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“Evul Mediu Italian în.poezia lui
„Giosu€

Carducci

-.: Dacă ar trebui să exprim

(1)

sentimentele
cari

îmi păpădesc suflelul în această clipă în care
foarte puțin încrezător în pulerile mele, mă
urc, invitat de. oameni
pe această catedră
“totuşi dorită în trişta
mele de studiu, « când

aşă de vrednici de cinste
de Literatură Italiană,
Singurătale a camerei
vocile vieţei lăceau, şi

mintea obosită de minca cercelării,. se lăsă
o clipă pradă duleilor momeli ale visului; dacă
ar trebui,

domnilor,

să

exprim.acele

senli-

mmente, m'aş găsis îucurcal. Nu că eu n'aş
simţi înainte de toile nevoia de a mulţumi
bărbaţilor însemnaţi—şi mai ales d-lui Ministru

Haret — cari au bine voil să-mi. facă cinstea
de a mă chemă 'să predau în această Universilate: dâr. gândul îmi fuge aproape în acelaş timp pe malurile înflorite ale Arnului
.

2

(1) Prelegere de litoraţură italiană, ţinută la Universitatea
din Bucureşti Iela 20 Noomrrio 1909.

qi

unde un mare şi bun maestr
u (1) se gândeşte
poate la această oră solemn
ă, în.caiă şcolarul.
se încumetă penlru întâia
dată să vorbească.

de pe catedra unui public
alât

de numeros şi
de“ ales, fuge la Napoli
într'o' modestă, foarte
modestă căsuţă, la jumăta
tea drumului dintre.
Toledo
şi Corso, unde“un

calor iubitor al unei

lată

bătrân,

generaţii. întregi

edu-

de tineri, întinde braţele
«fra dolci lagiimep
fiului
depărtat,
|
N
a
Totuşi înfrigurar ea,
şi emoția, pe care
le încerc în aceast ă cli
pă, în care atâtea am
intiri
mi se îngrămădesc
în minte, şi inima
palpită
de recunoştinţă pe
ntru toţi aceia car
i au binevoil să-mi facă cin
stea să predau
pe pământ
românesc literatur
a Italiei, .nu pot
să
micşoreze
În. mine încrederea
. în bunavoinţa
d-s
tră, de
Care fiind sigur,
am primit— şi cu
entusiasm ——
să viu printre
d-stră, părăsind
orice . lucru
mult iubit, Pr
imirea
fp umoasă
pe care am întâlnit.o: pretut
indeni a ăm
ântul d-voastră,
faptul însuşi 1 Că
printre. “voast
ră Românii.
“nu .mă simț
străin, sunt
pentru mine o
zăşie că nu-mi
cheva lipsi âcea
atmosf

năvoinţă și de simp
er
atie. atât de nece ă de bu.
sară oriiniţiative nouă
, ce

cărei

e de doritsă fie
în roade pe tăr
boim
ul
şcoalei, care e
firea ei senin iş
pr
in i nepărlinitoa
re,

gală
+

.:

(1) Pio Rajaa,

A

TI --

Subieclul,. despre care vreau să. vă vorbesc,
cuprinde, domnilor, o treime din opera poetică

carducciană,

vârşită

din

partea

şi ar merită

unui

o

tratare

medievalist

desă-.

de profe-

_sie, ce ar şti''să-l lumineze şi să-l întregească <u un sludiu al activilăţii poetului pe terenul
Filologiei romanice, malerie pe care el o cul-tivă printre cei dintâi în Ilalia cu priceperea
arlei şi siguranța metodei. Noi vom limită

mult

la evul: mediu

italian şi la- cercetarea câtorvă

conferința: noastră

mai

din marile ode

.

istorice, amintind totuşi pe celelulte multe,
<are:în total sau în- parte fac obiectul cerce-.
tărei noastre.
Poetul care,

lângă

urna ui Perey

Bysshe

Shelley, cântă în versuri ce. “se resimt de com.
poziția şi de armonia melancolică a exame“trului -catulian şi de mâhnirea tragică a lui
, Leopardi
d'ora present &6. in vano; non fa che porenotero e faggo ;
sol nol passato 6 il bello, sol ne la morte €'il vero; (1).

"nu puleă în acele versuri să înțeleagă numai
marele trecut clasic al Greciei şi” al Romei;
el care, pulin după aceea, amintea cu atâta”

| sisgoranță
41)

pe Siegfrid,pe Roland, pe Regele

Oră do atu e în zadar, nu i face decât să lovoască şi fuge;
numai

în trecut o frumosul,

numai în moarte o adorărul,

m:

2
ai
aaa vine DI

62
»

- Dacă drumul foarte lun
g-de

„„.

str ăbătui nu mar -sili să trec pesle mu
lte buc ăți. din poe
ziile lui
Carducci, care ar
“Merită să lie luate
în cer. ..
Cetare, aş voi să vă
arăt d. or, cum aci
fie- :
care vorbă, fiecar
e: imagin

Îamnninaa

e, fiecare

o

|

(1) Colo Tezomați în
suliţi
merg cântână d'a
lungul

adjecliv-

Siglrid şi Achil înalţi și”
blonzi
mării
răsunătoare.

Bubt an stejar verde
Rolan d vorbeș:te cu
Ector,
strălucește do aur

i,
și de pi ctre scumpe
Daren dala la soare
"po când la sânul
=
plin îşi chiamă
Androinaca ful;
Alda coa Irumoasă,
|

nemișcată, priveşte
po crudul rege.,
Elena şi Isolda me
rg gânditoare la
um
bra
apusul tumon râd
mirţilor, |
e plotelor do.
aur
ri

voşte

;

>

Hegelo Marcu [solzi
doschido, și Capul
braţele-i
blond cade po ma
rea
barbă,

a
:
ma
.
ep
m
ema Der

a

îm

ala d'oro e di gommo al
sole:

mentre al florido petto
richiamasi Andromache
il fglio,
'Alda la bella; immota
guarda il feroce siro,
*
Elona o Isotta Yanno
pensoso per l'ombra do
i mirti,
il vermiglio tramonto
ridoa le chiome d'or
o:
Elona guarda b onde ;
ro Marco ad Isotta
10 Draccia,
apre, ed îl bi 0ndo
capo su la gran bar
ba cade (1),

ae

o. il risonante mare,
Ă
Sotto una verde quorcia
Rol ando con Ettore pari
a, sfolgora Duread

o

“Marcu; pe Isolda cea. blon
dă, el, căruia îi. ee:
“plăcu să strângă la un loc
într”o veselă cin=.
|
„sulă strălucitoare de fan
lesieîn mări» eroiişi
frumoasele tuturor neamurilo
r, .
| Ivi poggiati a Vasto Sigtrido
o Achille alti e biondi |
"“erran cantando lung

m.

i.

este bine cântărit şi bine aşezat. pentru un
scop unic, aş voi să vă arăt- cum. pomenirea "<avâlerilor şi erdinelor- care

aparţin

„ Niebelungen-ilor, sau celor două

legendei *

cicluri a lui

.

“Artă şi al lui Carloman, se întregeşte în amin“firea clasică a celor mai mari eroi âi lui
““Omer, în evocare ea, poetică a celor mai blânde

PA

"dintre figurile de femei, pe care arta -a ştiut
să le conceapă dela Electra la Ofelia, dela

| Elena

la Isolda, dela

voi.să

vă

pompă

de erudiie

arăt

Andromaca:

cim aci

nu

e

la Alda;

vorba

inoportună,

aş

de

pentrucă

o.

'doc-.

trina nu este, n'a 'foși. nici odată şi nu “va
putea fi, un elemenl. de arlă, şi cu alât mai
puțin de poezie, afară numai când, devenilă.

"printr'o asimilaţie lungă. un nutriment vital
al “spiritului, reuşeşte să. se. transforme în.
imagine, prin închipuirea încălzită şi spiritul
- mişcat al unui. poet; Dar de aceasta vom aveă-“prilej să vorbim iu urmă. Numai * asupra unui

- Tucru doresc. să vă
“care

ştie: să

se

atrag atenţia: că un poet,

servească .cu atâta

uşurinţă

şi

dibăcie'de materialul epico-romanlic al Franţei ”
şi al. Britaniei, concenirând
înt:'un: epitet,
înti”o atiludine,. intr”o schiţare a unui peisaj,
„Alâta. bogăţie

poale
.

fi un

de

poet

poezie;

în

nu

e

- nici

nu

al

cu-

înțelesul - comun.

vântului, ci un -poct care e şi erudit,
în erudiție îsi face o scară către cele mai

şi senine concepţii ale

artei, un

şi din
înalte

poet care a

|

“trebuit să înceapă foaile de
3

limpuriu să as-:

culle vocile tiecutului, vorba senină dar cu
severitate dojenitoare a Istoriei. Ra

Cevă mai mare de optsprezece 'aui, când
şedea încă pe băncile părinţilor Scolopi, Car- . ducci nu întrerupeă lecturile. saje-poelice de
cât spre a se cufundă în studiul aspru al fi--

lologiei și al istoriei civile şi lilerare.. «Cărţile
- de erudiţie»— povestește despre el Nencioni,—
«erau pentru Carducci, lecturi -plăcute şi căutale cu lăcomie aproâpe lot alât ca.și poeții», *
şi aminteşte marea bucuriece simţi când reuşi *

să aibă în mână o veche ediţie a poemii eroi-

comice Alalmantile riacquistato a lui Lorenzo
Lippi, “prețioasă pentru el mai mult pentru
bogatele note filologice decât pentru ocla
vele

strengăreşti ale ucelui fiorenlino spirilo bizarro..
Mai târziu, trimis să predea

iileratura

.

latină

şi greacă în liceul din Pistoia, scriea -lui
- Chiarini regrelând «manuscrisele lui Poli
ziano
şi ale anticilor poeţi din Riccardiana»
, «Le
văd»

exclamă

mâhnit,

«le văd:-le

v

reau !»

Iubilor de istorie.ca puțini alţii,
pentrucă,
— zice Chiarini, — studiul” aces
tei însemnate
„materii fu în el o pasiune,
care din cei dintâi
ani îl insoţi toată viaţa — se
înţelege -foarle
bine, cum <înt'o Zi de Iulie
», cu tot clasicismul său intolerant,
şi -făr ă să viseze măcar
că face romantism, i se.
întâmplă -+să com

pună în toţi metrii.a re-i
trecură prin cap» o

"nuvelă romantică, pe care. avi o clipă gândul”
„N

's'0 publice: întrun mie ziar; literar;: dar care,
după ce treci. entusiasmul. dintâru; fă lăsată:

să doarmă pentru t6ldeauna. :
Eră

E

reminiscență: eo:

cu e) vădită

intitulată,

“paydiană,. - Amorul şi moartea, şi «în ea 'eră
câle puţin din toate: — un tournoi în “Provenţa — şi răpirea reginei acestui tournoi de
câtre un cavaler italian învingător— şi o fugă
cu dialoguri la lumina lunei printre pini — şi :
“ fratele fecioarei, caie acum nu mai 'e fecioară,
; /, “are ajunge pe cei doi amanji la Neapoli— şi
un duel — şi. moartea amantului — şi călugă-. Si
zirea

amantei — şi o înnebunir€

„nelipsita

moarte,
|

SI
.

cum

ziceă

spovedirea

— şi

în -

endocasillabi

catulliani

___
=

după

imediată

+

“dolei por “facili.
, modi toscani, (D).
.

.)

bunul

Rosseti,

i

citat în , mod

mali-

țios de poetul nostru. .Cu

toală ironia

cu

care, Carducai,

celebru,

”

fulgeră apoi acest nenorocit început poelic al
său; țesălura nuvelei, pe cât pulem judecă

din schema

pe care ne- o dă înșuşi poetul, ne |
(2) onăcasilabe
catuliane

_

dulci pentru uşoare
armonii

x

toscane.

a
pe

„.

ă

pare nu cu puţin superioară aceleia a celor
mai celebre de .Prati și Grossi: Cele două:

strofe pe „care ni „le aminteşte Carducci,”
în
care regina tournoi-ului punea o coroană
pe
capul învingătorului, arală împreună cu
na-.
turala imitație tânără, — care iese în relief.
de .

altminteri mai mult în metru şi în câtevă
par- ticularităţi de formă decât! în atitudinea
gân- .

„“dirii — o concepţiea. femeei medievale - foarte
“diferită: de aceia în cinstela romanlici,
cari,

dacă avură meritul - de sigur foarle
mare —)
„de a rechemă alenţia conlempor
anilor lor asu- ::

pra comorilor nesecaie

de

poezie, ce se gă-

'sesc închise în 'bătrânele cronici
. şi în suavele!
legende ale evului mediu:; avur
ă
'și greşala de :
a-şi formă
după

gustul

lor unev. mediu con-:
:
venţional,: populat cu fecioare
palide şi blonde, .care desigur că nau lvăit
pe limpul femeilor .
albe şi trandaf

irii ale. trubadurilor, când amo=

rul nu eră decât
de pe zidurile

rafinarea simțului, şi. când.

mănăstirei chiar îşi luă
sborul

.
canţona deşuchiată şi veselă
a goliardilor cate, .
în contrast cu exageraţiile
mislicismului, -Socolea veșnice şi neinvinse
drepturile! tinereţii:
şi al amorului. :
Sa
-

„Din

polrivă

femeea, pe "care

o- avem dinnatale în strofele din tinereţ
e ale lui Carducci,
*
nu € o fecioară care moare
de lâncezeulă ca :
romanticele protagonisie
ale lui Grossi şi Prali,.
„nu eo păpuşe fără
sullet, ca cea mai mare:
!

ă „m

a

“parte din eroinele lui Aleardi şi Rossetti; ci o:
"fâmeie în carne şi” oase, ce trăeşte, şi iubeşle;
şi simte amorul chiar. şi în turburările simţu„rilor, când i se întâmplă să alingă cu “dege-

tele părul curgălor al învingătorului

(rumos :

Qui la bella ai. 'Tolosa
Dol

baron. gli occhi fissd

o

Poi tremante e vergognosa
Chind git occhi o sospird..

a
.-.:

DR
»

Ma una fiamma al rosco valto”
Una

fiamma

lo sali

(Juando il nero crin disciolto
„Fra le dita errar genti. (1)

Aşa. scriă Carducci când eră încă pe băncile şcolii. Ce progres imens a făcut în el, în

cei palru ani pe care-i petreci la Şcoala Nor“mală. din Pisa; concepția istorică a evului!
mediu ilalian, pe care el şio asimilase şi o
pătrunsese mereu în acest limp, vom putea-o
vedcă. foarte uşor. din încheierea. lecţiei sale. ...
pi?

de _probă

despre influenţa provansală “în li-

- vica- italiană. a secolului

XIII,

la

* (1) Aci frumoasa din Tuluza :
Privi pe baron dropt în ochi
=.

Apoi tremurătoare şi ruşinată
Plec ochii şi suspină.

- Dar o flacăre în fața trandalirie,
O flacăre i 1 se urcă,

Când părul negru nodespletit
„Il simţi trecând

printro degete.

“care

-

lucră -

mult

şi cu mare

însă

a obţine

avu

în

dragoste,

fără

să. reuşească .

maximul: volurilor,

schimb

la

dizertaţia

pe care-i

de filozofie, pe

care o copiase aproape în intregime . din
Rosmini, !
E
Să “lal-o:
a
aPenlru a arătă procesul acesiei renaşteri
spirituale (a literaturei -şi a arlei la sfârşitul
evului mediu) ar_trebui “să vă călăuzesc în- soţit de_istorie, mai” întâi pe malul mării în
Sicilia, unde chiar dela 118U răsună : necio“plitul dar înfocatul cântec 'al lui Ciullo d'Al-

- Camo, “apoi pe pieţele din Assisi şi Fano,
unde.

armele cetățenilor cari se ucideau intre
ei încelară din a luptă la poezia inspirală lui San.
Francesco

şi lui Fra: Pacifico, a

Univ ersilale din Bologna, mama

liene ; m'aş-opri

în: Sfârşit. să

poi în marea
ştiinţei itaprivesc socie-

latea ilorentină a secolului XIII, a acel
ui timp.

„pe

care. scumpii

noştri: cronicari

timpul bunului popor de odinioară.

îl nuniese

Aş vedeă acolo virtuţi celăjeneşti foar
te mari

e
fără

aroganță,

cule . fără

virtuţi

familiare foarte :plăvirluți artistice - foarte
sforţare; şi acei nobili, şi
acei ar-

moliciune,

mari fără
lişii, cari adunaţi

la u n loc în

bise

rica San
* Giovanni, dictâră const ituţi
ile din 1250 şi 1982;
lășând la oparte roba »
penelulşi foarfecele,

> şi lucrând.cu pan a şi cu spa
da cum se lucră -

„Pe alunci ; aș vedeăpe

fii acestor oameni la

s

4

,

școala lui Brunelto Latini, unii învățând să
vorbească bine şi să conducă bine comuna
după operile lui Cicerone şi Salustiu, şi prinire aceştia pe Giovanni Villani ; alţii, strân=

gând comoara enciclopedie contimporane,

şi

printre aceştia pe Cavalcanti şi Alighieri, care
se inspirau din poezia filozofică : apoi prin set-

hările “populare ale Calendimaggio-ului, prin
splendidele cavalcade ale linerilor, în politicoasele adunări-ale poporului, sau sub porlicurile și galeriile, deschise caselor puternicelor
familii sau în jurul lui San Giovanni, născân-.
-du-se cea. mai proaspătă poezie a lui Dino
Frescobaldi. şi Gianni

Alfani.

După -aceasla noi am
cesul ipoeziei loscane,
'şi cu. formă narativă în
în Intelligenza lui Dino
“ filozofând cu o măreție

-

=

avea „înainte! lot pro!
care începe didactică
Tesoretto al lui Lalini,
Compagni ; urmează
italiană în- 'canzonele.

lui Alighieri şi ale lui Cavalcanti ; apoi în baladele şi sonetele acestora şi ale lui Alfani şi

ale lui Frescobaldi, cu o nemaipomenită

cu-

răţenie religioasă de sentiment, cu o ne mai
văzulă uşurinţă în forme, par'c-ar vrea să as-

pire la-cer, ca cei doi îngeri pictaţi de Giotto

"în templul din Assisi ; în fine înaintea popomimit apare, lângă Santa Maria
rului italian
del Fiore, singuralecă şi uriaşe Divina „Com- |

“media. Toate

acestea

se întâmplat, domnilor, în

E

acel

id

-_

.

A

timp

compălimit

în

mod

,

5

aşa

Pi

i

ȘI îndru

de mâne sa
de nişte oameni. car
i. cred că civilizaţ
ia stă n
a nu face nimic sau a face
rău ceiace anlticii.
făcură

bine ; în acel timp

-

pe căre Ca

rlo. Botta |
Îl numi prostul şi neinfrân
atul eo mediu ; prin-.
tre acei oameni pe cari Ca
rlo Botia ii numi .
ile slângate ale evului

vile

slângace

mediu, Şi printre acele.
erau Tommaso
D'Aquino şi.

Dante Alighieri, Acuni

noiniştii
mare?

şi

polilicianii
pi

“faţă de ci, printre ec
o-

moderni, cine-i mai
a

Cele câteva rânduri de
proză pe care le-am |
citat, şi pentru care
trebue să fim: foarle
re-.
"cunoscători lui Chia
rini că a voi să ni'
le păs-.
lceze, sunt în specia
l interesante pentru
noi,
căci

cuprind în micul. spa
ţiu, al: câtorva. perioade, aproape toate
”
motivele pe care le
:vom
vedea: dezvoltate un
ul dup ă altul“ în poezii
le
de mai
asupra

târziu ale lui Carducci
: dela acanzone»
lui Dante, în care

vom cili “descrise
în culori negre inc
endiile: şi măceluril
e
întristară în evul me
diu frumoasele ora cari
Italiei; până la del
şe ale:
icatul sonet în car
e ne va
fi dat să contemplăm
figura Suavă a «s
nului» din: Assisi.
ărma- ...
în actiunea „serafic
ăude a:
aduce laude lui
Dumnezeu

+ pentru Sora noas-.
tră corporală, Mo
arlea» ; de la
strofele ce freamătă de mânie sfâ
ntă din Ode agit
regrelul întristat
Italiani, la aj lui Sennuccio,
În marea sală
reevocând ..
a castelului ospita
lier al mar-

“chizolui” Malaspina” a sa
“Santa Maria del Fiore

«cillă fiorita»: şi. pe
«serena fra le negre
'

i.

torri».

III.

“Trăind- în limpuri
la

şi luând

norocoase,

timp

speranţele,

parle: la năzuinţele,.

desenrajările,

- la

- Ta bucuriile şi- la
“- foaris diferite

furtunoase, şi, în aceluş
- -la avânturile.

durerile a patru

ale- celei mai

recente

perioade
vieţi ita- -

liene; tiscare din 'ele, opiinându-se celzi pre.cedente, găseşte în ea cea d'inlâi origine. a sa
- şi însăşi

motivul

său. de.

a există;

'Carducci

trece “dela. descurajaitea unei aşteplări, care
acum prea i se păreă că se prelungeşte (şi
„găsi. expresiunea ci poetică în Ode agli [a„liand) Ja .entusiazmul patriotic pentru cele dintâi isbânzi în- luptele pentru, neatârnare înso-

țite de. cel dintâi freamăt revoluţionar care”
îi inspiră pe lângă altele mai mici, cele două.
ode măreţe : Alla Croce di Savoia şi Sicilia-e -

Rivoluzione ; recăzii apoi în cea mai neagră
şi tragică descurajare după Mentana si Convenţiunea din

Septemvrie;

până.

când, deve-

nit republican mai .mult din protestare decât
din convingeie,: îndreptă în contra acelora pe

care îi crezi 'răspunzători de înjosirea: Patriei,

fulgerile

arzătoare

din Meminisse

horrel

şi Le

nozze del mare. Apoi, după ce lrecii. vijelia şi

se întări, noua stare. de lucruri mulţumită
.

po-

.

.

d,
a

Zi

"liticei pricepule

—

:

ie

16: ă

şi prudenle

parlamentare,

a aceleiaş Drepte

pe. ai cărei-oamehi de .guvern

îi conlrariaseşi îi batjocorise: cu alâta
împăcat

cu

„toric ca

monarhia

din

simțimântul

şi din admiraţia .respectoasă

cea dintâi reginăa Italiei şi. pentru

tărie.;.
lui. is-

pentru

virtuţite

„cavalerești. și civile eredilare ale Prinţilor din
Casa de Savoia, putu în sfârşit liber de orice

preocupare. politică şi anticlericală, să ne dea
o viziune istorică completă a evului mediu,
totdeodată fantastică şi reală, frumot colorală

şi în acelaș timp demnă şi senină...
.
In cea dintâi din aceste: faze, pe care o.-.

