mânaa 

" doua“ şi Piegatindu-se, de. luptă,” el se: “trezeşte 

A 

RE
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— Tecla mea ! i “copiii mei ! 7 casa mea ! fă 

Ca un nobil conte ce ar striga : 
„— Contesa mea ! Vai,. scăpați pe. nobila, mea 
contesă ! - | 

Să vedem cum. se oglindește în: mintea criti-" 
cului „sudesteuropean“ această - poveste. Fără 

ajutorul: „profesorului: berlinez“ R. Meyer... şi al 

- lui Murko, criticul crede în valoarea estetică a 

-- visului lui Stoicea. „Motivul omului de jos, care - 

prin fapta lui” ajunge să capete mâna, unei prin- 

cese, îl găsim. cu. oarecari "modificări şi în Der “ 

“Traum ein: Leben al lui Grillparzer. şi la scriitorii . 

romantici, tocmai . în povestiri fantastice cum -e 

bucata de care. ne ocupăm“. Niciodată însă la 
băetanul Stoicea—şi cu domniţa . Tecla! Fireşte . 

că de aici încep citâţiile pe. tema visului întea- : - 

"tru: Lope de Vega, Calderon - şi Farinelli—şi să 

nu se uite şi docentul vienez Dr. St. Hock. 

Nevăzând ceiace e, criticul „sudesteuropean“ 

trebue să 'vadă- ceeace nu .e: el vede deci în :- 

„vis o „concepție poetică a deşertăciunii, care e 

"una din notele . ce apar. mai des în literaturile * 

„esteuropene“. (Vezi şi. Dietrich, op. cit. Cap. 

IV). In câteva clipe, îlăcăul Stoicea a gustat în, : 

scurtul lui vis din „deşertăciunea fericirilor lumii . 

acesteia“. „Nimic. mai potrivit, deci, decât ca la - 

moară lui Călifar să capete conştiinţa că bunurile 

lumii sunt spumă, vis“. In adevăr, să te, visezi 

„soţul doniniţei: Tecla şi să te trezeşti apoi bă- 

iatul Stoicea! Dar. deşertăciunea e „premisa iun-
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' damentală a „conceșiei creştinistnulu „D. Ga- 
„action e, prin urmare, un scriitor creştin. Morarul, 

__ moara, iazul sunt „elemente simbolice. lată cum. | 
prin această bucată simbolul: capătă în proza 
noastră dreptul. de cetăţenie !: !*+ Nici nu se putea o - 
constațare, mai „Sudesteuropanăr“ în țara, Mioriţei. 

“Nu vom intra în amănuntele celorlalte nuvele- ; 
- ale d-lui “Galaction; urmărind. pas cu: pas şi pe . 

ctiticul. „sudest-european“. Vom: arăta numai în . 
câteva trăsături irealitatea” «afirmațiilor. sale, Ia 

„ Ca:parte. descriptivă, Copca: Rădvanului eim- 
presioriantă; dar romantismul copilăros al, fon- 
dului e: isvorit din cel dintâi volum de „Poves- 

- tiri“ al d-lui. Sadoveanu; în care un țigan. se 
| îndrăgosteşte de stăpâna lui, Cele câteva pagini 

"ale. finalului, . unde ni, -se zugrăveşte cântecul. . 
“lui Mura -şi înecarea rădvanului,. cu. îndrăgostiţi 

în. Olt; plutirea vioarei răsunătoare. pe, apele. 
Oltului; descântecul: “Vlădicăi de Râmnic; ples- -, 
nirea, înstârşit, a vioarei şi găsirea î în Oltul des- 
vrăjit a lui-Mura şi a Olenei. îmbrăţişaţi — aruncă | 

- 0 notă fantastică de: basm, elementul cel. mai 
| caracteriştic al talentului, d-lui Galaction. Criticul 
„sudesteuropean“ găseşte, fireşte, dragostea. țiga- 

- - nului: ca foarte naturală, iar. sfârşitul ca:0 în- 
: cheere. „încărcată cu note de. prisos, exagerate“. 
Nuvela Trandafirii, când nu e O încercare nelite- 

N rară, e „proza . sentimentală a .unui .. începător; ” ă pentru oritiouil „sudesteuropean“: -e > înșă, “sun. ju- 3 
- E
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vaer, caracterizat 'prin-o > psihologie: fină; “adâncă - 

şi prin::o poezie discretă. şi' suavă“. Şi Gloria a 
_-Constantini prezintă o: sângeroasă: rănire: ailimbii a 

româneşti:;.ca îond, o povestire de un realism: ne- .. 
literar;;d.: Galaction -n'are- darul observaţiei i inci- 

zive. Din cele 50 de „pagini, -nu -se -poâte citi 

decât una - singură, . “care, rău: scrisă de “altfel, . . 
ne -dă':patetica viziune” a 'comorii “găsită: de - 

Constantin ; scriitorul“ reuşeşte “încă - odată. în 

poezia. fantastică. - Pentru-- criticul „sudest-euro- Aa 

pean“, în această: nuvelă neisbutită, „Ni se destăi- 

nueşte o latură nouă a acestui „complet : talent: - 

„povestirea curat realistă, în- care soarta - perso-" „o 

najelor :stă-:sădită; în “propria - „lor fire, .care la: 

rândul..ei este un produs: al atavismului. „In nu- - 

“ela In drum spre păcat câteva; note 'de boezie.:- 

'se pierd: într'o amară: proză.. neliterară.: Pentru -- 

“critic, . „e. remarcabilă. această “nuvelă prin. gra- 

daia firească a fluxului şi refluxului iubirii; prin” - - 

tabloul. idealizat, al judecătorului“. — dar tocmai 

această. spălăcită idealizare - a judecătorului. ca şi 

a Clarei izvorăşte din lipsa de:observaţie a'au-. 

torului. Vom: mai aminti şi de. nuvela De la noi 

la Cladova: Tău povestită” (momentele povestirii 

nu sunt într” o succesiune firească), rău scrisă, cu 

o idealizare a Borivojei,. care îiu; poate! ascunde. 

- lipsa de analiză sutletească;- De-la noi “la  Cla- 

dova €, totuşi, poate, cea mai puternică” poves- 

tire a “d-lui. Galaction, prin, “figură, părintelui 

„* Tonea, Sbuiciumul lui sufletesc, lupta, în: care: se 

- pe . ÎN: 1 ae .. E -- î 
3
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sbate sunt, în. adevăr, patetice,. deşi zugrăvite în 
„chipul cel mai lesnicios,. adică. prin -. monolog. 

„. Sfârşitul mai -ales e măreț: trecerea: Dunării a 
___popei, cu sfintele taine în sân, e o pagină: biblică, 
simțită, instârşit,: şi de -criticul „sudesteuropean“;.. IN 

cu ajutorul lui Iagic, care a scris cândva despre | 
Dunărea, în .„ Archiv fir slavische Philologie“ şi | . 

„ a fatalului profesor berlinez R. M. Meyer, unul - 
„din cei. _mai “buni. cunoscători .ai literâturii - 
europene“. e, 
Intr'un cuvânt, d. Gala Galaction nu are O perso- 

nalitate artistică încă.deplin! formată, ci e punctul - 
de ciocnire. a mai: multor elemente: divergente. 

“Fără simţul limbii şi al stilului,. în.mijlocul unei - 
literaturi inegale,. ne-a dat şi pagini patetice, 

 isbutind, mai ales, în poezia fantastică, ridicată 
„uneori până la un simbolism ce. lărgeşte: poves-" 
tirea şi în anumite analize, morale. cum: e, de 
pildă, lupta între iubire şi datorie, teză creştină 

"-. pusă însă de câtva timp-cu o. prea mare stă-. 
ruință. Cât despre criticul „sudesteuropean“ 'e la 
primul său articol. Va vedea mai târziu că pentru 

“a face critică nu te ajută .nici profesorul „ber-.: 
linez* Meyer, nici . Vesselosky, nici. Murko, ci 
numai intuiţia, critică ; — după: cum o spune şi: : 
docentul miinchenez Schmidt” în nu ştiu ce 
„Untersuchungen“ 1); . .- 21915, 

1) Pentru evoluţia viitoare a acestui “critic “et, Critice, 
| V, p. 66— 77. şi Istoria * literaturii române contempo- „Fane, VOL JL e A



Anexe la revizuiri: revizuiri .morale prin încercarea 
de foc a 'războiului. 1. 'Storţarea unanimă. a „Poporului 

mostru. 2. Literatura războiului. 3.. Factorii morali ai'răz-, 
boiului. 4. Carpaţii. 5. Linia Siretului. 6. Războiul - gene- 

rator! de literatură. Ie „Jainica „Moldovă întâmplare. 

| ” Acestor revizuiri "de "valori ' literare începute . 
în 1915 le.'mai adăugăm. ca “simple anexe şi 

câteva: consideraţii de. revizuire morală scoase 
- din spectacolul tragic al neutralității şi apoi al 

războiului nostru; Nu credem “fără însemnătate 

„precizarea. atitudinii 'uniora „dintre ' scriitorii, cu | 
care ne-am ocupat: în acest volum, în momentul 

| istoric, al formării unității naţionale: Pentru atmos- 

| ferizare - începem prin” reproducerea a câtorva 

„pagini scrise: în - această - epocă, îie “pentru ' a da' 

.-
 

icoana îugară a slorţării unanime a poporului. - 
-_ nostru, fie pentru a indica . obligaţiile: literaturii”. . 