:vom

numi

a aşteplării

nerăbdătoare,
- Italia.

apare poetului neştiutor de marele
foc care
se ascundeă sub acea puțină cenuşe,
cea mai.

7

degenerală şi mai laşe dinire naţiunile!
conkâmporane, uilând trecutul, neingrijitoare
de
"viilor, ipocrilă şi conruptă în acelaş
limp, o-.

cupată să aplaude Jnni: Sacri ale lui
Manzoni
“sau să desgroape oasele“ unor călugări
Zoccolanţisă le pună pe altare şi să'le 'venereze
ca.
fiind sfinte.
Martori

-

de

o

descurajarea

|
pe

care o aslfel de

stare de lucruri trebuiă să.o
producă neapăce nu er au nesimţitori.
..
: la: sfânta dragoste de liberta
ertate şi de patrie,
Sunt cele două sonete
3 Aon vivo io, no şi: Poi .
che Litale sorli e la v ergogn
a, din care va fi
de ajuns si cităm aceste
versuri introductive,
i
a
„tat în sufletul acelora

+

“pentru ca:oricine
să poaţă ghici conţinutul de.
descurajare adâncă şi îndurerată. In-umilirea
patriei el nu

mai are

curajul

să “cânte

dra-

E gostea, nici nu crede, în indiferența comună,:
să fie posibilă” o_ încercare de poezie. paltrio-..
„âică

şi “civilă :
_ Lungi, canti d'ainore,, altro richiode
Quel 'novo ardor che tutto entro m "invado.
„In voglio tra rumor d'ire o di spado
” “Atroci alme rapir. d'Alceo col piede,

E

Risorgerem poeti alor che-sia Scosso il torpore senza îlno amaro
E la patria virtir musa ne fia (1).

n |
tăi
>

Spiritul său se refugiază în 'lrecut, se odih_meşte

la' umbra

mormintelor marilor

italieni

„Qin toate veacurile, seitoarce în sânul gene-rațiilor libere şi puternice ale anlicelor, comune

[- “italiene din evul mediu.

..

-Quando virtudo' con faggonti piumo (2):
” Sprezza la! torra e chieds altro sentiero,
7

E)

Departe, cântece. do iubire : altcova core
Acea nouă aprindere caro mă năpădeşte:

".Voiese prin sgomot de mânii şi de săbii

- „Să iau suflete crude cu piciorul lui: Alcou,
Vom

înviă

N

poeți atunci când ra -fi

-

.

Trecută lonevia' afară din calo do amară,
Și virtutea patrioi no va fi nuză.
Ă
(9) Când virtutea cu „penele gătare
“

2

pi “Alois
A

,

NY
.

:4 Cazera! 2 Untwersttar&) ȘI

,

2

18

|

“V'ardor del baono:o lo splendor del vero
Rado s'alluma ;

d

:

“Languido ii cor gli spirti suoi piu belli
Ammorza, o stagaa torbida la mente,
Speme si vela e disdegnosamonto
Guardaa gli avelli.

“ În
“Şi din morminmortnia

te

„grăiască

cu

citel
a
zai
spir
măr
e u

el despre

patrie,

o.

|

idiccăă să
se ridi
să

*

pe care

tiistele zile care “le apasă,

„chis în. lumea. sa: internă,

poetul

Cu totul în-

7

şi ele o
“ doriră mare, glorioasă şi
pulernică, să plângă
cu.el

ascullă

pe
Vittorio” Alfieri plângându:se.
de' secolul ingrat
care-i
părata

zmulge laurul ; pe G; B. Niecolini;
umbră

su

uriaşe, respingând . disprețuitor: --

laudele mormăite de o
-plebe uitucă. şi somŞi Vicenzo

- noroasă,

Monli îl va face să. se a...
prinză de mânie şi d e
furie în contra: «gurei
:
uşoarea a Bruţilor:
curtezani şi Pietro Metaslasio gonit «de pe sce
nele, i

dov o șcherza il delitto
e dove ardito
,
V'adulterio in gentil vist
a passeggia, (1)
îl va face să se gâ
nde ască cu.o strâmbălură.
În
27

O

Pasiunea bunului Şi stră
lucirea adevărului
Rar
se aprinde,

*

a.

-

Inima slabă înăbușe
'spiitele sale .
„Cele mai frumoase, şi
mintea lâucezește tur
bure, a
Speranţa so învălue
Și disprețuitor
Priveşte
|

morinintele,
-

.
,
.
(1) unde glumeştă
crima şi unde îndrăzneț
' _
adulterul 'se plimbă
c u înfățișare frumoasă,

N

DP

-

19

Pr.

„de ironie şi de disprej la habotnicia! ipozrită a
asecolului

In

laş

ce

se

face

a [i creştin»,

astfel de clipe de descurajare,

evul .me-

diu îi apare; natural, eca vârsta de aura popo-.
'vului italian, când patria şi: libertatu d: găseau -

„un

adăpost demn

în inimile bătrânilor

italieni

“din bunele vremuri-de. allă dată- şi fii vedeau
în 1 saerele plete albe-ale părinţilor,
E
pii dăcumenti di. civil costumo,.
”
opre gontili o amoro intellettivo
del. buon del vero e del „lecento; o viva .
d esempi lume. (1).
-

,

Atunci generaţiile noi dădeau
palriei cetăzeni fără pată, apărători inimoşi, meşteşu-

-.-

gari pricepuţi.:

ii

N

crescean nel lioto stropito frequente - -

de
le officine,gioventii sovora,
.- “forte lo membra, indomita 6d intera
Valma o la mento ; ; 2)

„sul,

ascultând: frumoasele

oşliri,

privea.de

jos

poveşti de lupte şi

de pe: pământ

cu lă-

(1) documente ovlavioase do moravuri frumoase
fapto mărețo. și dragoste inţeleaptă
|
a bunului, a adovăralui şi a cuviinciosului, şi lumină vio do oxemple. pa
4
(e creșteau în vesolul zaomot mişunând
al atolierelor, tinorime aspră
cu corpul tare, cu sufletul şi cu inintea
iute si întreagă,
-

— 90—
comie “armele tatălui atârnate de, perete, crescând

.. foro giovanotto, speno
cara ala patria e forza di sua gente.

bello 'di giovontă, d'armi -lucente. (1)

şi copilele — poetul n'o zice,

din ceiace

zice apoi — stau

«fus şi furcă»

|

dar se înțelege

mulţumite

lângă

însoţire

a ma-

în credincioasa

.

- melor. Nici pudica floare a simţurilor nu era
“întunecată - de dansurile vibrătoare'; nici su- fletul nu era otrăvit de 'romane franceze întemeiale pe adulter:
Izbucneşte, în adevăr, puţin după aceia, în-

W”o

violentă

ocară

în contra

„tece şi inconștient sensuală

modernă
educatoare

.

educaţiei

o dă copilelor, uitând înalta misiune a femeei,

Vilo cd infame chi annebbig il pudico
Fior de' tuoi sensi -ne' fromenti balli'
O giovinetta,.e stimolă de' fall
.

uşura-

pe care societatea,

ÎT germe

antico.. -.

E maledetta

(2)

_

la procaco nota *

Ch'alto ti scuoto îl bel virgineo petto
(0)... e tânâr mândru, speranţă
scumpă a patrici-şi puterea al neamului său,
framos do tinereţe, strălacitor de arnie.

(2) Laş şi înfam âcela caro întunocă -

tă

Floarea simțurilor talo în balurile vibiătoaro
O fetiţe, şi ațâță germenul vechi
Al greșalolor,
Şi blestămată nota zburdalnică
Caro în sus îţi mişcă

pieptul, fecioresc,

: “E

cho nel fuoco” del segreto afletto .

.-

Tinge la gota!
Gioite,

o padri : e a alma

ed

la mentc

Gallichs fole di peecar mezzane
Esca porgeto. Da
„Surga sapiente,

i

.

.

.

le carte insane _
“:
-

Surga o proceda Perndita o bella

+
Vostra Lucrezia a gVitali mariti
Pura acerescende a-i sacri rami aviti
Fronda novolla.. *

|
-

Ma non ai tal vasello uscia Vantico!
Guerrier, cho a sciolte redini, feroce ai
Premoa de Vasta' infonsa o do la voce -

To Federico.
Poezia, oricât de adevărat simţită, cade ic>..
fie în reprezentarea:
şi 'colo' în exageraţie,

destul de unilaterală a obiceiurilor medievale,.
fie în disprețul nu pe deplin justificat în cona
-

Și care în focul iubirii tainice.
.
7
Colorează obrajii.
Bucuraţi-vă

o părinți: şi

mai întindeţi

ca iasce>

|
Sufletului şi minţei poveşti franţuzeşti
Ă
se
nesănătoa
cărțile
Din
păcate.
do
Mijlocitoaro
Să iasă învățata
"Să iasă și să întâmpine “înţeleapta şi [pumoasa- =.
_.
Lucreția voastră po soţii italioui,

i

Adăogând o frunză nouă
Ramuri strămoşeşti,

:

la sfintele

Dar nu din astfel de mamă cşea sdchiul
Războinie, caro 'cu frânele lăsate, crud
Te gonea cu sulița neînvinsă şi ca Vocea

Pe tine, Frederic.

N

Pi

-

-

-

N

ă

%
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“

ira celor moderne,

Fetele — totuşi —

cântau

a lui Barbarossa; şi dacă

în loc

și jucau încă de pe timpul „kigei Lombarde,
când Compania anorjei, strânsă. în jurul gloriosului
ei. Carrocrio, gonia peşte Alpi -obrăznicia crudă

„de romanțe de “salon cântau, plăcutele” balade de Mai, şi dacă în loc.de un. walizer
- Sau de o polkă, jticau pe pajiştele înflorite
o

-horă ținându-se de mână cu băeţii
frumoşi,
“asta .nu înseanină
că baladele- de -Mai erau
“mai pudice decât romanele cu acompaniament a
“de piane şi nici hora mai puţin
periculoasă, _
decât jocurile în perechi. Poetul
e rău dișpus,

vede totul în negru şi devine chiar

nedrept

-cu connaţionalii săi cari tocmai
atunci ascuţeau
la umbra societăţilor! s crete: săbiile,
ce nu

îutârziară să sciinteeze ja

„Exăgeraţia e vădilă,

recunoscul-o în limpul

de ajuns numai
:Sonind pe

soarele bătăliilor, :

şi. chiar Carducei ar fi
din

imaginea

Barbarossa

deodată cu sulița şi cu

incheerea, pe care îmi
cilă aci. în întregime,

uimă ;- dar'ar îi

lânărului lombard

<cu

frânele

lăsate»

lot-

vocea, ar fi de ajuns

pare rău.că n'0
în care invoacă

.

pot...
noi -

„Doarde de barbari ca să pună
capăt ruşinii, ce,
———

| Frughin do gli avi no lo tombo santo
(1).
Con lo spade no
figli insanguinato.

(1) Să scormoneaseă
î n sfintele

mori minte alo
Cu spade! o însângerate în pieptul filor

.

.

:

strămoşilor:

2.

Boa
E calpestin -lo' sacre al vento date

|

Ussa di Dante; [a

„ca

să cumpănească - ceiace

e exagerat

şi ex=

'cesiv. în sirofele : precedente, şi să.ne facă să

„prevestim

în el marele

poet „al istoriei, : care:

va şii să culeagă din fiecare epocă. aclipa cea
mai. dramatică,

cea

mai expresivă” şi cea

eroică» “poetul. care. cu 40 lrăsălură

mai,

de condei»

lur.
_-— mă voi servi de. o fericilă expresie a
:
morţii
a:
domni
ide
desch
«va
—
. AFturo Jarinelli

va: evocă umbrele scumpilor noştri».
In cele dintâi cinci cărţi din Juvenilia schi-

ţările: obiceiurilor,

costumelor,

tradiţiilor,

le-

. gendelor, oamenilor şi faptelor din evul mediu.
sunt. încă foarte sărace, în câmparaţie-cu nu- : a
meroasele referințe! ale poeiului la obiceiurile,.
la eroii și la credinţele . mitologice ale .anlicelor civilizații din Grecia şi Roma. “Clasicismul:
său încă superficial, —şi prin urmare fanalic,.

neindurător, supărător, — îl face să disprețu- _
iască orice alt. izvor de inspiraţie care nue- grec sau latin, şi mai ales pe acela. al jitera.
„turilor străine la care în schimb. se adăpau

foarte-adesea

despreluiţii

romantici.

_toală. această sărăcie de. schiţări,
stare” să ghicim dacă -nu aliceva,

Dar-cu:

suntem în.
cel puțin.

său cu-:
preferinţele lui Carducci pentru €culâre
oase a lui Danto
i Si să calco în picioare “sfintele
.
.
e
- Dato vântulai.

= 2
“are ebocă,

ura lui

pentru o. clasă sau alta de

«celățeni, adâncimea. noţiunilor

sale

literare,

cât bine şi cât rău judecă el-că a fost în a-cea perioadă treculă a istoriei sale: naţionale. Astfel îl vom auzi. „încă odată: lăudând
_epoca
Comunelor, în '0de alla B. Diana
“Giuntini, născulă pe colinele fericite ale
Ora-,
-sului S. Maria a Monte, :
e
S
quiando pio voglie o bo” costumi Onost
i (n
crano în pregio e coitosia fioriva

le tâscho torre,

-

4
ca
.

=şi în altă parle, bucurându-s-se
ac: victoria poporului asupra marilor şi mici
lor, feudatari :
Bacri a la publica salute, estr
aneo (9).
__mi

„

&

nacce od impeti di ro
fiacearono ::
plobo altora, do' grandi
prostrar Vorgoglio « oi
brăndi,
Disceso il ferreo baron
da” Porrido

castella, o al popolo vincente
aggfantosi,,

-Con mano usa al. “eradelo
conno trattb le tele.
:
(1) când dorinţe pioase
şi frumoasă obicoiuri cins
tite
oraa preţuite şi politoțe
a înfloreă |.
po pământurile toscane.
”
”.
(9) Consacraţi apărărei
publice zărobiră
amenințări şi fnrii do
regi străini :
a
plobo mân

dră, umili orgoliul şi

"săbiile color mari,
So scobori baronu
l întră ăcat în fier din groza
rul.
castel şi, alăturându-se
do poporul: învingător,
ou

mâna obişnuită la cru
da poruncă
_țesu pânzele,
.

-..
!

-

.

"Cu

această aluzie la Ordinamenti di Giustizia,,

prin care fiecare celăţean ce voia să ia parte
- la-guvernul republicei era obligat să se înscrie:
înb”una din artele mari sau mici îui care era:
împărţită

populaţia - comunei ; Carduccigse

a-

rătă, chiar "dela cei „dintâi paşi poetici ai lui,.. .
toarle puţin iubitor “al nobilimei feudale. Se:
născuse cu instinctul răscoalei în sânge : singura zeiţă pentru el era Libertatea, - singura:
formă polilică Democraţia, eroul cel mai demn.
de admiraţie Gian della Bella, asprul şi pio--

:

“sul cavaler, florentin, care “sili pe: baroni .să. .:
"dărăcească

inul.

Astfel îl vom. auzi vorbind dâ -

rău de măcelurile: frățeşti din Campaldino şi:
Meloria, de setea neomenească de răzbunare,.
de incendiile şi ruinele :oraşelor sfâşiale de:
luptele dintre partide ; ;. dar. când va fi- vorba.

;să pună cele două epoci în faţă, aşa încât. ă
compararea să facă pe conlimporani să se ru-şineze ; chiar şi 'acele măceluri îi vor apărea.
dintr an punct. de vedere mai bun; curăţite:
în focul. libertăţii, care se găsea în piepturile:
măreţe ale strămoşilor lui.
Qui dove i trivii d'arli o. domestico Marte e di fiaccole notturne ardeano

„>

Binsanguină lo spade
Gelosa libertade,-(1) -

(1) Aci undo

e

,
-

e.
Ei

răspântiilo ardeau

de urlete.

Şi do război civil şi do făelii
ŞI libertatea geloasă

Iasângeră săbiile,

+.

aa

,

”

Da

ae

-

—
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|

Di spocchi falgido. ecco e di lampado |
„E îl luogo, e gli ozii molce di un pogol
o.A cui dic il cielo in sorte |

„Noia pallida 0 morte. (1)
SA

- Cu oda” Alla

"

|
e

a
|

|

Da

Croc

e di Savoia, în urma căreia
* |
se |inură !a scurt interva] de
timp evarţinele
-de
selenarii vibrătoare

de

entusiasm ale Ple,
biscitului şi decasilabii manz
onieni din Sicilia N
e: Rivoluzione, se încheie a
doua perioadă poe-. lică carducciană : aceja a
enlusiasmului pen-:
tru

casa domniloare de Savoia
şi

a. speranţei
în viilorul patriei; o: perioadă
alât: de scurlă
“încât pare un inlerniezzo,
Suntem în 1859. La: -,
ultimatura-ul Austriei de a
congedia corpurile
„de volu
ntari,

coniele de Cavour răsp
unde fai- »
“mosul său «Nu, iscăliz Cavo
ur». Austriacii năvăliră în Piemont,
dar, 'nesigur

>

i de tactica ce
trebue s*o urmeze, dau
timp milițiilor.
lui Victor Emanuel şi Napoleon să
se
unea
scă,
lăsând
armatei aliale libere
-comunicațiile cu Turin
şi |
“Genova. Nărălitorii
se reirag. Bătăliile urm
ează |.
după bătălii şi victoriile
după
victo
rii,
Carducci e

vesel: sărbătoreşte

pe Victoi: E-.:
manuel,- cântă una
după alta vicloriile
armatei

În

2

-

(1)-lată că tocul s tră
lucitor de oglinzi
„Și do lămpi, linişt
eşte Tăgazul unui
popor
Câruia cerul
îi dădu ca soa
rtă
Plictiseala pa
lidă şi moartea,

Si

.

'aliale, “protestează

contra jafurilor fâcute în

Perugia: de elveţienii.-papali,
-voluţia

din ' Sicilia;

'tună

preamăreşie. Te-

contra Austriacilor”

--

năvălitori în Piemont, ridică un imn înaripat:
şi. mişcător . tricolorului Iialiei “desfăşurat : la:
Florenţa pe turnul lui Arnolfo. Dintre figurile:
".islorice evocate în această odă (Alla Croce di
" Savoia) unele apar. considerate dintr”un punct
de vedere tradițional cum pot să fie: considerate

figurile

lui

Ferrucci

şi

Machiavelli: oii

“ altele sub un aspect absolut nou şi original
„cai aceia a lui Burlamacchi,pe care Cardncci

îl consideră nu pe nedrept «cel din urmă dintre:
marii oameni italieni ai epocei 'republicane;. *
“ca unul, care, în timpuri de decadenţă civilă
politică,

avu

indrăsneala

să

conceapă o:

mare conjurație ca să reia străinilor .pe nedrept cucerilele ținuturi, şi papei puterea lem-:
“porală>.

..

N

N

Pe lângă aceasta suni de relevat cuvintele:
„neobişnuit de binevoitoare către Carlo Alberto,
contra căruia chiar declamase câ tânăr ţâf

noasele strofe ale lui Berchet:
Esecrato o Carignano
- Va

il tuo' nome

in ogni gente. 4)

şi câtre Ilalieni ctopii nu
1 nedemni» de pulerpisi, şi liberii lor strămoşi;

”

N
a

_ "U) Blostemat, o Carignano,
„Merge numele tău,la orice neam.
„s

5

Bo
Niciodată după asta poetul nu

va arăla a-

<tâta' încredere.în viitoarele desline ale palriei ;
—de sigur că- nici acele zile nu se vor mai în-

|

“toarce vr'odală. Sfânta înlreprindere părăsită
“tocmai în clipa cea mai favorabilă ; Veneţia lă-

=sală în puterea Austriei; nenorocita campanie
„din,06 cu Custoza, cu Lissa ; Garibaldi rănit în.
lupta fratricidă din Aspromoate, constrâns să
„se relragă la Mentana ; intrarea aproape fri„coasă a Italiei oficiale în Roma ; micimea gu-

"vernanţilor noi în măreţul oraş etern; — vor
-armă peste puţin mâna poetului pentru loviturile de biciu puternice, furioase, dar. totdeauna
-sfinle şi binefăcătoare din Giambi ed Epodi,

mândrele poezii care au făcut educaţia „civilă

:şi politică a unei întregi generaţii din fericire

foarte deosebită de cea precedentă. -

|

In Giambi ed. Epodi, evul mediu în mâinele

oetului supărat de insulta adusă

lui Garibaldi

:si de polilica supusă — mai mult în aparenţă,

e adevărat, decât în fond — a noilor stăpâni
ai Capitoliului, devine o armă. puternică
de
"care se, serveşte la apărare şi la atac: la apărarea idealurilor sale; la atacaiea
adversa=:
rilor acestora.

Ă

IE

Chiar în cele din urmă poezii
din Levia Gravia, Car

ducei

apare

schimbat:

-In oda Dopo
Aspromonlte, încep chiar ata
curile sângeroase
-conira politicei lui Raltazzi
şi blestemele condra lui Napoleon III, devenit
cbanditul Franţei»,

3

| «Cainăl împărătesc», asupritorul
publici.
După entusiasmul Plebiscitului,
rul 'de bucurie al odei. Alla Croce
după optimismul din Sicilia e
urmează

o epocă

a “două

re-.

după. delidi Sovoia,—
Rivoluzione,

de descurajare” neagră,-de

durere furioasă care se desvălue înti'o dorinţă puternică de a insultă; de a blestemă : '„

„1 miei pitt santi amori îo ali ho sopolti,
Sepolti ho nel mio core i desii storili,
Ad altri le ghirlande glorios
E îi tuoi premii divini, o Libertă,. (1)

Pizmuindu-şi

singur

«lumina

frânte,

Muza

sa

nu

Pi

înrourată

visurilor sale linere» şi măreţele
lanțurilor

,

a;

dorinţe ale
va

mai

aveă!

decât vorbe de blesten şi de baljocură : :
Tutto cho questo mondo falso adora '
Co'l verso audaco lo schiaffoggerd..
” Ei mi tes le frodi in-su Vaurora. --

A mezzogiorno io le ealpesteră, (2)

Evul mediu nu-i va mai apăreă ca allădată*
“(1) Cele mai

sfinte iubiri alo melo ou le-aam îngropat,

Am îngropat în inima mea dorinţele sterile.
Pentru alţii cununelo glorioase
Și

răsplățilo 1 tale cereşti,

(2) Tot coiaco această

o libertate.

lume falsă adoră

Cu versăl îndrăisneț cu îl voi pălmai,
Ea îmi întinse curse în zori,

La amiază cu le voi călcă în picioare?

.

.

.

_

A

+_:30

—

N

“ frumos, nobil -şi poelic, şi noblețea

fcudală-i

„se va înfățișa subl un aspect respingălor de

asuprire brutală, de sensnalilate grosolană,
de bărbăţie crudă. Ruinele unui castel îl vor .

face să se gândească cu bucurie,
care

alcătuiau

cşit folositoarea
moară

clădită

că din pie-

odală -relicfurile

temutea -

casă” a agricultorului : şi o

pe locul unde 'odinioasă

dică o. mânastire îi apare
ligii mai omeneşti

și

șimbolul

se ri-

unei

mai curate, ieligia

crului.

Do i vechi propotenti in sugli spaldi
Pasco la vacca o mira lentaal pian';

“E de le torri, ostello di ribaldi

1

„trele

relu-

-

Crebbe 'utile casa al pio villan.

Dore il bronzo.do'i frati in su la sora.

Solo rompova,

cd accreseea Vorror,

E la canzone

del vondommiator, (1)

Croscia il mulino, suona la gualchiera

Din această clipă evul mediu
feudal
ligios va atrage totdeauna fulgerile poet şi reului: “
va trebui să aşteptăm Rime
Nuo
ve
ca să gă——————
(D Pe turnurile ruinate ale
b

ătrânilor asupritori

Paşto Vaca şi încet priveşto
câmpia ; .
Și
din turnuri, hanu

ri de ticăloşi . ,
Creseii folositoarea casă a ţăranulu
i .cucornic ,
Undo bronzul călugări! or singur
întrorupeă
Seara > Şi mai mărca, groaza
“
- Vuie moara, Tăsună piua
..
a.
Şi cântecul calegătorilor
de vie,

”

|

3
.

=

,

, i

“sin încă odată o simpatică

descriere a unui

interior feudal; și Rime

e Rilmi

prezentare

a. sentimentului

mai

sehină

pentru

„gios în veacul. de mijloc... Acum
mici nu “poale aveă,

o re-reli-

-

poetul n'are,

seninătatea.

trebuincioasă -

casă judece drept înfăţişările acelea ale vieței
medievale : întrun. “sonet către Dante se: va
miră Singur că are atâta respect şi admiraţie

pentru un.poct

ale

cărui idealuri

politice şi

religioase fură atât; de diferite de ale sale, şi .
în oda Per-le 'nozze di Alessandro D' Ancona Bi

va vorbi de..veacul -de mijloc” ca de o cepocă
păgubiloare, duşmana luminii şi a iubirei, a-

“supra căreia planează moartea
luri şi Omul

mai

în. mii

ese “din întunericul

de-fe..

schitului

nu-.

pentru. acela al mormântului»... -

-

„Non îo tingor vorrei di dotta polro
A la sposa îl vel hianco

edi

pensieri.

=

|

NE schiuder quoi cho un'etă grosaa involve
as
- Grossi misteri
Dannosa

otade |. Solitario mosiro .

i
|

La morto allor su'l cieco mondo incombe Con mille aspotti, :0 Puom esco dal-chiostro
Bol per. 16 tombe:(1)
(1) Naşi

voi să umplu

do. pulbere. savantă

Vălul alb și gândurile miresei, o
„Aici să doschiă acole taine adânci pe care un veac
S
Grosolan e învălucşte
|

Epocă păgabitoaro | Monstru singuratec
Moartea atunci plutea d'asupra

lumei

“In mii do foluri şi omul eşea din: schit
-

:
oarbe .

Numai pontru mormânt,

m
.-:

—
_

1.

Ne i boschi infuria e via per valli o gioghă

+ Una Qanza di formo atro o maligne -.
"-

" Ch'odiano

a

îl sole: Vorrida

de'roghi

" Vampa lo tigne,.

Da

Vaspro

torri e dal cenobio nuto

Dal folto domo dtirti steli inserto
Par cho la vita Valtimo saluto

|

„=.

al

-

- Mandi

|

.

A

-:

-:

.!

al deserto.(1)

|

Nimeni mar recunoaşte aci pe dulcele 'poe?

iubirii danteşti, imitatorul stilati nou, îÎnMăcărat după S: Francesco, care de tânăi- 6om- :
punea laude spirituale, predica, . fie. chiar în
- glumă, către. purceii' târgului, ca 'să imite pe
SE, Francisc predicând către păsărele şi. tre-:
„buia de aceia să şlie ceva din reforma francescană, inspirată de. o aşa puternică iubire
pentru toate ființele, de un sentimental na:

turii aşa de puternic încât nesocoteşte pe cei

moderni. Oare nu-și aminlea

"ridicase
mediu

Carducci. că se

contra lui Bolta, care numise
evul

prost şi neinfrânat ? Nu-şi amintea

lau-

dele către soarele «bellu e radiante cum grande:
11)Se năpustoşte în păduri, prin văi și vârfuri de munţă Y
Lu vârtej de forme întunecate și vicleno
*
- * Caro urăse soarele: grăzava flacără a rugarilor .
Lo coloră,

De pe turnurile aspre și do po mănăstiroa mută
De po domul: împletit cu multe tulpini aspre,
Paro că viața, cea din urmă salutare
O trimite pustiului,

S

Li

—% =

a

splendore»- al bielalui călugăr din Assisi, când

vorbea' de întunecimi medievale şi de nălucile
morței?

:

7.

„Dar pasiunea politică îi intumeca judecata şi
nu-i lăsa timp să se gândească, să. măsoare
arma;

sau să aleagă

„lovitura

orbeşte

biciuiă

şi nu'e

de mirare că multe lovituri cădeau pe

spinări

nevinovate.

ă

Odată trecută furtuna şi risipită furia mâniei

decat,

va

se

poetul

măreţe,

„ duioasa “figură
- sonet care se
“Angeli; acum
vicalismul lui

în delicatul
JMuria - degli
nici anticleuşor de: ju-

nici. poziţia: sa faţă de creştinism nu fu .

„totdeauna 'slatornică. Prea
_tul

„odată. cu

încă

împăca

a lui S. Francesco,
inlitulează: Sania
nu. De altminteri,
Carducci nu-i aşa

nostru

chestie,

" această

deparie de subiec-.

dorinţu

ne-ar purta

de,a cerceta şi ':

de aproa ape -

priveşte: mai

care

|

evul mediu. Să ne înl6arcem la noi.
In Consulta 'Araldica, luând în râs

un - de-.

„cret regal (10 Octomvrie 1869) “care instiluiă -

călre

gu-

de titluri. de nobleţe,

bla-

un consiliu pentru a-şi 'da părerea
în

vern
zoane,

materie
şi alle

onoruri

publice,

făcea

aluzie

— istorie chiar în mânie — la imulţi feudali
îmbogăţiţi prin jefuirea pe stradă a trecălorilor,-la lăcomia conruplă a episcopilor simoniaci, la sărăcia de sânge ereditară în familiile nobile, la originile nu totdeauna curate

a acelor

titluri

de
-

nobleţe,

care

păreau
3
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că râcăe atât la inimă pe guvernanţii italieni:
-„-

Coreate pur so îl pio sioro cho stagna

-

Nel cor d'un paolotto ignoto al di,
Da i reni d'un ladron de Alemagna.

Sangue

cavalloresco un giorno

So no la tabe

nsci.
che da gli ari-nacqua

E strugge ai figli Pultimo polmon
Vive la colpa d'una rea che piacquo
Adultera latinaal biondo Otton,
-

Deh dite: quante belve a cui lo spade

Affondar nolla carne era virtu,
|
Quanti marchesi cha assalian le
strade,

„Quanti mitrati che vendean Gesi,
„

Quanti storici

gradi di peccato,

Occorron dunquc, dite în vostra f$!

Per poter la camicia di bucato
|
Porgor la mâne al dormiglioso
re? (1)

-E ceva mai bun de făcut — dojeneșşte
sever
(1) Căâtaţi dacă vă placa. dacă
piosul 'sor care

putrezeşto

-“ Ia inima unui ipocrit necunoscuţ,

”

Eşi sânge cavaleresc într'o zi
„Din rinichii unui hoţ din
Germania. .

..

" Dacă în boală caro so născu
din strămoşi

_

Și distruge fiilor col din armă
plămân, .
Trăcşto vina unei vinovate
care plăcu
Latină adultoră blondului Otto,
Oh | 'spuneţi-mi : câte. fiare pentru
care a infige săbiila
In carno era virtute,
*
E

Câţi marchizi cari atacau străzile,
Câţi vlădici cari vindeau po Isus,

Câto istorice trepte do păcut

=:

Sunt trebuinoioase, spuneți po crodin
ța y voastră,

„Pentru a putea întinde dimine
aţa,
Bomnorosului Togo, camaşa spăla
tă ?

i

,

-
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poetul —- decât să dezgropi ghiare “de harpie

şi «jeste. de mistreți». N'auziţi ?.
La libortă tocca îl tamburo, o insicmo
Dileguan medio evo 'e carnbval (1).

Satira

e escesivă, dar

"rală. dar,. cum

“pentrucă

folositoare; - unilate-

Si

am zis, istorică chiar în mânie,

«marchizii . cari

alăcau străzile» şi “

«vlădicii cari vindeau. pe.Isus>

nu fură puțini

în evul mediu; şi pe dealtă parle acel decret,
“pornit cu un.an- mai

nainte

din

spărtura

Poarla Pia, în timpul în care Italia avea

din

multe.

alte probleme de dezlegat,
ne ace chiar astăzi
o impresia puţin favorabilă, care face să -ne
vie

pe

buze

un

surâs,

aprobare ; ceiace. nu

ce de

sigur că nu-i

înseâmnă

— să

de

se ob-.-

serve. — că guverniil ar fi făcut rău atunci!
să împreune diferitele legi ale slateloi: italiene,
lot aşa în malerie
nistraţit,

în

de heraldică, ca și în admi-

instrucţie

şi în

justiție,

ar fi făcut mai .bine să creeze Consulta
luarea Romei. Nu era nici o: grabă!

dar

că

după

vV
Epodele lui Carducci „produseră un efect.
curios de mirare, teamă şi zăpăceală în bunii:
italieni ai acelui timp. In librăria Zanichelli
la Bologna,

inde

se adunau

câţiva . moderaţ.

„ca să ridice în slava cerului. politica. Dreplei,
(1) Libortatea bate toba şi împreună
Dispar ovul incăiu și; scarnavalul.
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luniea se uită uiniilă

om

Ă

şi scandalizată, la acel :

mic cu barba. creaţă, alât de liniştii
în a

parenţă, care nu lua niciodală
parte la discuțiile polilice, dar privea cărţile, aleg
ea. pe
acelea care să le ducă acasă, tocmea
„prețul
şi
pleca liniştit să facă obişnuita plimba
re

pe
„la anticari. Zăpăcit de atâta
îndrăsneaţă sinceritale în
neri rămase
să

predea

Napoli,

grai, de atâta violenţă

7

în „propu-

chiar guvernul, care înlâi îl mulă-

literatura latină la Universitate din
a:

apoi refuzând

Carducoi

acea

-

mulare

la o catedră, pentru .care nu se simţea îndea-

jnns preparât, îl suspendă. pent
ru un an:din . învăţământ. Carducci nu se dele
învins şi îşi
„îi credea neciustilorii demnităţii
naţionale. In
aceaslă

>

urmă drumul, neincelând să arunce
fulg

erele
satirei sale civile în contra
acelora pe'care el

epocă poeiică el întrebuinţează,
priveşte evul mediu, două mijloaceîn
- |
foârle folositoare şi unulşi celal
t scop

ceiace

ului sa- .liric pe care-şi propune să.-] atin
gă. Cel dintâi
cu

lotul nou în arta carducciană,
conslă

în a
micşora după dimensiunea
oamenilor contem-.
- porani pe cei mai mari şi mai
mândri italieni ai
secolelor trecute, al doilea
în a preamări. personagiile

ale

mai

veacului

puţin simpatice

de

mijloc,

şi mai mult laşe

“ca o lrebuincioasă *

consecință a părăsirei oric
ărui'ideal mare, a |
uilărei oricărei mari virtuţii.
Il vom auzi de
acei

a făcând laude lui Cante

de'Gabrielli

da

-

37

Gubbio, magistratul părlinitor care nu se temu .
să arunce asupra: lui Dante o condamnare pen-.

vu abuz de pulere şi înşelătorie, îl vom. auzi
cel puțin

Vanni - Fucci, care

pe

preamărind

fara în faţa lui: Dumnezeu «cu blestemul.şi
“eu surâsul pe gură»şi prăda casele duşmanamiaza

săi ziua

_milor

facla îul'o

mare «cu

mână şi cu barda “în. cealaltă»; şi unul îi va.

“insufla

mirare

sarcastica

popor ila-

că bunul

celalt

_liannuia ridicat încă.un monument,

.
îl va face să se gândească cu desgust la micii
de aur, cari

hoţi. cu ochelarii

“fură. Patria, îi aruncă-in

că

nemulţumiţi

taţă laude

ipocrite

ale virtuţii, adăogând baljocură la pagubă.

că
Meminisse: horrel — care se' poale zice

In

e cea mai

e În
scrisle
violenlă dintre . poezii

aceă bucată de iimp — Carducci se serveşte
în schimb de cel dintâi procedeu, aşa că is-

Loria âvului mediu italian” apare

înnadins schim-

bată. Marii găndilori şi eroi-ai acelei vremi
întorşi să trăiască printre. Ilalienii cari <ves-

tivan pan» pe la. 1869—1870, s'au adaptat
fricoavepede noilor obiceiuri, josnicilor şi
inat
selor

sentimente,

al micilor. oameni
rucci,

„să

martirul

arunce

graiului

utilitar

şi

neruş

moderni. Francesco

din Gavinana în loc ca murind

ucigașului -cea

din urmiă insultă,

chi pe
- «Tu ucizi un om morte „roagă în genu
ieri.
Aligh
Dante
;
Maramaldo ca să-i lase viaţa

Ambrăcat 'ca

,

Per”.

un

bufon,

“face

pe călăuza în."

—
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Santa Croce şi pofleşie
pe

cel care intră în
«jidovimea Italiei» să
ia seama la buzunare;
„Nicolo Machiavelli, ascuns
după un mormânt, .
„face.pe samsarul „Pa
triei necinstite făcând
cu
ochiul celui “dintâi
care bece.
i.
E

„Con giunta le mani
prostrato il Ferrascio
+ Al reo Maramald
chicdeva mercă, !
!
“E Gian de la Bella,
levato il cappuccio

|

i

„> Mostrava la schiafio
che Borto gli-dis, m
E
Dante

Alig

hieri vestito da
zanni N
" Laggiă in Santa Croc
e facea *1 ciceron,
-. Dicova; — Signori,
badatevi ai panni,
Entiats,
sigori,

.

voi siete i padr

on,:
|
Che importa so Ponta
piă, meno, ci frutti?
. "Io sono poeta nă sg
mercantar,.
Il ghotto d'Italia: dis
”
chiuso & per tutti,
|
Al popol d'italia chi
un calcio vuol dar?
—
- E diotro una tom
ba
Do

————

gli

oechi

vid'io Machiavello

ammiccare

.

con

ÎN

un

che

-

passs

(1) Ca mâinele împreu
7
nate îngenuch at.
Ferruccio
” Laşului Maramald
corea iertare,
Şi Gian della Bella,
ridicându-şi gluga
Ară

ta palma

Da

IE

(L>

|

pe caro i-o dădu
Berto.

Şi Dante Alighiori îmb
răcat ca bufon
Colo în

t.
Santa Croce făcea
pe călăuza, |
Zicea; — Domnilor, băg
:
aţi do seamă la buz
unar,
Tatraţi domnilor:

voi sunteți stăpâni.
Ce-mi pasă dacă ruşine
a no folo seşte mai mul
t Sau mai puțin?
“Bu sunt poet na neg

ustor,
Anticăria Mtaliei deschi
să-i pentru toți.
Cine vrea

|
ză dea an picior pop
orului italian ?
- Si dapă un "mormâ
nt văzui po Machia
velli .
Făcând cu schiul unaia
care trocea

E

—
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E dir sotto voce: — Crin morbido e bello,
'Ben largo ha mia madre,

:

ne dice mai no.

Bon fâri fulgonti di dorie colonne I talami aperti di sue voluttă:

.

Bu '] gran Campidoglio si scigne le gonne
E nada su l'urna di Scipio si dă. — (1)

„Sunt: versuri grozave care

fac să-ţi treacă

un fior prin oase ; sunt însă versuri nedreple
pentrucă nici Italia nu era laşe cum şi-o în-

<hipuia poetul, nici oamenii care-o guvernau
«micuţi hoţi bastarzi». De sigur că nu totul
mergea bine, şi.națiunea se resimțea de obo-

:seala urmată a sforţărei titanice, prin care se
liberase de stăpânirea străină şi se abăluse”
puterea temporală a papilor ; 'hoţi erau şi răsvrătitori

şi necinstiţi

cum sunt totdeauna, mai

“ales în epocile de tranziţie; dat din aceia nu
erau oamenii guvernului din dreapta _parla-

mentară

atunci

prev: ăzători,

la putere, patrioţi sinceri şi

martiri

ai

daloriei,

șliutori că sa-

<rificiul lor n'are sâ fie. înțeles şi totuşi incă“pățânaţi în sfânta datorie de a pune tari şi
adânci temeliile naţiunei noi.
Cu Le nozze dei mare lrecem la respirarea
„(Si

spunându-i încet:

: Piept mare

are mama

— Păr moale si frumos,

mea,

şi niciodată

Sunt foruri lucitoare de coloano dorice
Paturilo deschise al volaptăților ei :
Po marolo Capitoliu îşi desface fustele

- Și goală so dă po urna lui Scipio,
;

.

.

-

nu zice nn,

-

E

,

2
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“unui aer mai bun, căci
în “adevăr după înfrângerea deia Lissa, nu
părea nemerit
să se
“mai invoace obiceiurile une
i puteri marine cu
adevărat pulernică. şi tem
ulă.. Chiarşi act in“sulta către
Persano, nenorocit şi
ate chiar
nelrebnic amiral, nevinoval. însă po
de acuzarea

de irădare pe care. i-o aruncă

co

ntimporanii;
„apare nedemnă de generosul
suflet al lui Car-

ducci. Citese cele d'intâi strofe
ale odei în care
măreața sărbătoare este evo
cală în: culorile
cele

mai vize

Qaando ritto il doge antico (1)
Su l'antico bucentauro

l” anel d'oro dara aj mar,

E vedeasi, al fiato amic
|

Do Ja grande Sposa corula;

1! crin bianco svolazzar ș
Sorridava nel pensiero
. .

Ne lo fronti â” padri tremauli

n

(0)
"

De' forti anni la virti,.
„
3 gittava an snardo alter
o, * -.
Pa

LL

Câna în picioare dopelo bătr
ân

Pe vechiul

bucentaur

Dădea inelul do Aur mărei
,
Şi so vedea la suflarea

Fâlfâind părul alb

.

Al marei mirese azar
ii;

:

|

prietenoasă

(a Yântulai) -

i

“ Barâdoa-în gândul

PI

o

a

Şi pe fcuuţile părin
ţilor tremurători
Virtutea anilor puter
nici, ,
i

Şi arunca o privire mânâră:
.

:

a

Sa

+

.

a

:

Mata,-a P onde,al cielo, a Visole,

„7

-

togata gioventi.

“La

“Ma rompea superbo un canto
De

gli

.

potto cd ispido

Da Vignudo

remator,;

adusti

Ch” oggi vivono soltanto,
'fizian,.ne le tuo tavole,
Ignorati vincitor.

:

_Bi cantavano San Marco, -_:
I Pisan, gli
JI maggior
"E pe i sen
Lunghi gli

Zeni, i Dandoli, doi Alorosin;
-.
lunati ad arco
cchi minacciavano

Sino al Bosforo e a l'Eussin.

o
|

-

a

“Dar astăzi ? Astăzi o doamnă din aristocrație

sa

da'mărei

inelul;

aşa

că cei doi soţi nu

_Sor pulea să consume căsîtoria și vânturile”
ilirice vor fluera nunta. “Totul se va reduce
Aută, unâci, cerului și insulei
"Tinerimea purtătoare do togă.
i „Dar

|
i

izbucnea

un

cântec” mândru

Din pieptul gol și păros
Al lopătarilor arşi do soare,
Cari azi trăosc, numai

În

ânzele tale, Tizian, . -.