şi ale scriitorilor iaţă de. un, eveniment atat de 

- considerabil. n . 

“1.In oraşul Focşani, în : căre: ma prins! mo-. 
“ biizareă, trecea : de o săptămână, pe * “sub gea- 

.z ..
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“ murile casei, un lung şirag. de care; treceau zi” 
- -. şi noapte boi cuminţi rumegând filozotic, “treceau 

„căruțe. ci. sprinteni cai de. munte sau cu „greoi. 
cai normanzi, răsunându-şi lata lor copită, treceau 

”stoguri întregi. de. fân presat, treceau “mormane 
“de pâne, treceau boi. dejuigaţi şi.cai în libertate.” 

„Se: desfundau satele; câmpiile şi munţii pentru. 
“a duce 'spre fugara linie ferată toate bogăţiile: 
'rodnicei, noastre. ţări, Inaintea boilor mergea ţă- 

-. ranul-cu: pasul .rar şi. cuminte,. cu' liniştea lui 
atât de netulburată încât,“deşi mergea la: război, 

"ai fi'orezut că merge:lă atat, că' săvârşia unul 
„din acele! gesturi 'simple Şi solemne, prin care se 

deschid „vinele. pământului. darnic. Cum nici. o . 
„emoție nu i se citia pe faţă, nu puteai să nu te 

„ întrebi de' unde venia această linişte. simplă 2. 
„Dela strămoşi: gestul lui era. un gest ancestral. * 

„+ Tăranul-român n'a făcut numai gestul .sămănă- 
„- “torului cântat de, poeţi, ci-a tăcut. şi. gestul sol- 

” datului ce. merge la război, „Pe uliţa, pe care - 
- trecea lungul şirag al căruţelor, al boilor cuminţi, - 

».. al.cailor; mărunți şi âl țăranilor liniştiţi, â' trecut. | 
- îndelungul veacurilor acelaş 'şirag nesfârşit ; alţi - 

„ “oameni, aceiaşi rasă, acelaş dispreţ, de . moarte,. 
acelaş. fatalism în privinţa . „scrisului. soartei“, 
acelaş simţ .al, datoriei, 'acelaş eroism. simplu... 

„ Drumeţii.. de “acum. erau' fantome desprinse” din . „+ “umbra istoriei pentru a mai săvârşi încă odată 
gestul strămoşesc. al jertiei de. sine şi -al -iubirii 

"de pământ. Cântecul legănat al. clopotelor. i-a:
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: chemat lă: război; “după cum odinioară îi cheima' 

“uciuinul lui: Ştefan cel Mare: şi al tuturor Voi- 

„_Wozilor. Părăsind brazda. începută, țăranii, întot- 

- ceau boii spre chemarea“la: arme, plăeşii se sco-, 

”, borau dir munte, "muncitorii veniau- 'de: pe ogoare,. 

siraplu, mergând, 'astiel, să-şi împlinească a doua 

„menire a- lor “apărârea împotrivă duşmanilor. | 

za : 11916. - 

Să 2, „Odată « cu infiltraţia armatei române- în ii trăi. 

"-silvania prin” potecile: Carpaţilor, soldaţii au pus - 

piciorul în Braşov, locul de :refugiu al: domnilor | 

şi boierilor. pribegi, în Făgăraş, vatra Ţării româ:, IIS 

-meşti, în “Şălimbarul lui. Mihai Viteazul şi în 

Odorhei... In această anevoiasă trecere: a Carpa- 

 ţilor s'au săvârşit, de sigur, multe acte de eroism 

'individual:sau colectiv, : fapte mici 'sau 'mari' me- 

_nite' să se prăbuşească în noaptea evenimentelor 

| lipsite de, istorie. Fără Homer, î însuşi Achile:n'ar îi * 

„fost Achile, ci unul din miile de eroi, care au trecut 

pe. pământ ca: umbrele“ din lipsa. povestitorului. N 

- “Imdărătul unei armate se cuvine, aşadar, să so- - 

- sească”şi: povestitorii. “Cum: avem literaţi,- i istorici - 

şi ziarişti, e în putinţa noastră : de a înjgheba o 

i „literatură războinică potrivită şi cu nevoile noastre 

„Sulleteşti şi cu "documentarea viitorimii: 

- Faptele. soldaţilor noştri cer un' ochiu, care să - 

“ 16- vadă şi uri condei, care să le îixeze,. pentrucă 

- numai un artist le poate insutla caracterul eter- 

nităţii, dându- „le viaţa amănuntelor şi a, pitores-
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“'cului, numai. el poate culege tot ce-e "semnili- - 
_cativ,. vorba expresivă, gestul. simbolic ce s'ar. 
pierde : în vălmăşagul atâtor gesturi, "epizodul 

mai siggestiv ca descrierea - strategică a unei . 
mari bătălii. In colaboraţiia” tuturor forţelor: na- 

„_ ționale ale războiului, nu trebus, aşa dar, uitată 
nici torta, :pe care o reprezintă artiştii. O. epopee 
n'are 'nevoe numai de braţe: făptuitoare,. ci Şi de. 
pupila cuprinzătoare şi de. talentul. de a povesti în ' - 
cuvinte definitive lucrurile văzute şi trăite. In 

| „afară de certitudinea sobră a. comunicatului, mai 
__e nevoe şi de chenarul viu şi cald al „comenta- 

torilor., | | : 

Indărătul frontului mişcătoi al armatelor noastre -. 
mai e şi lumea civilă. rămasă acasă ; ; între_ea şi -- 
armata de operaţie s'a tras, din nefericire, o zonă - 
militară, nestrăbătută decât de ştirile lapidare ale 
comunicatului ; s'a luat Braşovul ; s'a luat Fă- 

| găraşul ; Sibiul a fost. înconjurat ; Sa luat Şălim- 
barul... Nu ajunge: între țară şi ftont. trebuesc 
stabilite cu ajutorul scriitorilor cât mai multe fire 
de comunicaţie. Cerem; deci, 'Ca în urma“ armatei. | 

să se organizeze o literatură de război, "vie, caldă, 
hrana spirituală a prezentului şi documential vii. 

“torului, pentrucă numai, astfel Braşovul, Făgă- 
raşul sau Şălimbarul nu vor îi numai - nişte so- 
“norităţi indiferente, ci vibrații vii din ritmul Su- - 
iletesc al intregului POpor 1 român. | 

1916. |
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3. Războiul. nu se vaziină numai pe oameni. şi. 

muniții, de oarece, „pe lângă elementul. mate-. 

_-__rial mai e.şi elementul moral; dedesubtul mu-. ' 

-.- “miţiunilor revărsate pe toate câmpurile de luptă, 

“ dedesuptul " jertielor: omeneşti, e:şi un suflet, care 

“făcătoare de minuni. Credinţa în dreptatea unei . - 
se oțeleşte şi stăpâneşte . totul printr'o încredere” 

câuze, credinţa în. destinele neamului, credinţa - 

- în biruinţa îinală a. adevărului şi a binelui face! 

tunul să vorbească mai răspicat şi pieptul. ome-: 

_nesc să înfrunte mai cu îndârjire atacul: duşma- NE 

--nului, Din. fericire, siguranța. morală e cu NOI, în- : : 

_trucât nimic nu. poate îi mai legitim decât dorinţa 

unui popor de a viețui laolaltă în marginile sale 

etnice. „Mai târziu, când concepțiile vieţii de. 

“stat vor. evolua, va părea ca monstruozitatea 

unor veacuri de barbarie, sila ce se' face astăzi 

unor popoare de a trăi în formaţii nefireşti ; șa 

va părea o crimă smulgerea câtorva. milioane de - 

- “oameni dela. viaţa lor normală: şi liberă. De nu-i 

: nalităţilor, e unul _din punctele... luminoase. ale - 
încă o realitate primită de „toţi, principiul naţio- . 