Necunoscuţii învingători,
NI

”

i

”

Ei cânțau San Marco
>. Po Pisani, po Zeni, po Dandoli +
Po cel mai veshiu: dintro Morosini
sii în golfurile îndoito ci un are

Ecourilo lungi amenințau

Până la Bosfor şi la Euxin.
i

i

Si

N

|

la puţin
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sgomot ce se va face la Lido, şi la

puţină muzică pe care marinarii o vor cânta
pe bord ca să facă pe doanine să joace. Dar
va [i nevoe să cânte încet, foarte încet, pentru ca sărmanii morţi dela Lissa să nu auză.
„Se vor goli-multe pahare cu şampanie, şi tunurile vaselor de răsboi vor lrage salve:

«Conte Carlo di Persano, astăzi tunurile glu“mese numai;nu lipsi dela serbare |» . .
VI.
Dacă

„spus,

in

Giambi

ed

Epodi,

evul mediu e în mâinele

o armă

puteinică

şi ascuţită,

după

de.

lui

cum

am

Carducci

care

poetul

se serveşte cu o admirabilă dibăcie, toluşi
nu
"totdeauna cu milă şi cu dreptate ;. în Rime
Nouve şi în cea mai mare parle din poeziile
care

veniră

după

ele,

revine materia

de artă,

obiect al unei folosinţi senine şi nepărtinitoare
a spiritului. Poetul e acum obosit de o
luptă
care începe să-i apară neroditoare şi
care nu-i

dă

o clipă

de răgaz ; zboară

cu gândul

la dul-

cele său ţinut de Toscana, | a Mare
mma unde înflori trista sa primăvară, regretă
că nu s'a
căsătorit cu blonda Maria d
in Idillio maremmano, îi pare rău că nu poale.
să cedeze la
chemarea chiparoşilor dela
San Guido, cari
l-ar voi

cu ci,

vrea

Şi talentul turbure>

să

în

şteargă

unda

<suilelul

iute

poeziei - limpezi
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a lui Petrarca. Printre rânduri se citeşte că
acum e dezgustat de polilică, că după moartea lui Garibaldi şi a lui Mazzini, să vorbeşti.
de republică în Italia, e să pronunţi un anume

zadarnic, fără noimă» căci de altfel şi coreligionarii republicani nu fac nici mai mult nici
mai. bine decât aceia în conlra cărora îndreptase săgețile salirei sale. civile.
Poetul

se

închide

sludii de erudiție,

în

sine,

-. teralurilor
mane

sc

se întoarce

goste către codicele sale,
teri nu le părăsise nici
Canzoniere, prepară. un
Nuova. În acelaş timp se

străinz, reia

.
adânceşte

pe care de .altminodată, adnolează II comentariu. la Vila
face cultivatorul li-

studiul: limbei. ger-

şi este în slare să poală cili şi să guste -

în original cele mai
Klopstock

frumoase

Goethe,

Schiller,

Platen ; citeşte poeţii
interesează

de

francezi

poezia

poezii
Heine,

cu "formele

literare

ale lui
Uhland,

şi .englezi ; se

trubadurilor,.
ale

admiră

cărar ra-

ale
capodoperile artelor figuralive,
porturi

în

cu vechea -dra-

veacului

de:

mijloc le descoperă cu o intuiţie foarte fină.
Dacă mi-ar fi”permis să risc aci ipoteze, mizar:
place

să spun

că

să exercite asupra

nu o mică influenţă

spiritului

irebuiră

poelului paginele:

puţin cam paradoxale dar sugestive în cel:
mai înalt grad din Ceci tuere: cela din Notre:
Dame de Paris de Victor Hugo şi din La
Philosophie

de Pârt de

H. Taine,

mai

ales

în.

i

Di

„ceia ce priveşte

preferința

pe. care

„pare c'o dă athitecturei printre
“ale” desemnului; şi

insemnarea

:Carducci

celelalte 'arte
“spirituală pe

„care o atribue săgețilorşi arcadeloi" catedralelor gotice. - .
a
EI
Sorgono e in' angili file dilungano (1)
gl immani ed ardui stoli marmoei, . .
o ne la tenobra sacra! somigliano
di giganti nn eseroito,

|

che gucrra meâiti con!” invisibile:

„lo

areate salgono cheto, si slaniciano:

quiudi a Vol 'rapide,.si riabhracciano i
pronc per alto o pendale.

No la discordia cosi degli uomini.

Pit

>
”

di fa i barbarici tumalti salgono

- a Dio gli aneliti di solingho aniino..
cho in lui si ricongiungono.

NI

-Dacă compararea uriaşilor e datorită
"“clasicismului statornic al lui Carducci, care
chiar
„ (0) So ridică şi în ușoare rânduri so
înd opărtează .
„
enormele:și grelole tulpini de marmoră
.—
IN
„A

Și în întunericul sfânt par

0 armată de: uriași, |

.

„.

Care se gândeşto la un răzbei
cu novăzutul, |
Arcadele so'ridică liniștite,
so avântă - _
întâi în sbor, repede,
Apoi se unesc
înclinate în sus şi atâr
nâna,

Astfel din noînţolegerea
oamenilor,
din larma barbarilor se
ridică

cătro Dumnezeu năzuin
ţa sufletelor singuratico
„caro în el so rounese.
-

,

A

— 4
gotice

mistic al unei catedrale

în. întunericul

fuge cu gândul la Esiod şi la Gigantomachia,.

cea din urmă strofă ne arată pe poet în aceiaş: ordine de id:i ca: şi Taine. Alte descrieri “poetice de piserici. 'golice, nu lipsesc în
poesia lui Carducci; “mai măreaţă decât toate

„aceia în care chiar în scurtul cuprins al, unei
comparații,

-

Sa

nei gotici -. . -

E

.

EI

-

.

ne arală:

| doltibri, tra caudido no nere
| cuspidi rapide salienti
„con doppia al cielo fila marmotea;
„.. su Pestromo pinnacol placida
„la dolce fanciulla di desso . .

: tutta avvelta di favillo d'oro; (1)

nu 1 lipsesc nici-aluzii
geamurilor
cuile,

la «pioasele _ poveşti

ale

ale „portalurilor

ar-

multicolore»
.

Cho

i leoni

“imllenni d granito aman carcar; (2)

ne lipseşte
(D.

timpul

numai nouă

bovi să le relevăm.
:

de a puleă ză:

|

și negre

xârfari caro se "nnalță ropede
înnalt liniștită

A

vlânda copilă a lui Jesse
toată învălaită

2)
”

în: scântei

-

do aur;

pe caro lei.
stravochi, do granit, le împovărează;
-

o

-

cu îndoit șir de marzăură Spre cer,
. pe vârful col mai

oz

In. sprijinul părerei mele

în templurile

gotice, printre curato

|

PI

a

L

—
„a
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”

că arhitectura este printr
e artele desemnului
aceia care lov
.

”

+

,

.

rălă

eşte. mai puternic
fantazia "poeârchitectură sculptura
, voiu a-

Şi amintirea

trec de o simplă cit
aţie,
lui Dante, -.

tului, şi după

cum piclura apare în
Carducei foarte neglijată opera poelică a lui.
; pentrucă alusiile la
Tizian şi Rafael nu
che .nella

vita Nuova

angeli

pinse, (1) a

Lombr
Carducci îi lipsiă put Os0 -ne-ar arătă că lui
ere
vom mulţumi. să arăt a. de vedere ;. noi ne
ăm faptul şi să amin
_Că în poezia nici
tim
unui poet - culorile
tâta parle ca în
n'au 'a- .
acei
Şi un poetal lumi a a lui Carducci, care fa
nei, “un! îndrăgostit
soare. Vom zice
de
mai de grabă că,
după cum sufletul său nu
vibrează

de'emoţie

-

la nici'o

+ Wagner possente
mille anime intona
(2)
cantanti motall

"ai

i ;*

tot astfel în ceiace

e

Ă

Pa

privește “artele. fi
gurative
spiritul săw nu
rămâne lovit de
câ

t de mărede
li
ca
!
ă
şi spirituală,
îl interesă, nu-l
cucereă, şi ap
oi
erâ pictură
de ingeri şi de
Madon e; şi poelul
———
nu înlre=
ție. Pictura

din trecento,

(1) caro în Vita Noav
a pictă în Bori,

(2)

Wagnor

puternio împreună
mii de Suileta

în alămurile caro cântă;

*,

pa.

e mai mult. litera
ră decât: artistică. Un
„urmaş
al teoriilor lui

— 41 —.

zăreşte decât foarte rar şi “confuz partea poetică a speranţei creştine şi a credinței. Il vom
auzi

aceia

de

:

aluzie

făcând

“ al crocefisso bizantino, atroce (1)

negli occhi bianchi livida mMAgrezzA, -

dar nespunând .nimic de îngerii lui Giotto, de
sfinţii lui Beato - Angelico, de Mandonele lui
„Perugino. In câmpul sculpturei nu găsi numai ciudăţeniile capitelurilor romanice, menite

să simbolizeze

teroarea

nebună

şi curio=

sul amestec de sacru, de profan — şi chiar de
desfrânat, — caracterislice veacului de mijloc;

Z

.

dar cu capodoperile lui Mino şi Donatello ce :
admira fără scrupul

se putea

iar la izvoarele

toarce
“reforma

lui Nicola

ca

—

expresia:

o lungă . rătăcire

care după

unei. arte,

Pisano care

şi
va

al artei.
admira:

1

la natura,
cho do fanciulli a lo ricoiute chiomo ride, vergine-o madre cternamonte ; (2) *
ai

.

.

(1) la crucifixul bizantin, grozavă
slăbiciune vânătă

în-

cerea marmu-

relor greceşti secretul frumusetei
Astfel în basoreliefurile lui Milo

n

se

nesecale ale vieţii —:

cu .ochiicalbi,

„natura, i
.
:
(2.
care râde la plotele croțe alo copiilor,

fecioară Și mamă în , veșnicie;

*

„—

„„În'S.
”

48 —

Giorgio al lui Donatello:

.

la forza di giovonti

-

|

liota da "marimi (1)

„. fiorente, ch'ogni loda.a diotro'
lassa
d'achei

sealpelli o

di toscani

carmi,

şi în sculturele lui Nicelă.
Pisano minunea
de,
dra
goste şi. de studiu pri
n care

Ă
divina,.:

da la gloria -di Fodra esce
Maria.

PA

:

: A

e

Suntem
- încă

pe

lerenul

evului mediu —
isloric, aslistic și literar—
int
reb
uinţat de poet
în

“

-

scopuri polemice. Să
cşim dintw'âusul pen
- tru totdeauna şi să
trecem la cercetarea
cel
ei
„din urmă şi celei mai
senine concepții a evului
!

mediu Halic, cun: răsare
mai ales din marile
ode istorice, dar care 'ăp
are ici şi colo chiar
„îmai înainte, în Juveni
l:a şi în Levia Grâ
via.
lată deodată,

«marechizilor

aproape

cari

ca

o condamnare

a.

alacau străzii e» şi
a «fiarelor,

pentru. care a înfige
sabia. în carne era o
vir„tute> a turnurilor
«h anuri

=

de

licăloși»,

(1) puterea do tinero
țe care înfloreşte
veselă
po marmură, și lasă
în urmă orico laudă
a scalpololor achoo
şi a poemelor toscan
e,
(2) printre ccteniile
i

O se-

*

cari invoacă şi roagă,
în Coroase ă uinilință
Focioa

St

,

”

ta la litania (2)
„* echo invoca 9 prega,
in umiltă

ră răsaro din gloria

F cdrei,

a

mină şi sugestivă
feugal,
:':.:

-

din

al

lui

Malaspina

partidul

este Sennuccio
„ten

a-unui
-

interior

în castelul Mulazzo în Lunigiana, .

Ne găsim

- unde “marchizul

renlinii

descriere

dal

Petrarca,

primeşte

“albilor.

Bene,

delicatul poet

VII

Floprie-

o canzone

dela care avem

la moartea lui Heinrich

pe

Printre dânșii
de Luxemburg,

- dedicată tocmai lui Malaspina. Vorbeşte în-.,
durerat şi trist; o presimțire neliniştitloare că

-nu va: mai "vedea patria niciodată. îi învălue
în plâns vorbele, îl face 'săisimţă „greutatea.
apăsătoare

a anilor;
„ tăsco întanto (1)

:

battaă la răcca di Mulazzo i! nembo,
o la tristezza del morento. autunuo

„umida o grigia empica lo vasto salo |
di Franceschino Malaspina. Acuta.
guaiva a'tuoni una ievriera, o îl capo

“arguto distondeă, l'occhio vibrando
dardeggiante o le orecchio erte, a lo verdi
gonno deoll'alta marchesuna. A lei
_Wambo i lati sedean donne o donzollo
(Î) ... în acost timp, întunecos
.
bătea în stânca din Mulazzo ploaia,

*
-

şi tristețea toamnei. care moare
„ umodă

şi sură umplea întinselo săli

alo lui Franceschino Malaspina, Ascuţit
lătra la tuncto un ogar, şi capu-i
vioi întindea, cu. ochiul tremurător
- şi seânteetor, şi cu: urechile ciulito la verzilo
rochii alo 'naltei marchizo, Do vmândouă
părțilo şedeau femei și fete,

,
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fior di boltă, fior di guorrescho alticr
a

ghibelline prosapie. E di rincontro,
ardento im mezzo â'odorata selva

il focolar, tu dritto in picdi
tutta

ergoi la testa sui minor baroni, ,
“caro agli osuli o a'vati, o Malas
pina. .
Posava in pugno âl cavaliero un bello.

astor.maniero, e, quando varia:al
vento

„

saltellante la grandino piochiava
“1 vetrato o imbiancava îl
faggitivo

balen 1e appeso a'muri armi corus
che,

ci Vale dibaţteova, il serpo
ntino
collo snodando, e uno .strid
or mettea

rauco di gioia: ardeagli nel
grifagno .
occhio

amor do le apuano cime”
natie, libere : ardea, nobile
augello, SE
in tra i folgori a vol tendo
r su'nembi .

-- flori de framuscţe,
flori din rasa gibelină,
răsboinică şi mândră, Şi
în faţă
N
Pa
(in timp'ce-în mijlocul sălii, lomne
, mirositoare ardeat
în vatră), tu drept
în picioare
i
Tidicai „tot capul d'asupra
baronilor mai mici, :
scump exilaţilor
şi
Şedea

p6

pumnul

poeților, o Malaspina.-

caval

i un frumos
uliu şi când, schimbânduerulu
-so după vânt,
grindină. săritoaro

lovia

"forestrelo şi înălbia
fulgorulai strălucire
poloito armele
atârnate do ziduri,
el bătea din aripi,
descolăcina
gâtul do carpe,
şi dădea un strigăt
Tăguşit

do bucurie : îi ardea
în' ochiul

do pradă iubirea
natale, libero:

Pentru culmile
Apuane,
doria nobila pacăra
.

printro trăsnote
Să sboaro d'asupra
*

ploii.

-

|

—

1

—

„E fisso un paggio lo guatava, a'piodi
seduto del signor, fuggiasi anch'esso
in su l'alo de *venti o'ol dosio
„_fuor de la sala, e valicava i monti
„da linsana procella osercitati “e le solvi grondanti, o tra']. tonanto.
romor de le lontane acquo lo scroscio: ,

del fiumo-el distinguca,

cui siede a spocchio

la capanna di sua'madie

vassalla,

Poesia se cileşte în Levia Gravia; - dar pre-—
"cede în mod denman stilul pe care Carducci îl
sa. întrebuința în Rime Nuove, care înti'o pri-

vință reprezintă: o întoarcere

la

enlusiasmul

medieval al celei d'inlâi linereţi a poetului,
„şi am preferat pentru aceia să vorbesc de.ea
cu

privire

la

icagă în mod
Cu

mijloace
şliu

artişti

să

marile ode

istorice

ideal.

de

care

se

a

foarle simple
facă,

cum numai marii
Carducci isbuteşte să dea

viață materiei inerte, să ridice la înălţimea
poesiei ariditalea. unei dedicaţii şi unei dale.
Dar nu caulă să obţină un- aşa efect magic

„Prin

delalii! nefolosiloare.

rr

1

Abia o

aluzie

ra

Şi un paj îl privia fix, aşezat
la picioarele stăpânului; fugia şi ol
pe

aripolo

doparte

vânturilor,

cu

dorinţa,

do sala, şi trecea munţii

„biciniţi. de furtuna” nobună
şi pădurile pline
zsomot al apelor
râului în caro so
coliba mamoi sale

do apă, şi prin tunătorul.
îndepărtate el distingoa vâjăitul
oglindește
<
supuse.

la.
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«Yerzile rochii» ale -aînaltei marchize»,
abia
o aluzie la focul trosnitor--al
largului cămin,
feudal. Totuşi fiecare figură din
adimirabilul
tablou. trăeşte o viaţă care nu e numai. mate-

rială, ci psichologică

"-chiza

nemişcală

în

„casă, la Malaspina

dicând

capul

şi efectivă : dela
- mar-

mijlocul

fetelor

drept în mijlocul

.sale de

sălii, ri-

mândru. d'osupra cetei de

baroni mici; dela uliul care ţipă
răguşit
nul cavalerului, când grindina isbeşte pe puni-.
geamu:
rile, la pajul care ascultă căderea torentului .
Şi se gândeşte la

mama, singură în. sărimana .
şi şubreda colibă. Pe scenă domneşte
tăcerea:
vorbele îndurerate ale 'lui Sennuccio

durere în suiletul
furtuna, caşi cum
„măreţului împăra!,
odată a plecat din

tuiuror. * Afară se
cerul ar. plânge
sau sar întrista.
„Florenţa un poet

au âdus |

deslănţue
moartea
că încă
pe aspra

cale.a exilului. Numai ogarul latră:
la.

şi şoimul ţipă de bucurie la! amintirea tunete
munilor nutali. Toate fiinţele
omeneşti “lac, . cufundate în amintirile
lor, amintiri triste despre
casa

părintească bine încălzită,

unde era atât
de plăcut să asculţi noaptea
șueratul vântului;
de idealuri risipite când păreau
să devie realitale; de pulerea foarte aproape
gibelină zdro- :
Dită acum pentru totdeauna
Bă despre Florenţa
odată reşedinţa polileţelor
cavalereşti cele
mai alese,
acum

gustorilor. Dar

numai

pe pajul

a călugărilor şi a ne-.

ghemuit

la

picioarele

lui Malaspina,

Luxemburg,

“de

E

=>

83

şi nici moarlea blondului conle-

partidului;

înfrângerea

nici

eze prea mult :'e
imperial nu potsă l-interes
limp să'se. gânfiu de vasali, e sărac şi mare
0

A

lângă focul

marea

În

tică.
“dească. la:r- poli
.

.

ov

lumini

caie.aruncă

e

.
sală feudală,
i

reci

pe oţelul

.

ă gândul nu.
poleit. al: armurelor, el alearg'cu
is, ci:
nu la Negri, nu la Filip de Valo
la Albi,

la sărmana

torentul:

batrână, căreia

sa- niamă

'alta să-i răumflat ar. putea: dinlr'o clipă într
pr
pească bordeiul 'şi. viaţa.
scriea:
ucei
Card
l.
poetu
că
şti
gânde
Când. le
u

la modă

acest idillio, când eră

medi

cvul

glio, nu-ţi poți re-al iui Grossi şi al lui. d'Aze
chiar

aţie,
ține un gest de mirare-şi de admir
-lasă la urmă:
dacă balada lui. Sennuccio. ne
re subţiată...
apa
me
puţin câm reci, chiar. dacă ia delicată şi gânîn prea mulle versuri poes
admirat, cu neditoare a stilului nou, uşor de
fără

puliaţă. de: reprodus

de acel
a profană,

a riscă primejdia de-

care -nu

iubirea

simte

cu

ească a lui
inima, mistică şi toldeodaltă pământ

Cavalcânti şi Alighieri.”
In Leggendu

înt”un

di

o

Teodorico

loL-armonios

poetul conlopeşte

cele două

legende

:

<ger-

catolicii», înspi-:.
mană — odinică şi italiană — i sculptate pe

vat

fiind

faţada

de

două

basoreliefur

veclici basilici a

şi explicate în scurt

Sf. Zeno

la

după “obiceiul

Verona,

medieval:

4.
«de înseripţii latine abiă cileţe, ici şi colo cu
lipsuri, neputând fi înțelese totdeauna..
“ Legenda germanică vorbeşte totdeauna.

de

“cel dintâi rege al Oslrogoţilor din Italia ca
“de

Zeodoric din

“nume apare
-apoi

odinice

Legenda

acea

care

lagmai

cu acel

întâi în Niebelungenlied
-şi

în miturile

moniac».
prin

Verona,

«mai
scurlă

ale

vânătorului

catolică staliană
tiranie, care

de-

«desigur

pătă

sfârşitul

domniei lui, îl face luat de dracul şi aruncat
«de sufletele lur Simimaco şi al ponteficelui Giovanni în căldările din Lipari». Cel mai important

„furile

pentru

veroneze,

cazul

nostru dintre

reprezintă

<un

basorelie-

om

pe

cal

care merge la vânătoare în hlumidă,cu scări
la şea şi cu cornul la gură». Yorbele latine
- sculptate pe basorelief zic: «O regem

slultum |

petit infernale tributum mox qui paratur ce(uus (quem misit demon iniquus! Exit aqua
((miser] nudus; petit infera non rediturus»,
— 40 rege nebun! Calul care ţi se păleşte
acum
bulul

nezeu

l-a trimes dracul şi vine să ceară trisufletului lău pentru infern». Dar Dum-

vrea

să

pedepsească

pe 'Teodorie şi-i

întuneciă mintea, aNefericilul ese pol din bae
sc urcă pe cal şi galopează spre infern». A
cestea-s elementele pe care Carduccei şi le pro-

cură, din care va rezullă opera de
artă. Să
“cilim acum poesia şi să vedem cum poetul a

.
|

a
|

7

7

.

ştiut să le lege în
în uimitoarea

— 55 —

|

sa

închipuirea

sa tantazie:

Su'] castello

di Verona (î)

.

Batto îl solo a mezzogiorno,

„

puternică =

Do Ja Chiusa al pian rintrona
Solitario un suon di corno,

.
-

Mormoranâo por l'aprico
Vordo il grando Adige va;

Ed il ro Teodorico

”

Vecchio o tristo al bagno sta,
Guarda il so'e sfolgorante
FR îl chiaro Adigo che corre,
Guarda un falco roteanto
- Sovra i merli do la torrc,
Guarda i ponti da cui sceso

La sua forto giovonti,

E il bel verdo pacsc,
Cho da lui conquiso fu.
n

—

(1) Po castelul din Vorona.
Bato soarolo la amiază,
Dola Chiusa în câmpio răsună

*

Singuratoc un sunot do corn;

Marmurând prin câmpia verde
Curgo marele Adigo;
Și regelo Teodorie
Bâtrâa şi trist sta în bac.

,
.

.

Priveşto soarele strălucitor
Si Adigolo limpodo caro fuge,
Privesto un șoim caro so roteșto
T'asupra

meterezelor

turnului ;

Priveşto munţii do unde se scoboriso
Puternica lui tinereţe,
Si frumoasa ţară vordo
Caro fa cucerită do cl.

7

3

,

.

E

—

30 —

"Dar răsună afară. de zidurile castelul
ui stri-

«Sălul

ascuţit

al unui

paj : «Sire,

un cerb

aşa
- de frumos nu sa mai văzut în
limpul nostru!
„Are picioarele de -olel zmălțuit
, are “coarnele

„de aur curat! "Bătrânul
rege
-.pede câinii mei, armăsa
rul
meu

tres
C are ; -«Re!» _

In timpul acesta cerbul a disp
ărut. Regele
«tremură de nerăbdare. De-odată
un măreț cal

- Negru

nechează lângă

!

rege.

ÎN

Nero Como un corbo vezchio
E ne gli occhi avea carboni.
Era pronto V'apparecchig.

Ed

il re balzd in arcioni. .

.

Ma i suoi voltri ebber timor
e

-

E si misero a guair

E guardarono

”

il signore

E no ?1 vellero seguir. (1)

Il urmează
== dârdâind

în schimb
de

un băle ân scutier, dar

frică „Şi cutremu
Acel cal fuge prea iute, e rat de groază.
n egru de.un ne.gru deosebit care! nu
e ca acela a]! celorlalţi
: cai, în ochi îi străluceş
te o lumină - sinistră
:
„DU e un cal muritor.
Chiar şi regele în preO
N

(1) Nogru ca.un corb bătrân
Si în ochi avea cărbuni.
Era gata înşăuat,

Si regolo sări po şea,

Dar ossarilor sâ: Ie fu frică
Şi începură
:să latro
Si priviră po stăpân
Si nu voiră să-l urmoze.
!

si
simțirea unei

=

primejdii

necunoscule,
:ar 'voir ”

să-l oprească, ar voi să se scoboare şi. nu .se-.
poate desprinde ::
— O gentil

re do ali Aral,

il roagă “tremurător
,

“Ti seguii

d ).

sculierul

no'tuoi be'âi,

a

(2)

- Ti seguii tra lance e strali
Ma non corsi mai cosi.
Teodorico

di Verona, :

"Dove vai con tanta frotta? _
Tornereră, sacra corona,

.. i.

| .

A la casa cho ci aspetta ?

" Vail Teodorie prevede că
"toarce acasă:
-

nu se

mai în

va

7

— „Aala bostia & oneste miaa 6
Mal! cavallo

mi toccă:

Sol: la vergine Maria !
Sa qnand'id ritorneră,

N
LS

(1) O nobil rego al Amalilor. .

(2) Te-am urmat în zilele tale framoase

.

Te-am urmat printre lănci şi lovituri, Dar nici odată n'am alergat așa..
Teodoric din Verona, +
Unde mergi cu-atâta grabă?
No vom întoarce, coroană sfântă

* “La casa caro no așteaptă?

(3) Rău animal o aceata al meu,
Rău cal nomorii:
Numai focioara Maria

Ştie când mă roi întoarce..

— 58 —.
Dar

fecioara Maria nu ascultă

ruga bătrâ-

nului rege ostrogot:

„Altre cure su nol ciel
o (1)

Ha la vergine Maria :

Sotto il grando azzurro velo

Elia i martiri covria.

Ella i martiri accoglieva

|

Do la patria o de la
f5;
E. torrible scondova
Dio. su '1 capo' al goto
re.

|

Calul infernal aleargă.mereu,

US

se

scoboară,
sare, trece văi şi munţi, aju
nge
în
sfâr
şit la
-Lipari, unde
aruncă

în crater pe nenorocitul

rege. Atunci pe munţii

:mină. fulgerătoare :
>

A

Calabriei

apare o lu-

Cho mai sorge in vott
a al monte? (2)
Non sil sole, â nn bian
co crine ;
Non $ il sole, 6 un 'am
pia frente,
Bahgainosa in un sorr
iss
(î) Alto griji sus în cer
Aro fecioara Maria :
Dub marele-i val do
azur
W acoperea martirii.
Ra primea po mucenicii
Patrioi şi ai crodinței ;
ȘI grozav so acobora
- Dumnezeu po capul rege
lui gat,
42) Cino se ridică W'asupra
muntelui ș
Nu o soarele, ci un pâr alb;
Na o soarele, ci o frunta largă
, :
Fângeroacă într'un Burâg

Di martirio o di splondor:
Bi Boezio 6 il santo viso
=

Del romano

senator,

,

Giovanni. dim

- Lui Simmaco şi ponteficelui

legenda catolică, poetui a substituit o altă victimă

' Se-Anicius

Marcus”

a lui Teodoric,-pe

Yerinus Boetius, autorul
Philosophiae, «maestrul»

lui
lui

De consolalione:
Dante, cel din.

urmă dintre Romani; şi substiluirea mi se
pare fericită. Nu tot aşa încheierea odei, care:
—

îmi pare

pierde —

din frumuseţea

acea apariţie care jhicşorează marea

sa

Cu:

figură a

a lui Boetius prin acel surâs, pe care (oricât.
«de martiriu şi strălucire»)

l-ar defini poetul

căruia

cititorului —

pare

sfârşitul

miserabil:

al regelui ostrogot îi strânge inima de milă—nenemerit

noase

Apoi

şi crud,

de. martiri

pentru

aceste apariţii lumi-

patrie şi credinţă,

„dacă pot vrodală să servească ca
bun

şi de efect,

sânt ceva obişnuit

italiană şi spun în fond foarte
poezie

frumoasa

nevoe de ele.

a lui Carducci

sfârşit

în poesia

puţin, aşa că,-

n'avea de loc:

“2

di Comune

Faida

un

.

este o odă

istorică

pânii-

în cele mai mici amănunte. Cruda răzbunare
comunală se găseşte povestită înlr'o cronică:
pisană
———

a

Rerum

italicarum

———

Do martiriu.şi do stiălucira:
"E sfânta faţă a lui Boctius
A sonatorului roman,

scriplores

a Iu

=e

=

e

-Muralori; şi în De gestis italicis post Henricum

3111 de Alberlino Mussato; cea din urmă stanţă
-e.0. uşoară

populare

versuri

variântă a unor

care în 1313 alergau pe buzele tuturor şi fară
-scrise cu. sânge pe porţile oraşului Lucca.
Chiar :şi uumele ambasadorilor sânt scoase .
-din versurile unui-poet luchez din secolul: XIV.
După mai multe izbânzi, câştigate asupra ora-

-şului Lucca

—

să înna- .

care uu se hotărăşte

„poieze după tractate, cele lrei caslele din Buti, :

- Avane şi Asciano' —

Pisa, -obosilă de lupte, tri-

la Cuosa în Val di Serchio .
mete ambasadori
„casă închee pace. Aci aşteaptă magistraţii lu-...
chezi,

printre

prin menţiunea

cari

Bonturo

Dati,

rău

pe .care Dante o face

“el în groapa-inşelătorilor.

“-

vesti

despre

.!

- Tutti a nuovo în bell'arnose (1)
Co "| mazzocchio e con la spada:

ll fruscio da lo lor sete

..

Empis tutta la contrada.
„II fruscio de lo lor soto
_ Chiama il popolo a raccolta:
Gran dispregio han su le ciglia ::
. Parlan tutti in una rolta.

.
-

Toţi în armură frumoasă şi nouă,
.
Cu bonetul şi cu sabia:
'
âşiitul mătăsurilor lor ”
ţinutul.
- - Umplo tot
ăşiitul mătăsurilor lor
Chiamă poporul la adunare:
__Mara'dispreţ au po sprâncone
Vorbesc toți do-odată.

a)
E

a

,

Lot

e
7

-

.

,

A

-In sfârşit unul din ambasadorii pisani, după

mai

ace a făcut

cinste,

întâi semn: de

vor-.

beşte pentru toţi ca cel mai:bătrân şi mai."
demn: :Pisanii sânt învingători, dar creştini -

şi doritori de -pace. Aţi făgăduit 'să ne înna--.
poiaţi castelele, Țincţi-vă de. făgăduială, "“B viviam, fratelii, în pace, W
Se viviamo în libertate, -

Banduccio a sfârşit : a vorbit cinstit şi scurt,
ca acela care are de-făcut o propunere foarte
limpede şi generoasă. Inaihtează alunci dintre
ambasadorii

luchezi Bonturo Dati, şi vorbeşte
itor şi înflorit : «Avane e în-linguş
grai.
intrun
tvadevăr.un frumos castel, înconjurat de păduri foarte verzi şi .foarle dese; bogat în a:
mintiri istorice, pentrucă la miezul nopței se

aude. încă zgomotul vânăloarei regeşti a lui
Astolfo longobardul.. Noi I.uchezii vă cedăm chiar bucuros castelul Avane.

Buti e

un. sat

urit dar inconjurat de coline foarte roditoare,
toate acoperite cu măslini.

Dacă

e adevărat

ori
că e un castel rit e şi mai bogal decât. Dar
care altul; totuşi. şi pe acesta vi-l cedăm

rea cas:
nu veniţi să ne mai vorbiţi de preda
„telului Asciano : cândîl cucerirăm am pus să

se zidească pe turnuri două matioglinzi, pen-:
femeile
iru. ca, alunci când ies să se plimbe,
i

———————

(1) Si să trăim, fraților, în pace,
Dacă trăim în libortato.

A

:

—00 —

“voastre să se poală privi în 'oglinzile
zilor».

„hot
“-

IE

Vorbele

lui Bonturo

Luche-

ae

sânt urmale de.un ho-

de râs răutăcios şi batjocoritor din partea

Luchezilor;
“avean

mai

ambasadorii - Pisani, răniţi în ce
scump,

duc

mâinele

la

pumnalele

” ascunse sub hainele foarte bogate în fireturi.
" Apoi

Banduccio, după ce a înfrânat cu.un gest

“sufletele gata de răsbunare şi de-vărsat sânge» -

cu mâinile

întinse spre'Lucca, strigă: «Opt.

"zile să treacă,şi veţi vedea 'ce-fel de oglinzi

au femeile din Pisa». Trec cele opt zileşi heralzii adună din toate părţile pe cetăţeni pentru ecavalcatu» contra Luchezilor. Cetăţenii «de

„Palat», negustorii, meșteşugarii, conții de. Me-

'remma, visconţii de Corsica şi cregii» din Sar„„dinia, toţi regi şi conți pe la ei acasă, dar
în:
„Pisa
. celăţeni: şi supuşi, se adună sub acelaş
stindard.

Uguccione della Faggiola,

|

Tutto forro V'ampio busto (0).
Ed ii grando capo ignudo,

DE

Si
.

:aşează şi conduce cruda cavalcadă,
care înainlează

mereu, împingând

înainţe «țărani şi care

cu boi», jefuind totul, omorândpe toţi
Luchezii pe care îi întâlnia. Ajunşi astfel la.
„poarta San Friano, pe când Lucca se. teme
(1) Ca vânjosul corp îmbrăcat în Sor

Si cu marele cap sol,

_e —
că i-a venit ceasul din urmă, Pisanii ridică pe

poartă două: coloane foarte lungi având învârf două oglinzi mari şi joacă şi cântă în

jurul lor, pe când
geți

cad

innăuntrul

făclii aprinse şi lănci şi săcetăţii asediate. -

.

N: pisani oltre le mura (1)
Gittan faci o vorrettoni
— Togli sa, pantera druda,

Togli su questi bocconi.

=

Tali spechi, o Lucca betia,
"- Pisa manea a le tuo donne —:
E-rizzaron

su la porta |

Due lunghissime colonne ;

.

„E due specchi in votta in vetta,

_

V'appiccarono.:

”

cd îintorne ,

=

Monan balli e dicon motti.
(1) Pisanii dincolo de ziduri

A

- Aruncă făclii şi lănci
— Mănâacă, panteră vicleană,
Mănâncă

:

a

.

Grandi o grossi conie botti

aceste dumicături

i

a

”

—

Astfel de oglinzi, o Luccă frumoasă,
- Pisa trimete femeilor tale —.
Și ridicară pe poartă
Două coloane foarte 'nalto;

”

Si în vârf două oglinzi,
Mari şi groase co nişte butii
Atârnară : şi împrejur

Invârtese jocuri şi spun vorbe întopătoaro,

*

9

Dar răzbunarea nu e încă împlinit
ă. Tigrino
„della Sasselta, a
|
| |
- facoia od inima cattivă; (0:

apucă de păr pe un
.

Ss

luchez

a scape de miăcel,

care,

,

fugind, caulă

îi înlige de două ori

«

sabia
„În spale, apoi, cu d cgel
ni
anl
and
ul muia
t înn acel
sâng
e»
scrie pe poartă Ci
.
ii

Manda

.
o

a te, Bonturo

Dati, N

Che i luechosi hai consigliati,
LC
„Da la porta a San Friano
RI,
Questo saluto il popolo

Mai mult decât. în

pisano, (2)

Leggenda di “Teodorico+

sufletul şi arta evului
mediu italian pare că
reînvie în poesia aceasta,
care, neapărat, e prin.
tre cele -mai perfecle. ale
lui Carducci. Rit- mul nelipsit de repeliţiunile şi:
de simplicitalea
Sculpturală a poesiei narative
populare, versuri
le cu armonia înna dins obos
ilă, cu asonanțele alternate în mod
- magistral cu rime
adevărate, în Sfârşit
altoirea! înțeleaplă
cu vr'o

uşoară
„1918;

moiiticare

a

a

ântecului

popular din
'

Male a to, Bontur
o Dati,

Che i luechosi hai
consigliati,

G)
(1) faţă și sutlet rău,
(2) Iţi trimeto ție,
Bonturo Dati, .
Golui care a sfătui
t pe L.uchezi,
- Da pe poarta San
Friano
Această salutare,
poporal pisan.
(3) Vai do tine, Bon
turo Dati
Care ai sfătuit
pe Luchezi,

|

i

-,

td

.

=

“Lo aie di San Friano,
Alo porte di Lucea fu il pisano;

|

i
—dau cititorului cunoscător al mişcărilor veche
lirice populare,

ilusia

că citeşte una din acele

cântau pe pieserventesi, pe care giullasi-i le
a: poporului,
țele italiene spre marea bucurie
totdeauna însetat de poesie şi de aventuri.
care
Carduccifu printre cei dinlâi în lialia

vechei lirice populare
adună sfărâmăturile
titlul. de Cantilene e
sub
că
pe care le publi

asta
Ballale” dei Secoli XIII e. XIV, şi pentru
ferme
acea
răpi
nu e de mirare că l-a pulut

, când,
care tainică, care ne cucereşte şi aslăzi
e mănu
; Dar
după atâtea secole, le maircitim.
.

pe care o admireață numai expresia formală
grabă obiecrăm în Faida di comube, ci măi de
cântă cu sutivitatea poetului, care parcă ne
din

fletul unui

secolul XIV

versificator 'pisan
(şi giiseşte, modul

şi gibelin

de a-l conservă

acea răz- chiar când 'va voi să na arate cum
s'o nură
prefe
el
bunare sângeroasă, pe care
ul său
suflet
cu
mească faida, nu se potriveşte
npreze
ci şi-re
de poet umanitar şi civilizat);
lui
a
ca aceia
tarea robustă şi vioae de figuri
chiar
găsiseră
Uguccione şi a lui Bonturo, care timpului, ci şi
expresie

artistică

perfecta potrivire

în poesia

istorică

a celor

In ziua! do Sf. Friano
La porţile Luchoi fu Pisanul.

mai mici

a

_o

N

N

66

SR

Sabia

a
. une tina
parlicularilce
ăţi, unită cu visi
poelică a pei „| |;
sajului toscan, care face. să ne tremure 'sule
tul de mirare şi de emoție.

VU
Ar mai fi şi.alte poesii de cercet
at:

JI comune rustico, în care poesia şi
învăţătura poe«tului ies în relief, renunțând
cu îndrăsneală
la orice ajulor ce le-ar puteă
veni dela so-:
Jemnitatea

“scenă, 'ca

argumentului, sau

să

dela

punerea

în

ne arale umila vieaţă de toat
e

"zilele dintr'o mică comună
din Carnia, unde
„- eonsulul se ocupă cu
Împărțirea -pădurei, şi
„dă tinerilor armele contra posi
bilelor năvăliri, :
*.. de“

Iluni sau de Slavi ; Sui.
campi

di Marengo,
unde, în contact cu rece
a frică ce îngheaţă
sufletele baronilor, “poelul
evoacă siguranţa de.

fier

a lui Friderie Barbarossa,

care dă

poruncă
crainicului să facă liberă trecerea
împăratului

„TYoman:

„del diro Giulio,

La

canzone

rea

cruzimelor

di

crede,

succesor

Legnano,în

di Traiang

(1) ;

care,-

şi batiocurilor

|] a amintisufer ite, popo-

rul din Milan. rătăcitor
_moasci şi puternicei cetă printre ruinele fruţi
lie de mânia împărătească diștruse din teme=
. —tună înte'o puterN
II
(1) moştenitor al cerescul
ui
.

Iuliu, urmaș

al lui Traian.

Pa

oz,

nică isbucnire

de ură

.
:

mult

.

.

timp înnăbuşilă,

.

că vrea -să întâmpine

- a lancia o-spaia il Barbarossa in campe. (1)

Dar asupra: unor asemenea poesii ar trebui.

- „Să însislăm mai mult, şi cu nu voesce să abu-,,
zez de răbdarea d-voastră, domnilor. Sper, de

alifel,că

v'am': dat *o idee -îndeslulătoare

de --

felul cuni 'Carducci a. știut în versurile sale”

să evoace "veacul de mijloc cu luminele sale, „cu umbrele” sale în artă.şi în vieaţă, în iubire şi în-ură, în. scop”.de

sau

polemică

de...

e.
curată şi aitistică contemplare.Cu fogrle mar
dreplate un.crilic ilustru (2)ia putut să-l nuface...
mească «poetul Istoriei»; mai bine ar
“acela care] ar numi «poetul laliei». El a fă
morală u poporului -

şi

cul educația

polilică

acest pământ

românesc,

ştinţă
său,şi nu e decât un.tribudet recuno el pe
de
d
bin
vor
pe care îl aduc'âci astăzi,
care

raţia lumei pentru lupta
a şliut să

lupte

pentru

admi-

a stârnit

cu

slăruiloare

păstrarea firei

care
sale :

repede pe căile „-de popor latin, prin progresul
aj: „civilisaţiei, prin cultul iubilor şi stărnitor
marilor

idei

de

dreptate,

libertate.

şi

demo-

țumire trebue
crație. Un motiv: legilim de mul
ca singuri aci, unde.
"să fie pentru. d-voastră
«răsuna de
chiar ca pe timpul “ui Carducci
arossa în câmpul
(1) cu saliţa şi sah:a pe Barb

(2) Ponedotto Croce.

de “luptă.

Se

So

plârisete Balcanul», aţi ajuns”. să . formaţi
mare. popor. respeclat

“tele

Gpere :de

care

şi temut,

pace, sreste. viguros

un

în: sfin-

pe câmp

şi în şcoale! Dar nu: e peste tot astfel şi cu.
“m'aş' simţi. prea nedemn de sfintele” idealuri

umanitare ale poetului —pe

a cărui. operă;

prin cuvinte neimpodobite, am căutat s'o lu-minez întruna "din multele sale aspecte—dacă
- maş invită, linerimea silitoare să întoarcă un
„găud

de

simpatie la - toți

câţi; vecini .sau. în-

depărtaţi, luptă încă pentru un mare ideal de
patrie, libertate şi egalitate (1).
.

a

ÎN e

oo

(1) Aşa scriam în toamna anălui 1909. Maltor
a dintro acesto nodreptăţi le-a pus capăt răsboiul groasni
c şi măreț
din caro cşim așa do epuizați și do buimăciți

uncori să-i recunoaştem chiar foloasele:--

încât vitan,
|

-

1

Mă

-

ă

“Ultimul roman al lui Antonio
|
-.
„ Fogazzaro'
n

zile, cu
In “angello cum libello| De: două
urmăreşte aslărnința unei idei “Axe, mă.
, profund în umimintirea acestui: molio latin
de citit noul rolința Jui. De când an sfârşit.
zzaro,. nu: fac decât
man al lui Antonio Foga
să mă

sufletului meu,

în. liniştea

retrag

des-

oprelor ceasuri pe- „Tăşurând amintirea incântăt
în colțul 'parfu” twecute în prima adolescenţă
iasomie şi horcu
mat al balconaşului înflorit
clasa a

tensii; sau

înti?o „bancă veche

din

L, în timp ce profeopla a Liceului Umbertodespre prinți reformasorul de Istorie. vorbia
exa-

triva părerilor
tori sau .purla război împo
autoor eleganțe de stil ale

gerate. și greoaiel Frumoşi

i

.

-Tului studiat,

locușorul

ani!: Atunci

din

vechia

mae tot de iniţiale enig
bancă acoperită pestul
al
ător
meşter și răbd

tice, sâpate cu. vârf

<uțitaşului şcolăresc,
,

nu.era
+

.

-

..

mai

puţin

singu-

“ratec

şi liniştit decât: balconul” iniflorit cu hor-

“ensii, şi. paginile. din. Malombra din Daniele”
„Corlis; din. Piccolo Mondo Antico, din Mistero--

del

Poeta, treceau „repede sub ochii tânărului”

cilitor,: însetat. de' fr umuseţe şi: de ideal, uitălocal lumii. şi al realităţii. Vocea mânioasă 2
profesorului ce îi-ordona să. asculte - sau vo"cea. ascuţilă: a domnișoarei. de „peste drum care
fredâna : :

.

..

.

.

:

"Di, comm? € bolla * na: juaate șălo.
De
LVaria sorena doppo
na tehipesta, - E

- aveau
leau

acelaş
să-l

succes: de

smulgă

din

E

:
-]

indiferență, : nu. izbuvisul lui

de fanlasie şi

de frumuseţe. . Frumoase. timpuri!
Astăzi: astăzi ciilica; estetica;
filosofia, literaturile streine, problema religioasă
, sulele
de. reviste ..care

cer Să

fie măcar

răsfoite în
vieţi mo--:
alâl de pripilă, alât de. iumultoa
să, alâl

„grabă, sutele de! aspecte ale.
uceslei
derne

de tragică până şi în „comediil
e

saie,

atât de
calomnială în fond.; mii
de preocupări, mii
de! trebuinţe fantastice,
mii de datorii nu mai
- puţin fantastice. decâ ât
trebuinţele, mii de drăcib
de oale felurile, + le-au
răpit Scumpa: mângâicre de a ne îustrein
a de lume -cn o. care
:
în mână, întrun colţiş
or Singuratec. la “ac
est.
timp sbo

ară «il caro lempo

giovanil», praful.
bibliotecilor ne usucă.
inimile; spiritul. crilic
:
ne impinge să căutăm
în cele mai perfeele:
opere de artă acele
pa cae. maculae de care
-

=,

.

=

14 —

..

suflea

ătrânim
mu se supăra Horaţiu,— îmb
fi albit:
teşte, înnainte ca părul să ne
,

,

a»

a

|

să. redeştepte
Binevenit fie deci Fogazzaro
uratice şi.
amintirile adolescenţei “noaslre sing
e după -frumos,
plină -de , gânduri, avânturil mai schimbat,
s'a
cutremaurările artei ! Şi el
mai
la drept vorbind: e ceva

puţin

sponian,

nu

a rămas

faţă de Fogaz„mult mai cult, elegant şi rafinat
Mondo antico,
zaro din' Malombra, din Piccolo mult; se simte
careîl îndrăgisem alât de
pe
nă
pe alocuri că arta: dannunzia
nici

fără 'efecte

chiar

care ne 'obişnnisem

asupra

scriitorului

opunem

să-l

pe

lui D'An-

ru deonunzio, nu numai petru fond, ci penl
aceslea
e
toal
;
e
sebirea procedeelor Jui artistic

- se

simi, se

ghicesc

; “totuşi...

o

numai că nu reprezintă
încercat

dar

a se dovedi,

totuşi Leila

nu

scădere, cum

s'a

îndoială

su-

e fără

organică şi prin fuperioară prin structura ei
precedenle : Picor
ziunea elementelor, operel
to.E prea Uşor
colo Mondo ioderno şi Îl San

din perii săi albi,
Să faci o vină unui artist
dus întârziat al fannumind acest roman proaro
departe
lesiei obosite a lui Fogazz . Suntem
ea că.
ger
vin
oon
nd
„de a i face apologia, avâ
literalurei
m
şi el

Fogazzaro

aparține

trecutului.