“idealului “moral al “societăţilor viitoare, aşa că, 

> 

intrând în războiu, convingerea că ne luptăm şi 

"pentru progresul moralei sociale trebue să-ne : 

sporească puterile, 

Toţi cei ce ţin ur condei în mână în. împre- | 

jurările de astăzi au datorii faţă de patrie, ce 

trec peste. finalitatea 'artei, întrucât arta pentru



0 

“ artă este: o preocupare “de: 'vremuri- normale, iar 
vremurile de astăzi. âu' spart: cadrele - vieţii: nor: - male şi au: răsturnat: criteriile de”: judecătă., In - ,- 
clipa, în care se: pun;în cuinpănă: destinele. nea: . - mului: nostru, “ale Europei, şi poate şi ale întregei . 
“civilizaţii, nu' €' momeritul “unui frumos abstract; 
Cum sutletul' naţional se' sbate: în: cleştele: pro. - 

-* blemelor de "viaţă: şi de moarte, toate 'energiile 
„_trebuest îndreptate':spre folosul imediat al 'pa: | 

triei. E: în tradiția: noastră ca. scriitorii să aibăo -. 
- largă “parte în: mişcările mari: patriotice -şi în ac: 

tele ce au întărit” viaţa Statiilui nostru "modern. 
Finalitatea “scrisului în- clipa “de: faţă “nu. stă. în: . “emotia estetică, ci în 'valoarea lui -utilitară: şi. morală potrivită cu nevoile idealului nostru na- -. „„... -țional. Călăuzit de acest ideal,' am 'cătitat, ca” _. dintr'o datorie, să-adaptez critica cerinţilor lui; - - cuitoată nepărtinirea, dâr şi. cu' toată :puterea. | " de iubire şi de ură, pe' care 6 poate trezi sen- 
timentul primejdiei, cu toate. forţele înmulţite, pe 

"* care le produc''entuziasmul şi desgustul. In.vâr- * tejul nobilelor pasiuni;'al şovăirilor. interesate şi - 
al conștiinţilor 'scelerate, âm aplicât . disciplina 
criticei unor cercetări: de morală. literară” şi am. numit lucrurile pe: numele: lor, - Nu va. fi indife- ' rent pentru generaţia de mâine. de::a şti: în ce 
măsuri au răspuns "scriitorii noştri la datoria de | 
a îi tacla. de lumină “îndrumătoare -ă „conştiinţii 

„naţionale. a



ra 

Şi. acum acână lumina s'a: “Tăcut, ea. i trebue: apă- 
rată: de vânturile; evenimentelor: posibile; conş-. . - 
| fiinţa: “că-ducem-un război : drept trebue: 'să ne, . 

- ridice. „deasupra-oscilaţiilor: fatale unui război de: 
lungă-durată. „Scriitorii: trebue. să-şi îndrepte ac- 

. tivitatea 'lor. pentru a: “întări vigoarea morală a 
poporului - “nostru, - dintr'o - datorie patriotică ce - 
intră în tradiţa lor. Trebue ; înrădăcinată în“ suile- 
tele 'cele mai rebele conştiinţa că ducem un.război - .. 

drept, un război inevitabil “pentru destinele nea-. - 
mului' românesc. Imtâmplările luptelor: pot-fi ori- - 

“cum, dar, războiul. trebuia făcut cu toate jertiele : 

„ce-ar « cere, de: 'oarece. îri el-vedem. nu numai: pu- 

tinţa - 'de a; realiza. un' ideal naţional ci. şi prilejul 

'de. a.lucra pentru. progresul moralei sociale, de a 

a cărei tărie abstractă..se vor- zdrobi -armele ma-. 

“teriei. pururi” învinse; Scriitorii ce. nu-şi apără țara 

“cu pieptul, . au,: aşadar, un. larg câmp de «activi- 
“tate în direcţia pregătirii ei sutleteşti ;: prin, “scrisul” 

lor trebue să întărească factorii morali. ai războ- 
i iului, izvor nesecat. -de' energie. Ea 21916, 

Ta 

"4. Na. mai. sunț. . Garpaţii, 2 a. căror creastă săl- 
| batică . a: dominat: două. “milenii. „înțreaga : is- 

torie a... .neamului nostru:: şi în bine şi în .rău: 

. ne-a: despărţit, înstrăinându- ne unii «de 'alţii, ne-a . 
retezat fără milă în.două :. membre 'risipite ceau - 
“străbătut prin. toate vicisitudinile veacurilor, fău- 

. rindu-şi în. tăcere visul. unei. Uniri zădărnicite de . Ei 
acest spate- de: gigant ridicat: tocmai: în: „mijlocul



„Daciei străbune. -Şi, totuşi, în. vremuri grele, în văgăunile. lor ni s'a: păstrat neştirbită rasa,.cople- şită din toate: părțile de Puhoaiele  destundate „ale barbarilor hrăpăreţi.;, ae 

„De câte ori ochii arși de patima nostalgiei ai - iraților noştri se „vor îi ridicat, cu durere spre. zidul înalt al: Carpaţilor ? .De câte ori îl vor fi „blestemat că le-a închis orizontul Regatului Ro- " mân ?. Câte. gemete „nu vor fi auzit: Carpaţii. bă „trâni şi: silhui ?. Câte. rugăciuni desnădăjduite? >: Câte ameninţări neputincioase ?... . Nimic nu i-a mişcat, 'ci. au. rămas neclintiţi .. între cele două frânturi ale neamului ; de aproape o: mie de ani se „uită cu: nepăsare la: desti- nele -lor. deosebite. De doi. ani. situaţia lor: de-. . venise. şi mai tragică: „durerea : fraţilor “noştri, „morţi pe toate câmpurile de luptă, se izbia de: „zidul crestelor nepăsătoare ;. pe piscurile: lor:se -- „+ înălțau- tunurile. cezaro-crăeşti amenințătoare pi - vrăşmăşiei munţilor. li-se adăoga şi. vrăşmăşia Ri „înarmată a duşmanilor, seculari;.. ai 

„Şi, deodată, sgomot de război - şi, dela întâia - „ Veste, zidul lor inexpugnabil. a început să. tros- „- nească, iar printre crăpături au apărut baionetele . „_. înşiruite ale dorobanţilor noştri: . Din trecătoarea | " Prisăcanilor, din Valea. Bicazului, din trecătorile . : Ghimeşului şi a. Palancăi, din valea - Uzului, din. | trecătoarea Oituzului şi a: Jiului, din meterezele. ' 

v-
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lui Tudor, au. început "săi: se > scurgă deodată, la 
-un Singur;:semn, furnicile româneşti, 'dorobanţii 

uşori şi artileria grea. S'au năruit Carpaţii : printre 

„ Tuinile . lor' s'a infiltrat picătură “ cu picătură şipe : | 
„un front enorm oastea rioastră. li credeam duş- 
mani neînduplecaţi şi. Carpaţii sau arătat nişte - 

* giganţi bătrâni, care ne-au speriat de atâta vreme, .. 
„pentru a ne şterge lacrămile şi a ne îndulci du- 

rerea| In 'locul-.unui zid de despărţire, ei-vor 

- deveni deacum: înainte coloana vertebrală a unui 

„corp bipartit, solid organizat în: “jurul- lor... 

Eu „1916. 

-5. Ca printr'o veche constinţire istorică, ri răz- | 
bGiul ne-a curmat ţara în două prin. linia Sire- 

tului, la. care ru. se: gândise: nimeni înainte. 
" Fortiticaţiilor- -dela Nămoloasa-Galaţi, trecute de . 

mult în galeria curiozităţilor “strategice, războiul . 

” le-a. dat: -o, ciudată. realitate. inversă: în :loc:să 

„ne apere dinspre nord : au trebuit să ne apere din 2 

„Sud... i i 
„Ne urmăreşte, de. sigur, o fatalitate istorică. 

 Şease veacuri această ciudată linie imaginară, 
care nu are nici o "realitate geogratică, a rupt. 

“trupul neamului nostru: de: dincoace” “de Carpaţi . 

„în două frânturi tragice ;: un 'searbăd pârâu ne-a 
curmat cu un brâu: secular. Aceiaş . fatalitate, 

“acum salutară,. şi. în războiul de eri: ca prin . 

, “farmec, toată suflarea combatantă. a ţării sa N 

retras îndărătul. aceleaş linii imaginare. Ne. -am 
4 

a



„netrecut. 

Ă au E a 
+ 

găsit. jarăşi despărțiți în. două, sub. privirea ra- ': | 
„ pace:. a celor doi: vulturi, sub, „a Cărui: ghiară. . . 
“păream- destinaţi. să, cădem., Ceeace' nu. putuseră 

-.. dace veacuri de, cotropire: şi. de, încălicare a atâtor. . 
„neamuri: barbare,. era. să se. întăptuiască ; în . cei . 

_ doi ani, de. război, ce'.ne retezaseră. salutar: prin 
“acelaş ir. subțire. al, liniei Siretului. 

Şi, totuşi, linia Siretului. a rezistat, aşa. că, mi- 
nunea.dela Marna.s'a . întâmplat. şi la noi.-La.'. 
început, nu. prin puterile: noastre: sleite de dezas-.: | 

„._trul retragerii, dar mai pe urmă, „printr'o' retăcere, i 
"-- care poate îi privită, în adevăr, ca un miracol... 
„Minunea: noastră. :sa întâmplat- la Siret şi nici- - 
„odată sufletele româneşti: n'au fost mai tragic : 
legate - 'de 9 linie .bizară de sate. şi - pâraie, .ca 

linia ce pornia din josul “Galaţilor. pentru a seri--.. 
- dica „de: deasupra Focşanilor,: Odobeştilor: şi a.: 
Sovejei,. Luni de zile” am. stat cu ochii. Pironiţi. KE e 
pe. harța războiului; Ce destin ne fixase încă 

"- odată de această linie a Siretului ? Sunt puteri i 
Ii oarbe ce planează, “implacabil, deasupra. noastră... 

„Duşmanul : se apropia nestânjenit, de 'ai Îi crezut Et - 
că întreaga- iară se: „a .prăbuşi: sub lovitură. lui, - 

“şi, deodată, această „oprire , „neașteptată | „În: faţa. 
unui zid, pe care nimic nu te „lăcea. să-l crezi de 

iată. cum linia! Siretului a voit” să răzbune | 
Pe Te AA mă, 

veacurile de e despărțire, arbitrară şi ne-a despărțit ăi = 

DD i
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„de data această, de daşran.. Jumătate. din: fată ui 
a: căzut ; iiinţa legală a; 'ţării.a : rămas. însă .slo- 

bodă dincolo de. malul, ridicat. al răului... --Hula 

| trecutului se întoarce, în slavă ; din. funia ce . 
“gâtue, a devenit brâul. de. „doc -şi. de aur: puncte .- * 

de intern. şi de glorie, sate cuprinse in vălvătaia 

„incendiilor, şi a slavei,: pârae înroşite., şi imensul. - 
“rug.al Mărăşeştilor, pe „care neamul românesc, -! | 

recules din prima, zguduire a războiului, Ta înălțat - 

-ca.pe un ex-voto al. aspirațiilor sale ; salbă de - 
pietre, scăpărând deodată în irizarea obuzelor; 

„calvar al idealului naţional; cale lactee. a fap- 
“telor noastre eroice... iată linia Siretului, pe care - , 

"trebue s'o fixăm . prin monumente, prin- conser- - dă 
„_"vare :de ruine, prin comeraorări, ca „Pe o. „linie NR 

p 
de, puncte, luminoase. . E e: 

ao, 

6. Lângă trupul încă Viu şi cald al-războiului 
s'au strâns toţi doctorii literari... Din punctul de - 

vedere. ideologic şi - umanitar războiul : a fost o 
E primejdie, declară cei. mai - mulţi;. a. înjosit; pe 
“oameni, şi a: aţâţat pe unii împotriva altora ; „Cu-. 

getătorii cei mai senini.s'au: scoborit în arena 
- instinctelor de rasă; “de. ar îi trăit. însuşi blândul 

“Tolstoi ar îi: :propăvăduit“ noua. biblie. a urei; 
războiul a: “ucis partea. cea' mai bună: din: om, -, 

| .umanitatea,. şi, în schimb, _n'a creaţ nimic, de 

” oarece literatura de: război. e slabă. Din această ” i 
„destănţuire uriaşă de pasiuni n'a ieşit o singură-.
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operă în. adevăr mare, ci ne ami âles ci Opere: 
“de exaltare a sentimentului patriotic sau cu're- - 

.: producerea realistă a unor'scene de război, pu- : 
„ruri aceleaşi; din: tot ce s'a scris până acum, n'a 
țâşnit încă scânteia aşteptată zadarnic : de atâţia 
şi nici nu va ţâşni. E chiar de datoria noastră 
să reparăm.-ruinile războiului, închizându-i rănile ; 

_Să ştergem urmele. adânci ale ilagelului ce a - 
pustiit cugetarea -omenirii timp de patru ani, să 

„restaurăm lumea nouă pe temeliile „sale fireşti, 
-. Să.uităm că a fost război, înălțând din nou - 
„prestigiul idealului şi al întrăţirii neamurilor; li--- - 

teratura de război .e o_ revenire la instinctele 
- primare; din punctul de vedere omenesc, e o - 

o scădere morală; din punctul de vedere artistic, 
„a dovedit o inferioritate ce nu se poate tăgădui; 
războiul nu e generator nici de frumos etic, nici - 

"de frumos estetic... 

Fără a ne ocupă de justificarea etică a războ-. 
iului, ajunge să-l recunoaştem ca pe un fapt, din 

care isvorăsc cele mai mari prefaceri. sociale ; 
„principial nu este, deci, de admis că: nu poate:! 
deveni şi un obiect literar. Cei ce-l judecă din . 

i .. literatura de până acum, se grăbesc -în judecata 
lor, - de oarece adevărata literatură a războiului 

„nu numai, că nu va înceta, ci va. începe 'de abia „mai târziu. Cu încheierea războiului s'a încheiat. . „ Rumai prima fază a literaturii de război, care are şi cele mai puţine legături cu arta : literatura de.



i Aa 
natură mai muilt retorică, literatura de discursuri, 
de cântece patriotice, literatura de ură şi. de îm- 

- bărbătare, literatura: naţională de. finalitate a 'ac- 

țiunii, privită. din punctul de . vedere al artei, 'o 

literatură, fireşte, inferioară, - a i 
Războiul. a încetat. şi cu el vă dispărea şi a- 

ceastă - literatură tendenţioasă ; “pornită . dintr'o 

„necesitate, nu se va prelungi peste limitele acestei 

necesităţi. Nevoia de acţiune, pe care o simt unii 

artişti se va îndrepta spre alte ținte, aşa că ar: 
“Îi cu putinţă, de pildă, să avera o literatură. uma- ...-: 

” nitară: şi practică. In ondulaţia . universală, ori- 

cărei acţiuni e firesc, chiar să-i urmeze 0 reac-. 

țiune ; literaturii de:ură s'ar putea . să-i urmeze 

“o literatură de dragoste ;- luând coloarea vremii, . - 

şi aceasta va îi însă o artă caducă. 
a 

“Războiul ste înainte” de toate. unul din cele” 

mai: însemnate izvoare de inspiraţie epică şi, . -. 

deci, în cel mai.larg înţeles, -un “generator de 
îrumos estetic; Ce este Iliada decât o literatură : 

__de războiu? Ce sunt poemele indiene decât 

“exponentul literar: al penetraţiei arice în spre 

"sudul Indiei şi- al luptelor . seculare dintre: rasa 

învinsă şi: cea -învingătoare?--Toate epopeile an: 

tice şi-moderne trăesc din războaie, iar în timpurile . 

„de azi, dela Război 'şi Pace al: lui Tolstoi până, 

la literatura eroică. a lui Sienkiewicz, romanul de” 

războiu face o parte_ integrantă şi glorioasă . din. 

literatura universală, Nam intrat- încă în această
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fază epică a' războiului. Prea aproape de noi, li-. 
"teratura de până. acum, chiar când vrea.să fie 
epică, e mai mult. retorică- sau lirică; vedem. 

„mărit şi înmulţit ; scriem sub impresia încă vio- 
lentă a faptelor; nu ne putem lepăda de preju-. 
decăţi; fixăm momentele prin prizma urii sau .a 
iubirii Pentru o privire obiectivă trebue o .pers- 
pectivă; vor trece mulţi ani până' ce lucrurile. 
vor lua adevăratele lor proporţii şi până ce răz-. 
boiul va ajunge generator de literatură epică. 
Departe de a .crede, .deci, că literatura de răz- 
boi va înceta, ea nici n'a început. Abia” mai - 
târziu, războiul: va deveni. iecund, Şi 0.imensă: 

„- literatură de război 'se' va ridica în întreaga 
lume civilizată, aşa că, de nu vom avea 'şi- noi. 
Iliada noastră, vom avea. cel puţin opere de artă | 

„ în care epopea celor doi ani de luptă vafi fixată. 
sub. trăsăturile „eternității 1). n 

1) D. Corneliu Moldovanu îşi adună în două volume—: . . Sărbătoarea pâinii şi Majestaiea morţii — articolele” de război scrise în refugiu, .- e 
—.Tot de război! va zice, ridicând din umeri, vre un publicist, pe care războiul a început să-l obosească. . Şi apoi 'cu gesturi leneşe . şicu un uşor căscat abia stăpânit: a 

_— Şi aoar abia scăpasem de război! Scăpasem de tirania Marelui cartier general şi de domnia lui Prezan, scăpasem de Ruşi şi de teroarea svonurilor falşe. Şi acum pornim iarăşi” de la început:. apar amintiri, jurnale: de campanie, impresii sau simple articole scrise la adăpostul „unei mobilizări pe loc. Ajunge; nu mai :putem. trăi încă
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Moldova 2 ocupaţie. ruseşti. şi a! “exănteriaticiilui 

m'am gândit adese la Jalnica. “Moldovii “întâm= 
plare a bunului Vornic: Alecu Beldiman, . „ce-şi 

începea tânguirea de relele Eteriei greceşti că- 

zute asupra Moldovii cu: naivele versuri: 

„Ge nâicaz, 'ce osândire, vai mie, ce: foc amar,” 

Ce irăznel şi ce lovire, ce otrăvitor păhar ; 

Cine-a socotit vreodată, cine-a . putut pune în gand Na 

Jalnica țării siricare, s'o vază aşa curând 2. 

odată nenorocirile războiului chiar cână sunt înjepenite ! 
numai pe hârtie; să ne apucăm de altceva. . | Ă 

Domnul acesta obosit poate avea mai muite: întăţişări.. ă 

Dacă. soarta la făcut. prizonier din prima zi a războiului, 

d. C. Stere a avut grije de a'i-o corecta, aducându-l la: 

Bucureşti pentru a-l ajuta. în "opera de demoralizare a: 

spiritului public şi de cooperare la Mittel-Europa inami- 

micului. Dacă soarta nu Va dat “inamicului ca prizonier, . 

de abia a aşteptat epoca de aur a armistiţiului pentru. 

aşi revărsa ura de țară- în proza “pamiletară a unui ziar 

apărut cu subvenţia comandaturii germane din jaşi. Dacă 

Soarta Ya lăsat la Bucureşti, a “participat sgomotos la toate 

» comploturile antidinastice şi a terorizat pe cunoscuţi cu 

umbra Kaizerului. salvator ; trebuia să: batem" drumul Ca- 

nossei berlineze pentru a ni se trimite o odraslă imperială 

pe tronul ţării; am numit pe? tumoristicul. d. Pătrăşcanu ; 

sau, şi mai rău, s'a sculundat în lectura Bibliei pentru a 

scoate cuvintele arhaice cu. care să îndemne armata ro- 

mână la 'dezertare, în numele unui Dumnezeu ce a „îm-: 

blânzit« mânia * duşmariului : : am numit pe cucernicul 

"Galaction. Rămas la laşi, a făcut propagandă jilogermiană, Ă 

a împrăştiat svonuri alarmhiste şi a bârfit armata cu O per- 

| severehță internată : am. numit o duzină de agenţi ai 

2
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N =“ Bietul Vornic ni văzuse decât urmele prădă-. 
ciunilor bandelor '-lui 'Ipsilante.. şi. pietrele. abia 
'ciuruite de puştile Cu. cremene ale -Turcilor, şi i 
se păruse că ţara 'Moldovii -se „Stricase“, bând 

“acest: „otrăvitor. păhar* al răsmeriţii greceşti pe 
pământul moldovenesc... - --: î 

Ce ar fi zis însă bietul Vornic. de ar îi- văzut. 