Dar trebue

de

acu

să recunoaștem

că-el

de noi, decât sunt e mai puţin îndepărtat
şi Pascoli, cari de mult
Carducci, D'Annunzio

timp nu

mai

vibrează

la unison

lie, ce nu mai e păgână,

cu noua

voluptoasă,

Ila-

idilică.

Personagiile sale — e drapt— au mai putin
simţul realităţii, şi mai puţin încă simţul practic, necesar
ilaliau nu e
a lor, câte
drept, — să

ori,o

[ineţă

în luptă, şi de care noul idealism:
nicidecum lipsit ; câte o atitudine
un sacrificiu inulil va pulea — ce
pară
romanlism lârzielnic. Alle-

parcă

pervertilă, o sensualitale

rafinată va pulea:să ne

amintească
încă acel:

Precolo mondo moderno, acum atât de departe,

în care pulii să

strălucească

estetismul

ele-

sulfl teşti ale eroilor principali, lărgimea

cri-

gant şi sec al lui Angeli, al lui Tumiati, al
lui De Bosis; dar, pe de altă parte, simpalia
caldă in' care sunț invăluite intimele drame

teriului

cu

care: acele drame sunt judecate.

cu care diferitele puncte de vedere de
unde
diversele personagii privesc “probiema
relipioasă sunt sucotile de o polrivă de
-îndreptățite, omeneasca şi profunda furtună
de iubire

ce clocoteşie

uncori

si

o

in

inima

distrugă,

opera
|

J „tilei

toate

şi ameninţă:
acestea fac din

lui louazzaro o „operă
de artă, care e
şi o operă de viaţă, întrucât
palpilă în ca un
reflex al

moment

sbuciumărilor ce tulbură
în acest
conștiința religioasă a conlimporani-

lor şi întrucât, lisând la o
parle fondul doc-

lrinar şi polemic,

cititorul e

sc pasioneze «dle veşnica

dramă

pus

îin-slare să

de iubire, care

|

— 73—
dela

Omer

la

Dante,

Goethe

dela

la Vân- *

letele delicate
munzio a pasionat totdeauna suf
p.
«in orice -naţiune şi din orice lim
stea
ace
te
toa
De sigur că nu ajung

pentru

operă ce să
a face din opera lui Fogazzaro o
erăspundă

în tot şi pentru

lot cerințelor sufl

pată de multe
teşti ale Italiei moderne, preocu
religioasă înalte probleme, şi de problema
Fogazzato;
trun chip cu totul deosebit de
că lendar, în definitiv, să avem în: vedere
so de
o
ros
ltr
Spe
(Lo
ând
cur
tativele făcute de:

de Corradini)
GiulionBechi; La patria lontana
perfecţiuîncă departe de a. ajunge la

_suntazzaro ; mai mea artistică a romanelor lui log
în

introduci
< adevărat apoi că nu ajunge să
tagonist ce nu
acţiunea un aeroplan şi un pro voința lare,
are, ca însușiri de

aviator,

nici

tacole, nici stăpâdespreţuitoare de orice obs
pentru a face
nirea absolulă a nervilor săi, nat al secolurafi
şi
nt
dintrun roman decade
stre.
lui al XIX-lea romanul tipic al vremii noa
ază
one
int
se
Si totuş lui. D'Annunzio nu i

si, forse
decât imnuri pentru al său 2 Forse che
se

. forse che si, for
che no», care va reprezinta..
ce să admilen)
pla
che no, atâtea lucruri (ne
asla), dar
şi toate frumoase

(să admitem şi ace

lui Foguzzaro Nu
un roman... nu; în timp e,ce
și lui Massinio,
ca
tic
i se intoncază decât cri
lui său, criunul dintre protagoniștii romanu
acelea
ticele roşilor şi ale negrilor, plus încă

a
ale atâtor Bontempelli din

care duc positivismul

-

bello

italo regno,

lor- muribund

şi: în

li-

„teratură şi au pretenţia să judece operile de
artă ale unui cavaliere dello spirito „(eum.
la

*

-

„ definit odată Matilde Serao) ca Fogazzar
e, ce
o
u
.
._.
“măsura

sărmanei

.?
Ş
lor estetici,,. experime
nlal

Şi penlrucă la analisa

retortelor şi. alambicu-

rilor, frumoasele pagine ale Leilei_
“să dea alt resultat posiliv pentru
decât doar puţinul clor ce â servi
t
raţia hârtiei, prea învățații chimişti
au

dedus

că

e,

romanul

e clorotic,

nu' pot să
laborator
la prepaai criticet

are o.

viață
auemică, e produsul unei fantesii
obosile::
Fireşte ! Cum vreţi ca un posilivi
st învăţat
să conceapă imaginaţia arti
stică ca un produs
mecanic al unor anumile
cantităţi de fosfor

în creier şi al unui anumit număr
de globule roşii în sânge, să se -res
emneze a socoli că
înllorii cu frumuse ți tiner
eşii un roman scris
la şap

tezeci de ani

Pentrucă — e foarte
dr ept— Antonio: Fo- "
gazzaro are astăzi
aproape şaplezeci
de ani .

UI

i

o

De altfel nu sar prea spu
ne, citind
Primul cap

.

i

7

Ie

Leila.
itol" ni.] arală în ade
văr
cu
părul
alb, dar cu inima
arz itoare, ca şi JMarcello,:
personajul masculin
cel mai simpatic din tot
romanul. Poveste
alui... a sosit limpul s*o spun
acum,
oricât aş

Îi, eu personal, din principiu,
2

.

a

-

listic,
înn potriva iconoclaslicului obiceiu' jurna
Şi

nu

numai

jurnalistic,

jumătate” de. foiţă. incoloră

| a compila

de

materia

pe

.

o

unei opere

.

din care orice pagină este. prin .ea însăşi un .
a,.. în
juvaer. Scena-se desfăşură la Montanin

Trento
. Val d'Astico, unde bătrânul . Marcello după
trăeşte împreună: cu Leila din aminliri;
moartea. fiului său Andrea şi a soției.
a
Leila, adică. “Lelia, fusese . logodnic

fiului

său,. care amânase nuntă din. cauza. mediului
„cinic şi conrupt din Casa. Camin. Lelia e în

ega- :
adevăr o floare răsărită in mijlocul “putr
“iului: Talăl său,. D-l Momi Camin. —.care
al nobilei
„pentru a fi socolit drept scoborâtor
,
familii amintită până şi în. “ Coinedia se nu-.

—
meşte da. Caniinnu

de afaceri,

expulsat

e decât un murdar om

din partidul clerical, des-:

vrednică de
părţit de soţia sa, care e întru. Lotul

mama
el, şi trăind acum cu. serviloarea lui;
fusese în ulşi
cap
de
use
făc
sa, după ce işi

timii ani amanta

unui "bătrân austriac, va de-

ânând
dica! acum praclicelor. xeligioase, răm
otdeauna. “După
în fond: ceia ce fusese înt o, indemnati de

. moartea
„un

fiului lor, sotii - “Trent

fel de: remuşcare

„eu .acea nuntă,
tru a o smulge
şi pentru

a cinsti

tirea fiului mort.

ronianului,

|

pentrucă

au amânat. me-

iau în casa, lor pe Lelia pena ei
mediului funest din cas
cu aceaslă

Acestea

faptă bună amin-

sunt. aplecedentele

ca CIP
ea aa

Fogazzaro îllintilulează —
după cum şi e în â“devăr — Preludiu mistic.
In:
" cultă foarte atenlă” sgomotul timp ce Leila as
trenului, 'aşteplând pe” cineva, despre care
uă se ştie bine
cine e, cameri

sta aleargă speriatăîn căutarea
„ei, Domnul., —i-a fost atât
de frică, dar poate
că nu s'a întâmppla
i t nimic...—a avut, pe
cân
ciliaîn odaia ss

a de lucru, un fel de leşin,
2
„dat ochii peste: cap,
Sa făcut. palid şi a căzut
pe divan. Domnul Marcel
lo,la început, nu inlelege gravitatea. luc
rului, De ce nu l-a
ui lăs
să doărmă ? De ce ace
a apă pe masă ? Apoat
i
înţelege,

roagă cu blândeţe pe

servitoare să
se retragă, voind
parcă să o răsplătească peni
trucă ii vorbise
mai în
e cu asprime; se
gândeşte Ia tatăl său care ainl
murise slingând lumânârea

pen

tru a dorm
scoborându-se peste i; simte o pace divină
Sufletul
său lă acest semn:
al morţei apropiale.

Montanina

Massi mo

In aceeaş seară soseşte
Ia

Alberti, un prieten

al săr- .
manului Andrea,
cato lic, cu, uşoare ten
dinţe
Spre modernism,
prieten şi discipol al'acelui
:
Benedetto, care

E un polemist

e eroul principal din
71 Santo.
cur ajos, care, “at

acat cu egală
furie de către
pre
p
urma unei co nfe sa: roşie şi cea neagră, în
rințe asă

colul XVII,

pra ereticilor din se-

a venil la V

câteva zile, depart
e
calo mnhii aruncate
”

al d'Astico să petreacă de vijelia: de insu
lte.şi de

asupră-i la Milano, primind
:

7

.

-

2

za ar

*

pr

Romanul începe cu un capi
lol „pe care

prieten şi acesta
„ospitalitatea lui Don'Aurelio, deplin -icord cude. :şi nu în
Benedetto,
al lui

doctrinele

că bunul .
apărate de. el. Alât numai

un vânzător de Biblii
preot. şi-a luat în casă pe
stico
locuitorii din Val d'A
protestante, pe. care

pentrucă incercase
îl priveau cu multă mânie,
tă între ei, şinn
propagandă

protestan

pe Massimo, care e silit
mai poate să găzduiască
pătrânului Trento, .
„să primească ospitalitatea fi vrut sto evite din
„ospitalitate pe “care ar
Trenlo r&petase
causa Leilei, De ce? Andrea
-el=
să facă

de multe

4

ori

«că
prietenului său Massimo.

|
Leila,
bat mai vrednic de
__ar-fi fost un băr
fi,
şi Leilei, ca şi cum ar
- spusese acelaş lucru
asifel se ex-

moară, şi
“ prevăzut că trebue să
persoane își purtău
ă
dou
plică cum aceste
eres una alteia.
fără să se cunoască, atâta int
ta neLeila o aşteplă cu atâ
Persgana, pe care
Massimo. Alberti. Dar
răbdare, era tocmai
de: mândrie ; printr'un
Lelia „e un suliet plinpotriva nervosităţii sale;
fel de reacțiune în
a
împotriva

zi,

iar. în

aşteptării

sale; nu

zilele „urmăloare-e

se arală

rece,

în ace

ba chiar

Acesta e foarte Înnepoliticoasă cu. Massimo; şi ar SICA să plece;
rtate
dispus de această pu
lui Don Aurelio:
t de iugăminţipele Marcello. Acesta
» dar e reţinu
şi de frica de a întrista
ori dintr'o zi

îl va dob
tenându-se 'că'moartea
ntru .
să vorbiască Lelici-pe
în alla; se hotărăşte
irea Monta-

20

scă moșten
decide să primea
E
.

.

,

Sar

ninei şi a râstului

averii: “sale, moștenire

pe.
care, dat fiind caracterul
Leilei, „era sigur că
nu o ya primi. In adevăr
Leila €. neînduple- .

cală : refuză, refuză cu îndărătnicie
, plângând,
„că

întristează. pe “acela ce se. obic
inuise să-l
“privească: ca pe:un părinte,
dai. mărturisind

„ cu lărie că nu poate prim
i. Aici inlră în scenă
| personagiul femenin «cel:
mai Simpatie.. din tot

romanul, pe care şi crilicii
cei tai

- „Înverşui-:.
““ naţi ai lui Fogazzaro
sunt siliţi să-l recunoască
ca plăsmuit' într'un mod.
fericit :: Donna Le-.
dele Vayla di. Brea, care
. în linereţă avusese pentru Domnul: Marcello.
o violentă iubire;„pe
care a ştiut lotuş să
o înăbușe, indepărtându-se de el când, după
căsălori a lui, îi păru -.
într'o anumită clipă
că acea pasiune era
pe:
cale de'a. căpăta un
răspuns, Marcello,
nestrămutat În. gândul
său că Montanina
t-ebuie

să* rămână

nu.

-ahe
mâini decât ale
"Leilei, roagă pe
Donua Fedele 'de a
încerca.
să o convingă şiii
măr luriseşte că'ar fi
pentru
el o adevărată.
mângă
gâiere credința,
că, dacă
înti*o zi Leila s'a
r
St

va

uni

cu

hotări să se
Massimo, priete

căsăloreească,

.

nul fiului: său,
căruia însuşi fiul
s ău.o destinase,
Donna. Fe:
dele promite căi
după moarlea .luj
Marcello va face lot ce-i
va Sla în putinţ
ă pentru . a-i
îndeplini aceast
ă. dorinţă, Leil
a însă a bănuit
ceva, nu-a înţele
s, dar crede că
a înțeles. Ea
gindeşte că Ma
ssimo e un vâ
nător de zestre
,

+

care socolise 'că ea avea

toarea

_scop

să rămână

bătrânului “Trento

moşteni-

.

şi venise cu acest,

în inima
la Montanina. 1! despreţueşte mândră.
eu -mai rece şi mai

'ci şi devine mer
Massimo € îndrăDar îl iubeşte, şi acum şi
timp Don Aurelio,
gostit de dânsa.In acest
usite ale unui preot de familie

prin intrigile isc

celor mai înalte demfoarte nobilă, “destinat
ot al: unui cardinal, - nităţi în biserică şi nep
seamă .

mai cu
ajutat creştiBiblii protesDonna Fedele

sa,
este isgonit' din parohia
și: a
ă
cas
pentrucă' a primit în
de
neşte pe sărmanul vânzător
a
del
ând
afl
o,
tante, şi Massim
despre

bănuiala

jicnitoare a

Leilei,

pleacă" la

şte anunțul
Milano,. decis să o uile. In tren cite
pentru un săunui concurs de medic coniunal
re-

se prezinte; şi se
tişor”de munte, vrea să
.
exerciteze profesiunea
„trage întrun alt sat să

Dei
Do
de. medic.
ise şi tatăl
mur
cum
ă
dup
re;
- Marcello moa
dus să se culce. Momi .
său, puţin după ce s'a
e stăîn grabă pentru a pun
da Camin

.soseşte

numele ficei sale mipânire pe Montaninaîn
cu. câlevă luni
: more. - (Marcello. se înşelase indu-se “pe cele
asupra vârstei Leliei, înteme
i din Val d'Aslico
ce-i spusese fiul său). Preoţi
Leilei»

incâlcită în jurul
incep să ţeasă o inlrigă
, Mas- ca să nu se mărite cu acel eretic âurirea
pentru
înr
scoasă de sub,

Simo Alberti, să fie
„ Donnei Fedele, să

intre

în. mânăstire și să
N

-

e
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dăruiască

toată averea

parohiei

şi săracilor

din Val d'Astico.. Sunt amândo
i incredințaţi
cu sincerilale că execulă o
hotărâre inspirată
lor de câtre

Dumnezeu,

ceiace * înseamnă

că
nu-s două secături perfecte.
Se servesc pentru
„a ajunge

lă scopurile
lor de o bătrână. bigotă,

„cumnata

parohului, stăpânilă

de scrupule

până
întrațăt încât ruga pe Dumnez
eu «să omoare
pisi

ca. scandaloasă

a cismarului».

i
„- In acest limp Leila îşi dă seam
a de greşala
sa faţă de Massiino, iși dă seamă
şi pentru ce
-pasiunea înăbuşilă-a isbucnit
acum cw atât
mai

puternică, .cu cât a. fost.
mai “mult : timp

ascunsă
-în adâncul

sufletului ; scrisori

le lui
Massimo către Donna Fede
le pe care aceasta
i le citea pentrucă vorbiau
despre ea, o: în“credinţează de sinceritatea
sentimenielo» lui.

: -

Se preface.că primeşte să
se ducă cu bătrâna
.. bigolă lu G-anumilă
mânăstire, ceeace trebuia
să servească de pretext
peniru a o cond
uce.
la Padova în casa
tatălui său şi.a provoca
acolo o'scenă cu Serv
itoarea-concubină,;
aşa .
că prin umilinţa
şi desg
colo să se decidă

IIristos ; se

mai

uslul .ce Var simţ
i abine a fi mireasa
lui .

preface deci că consimte
la această
călătorie, cercetează
bine mersul tren
urilor,
rămâne puţin încu
rcală Ja propunev
ea de a
se duce
la Padova

cercetează

mersul

în -loc de Castelletto,

mai
trenurilor, apoi pe
motivul

că se duce'să-și ia un bilet
peniru Padova la

si.
PR

gară,

-

-

.

îşi ia un bilet

îi

pentru

ă

.

Milano,

ca să

se

ducă :de acolo la Porto Ceresio, să se îmbarce
pe vapor şi în sfârşit să 'se ofere lui Massimo
la San Mamelte.: Donna Fedele, aflând de holărârea nechibzuită a Leilei, renunţă la o ope-

rațiune chirurgicălă, „pe care ar fi trebuit săo
suporte la Torino şi prin care,ar fi putut fi
salvală, şi aleargă să împiedice cu prezența.
sa ca pasiunea să învingă +“convingerile lui

Massimo' sau. mândriă
. şi ajunge

acum părăsită a Leliei,

muribundă la San Mameile.

aproape

Era poate nevoie de ea entrucă Leliei îi pare
că cuw suflu de

_<asă».

protecție.maternă

Donna! Fedele

e în

agonie.

a intrat în şi

Massimo

nu e la San Mamette. El fusese. silit să se ducă
la Oria

pentru

a

“Meni, şi: discipoli
„ Mânteşti

primi

împreună. cu alți prie- .

ai Sfântului, . rămăşiţele pă-

ale lui Benedetto,

care . se "întorcea

să doarmă la Albogasio alături de Franco şi
de Luisa
soanele

(Piccolo Mondo Anlico). Printre perce. urmează

cea din' urmă

dată

aces!

una

sicriu

apare pentru

dintre cele mai pasio- :

nale figuri, pe, care le-a creat spiritul lui FaN nzzaro, eroina principală din Piccolo Mondo !

Moderno, elegânta, rafinata,seducăloarea doam,

nă, pe care o revedena aci atât de umililă, dar.

atât de! înamorată încă în

11 Santo, - apărâud

numai pentru o-clipă, învesmânlală în negru,

misterioasă,

ascunsă;

trezind

o lume înireeagă

, 'de amintiri, pentru a dispărea apoi
,

.

_

în

întu=
6 =

/

a a

”
_
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nerecul nopții, ce se desvăluie

|
asupra lacul!

în furtună. Cititorii. lui Fogazzaro
îi
ca

au. di

că voi să vorbesc despre Jeanne Dessalle. A
mormântul lui Benedetto, Don: Aurelio. pronunţă un discuis, care e o lăniurire:necesară.

pentru

ideile

susţinule

de „Fogazzaro

Santo, apoi, după terminarea

în” IL

înmormântării,

“Massimo aleargă la S..Mamette, unde se află în
agonie

Donna

Fedele. EL îşi dobândise în acea

noaple, gândindu-s-la
e Benedetto, credinţa de

Au-

relio. La vorbele lui Don Aurelio :. «Scumpă
prietenă, roagă-te pentru noi. Suferi ?». buzele
ei ca de ceară se mişcară : «Sunt fericilăs, zise.

-

altădată. Donna Fedele o ştie dela Don

Și astfel

Dama 'bianca delle rose, cum 0
„mea în mod poetic sărmanul vânzător de nuBi-

blii protestante, muri, fericită
«de a fi sfârşii
în credința părinţilor şi în spiritul
evanghelic

ziua ci-de muncă binefăcătoare, după
ce
ținut făgăduiala

patul -de moarte

făcută pe când se

şi-a

închina la

al lui Marcello, strălucitoare

în fine în jerifa supremă».

”

Şi acum două vorbe peniru criticii
cu car!

merilă

osteneala
de

Sini dela

a discula :. Luigi.

Ambro-

Voce şi Romolo Murri dela C7onache

-letlerarie. B

ontempelli e prea de rea-credinlă .

pentru a-i mai putea acorda această
onoare.
E > destul - să privim rezumatul
( ia pe
-parod

care o face el din roman,
pentru a ne convinge, Apoi eu am crezut
totdeauna că un ar.

Ea 83 — Su
list ca , Fogazzaro,

chiar „când

sovăeşle,

me- :

.

„irilă să fie crilicat :cu respect şi critica - lui.
Bontempelli nu e numai: nerespectoasă; ci şi
grosolană; cu oâmenii rău crescuţi nu discul.
„De

dar

lipsă de respect

acesta

păcălueşte. Şi. Ambrosini,

cel: “puţin

recunoaşie că «Fogaz-,

:zaro, cu lol .respectul “pe „care îl: merilă ” -geniul său; a fost acum şi în totdeauna un scrii- .
lor: incomod, cu alitudini: solemne, - pentru:

care e lol. una: să-i: spui. vorbe rele: uri să l€
-gândeşti fără: a le. spune», ceeace ni se-pare
o) deplină

mărțurisire

din: parlea - crilicului” a.

neputinței sale, de: a pricepe arla romancieru“lui. criticat... Să
„Puțin îi pasă

de

ilustrăim : «Acest
tradiţie. şi - de

om căruia.

cultură;. care.