“„Kulturii“ germane, 'care n'au decât cusurul de a nu şti 
"nemţeşte ;tincolo „mittel-europei« Şi dânşii ca şi d. C. Stere. 
Acest domn e obosit. Mai sunt şi alţii. Unii se sbat 
încă în ghiarele Curţilor marţiale ; alţii presimt că vor 

” ajunge tot acolo; cei mai mulţi au pe conştiinţă articole 
"din epoca . neutralității sau a: armistiţiului; : despre care 

_*'ar mai voi să-şi amintească. Deci: de ajuns cu răz- „„.* boiul, să vorbim de altceva. Iată "că nu vom vorbi de 
altceva. Război şi iarăşi război şi credem că va îi aşa încă „Vreo zece ani. Ce sa scris până acum e puţin şi nu e „nici la înălțimea evenimentelor, Vor veni alţii mai talen- - „taţi: decât .noişi vor scrie mai bine; va isbuti poâte cine | „.. m'a văzut războiul, dar va isbuti cineva. - | 
„. Printre alte etecte mari, războiul a adus după -el şi o „_ limpezire a valorilor morale în ochii publicului -atât de . des înşelat. Ţara: noastră era plină de moralişti, pe care războiul i-a clasificat detinitiy, iar ocupaţia germană le-a „demascat putregaiul moral. Galactionul ipocrit al Serii şi al - „... Libertăţii a ajuns, pe faţă, autorul faimoasei „chemări«, prin „> Care soldaţii de la Mărăşeşti erau îndemnați la dezertare. - Din torentul -de hârtie tipărită, cu care ne-am înfăţişat fiecare în cel mai istoric moment al neamului nostru, e bine să ne adunăm scrisul, când acest moment a trecut, . arătând, astiel, celor ce ne vor citi mai târziu, cum ne-am. “cinstit ţara şi talentul. -. 1909, = 

>
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răsmeriţa rusească pe bunul pământ al stirămo- ă 

şilor lui?. Nu câteva mii de eterişti trăgându-se 

grăbiţi spre. munţii Secului său spre Sculeni, ci .- 

„un milion de uriaşi polari. cuprinşi de molima_-" 

„revoluţiei bolşevice... Am: văzut sosind puhoiul 

măreț : al. soldaţilor. Ţarului : oameni ai stepei .. | 

sau ai tundrei siberiene, cazacii Donului şi tătarii - 

Crimeei,- soldaţi. din “Turkestan şi Vladivostoc... 

şi ne-am pus nădejdea î în “trupurile lor viguroase - 

şi în ochii-lor albaştri, în care Delavrancea, cu: 

câteva zile înainte din revoluţia. din Martie, citia | 

„credinţa î în Dumnezeu şi în Țar“. Despre credința 

- lor pravoslavnică pot povesti bisericile. jefuite, * 

despre credinţa în Țar -va. “rămâne * “posterităţii, 

mărturia celei: mai. sângeroase drame. istorice... 

- Şi i-am văzut venind, nesfârşit: zece îndărăt 

şi unul pe front, după cum.a: declarat-o minis- . 

trul de război, generalul Verhovski. l-am văzut, 

- instalându-se: în oraşele . noastre sărace, iniperioşi 

“şi stăpâni; i-am văzut, copleşindu-ne, înăbuşin> 

du-ne. Şi, deodată, revoluţia : steaguri, roşii, dis- 

cursuri, procesiuni, automobile blindate ce rugi- 

nise prin oraşele liniştite,- - agitându-se acum tru .!- 

faşe pe uliţi ca şi cum ar îi pornit, înstârșit, pe . .. 

front, apoi retragerile, dezastrele, prădare: şi jai, 

- armate întregi hălăduind: prin, sate fără, căpătâi, i 

- omorând oameni, laşii  împresuraţi, Fălticenii, . “ 

. “Botoşanii şi Galaţii atacați, "prăbuşirea - totală, - 

grozava umilinţă a - păcii,  banditismul lui. Ra- 

covski la Odesa, atâtea. pagini de sânge Şi. de 

 z
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„durere, care mau găsit nici măcar pana bătrâ. 
“nului Vornic pentru a. descrie adevărata. „Jalnica 
Moldovii întâmplare“... . 

„__ Si» totuşi, nu se poate să nu iasă “dintre iii 
Moldovii : povestitorul acestor zile de „durere şi 

„de înălţare. Trăeşte, cu siguranţa, undeva şi în 
„apa ochilor lui s'au oglindit adânc răsmerița Ru- 
şilor. şi bejenia norodului ce îugia de apropierea 
duşmanilor, şi tristele șiraguri de. exantematici 
ce luau drumul spitalului: sau 'al cimitirului şi 
schletul foametei bătând la :uşa bordeelor sărace 

- şi bocetele femeilor şi jalea satelor distruse şi a. 
„bisericilor prăbuşite,.. După ce va închide în pa- 

gini magistrale - tabloul tragic - al . suferinţilor 
„noastre; după ce va cânta „jalnica 'tragodie“ a 

" pământilui şi a oamenilor. Moldovii, a munţilor, 
din care. au - dispărut sălbătăciunile, a pâraelor, 
din care au dispărut "peştii ucişi de. granatele 
ruseşti, după ce 'va. cânta, catastrofa celor doi 
ani. de nenorocire — îşi va aduce însă aminte şi 
de razele de .buciurie ce au străbătut bezna, din 
care aproape nu se. mai vedea nici o ieşire... 
Căci am avut şi bucurii: mai “întâi marea bu- 

» Curie de-a pătimi pentru o credinţă “şi convin- 
„ gerea indestructibilă că nu ni se.impunea decât „-„0.răstignire vremelnică, după care avea să vină 
„.0 reînviere în apoteoza unei renaşteri _naţio- 
„nale. Cele mai mici semne de izbândă incendiau 

” „suiletele în iocul 'speranţelor : sosirea lui Albert 
“Thomas : şi a lui. Vandervelde, „10 -Mai. :1917, 

N
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“sosirea Ardelenilor şi a. Bucovinenilor: la laşi: c ca . 
voluntari ai armatei române. .: _ 

- Aşteptăm, aşa dar, cu toţii. pe acest Alecu 

Beldiman al -vremurilor moderne, cu mai mult 

“talent dar tot cu atâta dragoste, de ţară pentru 

„a descrie jalnica întâmplare -a acestei . Moldove. 

iubite şi. pustiite, înşirând: mărgelele- lacrimilor 

„oamenilor şi ale lucrurilor pe firul auriu al spe- . . 

„renţei, ce le-a prefăcut . într'o adevărată, salbă 

prețioasă la gâtul patriei noi. - RE 

a DE: . 1916: i
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Anexe la revizuiri : 1. Atitudinea. sciiitorilor fâță” de "război. 2. C. Dobrogeanu-Gherea” 3. loâ Al: Brătescu- - „Voineşti. 4. Gala Galaction. 5. Anexe la 'q, Galaction 

1. Deşi puternicul uragan al războiului n'a smuls - încă România în conilagraţia 'mondială, neutrali, conştiinţile nu ne sunt, totuşi, neutrale ci, frămân-" „tate de principiul „activ. al devenirilor, s'au. în- Ă vrăjbit : înainte de a ajunge la un război naţional, - “trecem, astiel, prin criza unui război civil. In îaţa spectacolului sângeros, sau 'deşteptat toate ins-; tinctele : entuziasmul celor mai 'mulți, prudenţa plină de răspunderi” a unora, calculul ' politic d altora şi. cupiditatea câtorva. Din respectul cor: vingerilor oricui, respectăm inai ales pe bătrâiii „altei generaţii, rămaşi . credincioşi. idealului de. „odinioară : formaţi. spiritualiceşte în - Germihnia, „era firesc! să îndrumeze - Statul român - şire o alianţă politică necesară ; le înțelegem nefttința de-a-şi face un sullet: n0u, care să răspuriă îm- -prejurărilor noi şi orientării. politice ctute de formidabila încăerare "universală. a 

i)
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In afară însă de această : deslănțuire de con: 
vingeri, dureroasă: dar firească, - războiul a tur 
“burat . conştiinţile româneşti şi în adâncuri mai. 

puţin dezinteresate, dându-ne brusc spectacolul & 
"unor lupi, care, îmbrăcaţi în piele de oaie, pro-.. 

povăduesc“ o bucolică pace.pe ogoarele ciuntite . . 
“ale. neamului: rămăşiţile . morale ale -popotrului 

nostru constituite în „ligi“ pentru apărarea neu-: 

” tralităţii româneşti ; un .prezident „de ligă cultu- -. 

rală în situaţia -unui papă apostat; pacitişti idilici 
şi, mai ales, integralişti.- Pe noi, în aceste pagini | 

„de critică, nu ne interesează, totuşi, decât atitu- 

dinea Scriitorilor faţă de război. Sa 

, Deşi « cu artă mai puţină, sutietele * etau odi- - 
-nioară mai îndrăzneţe şi conştiinţile mai rezis- 

tente. Scriitorii au participat la.toate- luptele Re- 

„naşterii noastre politice ;' un Alecsandri, un.Ko- : . 