“mu are nici un respect pentru acesle principii,”
pare, că nu se respeclă nici măcar pe el'însaşi,

ŞI aceasta ne jicneşie.... '0 fi om

de ge:

viu, dar «abia. a inceput să “vorbească şi: nu
vă puleţi -opri de a. observă cât e de rău cres-

uta, Numai

atât? Ei bine, dacă

ar fi adevărate,

nu:ar

toate

aslea:

însemnă alta. decât

că

“Originalitatea lui: Fogazzaro nu-i pe: placul lui
Ambrosini, Cât” despre tradiţie... 'lrebuie oare
ca tocmai în' lu Voce să citim aceste linii ? In
jurnalul „care şi-a. făcuL: un merit dina & sgu-:
duit temelia acestei. faimoase tradiţii,care. în
fond nu e decât academia? Rău” crescut pentrucă nu. respectă tradiţia ? Dar atunci şi Pa-.

tini va fi la fel, Şi Giosut, “Cardueci ? Ce rău

.

o

si
-

Î

crescut şi acesta, că

„vaporos

—-

se. opune

al lui Prati şi, âl lui-Zanella! Toale

acestea' fărăa spune că un
asemeni

romantismului

rău

artist poalefi de

crescut, antipatic, desgustător, aş

îndrăzni
să spun, şi să nu înceleze toluş de
„a fi.artist.
Dar în realitate acest faimos dispreţ pentru
+ Ambrosini.

tradiţie

e o curată

Mântuirea

nălucire a lui. .

lui. Massimo. (vreau

să

zic, „reîntoarcerea : lui la credință)
-se va Qbține prin posesiunea Leliei, şi ceeace crilicului

„dela Voce ise pare «o confuziaie enormă de
valori raționale şi morale, «un amestec. pân-

„gărilor de'sensualiiate şi religiune», mi se pare

-mie-în perfectă confermilate cu

tradiţia .ita-

liană. Şi voiu răspunde
cu: vorbele lui Murti:.
«Leila şi Massimo erau făcuţi unul pentru altul
şi, despărțiți, ar,fi fost: nenorociţi şi ur fi devenit răi..Unindu-i, Providența; care i-a făcut,

şi-a îndeplinit în adevăr, prin credincioasa şi
buna Daina delle rose bianche, o datorie a sa».

lată deci că, cel puţin întrucât priveşte străduința plină de: dragoste, a D-lui Aurelio şi
a. D-nei Fedele pentru ca această căsătorie să
se facă, în romanul lui Fogazzaro nu e deloc

un amestec nepotrivit de sacru şi profan. Credinţa aici nu e mijlocitoare pentru iubire. Cum
deci Murri,

care â şliut_să vadă atât 'de adânc

în gândirea lui. Fogazzaro

acest punct cam

în

ceeace priveşte

delicat, scapă această

ex:

presie ci la Massimo credinţa e cameristă:de

alcov? Nu ; gândirea
lui Fogazzaroe cu totul alta ; concepţia lui despre iubire e. mai pro-::
fundă,

şi a fost lot-

înaltă

măi

mai umană,

deauna aceeaş, dela cele dintâi.romane ale sale.

în acesta şi alte. romane .

EL vrea să arate

chiar

ale sale că dinti”o pasiune omenească,

„sensuală (vă

amintiţi -de Jeanne" Dessalle?),

sufletul omenesc, înzestrat

cu

acel “instinct,

al nobleței», cu acea areligiea decenței opusă

Valgarităţei», pe care Murria ştiut să le deo“sebească

alât

de

bine

în opera lui Fogazzaro, .

.

poale să se ridice, purificându-sela flacăra:
„iubirii şi chiar

la jeratecul sensualilăţii

(nu

vaigare) până la iubirea de Dumnezeu.. Şi a-

- * Ceasta e în tradiţiaitaliană, slimate domnule

Am-

brosini, "până întalâla că poeţii stilului nou văzură pe Dumnezeu -în paloarea: de marmoră a

unei femei, că Danle se ridică din slea îi stea
până Ja Empireu; privind, în ochipe Beatrice.

Şi nici nu trebue:să credemcă amorurile „a-

celor poeţi au fost atât de pure'cum se-crede

“de obiceiu (unele

balade

ale lui Guido Guini-

celli pentru «Lucia dal cappuccio di vaio» şi:
cânturile pietroase al€ lui.I)ante ne-o dovedesc:

fâră să mai vorbimde amorul' lui Guido Ca-

valcânti

pentru: Mandelia di Tolosa)

şi -pe de.

altă parte amorul lui Massimo pentru Leila
„Hu e de o sensualitate excesivă. Dimpotrivă...
dar acum:e vreme

numaisă

să

încheiem.

Imi permit:

citez câteva rânduri din articolul

|

ai Murri pentru a documenta”o' afirmare a.
„.— mea, anume că Fogăzzaro de şi este în destul .- ” mai apropiat de noi decât marea
.
" -ducci-D'Annunzio-Pasceli “aparţine triadă Car
toluş dre“cutul

ui şi de mit nu mai este la unison, Nici
;“Chiar în materie de religie, cu idealu
rile şi
năzuințele sufleteşti ale Ialiei 'noui,
. ca unul |
icea rămascu totul neştiutor.:
de tulburarea
conştiinţei religioase

„Eu

conlimporane.

SN

m'am mirattoldeauna—zice deci
Murr:

— de a-l fi văzut pe Fogazzar6 luat
drept.un -

» modernist şi. chiar

„dernismului;,, adica

purlător de: steag al. mo—

să ne înțel

egeri — al.
„acelei sete a unei conştiinţe religioase
obosile
de a toi auzi vorbindu-se de
Dumnezeu de -

către glasufi în-care răsună
încă atâtea
ale

erori

timpurilor trecute, de căire
oâmeni cari l-au
micşorat şi l-au înăbușit
şi l-au vândut, —şi care
se îndreaptă

către adevărurile profunde

şi taie
nemiloasă în tradiţie:şi caută în
drumul. său
laală lumina: din toate hotarele : orizontului“
turburat,.,

Ne

„In Fogazzaro din potrivă

-chide în ea însăși ; lasă: la «credinţa se. în-.
o” parte 'critica bi- .
blică, se arată copilăroasă
şi visăloare, reci- teşle Imilaţia lui TIristos;
se manifestă în com-. Pătimire, în iertare, în mici
binefaceri şi toluş
cultivă. pe lângă acestea pe
subtilul demon al
ironiei, bucuroasă câ:] poate mulţumi
cu lu-".
cruri mărun
te, locmai pentru a nu-l
vedea ri-dicându-se distr ugător
în - contra ei însăşi...

i ” |
.
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Modernismul lui Dante, zice

Marcello,

Fogazzăro. Vai! Dante este: maturitatea

zice
şi de-

plinătatea catolicismului medieval, cu acel sim-

_țimânt uimitor. de. putere şi de cârmauire pe

„care î-l dădea. marea instituţie în culmea
desvoltării sale omului ce-şi pusese în ea lot.
“geniul său

şi îl simţea 'plecându-se supus în

„faţa

sale.

visiunii

Dar

acest catolicism moare,.

"Sau a şi murit de mult. Dante,. smuls din ek
“şi dat drept măestru lui Massimo,-e un' plic-

licos versificalor al: filosofiei scolastice I».

Antonio Fogazzaro !) .

48494011
*

Fogazzaro

Pe când Antonio

e

abiă de.câ-.,

tevă zile intrat în aceă”ca doua viaţă» în care.

“îşi făgăduiă să asculle «marele, singurul. cuvântw,/către care suflelul său. de credingios..

"aspiră; pe când el. poale chiar îl ascultă şi-şi adapă, cu o. venerație fricoasă, sufletul său
dornic de adevăr şi de lumină la însuşi isvorul

Adevărului

şi

al Luminei ; —

pe

mMor-

mânlul “ce închide rămăşiţele reci în. care-a"
luptat şi a suferit sufietul său. neastâmpărat
de gândilor şi de poet, — mâna celui căruia

i-a fost maestru

în. primele: sale încercări

de

"artă, şi care privi apoi veşnic la el ca la-una
din puţinele figuri omenești destinate să slu„ jească .drept far tuturor celor, cari în fluxul
| noroiului

ce

urcă,

nu

îneleg

să:

se lase 'în-

necaţi — nu poate să arunce decât flori.

Mi-aduc aminte ca acum. Eră în vara anu-

lui 1898. Imi trecusem primul examen . în litere
; şi, ca să uit chestiunea omerică și cri-

lica dantescă, prin

lectura lui Omer. şi a'lui

)) Cu prilejul morţii lui,

,

|

-

o.

—
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Dante, mă retrăsesem
“unei

—..

în/pacea

căsuțe abruzzeze,

singuratecă a:

aproape.

pierdută

în:

câmp, şi dela ferestrele. căreia se -vedeă în:
- depărtare nesfârşila pânză albastră a mării.
În acea căsuță

în mai

singuvatecă

strânse

legăluri

suflelul meu

cu

intră:

acela al lui lo-

gazzaro.

Pentru a: ieşi din plicliseala preparării
menelor

şi pentru

a-mi

împlini

exa-

în acelaş limp:

îndatoririle,de colaborator la o revistă care
— scoasă
de noi — dela.
noi aşteptă în primul
Tând alimentarea

cotidiană,

scrisesem

în zi--

lele aceleao lungă nuvelă, pe care, după ce:
2 apărut mai întâi în «Flegrea» (revista des- .
"pre care vorbeam mai sus), am publicat-o şi:
într'un. voluni — între

două

examene

— ne-

liniştit să vadă cum ar fi primită de un pu-.
blic mai larg decât acela care ceteă revista.
Avui îndrăzneala:
să

trimit

o “malţime din a-

ceste "volume tuturor marilor romancieri. Tri-- .
mesei

prin urmare

şi lui Fogazzaro. .

7

Răspunsurile nu întârziară

prea mult. Din-

tre toți Giovanni Verga,. Luigi Capuana, SalVatore Farina, Matilde Serao, fură cei mai
darnici în laude şi încurajări pentru începă-tor, Dar scrisoarea

cea mai

dorită,

acea pen--

tru care el ar fi renunţat bucuros-la toate ceclalte, scrisoarea maestrului iubit şi. admirat;

Nu mai soseă.
Perdusem

aproape orice

”

nădejde, când în

întro

sfârşit,

pe-care

Francavilla, postaşul.. îmi
“ştampila

din

lergaiu

să mă

de

pension

o făcusem

îmi

închid”în odaia

tresări

mea,

Şi a-

ca o fală

te
primeş
- primul

bilet

dragoste.

„

Ja

întinse un plic. cu

Vicenza. -Inima

care

dintro

întorcânduimă

seară;

plimbare cu bicicleta,

de'
i

Pogazzaro îmi scriă:
Iubite Domnule,

„

Volumașul

d-tale e o" făgăduială frumoasă

din toate

:punolele de vedere. Dacă cele două chipuri, al Elenei și
al: Ceziret, ar fi fust mai puţin poetie tratate, dacă câ

racterul realist ar fi fost mai- accentuat și dacă desnodâ-

mântul nu ăâr fi fost așa de brusc, cărtieiea D-tale ar fi
„lost mai mult decăt o promisiune. Ingădueşte-mi să-ți .
-spun că valoarea morală a uRuineio nu stă în aceea. că.

"arată suferințele plăcerei neînțelegător căutate și obținute,

cât mai ales în aceca că pune într'o lumină urâtă — pe
care o merită - acea cochetărie masculină, acca vanitate
-care îndeamnă po om să simuleze o îndrăgire —.cu în-

tențiuni egoiste de plămere.

Urmează.

Eşti

pe -un drun

-bun și te arăţi bine înxestral pentru a-l străbate.

"

42 d-tale
A. Fogazzaro,

Chiar şi oamenii

mari sunt supuşi greşeli.

“Şi cea mai bună dovadă că iubitul meu maestru se înșelă crezându-mă bine
înzestrat pen-

lru a străbate culea înflorită
— dar în acelaş
timp spinoasă— a artelor, e însuş
i faptul că

nu. am

vrmal-o ; și chiar dacă

am

nuai

scris

-

:

.

E

a

,

3

eu

i

alte uuvele, am 'avul bunul simţ să le ţin închise in sertar, Nu dintro vanilale deci —
care îni cazul

de

faţă ar.fi cea' mai meschină .
dintre toate — încep aceste note ale mele; a- .:

supra vieţii şi operei:lui Fogazzaro, printi”oo fac,:e pentru Găamintire - personală. Dacă
„Nreau să apară în adevărăla ei lumină, una.. dintre

multiplele înfăţişări ale acestui suflet. nobil, care nu numai odată „a fost acuzat.de.-.

prea puţină simpatie şi desprea multă asprime: -.
„aţă de tinerii începători:

-

Din, scrisoarea pe are um “reprodus-o mai--:
Sus, reiese — focmai
tut uneori

să-s

din potrivă — căela pu-..

şi pună

zadarnic nădejdile în-:

unul din aceştia ; și “e departe
$

“vnrhă -

“Spune o. vorbă

.

i.

.

deci de

a nu:

POSE

de. încurajare.şi de laudă celui: .

-„Sâte-nu ar fi focust
totul lipsit'de talent! ;.
Antonio
OnIo
ireit

Fogazzară ni se: prezintă ” sub :în-A înfăţişarde
e gânditor, poetşi romancier.: -

Nă

scut la.25 Martie 1842 în Vicenza, — lăcătub
mâne a acolicul oraş al provinciei . Venele, -

e gloria Palladiului său — Fogazzaro:...
ununei
e:a
iubirea de D din ace le familiiitaliene, în care. -*
zeu' şi de patrie se transmile din:
Be
nerarațijia e In ge
gene
neraţi

Ap“Parâr
țiți
ne ne

a

ă
lului

e,
ie,

şi sfântă, Despre:
si:

Aa

ca o- moştenir
e
ca
o
ire

2 Știm puţine lucruri.

inlanprima tinereţe a i poe--

A. esescut de bună:.

DR:

S

liare, în entusiasmul pentru:orice fo
mai.
i
A: Pe
în meditarea
elor
a mafil
| “mari. probleme ale sufletului, în aştep

i TI

amă în în cultul
cui l celei
celeimai nai curate
curate iubiri
"seamă.
iubiri fu
fami-

sa
i dicai Îlacoasă a evehimentelo
r
di
n
ca
re
sa
ridicat | că
lia nouă. Despre tatăl său,
Mari

ano, * cltimii
era aşa de pios şi de
patriot, incât ali da
ani de stăpân

ire austriacă . în Ă cae
ducă
irebuit si: părăsească Vice
nz
a
şi.
sa;
56 celor
“la “Torino, “sfântul: re
fugiu al tuturor. erau
cari, pentru iubirea li

aa
Pe ao:ua r ri Pe
n
aa: e

mosului,

erau mai dragi. Des

.

:

"Tereza

me a o

bertăţei şi a patriei, e
siliți să se .desparlă-. de
“urile. care le,
toate lucrur
ile. care
Bar"

RR

cca ma

pre mama lui Tereza pie!
Tera, unul dintre primii
lui biograti o cu=
liano Rumor) ne spu
ne că era «cea m
orată
rată iloare de gin
găşie:

femeni
.; inani uzide orice idee mare, ariistă dinnă»suf
let şi m i
cantă distinsă. Şi tot
muzicant ar fi [os asa
fie şi fiul ei — care trebui
a să lase ae
- de mari întrun alt câm
p-al arlei; dar tață
dela
crezu că muzica l-ar distrage
prea mult in
studiile pentru care
tânărul arătase ae
"elinaţiuni, şi:nu-

nicească

i îngădui să se mai
. indele!cu 'ea decât în orele
de repaus.

Cu toate. acestea, și
deşi continuând

sale de

drept

1 a Universit. atea

din
.

s

studiile
"Padova

a

$
mai apoi ia aceea
din “Tor ino, unde nu întârze
să-şi ia doctoratul.
— F ogazzaro nu înceta sa
adape. sufletul
său. dornic de purităte
ŞC
ideal, la isy oarele.

curate ale: Armoniei.

şi

Intre
EN

i
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_agestea cetea cu pasiune cele mai mari capot
d'opere: ale literalurilor clasice şi- nu neglija
„nici pe marii romantici italieni şi străini. „Câţi-

va

ani profesă

Cassini

advocatură

pe-atunci

ministru

în biurourile- lui.
al Graţiei, Justiţiei,

Şi Cultelor.; dar nu după mult timp se retrase
pentru a se dedica în tolul acelor studii lite=.
rare pentru care se simţea şi:era cu adevărat

„născut; Maeștrul său în ar lă a fost == mai mult
decât Manzoni al cărui văţionament cum rece
„nu

se potrivea cu

caracterul

săn_ se: nlimenlal

şi pasional — a fost Zanella (1820——1889), unul din: cei mai însemnați poeţi cari. au precedat

-pe Carducci, autorul acelei .Conchiglia fossile,
care va reprezenta veşnic una din. ceie mai
alese poezii, pe care a produs-o spiritul ilae
ian . în acei peclin repede al poeziei romantice către burghezism şi naturalism, căruia îi
urmă violerita. 'redcţiune clasică carducciană...
„Încercarea de a împăca religia cu ştiinţa e în .

Qdevăr în Zanella înainte de Fogazzaro
coincidenţă —
— ca se

găseşte în poezia

Aganoor, şi ea elevă a:lui-Zanella. S'a
deci prea mult
de

despre

Manzoni: asupra

şi —

Victoriei

vorbit

o influență exercitată
gândirei

Sazzaro, şi s'a pornit mai mult

şi avlei

dela

lui

Fo-.

asemă-

nările mai multaparerte.decât reale, fără să
se caute a se șii cât de adâncă e deosebirea
între şei doi; în schimb 's'a vorbit prea puţin

< spre

Zanella,

în poeziile căruia — azi pe

V.:

Se
„nedrept.

uitate: sau 'siuiiate cu

lotul

din. alte

punctede vedere decât cel “estetic — trebue

“căulal. punctul

de

plecare

al cugelării poetice ..

fogazzatiene: Nu e aci locul să stăruim asupr
a
„acestei 'aprovieri,, de altfel evidenţă -penlru cei
cari.îşi amintesc frumoasele pagini ale lui
Fogazzaro

„blicate

(Giacomo: Zanella e. la sua fama)

în: Nnoba Antologiadin
.

"1893, “când

Vice. nz
cinsta
ea, prin.

pu”

1 Noembre

ridicarea .

„unei _stalui, “memoria -delicatului poet al lui
Astichello. Vom aminti numai că nota. origi
-

nală a
ca
mea

el

lui Zanella consta loemai în'a' cânta

armoniile
morală;

lunii

în lendința

exlerioare

de a împăca.

zu. Iu”.
sent!"

mentul religios cu ştiinţa, sacerdoţiul 'cu s0cielatea

!

laică, crucea lui: Crist: cu. aceea a Ilă-

lei. Şi Zanella a fost, “eu Lamperlico şi CO.
încă alle câteva spiriie alese, confidentupril

„melor încercări poelice ale ui Fogazzaro; care
în cercul.
îl făcură destul de repede cunosc
ut
restrâns-al oraşului

şi al

provinciei

sale nâz

tale, Prima operă: care prin “aprinsele discu.
liuni ce ridică, îl făcu cunoscut înt”o
clipăÎn

toată Italia, a fost poema.. juvenilă. Miranda:
„N care, din mijlocul intregului,
bagaj romanlie, se impune din când în când revelaţ
ia uni
fericite

naturi poetice, Subiectul

tanda e următorul:
unirii

Un

poet

poemei

egoist

Mi-

sacritică

de sine şi gloriei sale lumești, drauos
te

“randei, o figură dulce de îndrăgostită, caslă

|

—

95.

_

..

.

şi pasionată, care moare —.din această. pricină — de durere. Poemul — judecat de mulţi
aspru, apărat .cu vioiciune de alţii, făcu cunoscul numele poetului.

Printre. crilicele care,

i se aduceau era şi: aceea că însufleţise prea
mult să vorbească munţii, râurile şi pădureu.
In acele vremuri, aceasta
: părea prea nordic,
prea nemţesc,

puseri

să

prea

romainlic.

Alţii care înce-.

guste '«finasseri-ile»

- siene şi decadente, criticară
prozaică
şi. neîngrijilă.
Yăspunse

cu. un vers

cuvânt de luptă, cuvânt

artei parna-

forma ca fiind

Acestora Fogazzaro
care

mai

târziu

le”

deveni

de ordine pentru anli-

dannunziani, dar şi scut pentru poeţii de rând:
Despreţuesc versul caro sună și caro'nu croiază!

*

- Benedetto (Croce:— care e preocupat să aplice teoriile sale “estetice — crede că Fo-

Săzzaro. a ajuns cel mai înalt grad de expreSiune artistică, nu. în ronzane, ci în poezie.

Eu unul waş pulea să subscriu penlru o ase-".

menea judecată:cu
, toate că acum îi. recunosc
multe merite de-

lui Fogazzaro poetul,

mai

Cât i-aş fi recunoscut.

odinioară ; 'şi

sunt

în

totul de acord cu Renato Simoni, uniil din.
Criticii cei mai inteligenţi şi mai binevoitori
a! poetului <Mirandei» şi « Valsoldei», în următoarea afirmaţie pe câre o cilez din frumosul

articol pe care Simoni

l-a publicat în Corrtere.

della Sera di 9 Martie 1911: «E (in Miranda)un

-

—

_
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|
|
i
Si
fior
N adânc: şi ascuns . de „emoție poelică. :
i
zzariei
iene.E
acesta e caracterul întregei , poeziiî fogazzar
Poetul-e mai mult potenţial: decât
expresiv;
anu
e parcPad
ă înlăş
ister.
urat aînu”o. atmosferă a de mist
.
.
:
-.
.
ari
Versurile:
lui par ecouri ale uno: glasuri ias-

cunse, depărtate,

pline 'de o fascinaţie, mis

rioasă. Ele slujesc numai pentru“
a ne face
DEI
Pa

Cdutiim: aceste. glasuri, să lumiPRIP
neze

puţinin Ppe”

numbrele. de niister din care
ies. Se înţelege
deci cum ss face că unora -nu
le. plac. Ma!

mult decât poesie, ele sunt substanţă
poelică».
Pa

Am

subliniat în acest pasagiu -— după ă Mine
mine,
foarte exact — al lui Simoni,- frazele cele ma! :

semnificalive, cele în care mi s'a păru
t că lnul autor al «Văduvei»
— care în acest ar”
ticol

se reveltază 'ca critic.
puțin Sc
nial decât dramaturg ales — nua mai
-pătruns mai a
dânc

în arla poetului logazzaro. Voi

ca un corolar, că numai mulțuruită lumu adăogi»
inei care

le vine dela cunoaşterea din partea
cetitorului;*
slării de sutiet care
le-a inspirat, a persoane!
către care sunt îndreptate,
şi a relaţiilor spl4

rituale

şi afective Care intervin
între cei doi;
se daloreşte faptul că poez
iile lui Fogazzaro
care sunt mai
mult gustate, sunt cele
pe care

el le-a intercatat

în

proza'unu

ia din roma“
nele sale cele mai puțin
cunoscute— care €
loluş printre tot ceeace am celit
vre-odală mai
delicat: Misterul
poetului, —.?
* Valsolda;
|
a apărut în. 1876

şi păru un re

ii i

|

"gres după

7?