„gălniceanu, un Bălcescu, un Eliade, un Ion Ghica. 

mau văzut în scrisul lor 'un' meşteşug îngrădit la , 

“sonoritatea cuvintelor, ci .şi o finalitate naţională. . 

Intrupând în ei. necesităţile momentului, ne-au - 
dat: România de -azi, fără a se feri nici de, tem- 

- niţă, ca Bălcescu, nici de un exil de zece ani; 

“ca Eliade şi ca ceilalţi militânţi ai- mişcării dela 

1848.. Arta şi-a -pierdut apoi din funcţia ei so- 

„„ cială şi patriotică, “Cu aşezarea - Statului, era Îi- 

resc să urmeze şi, diierenţierea muncii, aşa că 

„scriitorii s'au zecules în. scrisul ..lor, * constituind. 

proletariatul artistic sub. forma unei caste i în.mar». - 

_ . . „z 
i i >
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„*- ginea societăţii.. Slăbindu:se contactul dintre artă 
"şi viaţă, „arta. .nu .mai reprezintă reflexul mişcă- 
“rilor sociale ;. scriitorii nu mai sunt purtătorii de. 
„cuvânt ai aspirațiilor colective: .. | i 

; Evenimentele - ne-au pus. din nou. în. discuţie 
existenţa şi, la lumina incendiului universal, cres- : 

„tele Carpăţilor s'au înroşit. Cum :printre flăcări - 
au apărut - câmpiile Mureşului şi ale “Tisei, cu- 

; polele catedralei din. Sibiu şi „crenelele, caste- . 
“lului, din care s'au scoborit Corvinii, nu e minte 

„românească, în care să.nu îi străfulgerat visul -: 
„» Daciei felix, pe 

Intr'o situaţie atât de neaşteptată, în care toate 
- forţele sunt din -nou. reclamate: la o colaborate 

- energică, numai câţiva scriitori au răspuns che- 
„mării lor. Era semnificativă, 'în. deosebi, tăcerea - - * de:până acum a Societăţii scriitorilor români, - „+ Tăcerea:nu ajungea însă şi, după ce consiliul de 
coroană a îixat politica . de expectativă a' ţării, 

trebuia ca şi comitetul societăţii scriitorilor ro- - mâni să-şi fixeze. atitudinea spre a nu i se bănui visul realizării Unităţii naţionale, —bănuială dău- 
„nătoare_unor. bărbaţi. inaccesibili idealurilor ză- darnice, Studiind deci harta Europei, numărând 

forțele luptătorilor, cântărind posibilităţile, au dat 
„comunicate .ce ne -vorbeau de un vag ideal na- „ional al unirii .tuturor- Românilor de pretutin- „.- deni, din care Basarabia nu era uitată ; în colo, ni se. recomanda linişte, aşteptare. răbdătoare
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ŞI. „încredere. în gtivern, Fiecare cetăţean are e un 

| „rol social hotărit : oşteanul pe câmpul de luptă, 

“ bărbatul de Stat la masa verde; rămână scriito- 

rului obligaţia de a. întreţine torţa credinţii în 

viitorul rassei... In conflictul .de pasiuni mărunte | 

şi de interese personale, prin care ţara noastră - 

“a răspuns conflagrației universale, s'a întâmplat 

şi această .deviere dela rolul firesc iiecărei -cate- 

”-. gorii sociale, Comitetul: „Societăţii scriitorilor. ro- 

-. mâni“, de pildă, a: devenit un sibilinic. consiliu 

_ de coroană cu rezoluţii: rezervate. şi diplomatice. 

- Nui se.cerea oportunism; nu i.se cerea nici 

intrare. în acţiune, întrucât acţiunea aveau s "o ho- 

tărască cei ce au - răspunderea guvernului, i . se 

cerea însă entuziasm şi credinţă. Atât: nu con- 

7 „sideraţii: generale şi rezerve echivoce, nu iplo- 

- maţie şi strategie. Fiecare cu rolul: său legitim: 

scriitorii, să deştepte energiile năţionale, guvernul 

la nevoe, să le înirâneze. Admitem şi represiunea 

„  wiolentă.a unui guvern, de .oarece e sarcina lui 

, 

tatea sa îmbrăcat sub haina diplomaţiei. 

de a cumpăni. şi de a înfrâna, nu însă şi sarcina 

„scriitorilor, Renunţând . la un trecut de „idealism. 

“şi. de iredentism, din: care „şi-au făcut o; profesie 

de viaţă: în vremile: păcii “fără primejdii, — laşi- 

pt -. 7 
E 

„1916. , 

2, Constantin Dobrogeanu- Gherea şi:  văzboiul? 

Usi 'om şi un iiucru fără nici o legătură, întrucât 

„C. Dobrogeanu-Gherea reprezintă principial groaza . 

'
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„de orice război, : de războiul : mondial de - acum | 
+. sau-de simpla campanie „de acum -trei ani în 
- „Bulgaria. Ca socialist el e logic cu sine ca. să - 

ne îndemne la o -n6utralitate cu caracterul defi. 
nitiv al înmormântării . naţionale.- Socialiştii, în 

"“ genere, au fost, de altfel, puşi la o grea în- 
„ cercare de conştiinţă în acest război, care n'a 

pornit dela apărarea principiului naționalităților şi - 
ironia soartei a făcut chiar ca — până acum —.- . 

„ tocmai acest principiu să fie sdrobit în picioarele -. 
ulanilor pe câmpurile. de luptă ale Serbiei, Bel. - 

- giei şi Muntenegrului.: Anglia,: Franţa, Rusia. şi 
„: Halia n'au tras- sabia pentru apărarea micilor na-” 

ționalităţi: “Franţa şi -Rusia ău ihtrat în război 
“pentrucă au fost silite să intre; Anglia, pentrucă. 

- îşi vedea amenințată domnia mărilor;. Italia, „ entrucă avea de realizat un ideal naţional. Deşi 
- pornit dintr'un. imens conflict de interese, prin 

agresiunea. Austriei asupra Serbiei şi prin stri- 
Virea- Belgiei şi a "Luxemburgului sub greul pumn 
-al ocupâţiei germane, războiul mondial a devenit, 

„- totuşi, şi un război de apărare a micilor naţio- . 
„nalităţi ; prin intrarea. în acţiune a Italiei: şi prin „ trezirea speranţelor legitime ce sunt legate de lichi- darea Austriei, războiul s'a pretăcut şi întrun război 

„al popoarelor ce au de realizat un ideal naţional. 
“Prin această prefacere. a unui conflict pur eco. -. „nomic întrun război “purtat în numele ideilor '* „- de libertate, de: dreptate şi de unanimitate, iar în unele ţări chiar în numele: idealului naţional, 

, . 
N 4
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socialiştii din ţările! neutre au fost. puşi într'o. 

grea dilemă suiletească': în Italia o parte din ei 
au trecut 'în tabăra acţiunii naţionale; o altă 

“parte au' rămas . credincioşi” vechiului - lor ideal” 
“pacifist. La noi-n'au avut şovăiri. Conduşi de Ra- 

kovschi, s'au îixat dela început într'o. neutralitate “ 

„definitivă; nevoind să ţină seamă. de faptul că, 

_ îndărătul războiului de “interese, mai e şi un 

„război pentru dreptate şi: umanitate. | ” 

_Prin idei şi origine, C. Dobrogeanu-Gherea e 
un socialist sindicălist şi internaţional: apărând... 
pacea în numele -ideei socialiste, ar fi: consec-.; 
vent cu ideile sale. Broşura - „Război. sau .heu- 

" tralitate“ :reprezintă însă un act de ipocrizie, 

de oarece, -nepunându-se: din punctul său de ve- 

„. „dere pentru a cere neutralitatea ţării, cum ar îi 

fost logic, ci din punctul nostru de. vedere, au- . 

„torul se aruncă în combinaţii diplomatice şi stra- | 

„tegice ; nu mai e socialist internaţional ci strateg 

român. Lipsită de orice ideal naţional, strategia lui - 

"nu putea îi decât pesimistă ;. scriitorul se îndoieşte, 

| astiel, în mod firesc de soarta războiului pentru -. 

| numeroase cuvinte şi, chiar dacă aliaţii vor ieşi. 

biruitori, se îndoeşte că vom câştiga ceva, Anglia . 

Şi Franţa având interes să. menţină integritatea 

- Austriei şi să. dorească întărirea Ungari6i. El se | 

„mai. îndoeşte - de patriotismul „tuturor şi mai. 

ales. „al celor dela Capşa“ ; un singur moment - 

nu se îndoeşte însă de patridtismul, său şi nici 

” de dreptul de a vorbi, în numele altor. idealuri , 

, /



decât âcelea, pe care, evreu, din Rnsia, le-a -pro- 
„».. “fesat într'o- viaţă. întreagă -de internaţionalism 

militant. E E aaa 
IN .1916.. .: 

3. Dela cel! dintâi zăngănit de! arme şi dela - 
cele, dintâi şiroaie de sânge, conştiinţa sensitivă 

” a d-lui Brătescu-Voineşti a fremătat în faţa ca-' 
taclismului mondial : - dintre scriitorii noştri d. . . 

“ “Brătescu-Voineşti :a fost unul dintre primii ce au 
înţeles că în' vremuri” normale pana artistului 
trebue să. meargă: spre “artă, dar ca în tim-.. 

- puri 'de cumpănă naţională, „ea trebue pusă în: 
„ Slujba altor datorii mai imperioase; deşi eternă, 

arta se desvoltă: în cadre naţionale. D. Brătescu- . 
„ Voineşti a înţeles , dela început că în: mijlocul - 
tragediei, în care ne sbatem, scriitorii: aveau :o -. 

„__.O misiune de împlinit ; talentul lor trebuia să gă- 
- sească formula luminoasă şi multiplă: a idealului * 
naţional ;. cuvântul 'lor, să trezească cele mai : 

"amorţite conştiinţi. Inima scriitorului a bătut, deci, 
- la timp în sensul instinctului naţional ; în mijlocul 

atâtor şovăiri atitudinea lui a fost hotăritţă ; ne. -- 
„ ținând seamă de primejdia, de care e însoţită Ja 

noi libertatea opiniei, d. Brătescu. Voineşti sa 
făcut expresia conştiinţii naţionale, tăgăduind gu> - 
vernului dreptul 'de a trece peste ea, ca peste . 
o politică de sentiment lipsită de: maturitate, Cei : . . . - t - > e. bi . ” „doi Voineşti trebue să. privească senin spre ur- -- 

.- maşul 1607, în pieptul căruia bate aceiaşi inimă 
i:
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şi acelaş patriotism vrednic de timpuri mai bune. 
_Vom adăuga totuşi o observaţie, cu privire: lâ“ 
cele. 'două ' Scrisori. din ciclul Bibliei păcii. :Bi- 

blia păcii! Tunurile -bubue; popoare întregi se 
nărue; cincisprezece. milioane de: soldaţi au: in- * 

trat în. tranşee, -zările s'au înroşit de: incendiile : 

cetăților, toate forţele vitale ale celor mai pu- - 
ternice popoare s'au încordat, pentru distrugerea: . 

duşmanului — şi blândul visător, gândindu-se la. - 
„pace, îi: propovădueşte. Biblia, ca un pescar ce - 

ar vorbi mării deslănţuite : de ce-şi agită valurile, - . 
“ridicând braţe de apă spre țeluri necunoscute ? 

De ce atâta trudă zadarnică ? - 
Fireşte, ar îi mai' bine să nu ție războae.. De. 

şease mii de ani: omenirea. s'a - sbătut însă în 

războae ; şease mii de ani sunt, negreşit, o clipă 
în nemărginirea timpului şi peste zeci de miide 
ani Omenirea va ajunge poate şila pacea idilică . 

- dorită de toţi. Trăind din nefericire în vremea! 
războiului. mondial, trebue să ne îndurăni soarta. 
şi să ne-o facem chiar mai bună prin mijloacele” 

, ineluctabile ale momentului. Războiul e o nece- 

sitate actuală:aşa că, deşi-i' recunoaştem” ca.pe.. 

o expresie necesară a'suiletului omenesc, vizio- 

- . marii păcii devin inactuali cât .timp 'suntem in-... 
_„ conjuraţi de un cerc de foc, când datoria 'scrii-”. 

torilor. este de a oţeli: energiile“ neamului Şi în 

locul. unei Biblii a păcii, de a scrie o Biblie. a 

războiului, Sa - | | 
- i că „1916.
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4. Dacă d. Gala Galaction sa stins din con- : 
” „ştiinţa publică, d. Grigore Pişculescu, din fericire, 

» trăeşte şi prosperează ca un teolog, care, după cum - 
se exprimă cu importanţă, are „de şapte ani o func- 

- ţiune publică de oarecare importanţă. ' Averea, 
onoarea 'şi liniştea multor familii. sunt în mâna 

- şi discreţiunea acestui defensor eclesiastice. D. 
„. Pişculescu ne mai afirmă că nu s'a îmbogăţit depe - 

urma funcţiei sale: „Unde € preotul care să fie. 
„„în-stare să afirme că i-am luat un ban.de o 

para, traficând. puterea mea şi nevoile lui? Şi. 
puteam totuşi. să găsesc bani, cu. găvanul, în 
preajma mea, : subt perna, mea, la picioarele ! 

_ mele, numai să îi voit să iasă banile. Straniu 
merit al unui funcţionar public românesc: stricta 
indeplinire a datoriei 'sale,. - - 

“Scriitorul Gala Galaction, după cum am spus, 
a murit însă, de oarece un scriitor ce se vinde 
unor străini. împotriva idealului neamului său, e mort ca scriitor. Intr:o țară fără o sănătoasă 
“viaţă publică, d. Pişculescu mai poate apăra „a-. 
Verea, onoarea -şi liniştea“ “altora,. fără să i se 
„cerceteze . „onoarea Şi averea“ personală; prin a- 
postolatul câtorva generaţii de scriitori, scriitorul ce-şi face mărturisirea vânzării . către străini, au mai trăeşte, deoarece simţul moralității indivi- 

- duale e mai ascuţit decât simțul moralității pu- 
“blice.. Oficialitatea poate, deci, lăsa în sarcina 
d-lui Gr. P işculescu „apărarea onoarii şi averii“ 

4 
i
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preoțimiii româneşti; pătura mijlocie a , neamului 

. nu. mai cunoaşte însă pe scriitorul Gala Galaction. - 
Pa 

| De mult îşi îndreptase pieocuparea spre. con- 

îlictele .morale. Il ispitia iubirea neîngăduită ;, | 
suilet, purta un Satan-câ-i arătă ; bunătăţile a 

mântului şi îrumuseţile lui întinate.. Bietul popă 

" Tonea îşi simţia sufletul ars - de patima: ochilor 
__ Borivojei;' odoarele stinte, pe :care le avea în 

“sân, Pau împedicat, totuşi, să lunece la păcat fără 

să'i fi purificat Şi gândul. Nu numai. iubirea îl 
„ ispitia pe acest teolog, . ci şi: aurul. Constântin 

Fierăscu din Gloria Constantini era chinuit de - 

“-puternica “viziune. a unei comori şi: : niciodată 
pana d-lui. Galaction. n'a. devenit” mai patetică . 

„decât în zugrăvirea văpăilor . ce pâlpâiau dea- - 

supra” comorii şi a patimii: din, ochii. lui, Con- i 
stantin î în faţa. aurului: 

„Aproape epileptic; Constantin O: “scormoni 

de j jur împrejur ! şi o, smulse. afară. Era grea, . 
pântecoasă, cu gura astupată de pietriş. Dar de, 

violența emoţiunii. care-l stăpânia, când fu. să 
- pună oala .jos, pe. vatră, o .scăpă din. mâini, si 
„tocmai în dintele: târnăcopului. Oala se sparse ca 

„un ou şi risipi-cât „colo un. gălbănuş scânteetor 
„şi iumegând! Căci era plină cu aur... ri 

„Constantin se repezi ca vulturul pe. pradă. 
"Era, aurul, pe- care-l. visase atâta timp! Era co-; 

_- moara, fe. care cu gândul şi “cu nerăbdarea o _ 

'.- “chemase ani de zile... Deci visul se îndeplinise! 

a Sc



aa 
- imposibilul. se făcuse . posibil, sonor, dogoritor! 
Norocul îi apărea în astăseară, ca un arhanghel 
solar, liberator, prin uşa, însfârşit căzută în ţăn- 
dări, a destinului său multă vreme întemnițat“. 

„„ Acest arhanghel „solar şi liberator“, atât de 
mult aşteptat, s'a arătat,- înstârşit, şi d-lui Gala 

„ Galaction: poartă cască şi chivără nemţească, 
dar nu împrăştie „glorii imperiale, constantine, 

„mari ca stele de mărimeă întâi“! ci. mărci 'ger- 
- mane cu pajura. cu două - capete... o 

Cum o putem afirma atât de sigur? Mărturi- 
Sirea vânzării . o face însuşi d. Gala Galaction 
în Cronica întrun amestec de făţărnicie şi de ci- 

nism. Făţărnicie : „Pentruce suntem vânduți Nem- 
-ţilor? se întreabă _acest teolog imoral. Suntem 
Vânduţi  Nemţilor, :fiindcă am .scris că suntem 

„irevocabil devotați. Dinastiei, pe care au adus-o 
părinţii noştri în ţară, acum 50 de ani?+. 

„+ Nu. Apărarea Dinastiei nu intră “în discuţie ; 
eşti vândut Nemţilor, pentrucă ai luat bani nem- 
țeşti ca să aperi Dinastia. „Suntem vânduți Nem- 

. tilor, fiindcă am găsit cuminte şi foarte nimerită - 
atitutinea guvernului actual în politica externă ?= . 

“Nu. Atitudinea guvernului o poate discuta orice 
“om de convingere. Eşti însă vândut,.pentrucă ai 
aprobat atitudinea guvernului român; luând bani „ nemeşti pentru a o aproba. „Suntem vânduți „ Nemţilor, fiindcă am. scris sau ' am gândit că 
națiunea germană e puternică şi harnică, e me-
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nită unui viitor de fecundă. revărsare. culturală, | 
politică şi că subt adăpostul acestor mari destine 

ar îi. înţelept să -mutăm şi noi cărarea noastră“ ? 

„Nu. Mare şi puternică, cultura germană merita 

Ţării, şi spre primul Său ministru şi. credem că: . 

apărători dezinteresaţi ; - eşti vândut, pentru. că 

ai luat bani s'o -aperi.. „Suntem vânduți Nemţilor, a 

fiindcă privim cu Tare -aminte spre Suveranul 

în' jurul lor se cuvine să facem. toţi cerc de în- 

credere .şi de: respectuoasă aşteptare?“ Nu. Eşti 

i - vândut, pentru 'că” ai luat bani :nemţeşti ca să 

aperi -pe „Suveranul „Ţării“. „Suntem vânduți - 
- Nemţilor, fiindcă, avem onoare să ne .apropiem.- 

„în gând şi în convingeri de Petre Carp, de fraţii .. 
«Arion, de d-nii Al. Marghiloman, Neniţescu, Bă- 
„dărău,: Stere,. Dobrogeanu-Gherea, - Ibrăileanu, | 
Pârvan şi alţii foarte mulţi, ce însemnează: serio- 

zitate. şi tărie 2“ Nu. Aceştia sunt. oameni: „de 

convingeri dezinteresate ; eşti vândut, pentru că 

„ ai luat bani ca să ai aceste „convingeri, care-nu 

“" sunt „de bronz“, după cum afirmi, -ci de aur... 

Lângă tăţărnicia întrebărilor. lăturalnice şi ci- N 

"mismul:. „Da, exclamă el, primesc o „sută de . 

franci pentru fiecare articol, pe care-l tipăresc î în 

- «Libertatea... Vând : “literatura mea, .jără alegere, . 

oricui vine şi-mi ; dă pe ea.prețul, care-mi . con- 

vine... Caut să-mi vând literatura totdeauna cât 

pot mai scunăp pe Această mentalitate imorală 

i a. atras 5 următoarea replică din partea lui Dela-. 

, 
7 

iz
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"vrancea! dela tribuna Camerei :. „Conrupţia ger- - - „mană a mai ademenit şi pe un literat, căruia 
„eu. însumi i-am făcut raport. favorabil la Aca- | “ demie. Acest literat declară că scrie la Libertatea, E pentrucă e plătit cu-9 sută de lei de articol. Eu „ Nu zic că autorii trebue să. moară de, foame. Dar literâtul acest a ar trebui să ştie că:suta de_ „lei iese din tezaurul, care € cel: mai mare. duş-- „man al neamului-românesc“. Căci-ce e câte Li- bertatea ce apare sub direcţia literară a . d-lui - Gala Galaction 2 Un-„cal troian“ ridicat cu bani SE "germani pe pământul României pentru a lovi în idealul nostru naţional şi pentr a cumpăra'con-. |. ştiințile româneşti. “Un scriitor, care: şi degra- „" dează meseria lui idealistă „la: un trafic pete. meiul „vânzării cât mai scumpe“,: e-un scliitor ce a murit. .Netraticând: cu funcțiunea sa publică, d. Gr, 'Pişculescu s'a temut: de. moartea civilă a “codului penal, “preferându-i moartea -morală a: 

“Fieii țărâna cât de grea...) 

- trădătorilor de neam... - 

pa 
. ai a Ă a - 

i :5..După ce a. fost înfierat de d-nii N. | Iorga, . a 
pa , 

, = t .. 

1) Se. ştie că „mai “târziu, sub ocupaţia “germană, d. 7 ; Galaction a redactat cunoscuta Chemare a Mitropolitului - „ Primat, prin Care- îndemna pe 'soldaţi,: în timpul luptei ; dela Mărăşeşti, să dezerteze..., dar că acum în urmă, după “nenumărate vicisitudini, a ajuns profesor la faculțatea de - teologie de la Chişinău,"
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Barbu Delavrancea, AL.  Floresci, 6. “Rădulescu- 

“ Motru,: dr. 1. Cantacuzino, C. Banu, Ovid. Den- 

susianu şi de mai toate revistele şi.. „ziarele . d... 

Galaction a găsit, totuşi, şi un apărător în „Cro- 
-nicarul Dâmboviţei“, “sub care.se ascunde. P, 'Lo- 
„custeanu, care” argumentează . cam astfel: 

- :—: „Pentru ce ar îi'considerat ca- un vândut E 
redactorul „Libertăţii“: A prin faptul. că-şi . vinde 

__ literatura unui ziar filo-german ? pentru ce scrii- 
II torii care-şi vând literatura” ziarelor! filo-franceze 

: nu sunt şi ei: vânduți ? De unde. aceasta. “părti- 

- nire? De unde această inegalitate care-i dă dreptul. 

cuiva să .fie filo-irancez. şi nu-i. dă dreptul. să fie | 

„ filo-german, care-i dă dreptul cuiva să colaboreze 
: “plătit la „Adevărul“. sau..la Flacăra“ dar nu la. 

CE „Libertatea“, fără ca „patrioţii“ să nu-l. declare”. 

- trădător sau „vândut Nemţilor,?* De unde. tero-. . 
rizarea concetăţenilor - noştri --de a .:nu avea sim- “ 

„patii pentru Puterile: Centrale “şi 'a scriitorilor: de 

. _a nu-şi publica -literatura unde vor şi, “mai ales, | 

unde merg şi simpatiile lor: politice? Galactionul - , 

„Libertăţii“ . de azi e:'d. Galaction al: „Cro- 
„nicii“. de -eri, în 'câre zâmbia, : atât, de 'sfios încă, 

“dar atât. de: dulce Nemţilor... Cum e anacronic. 

- de a institui delicte de opinie, să lăsăm pe scrii- --' 

“ tori să-şi urmeze convingerile lor, fără. a-i strivi | 

„ sub învinuirea. de trădare naţională“: Cam astfel 

. *. argumentează: P. Locusteanu şi rău argumen- 
tează, întrucât nu terorizăm pe nimeni. să aibă: 

E | „părerile noastre, şi suntem. şi.. noi “pătrunşi de
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respectul opiniei, sincere. Respectăra, de. pildă, 

convingerile  d-lor. C. Stere. sau.P. P. Carp şi, - 
- deşi le credem : greşite, ne” închinăm dinaintea 
„lor; respectăm, deci, şi pe scriitorii ce au simpatii 

„pentru Germani şi îşi publică literatura în ziarele, 

-ce luptă pentru apropierea politicii - noastre: de . 
Puterile Centrale. Viţiul 'de cugetare + e altul Şi | 

„merită să fie precizat. 
P. Locusteanu afirmă că nu înțelege de ce-a 

publica literatură întrun ziar îilo-german în- 
'seamnă a' te vinde, fără să facă distincţia între 
ziarele „filo-germane“ şi cele curat „germane“, 

„căci e O mare deosebire între-a. publica la un 
ziar german, „cal troian“ ridicat pe - pământul 
țării româneşti de finanța germană, şi de a pu- 
blica la un ziar îilo-german, — coniuzie, de care 

. se grăbesc să. se folosească -redactorii Libertăţii, 
„Vorbindu-ne de: d-nii Stere, Maiorescu; Carp — 
ca“ şi cum d-nii Stere, Maiorescu, Carp ar îi 

„plătiţi de Germani, pentru a avea părerile pe - 
care le au,.. Orice părere merită respectul nostiu, 
dacă. are îndărătul ei - sinceritatea: dezinteresată 
acelui ce o exprimă, Curn există organe de pu-. 
blicitate îilo-germane sincere, de vor să rămână, | 
în cadrele onestităţii literare şi ale datoriei de 

" simpli cetăţeni, redactorii: „lui” Bogdan-Piteşti au 
unde-şi publica literatura lor politică, plătită - 
sau neplătită, şi nu. în Libertatea şi “alte câ- 

„teva ziare create cu un scop de propagandă de 
către iinanţa germană, Nu mai e. vorba de filo- | 

N
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germanism ci de germanism curat : susţinută ex- 
cluziv de mărci germane, Libertatea nu poate 
apăra interese româneşti. Specioasă, argumen- 

taţia lui P. Locusteanu' dă numai prilej vân-. 

duţilor: să-şi ia aere de oameni: cu „idei îilo- 
germane, „iremediabil“, devotați dinastiei şi . 

“apărători ai „culturii germane“. | 
| a Da 1816... 
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