_ se —

a

Diranda, tuturor

celor cari în

nu-

vela poetică a lui Fogazzaro admiraseră —păs-

rând proporţi
— ile
ceeace

mai

puţin

mare

eră

mai

spontan. In' fapt, ea .erâ

făcut înainte, căci personalitatea

caduc şi un pas
poetu-

luise afirmă din ce în ce mai mult — libe- rându-se din cele din urmă resturi ale romantismului— în acea exullare a, Voinţei, în
acea dorinţă de ridicare şi de purificare, în acel
dispreţ pentru lot ce e josnic şi vulgar, cari
apoi vor fi notele Caracterislice ale arlei sale.
Vorreisu Vardua guglia esser' .sepolto
Dove. Pultima laco a sera muor,
Piedo însolente non sentir sul volto;

Inutil pianto non sentir sul cuor,. |
La bolla rupe mia sarobbe. fiera
1] suo morto

+

„E

poeta di portar,

mi vorrebbo ad ogni primavara.

„Di mille fior.selvaggi incoronar ().

Ciulă în una din acele poezii şi în
mormântul
Singuratec de

pe. vârful

pentru mulțimea care-se

slâncei

inaccesibile

mulţumeşte

cu ori-

Zonturile strâmte”
ale <brazdăi care ne face aşa
=

() Aş xroa-să fiu înmormântat pe
l cel semeț
ndo so stinge seara ultima razăpiscu
do lumină,
„Si du simt po țârâna-mi pași cutez
ători,
o
Să

nu simt po pioptu-mi nici un plâns zădarnic.-

Frumoasa stâncă a mea ar fi mândră

Să închide trupul poetului său
"ŞI ar dori în fe ce primăvară

ă-mi facă cununi din mii do

i

mort,
.

flori sălbatece.

“
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de răi>,: în acel mormânt ce se îmfr
umuseţează
cu flori sălbatice, desp: eţuitor
faţă de
lele
şi viorelele bine îngrijite ale grădinilorzambi
şi chia
față de zadarnicul plâns al oam
enilor ; în acc
A
_a
,
:

„mormânt par'c'aş vedeă un simbol
a
e
lui

a
sălb
atecă,a

lFogazzaro : înaltă,

al poez ziei

îndră,
mând
ră,

de:

pe
o frumSa
interesca
useţe forle şi ? austeră,
escaz
care ne inter
a

“ŞI când
2,

AR
privini
-

o

„
de jos,

dar a
care

nu nec u-

a.
cereşie decât atunci NAcând noi
înşine am făcicul
- Suişul obositor,
i
SN

R,

E. Rod,

Die

mr

e,

j

7,

III.

care — între crilicii: francezi ai ]

Fogazzaro—-

e acela

-

care,

..

prinlr'o
?

i

afinila

le

a arlei . sale cu aceca -a romancie.rului . nostriU

se pare a fi pătruns
-

“Spirituală

do.

şi

le:

poelică

cel mai
.

a acestui

adânc

.

în lun

.

arlist,

a

aşi

de

puţin înţeles chiar de cei ce spun că îl admiră, observă (Rev. des deus mondes,
189%)
că în multe

din

tează chinuitoarea
adânc

poeziile

Valsoldei

se

reflec-

nesiguranţăa unui. soilel

nelinişlit, care nu şi-a găsit încă drumul.

Observaţia

acesla e

e foarte

dreaptă,

dar

conilictul

mai. adânc: decât îl crede Rod. In

versurile lui logazzaro
„chinuitoare

nu e numai neliniştea

a artistului „Care

nu

a

găsit

încă

formula artei sale; e o căutare mult
mai grea

şi mai

-nuiloare

împovărătoare, o urmărire dulce şi
chi-

deasupra

a

Adevărului,

noastră

care

dacă

ne ridică

înșine, prin sforţarea nobilă
+

|
|

|

[

—-V-:

de a înțelege în noi realitatea

nu e mai-puţin
1 ne

adevărat

nelinişteşte

prin

că

lumii

externe,

ne deprimează

nesfârşilele crize

“de

îndoială, prin amărăciunile deziluziilor cari
Întovărăşesc bucuria stăpânirii. unui -rezultat,

când ne găsim

„Marmoreu

din: nou

înaintea

și batjocoritor

căruia ni s'a. părut

surâsului

al sfinxului

peniru

o clipă

că

etern
i-am

smuls făina revelatoare a universului. Această .
sforțare de a împăcă întrun tot armonic ele:
mentele disparate, în care cugelălorul sau ar-

listul pare că vede. una din feţele unicului ;
adevăr mor
.și- estetic
al pe care îl urmăreşte, _

SC arată mai

ales în acest

care îl-cilez: .
.

frumos

|

In San

Marco

sonet,

Sa

pc.

a]

di Venezia &) -

Freddo € qual te il mio spirto o cattedrale.
Ituoi mosaici misti d'ombra.0 doro
Somigliano i tantasmi, ch'ig lavoro

“Dol core nel

silonzio sepolerale,

Dove amor taco sepolto, quale
Il to di gemmo inutile tesoro.
A Pideal cho spero, a Dio cho adoro
___

Y'ardo solo un

|

lampada

îmmortalo.

i

* €) In Sf. Mare din Veneţia.
Roco o ca şi tino sufletul meu, o entodrală.”
Mozaicelo telo alcătuite do.umbră

şi lumină,

So aseamănă cu închipuirile po caro cu le făuresc
Intr'a inimei tăcero mormântală,
Unde

iubirea tace îngropată,
4

ca şi

-

.
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- Talora per la tua porta cho geme

,

„ Entran lume di..cielo, odor -di
mare.
” Qaalche

figura taciturna

.

-

o mesta;

".”- Ed anche in mo, talora entra
no insiome
Un follo ardor vitale che
dispare,
Un dolce viso tenero cho resta
.

„Această "perpetuă oscilație între idea
l şi real,
drep

între

turile,

sufletului şi' cele

ale

cărnii,

între mirosul miresmelor şi cel
al mării, înlro

“lumina mistică

a făcliilor care ard dinnainl
ea
icoanelor sfinte şi acee
a a soarelui care străluceşte

peste toate fiinţele, e fără

- evidentă în Vulsolda ; dar

„toată arta de
„cărei notă
litue.— Un

mai

târziu

ea'se

a lui

îndoială

Fogazzaro a

omenească şi icaracterislică
lucru

Care

uu

ma!

“păstrează În
o cons-

rămâne,.

(sau

cel
puţin nu rămâne 'cu voință),
e acela de a se
izolă de. oameni într'o singurătate
orgolioasă
şi despreţuitoare; această dorinţă este învinsă

de glasul poruncitoral datoriei, care
îl chiamă
să lupte pentru izbânda Binelui, să-şi amestece
4

A da zadarnică- ți com
oară

do piet

.

re nestimate,
Pontru idealul la caro năzu
osc, pentru acel D-zgu
,
1a
,
|
[mă îachcaro
in
Ardo numai o” can

dolă co nu se stinge.
Uneori prin uşa-ți caro
poeme
,
Intră a cerului lumină
, și al măroi suflu ;
Câte un chip tăcut Şi înt
ristat ;
Şi în mino câto o dată
intră împreună

O sota nebună do viață co disp
are,
Un

chip dulce

şi Gingaș co rămâne.

:

101 —iacrimile sale cu cele

a

al

celorlalţi, să-şi sângereze
păstiile picioarele
ureusuli pe ar
stâncile tăioase şi pe pră-

în totdeauna: lui. E adevărat că nu va izbuli
golioasă de j Sl

înnăbuşe

or-

dorinţă

acea

in puțina simpatie De ae se vede ici şi colo,

semenilor săi ce „pe. care ! ogazzaro o arată
ligioase si rorzi nu-i, împărtăşesc ideile re-_

ironia în care se com-

place prea n n

- perso-!
A I, în. disprețul:pe. care
aagiile
vieților sale
mura pentru marea generalitale a
la el; oricum or cari nu se pot ridica până .
ar fi, cuvinte ca ăcestea :
Ste
IP

Nu i

se... Spuno'ce

vrei

-

|

stapidă ? itaimuţe curioase, |

Co «e ital

pe

călătorul

|

-

toarce din ţara fantasmelor,

.

DU vor mai scăcâpa dinnatia
Sa
. CeaCe paha luilui Fogazzaro.
no
— apronin baie din Valsolda se sfârşeşte cu

din urmă

iv — următoarele cuvinte : «Mergi

şi luptă int
|

„intre

oameni,
.

IV,

A

DN

.

poete!».
.

conabar

fantasmelor trăeşte—in Malombra—!

au e apt

pentru

i idea ia, dar el sfârşeşte rău şi autorul
că cu severilale ca pe unon slab care:

gazzaro

intră

viaţă.. Cu acest roman

hotărât

în

calea

cea

nouă

Fo- .

şi

îşi

formulează crezul său de cugelălor şi de artist:
voinlă
tesse est velles. O bunătate lipsită de
inutilă,
e
în fapt
şi care nu se poate . traduce
7
”

—
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ba uneori.e

chiar primejdioasă sie şi alt
ora ; —
aşa E de ex. aceea care s'a
r supune unei voințe
Protiv

nice, cum ap fi aceea a unui om rău
sau
a unui nebun,
Cel ce nu ştie să voiască, par
e a ne spune
fiec

are: pagină a cărţii, nue demn să trăiască
şi va sfârşi mai curând. sau
mai târziu, printun naufragii?. de
îndată ce se va afla
În
fața unei stânci. In Malomb
ra, Corrado Silla
şi contele D'Ormengo
cad viclimele voințeiomucide a unei nebune
—M

dul său, e victima sugest arina— care, la râniei pe care au exercilal-o asupra ei cuvini

ele stranii ale unui
| manuscript găsit din întâmp
lare întrun vechi
scrin părăsit,
CR
In vila

sa dela Malombra, .
pe țărmurile u- *
marile lacuri lom
barde, pe care
romancierul nu-] numeşte,
nuia

din

contele Cesare d'Or;Mengo, aristocrat
Convins şi cerceliător
al problemetor sociale,
lucrează la un studiu
pentru
care cere colaborarea unu
i tânăr, Corrado Silla;
acesla soseşte la vili
şi afla dela conte
— căruia nu se poate opr
i de a-și arăta surpri
nderea pentru o invita
ţie aşa de ciudată,
care i-a
“fost făcută prinu*o
persoană necunoscută
„că cl nu ii e necuno
—
scut, — că i-a fost
incre- dinţat de către. ma
ma Sa, cu care a
fos! lega:
“prin o caldă pri
ete

nie, pură și ideală
, Toţi in
însă cred că. Silla ar
fi
un
:cop
il
natural
„al contelui : şi lot
.

“vilă

aşa

socoleşte

Ma irina,

o
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strani
p straniu de copilă
plină de inteligenţă, nervi şi capricii, venită
sa locuiască cu.contele, după moartea tatălui
tip

mepoală a contelui „1un
AA

ŞI a mamei

sale.

,

*

apus;

„Intr'o seară, în spre

pe când

odaia

ei era cufundată într”o semi-obscurilate, inelul
întrun
ii cade după un! scrin şi rămâne agăţat
cui, Trăgând scrinul un resort se destinde,

o scândură se ridică şi apar ochilor miraţi ai
Marinei o mânuşă mică de lot, o oglindă cu

. ramă de argint şi o foae de hârtie îngălbenilă
de vreme. În acea foae, o necunosculă care
Masemnează Cecilia (şi care — precum află
strămoș
-unui.
soţia
fost
a
—
târziu
rina mai
odae)
al contelui şi a murit nebună:în aceecaş
0acele
găsi
va
se adresează persoanei care

biecte şi îi spune:

<Qri cine ai fi, recunoaşte

apoi
în tine sufletul. meu nenorocit». Urmează

mai multe întrebări “sugestive ;

cÎţi aminteşti

? iţi
Dalul: din casa Spaniolă? uniforma roşie
care
pe
amintești numele lui lenato 2 floarea
probeze mâţi-a dat-o 2» O mai îndeamnă să
oglinda pe care
muşa şi să'se privească în
mama ci a avut-ola Paris, dela Cagliostro

imaginea
şi care are proprietatea să păstreze în ca. Ociioglindit
sa
care
ultimei persoane
răşte

pe

toţi

D'Ormengo,

aceşti păcătoşi mite

că a
dari care au închis-o în odae pentru
roagă
O
şi
răzbunare
Cere
iubit pe Renato.
+

-
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să caule' pe acel“Renalo care.
c
şi. el s'a întors
ca să renască sub un alt: nume.
Aa

„Celirea acestor rânduri răstoarnă tot sufletul
Marinei, care crede .că*a găsit pricina urii:
iinstinelive pe care .o poartă unchiul său. . Lă
timpul

acestor zile, _ea

ceteşte

un

roman

—

Visul — pe: catre. autorul l-a publicat sub anoe
»
nimat, şi are. capriciul de a se pune “în
co-

respondenţă cu el- -şi de al întreba
asupra po"- sibilităţii unei renaşteri. Şi întv'adevăr
îi scrie
şi semnează : Cecilia. Pe zi ce trece,
Marina.
, urăște

din

ce

în

ce

mai

muit

pe conle,

urăşte

“
"pe Silla, pe care îl crede fiul lui şi
care e co-'
laboratorul lui la acea operă, despre.
care ea

nu şlie cu ce se ocupă,

dar care

fiind fructul

” gândirii unchiului său nu „poale
fi decât odi-,
dioasă.. Intr'o zi; fiind singură
cu Silla, ea ît
"- încarcă
„de insulte, . silindu-t „astfel. să plece
chiar în Seara aceia; dar înainle de
a pleca

Silla, care iubeşte pe Marina, o
surprinde

în"tun loc singuratec pe malul lacului;
şi+din: -convorbirea lor, scăpând Marinei
- câleva cu„vinte revelatoare, el
— care e autorul anonin»

„al Visului — recunoaște în “Marina

pe.

* pondenta lui necunosculă şi o numeşte. coresCecilia.
— Contele
„a fost ucis
de furtună
de injurii şi

moare ; mai târziu se dovedește că
de Marina care: — într 'o' noapte
pe lac — i-a aruncat o mulţime
de ameninţări, prov
ocându-i astfek

un atac de apoplexie.
z

:

Ei

10
”

După

„Silla,

=.

a
.

.

:

.

.

*

moarlea

contelui,

îi adresează

în foaia aceea

toate

fatală,

Marina

chiamă. pe-

întrebările - cuprinse,

îi zice

Renato,

şi „pen-

trucă Silla. nu răspunde la acest nume şi rămâne indiferent [a îutrebări,. îl ucide şi apoi
se aruncă ea însăş în lac.
Ă

Despre“ acest roman sar putea spune —
precum 'a spus Alfieri despre sine însuş— că.

€ un roman

plin

de viţii şi de virtuţi. Persoa-.

nele lui. principale trăesc îuli”o atmosferă de
vis şi de misler, în care ne apar mai de grabă

fantasme poelice decât fiinţe reale. Totuş vioiCiunea dialogului, pulere a “sugestivă. a unor
scene, abilitatea” cu care sunt tratate anumite:

figuri secundare

(Edith, Steinegge, Rico), vioi-

„Ciunea şi “plasticitatea descrierilor de: natură,
corespondenţă

perfectă între anumite

slări su.

fletești şi peisagiul în care se desfăşoară, ace€aşi formă frumoasă —. de o frumuseţe sălba-

lecă — fac ca: atenţia cititorului
dela

începatul

scenelor
şi: să

până
nu

la sfârşitul

aibă

beranţa

desfăşurării

timpul să se poală opri

Şi releva defectele, cari
atât din inexperienţa

să fie prinsă.

decurg de

altfel nu

artistului, cât

din exu-

fintaziei.
V

Dacă

cesse

est

velle>

e mollo-ul

Jfalombrei,

acela al lui Daniele Cortis ar putea foarte bine
să fie elle est posse. După cum în Mulombra

-

—
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Edith sacrificase iubirea pentru Silla datoriei N

„de

A reda tatălui credinţa pierdută, tot astfel

" „Daniele Cortis, . sacrifică pe
altarul -datoriel,
- iubirea lui pentru vara sa Elena, soţia.
Baro-

nului di Santa

Giulia,

senato
şi. vulgar.
r: om

de afaceri. Intr'un discurs pe care Fogazzaro

Va întitulat : Pentru frumusețea unei idei, se
găsesc . aceste cuvinte, pe care crilicii lui ar
- trebui să.le mediteze, înainte de a «judeca
Ş
hotărâ» ca Minos al lui Dante ; «Dacă în re

prezentarea amoruiui, alţi” artiști gravitează

îndărăt către
inte, către

ânimalitate, noi

forma Superioară

gravilăm 'Îna-

pe care omul o

poarlă în el şi care trebue să se desfăşure de
la sine». Cu o astiel de iubire Daniele iubeşte

pe. Elena şi. Elena pe Daniel, Dintre cei doi, .
femeia e fără îndoială mai sla
bă, dar tocma!
prin aceasta: e mai simpatică
şi mai dragă.
Cât
de sfâşietoare „sunt pe buzele
ei cuvintele Por-.
ției din Neguţă
torul

din Venezia :: «My Lill
e
body is aweany of this
great worldw!. Parcă
ar cere dela Dan

mai

iele mai

puţină perfecțiune.

multă umânitate şi

Dar -e un

slăbiciune şi nimic mai
mult !
Ele

moment de

|
na e demnă de Daniel,
şi
amâ
ndo
i pă3ese pe calea lor, pe care
nau .mai umblat-o”
alții, lăsând în fiecare tufă de
inima lor sfâșiată, Dar toc spini o bucată din.
mai în aceasta stă
„Valoarea romanului. Subiec
tul
plu, pe cât de complicat era e pe atât de sim- .
cel al Malombrei-

|

ZA
|

=

Sa

a

.

,

,

„Daniele Cortis e primul roman elegant şi pur
al lui Fogazzaro. In jurul călătorului neînfricoşat urlă furtuna. Totul complotează. ca să-l
piardă,In ajunul unui discurs “parlamentar,
care trebuiă să fie crezul „său polilic, - el află

Că mama lui
— pe care o credeă moartă—
duce o viaţă de ruşine

di Santa

şi mizerie ; că baronul

Giulia — soţul Elenei — şi-a însuşit.

“din bitii publici şi stă să fie esclus din Senat.
"E constrâns să, asculte “glasul de
gând scârba

fiu, întrân-:

pe care: i-o inspiră

acea

care a făcut pe tatăl său să moară
rare ; simte nevoia de a'lucră

tea baronului, printr'o

femee,;

de supă-

pentru scăpa-

voce lăuntrică

care-i.

Spune că dacă va lucră altfel va lucră în.spe"Tanţa că baronul se va sinucide şi. Elena va:
tămâne

liberă...

-

i

Dar o asemenea luptă îl sleeşte de puteri.
La Cameră, abia spune

discursului său,.că

primele

vorbe

ale

leşină şi e scos de uşieri

din sală. Un unchiu

al. Elenei, contele

Lao

—o delicioasă machetă de «Burberd benefico>—

Salvează
Santa

cu banii

lui situaţia

Giulia, făcând

să se

baronului di

creadă că

or fi

banii guvernului câre vrea să evite un scandal,

dar -care pune condiţia ca demnul s nator să

părăsească Europa. Daniele şi Elena se revăd
într?o căsuţă alpină; Elena e gata să cedeze

iubirii sale lăsându-și bărbatul să plece singur

în America, Dar Daniele

îi arată “încă odată

|

10820
* drumul .pe care
“decât un

să-l

.

urmeze, şi nu-i spune

singur. cuvânt: . «Adio». “Slab,

in»

- frânt, se -intoarce acasă,Se închide în. birou,

şi încrucişând braţele -înaintea portretului ta- .
tălui său, spane tare : catălo..

„Acest: roman e socolil de foarte mulţi drept,

" capod'opera lui Fogazzaro; şi fără îndoialăe
cel care caracterizează mai bine
opera dvi de
artist. Fără a discută

-.

ideile. religioase

şi Politice

ale protagonistului său — care
par.nu tocmai

clare acest
valoare

roman are. cu, siguranţă o mare

socială: exallarea

inței individuale

într'o

individului şi a vo”

vreme

„ca a noastră,

plină ie bizareriile”. egalilare şi
nivelatoare.
Din punctul de vedere al artei, toală pute
rea
fascinatoarea acestui romane cuprinsă în
urmăloarele cuvinte ale Sf. Augustin
,
se propovădueşte o nouă. evanghelie:a îniubircar?
ii:
«Sunt soţi fără nuntă, nu cu! tru
pul
,
ci
cu inima. Aşa se-u
„cu

trupul,

nesc astrele şi ' planetele, nt
a.
,
A
pă
ci cu lumina; aşa
se îniperechiâz
ă |

palmierii; nu

cu rădăcina,

ci cu crengile».

VI.

disterul poelului a fost car
acierizat de Ugo
Ojeiti (Nuova Antologia,
1 Maggio 1897) ca
dun roman cu două per
son agii, curat şi miro-.
Sitor ca înflorir ca.
a două viorele într'o 'pădure deasă». IE scris în
formă autobiografică:
- cuprinde v ersuri
şi pro
ză ; e pătruns de ace-

109 —-.
“laş
. aşa
Și
lui

suflu de iubire quasi-religioasă, care face
de plăcută cetirea leii nouz alui Dante.
ceva din fascinarea cărlicelei de tinerețe a
Danie, are fără îndoială această Vita Nuova

„a veacului al XIX-lea, care e Misterul Poetului.
- Un poet mistic şi visător, aude într'o noapte,
„În somn, o: voce dulce care îl întăreşte. Trec
Câţiva ani, şi într'o zi, în sala “de lectură a
unui

mănă

mic

hotel

alpin,

ciudat 'cu- «acela

aude

un glas,

auzit-în

care sea-.

somn»

Spu-

nând cuiva : «Yes, -lhere is lope». Poetul e
nebun de bucurie. Vrea să cunoască pe stră“îna care vorbeşte, astfel. O cunoaşte. Nu e o
Engleză, ci o Germană cresculă în Anglia.
Se numeşte -Violet. Yves şi e logodilă cu un
tânăr profesor Topler, numit - în cursul “romanului foarte adesea

a se

deosebi

de

Toplerus. junior pentru

fratele

său, şi el profesor,

Toplerus senior. Violet: se arală la începu
„neincrezăloare, vorbeşie de o puteriiică dezimai
luzie” pe care a încereat:o, spune că nu
pe
luă
poate iubi cu iubire adevăratii. Va
Toplerus junior, căruia ! părinţii ei au hoti-

_Tit-o şi pentru care ea are o deosebită stimă;

“Şi roagă pe poet să plece şi să o lase în soarla
ci. Totuş

cei

doi

se iubesc. Poetul o urmează

la Niirenberg şi în “alte oraşe ale Germaniei,
gă0 urmează chiar când. eu se duce să-şi
“de
seâscă logodnicul într'un orăşel aproape.

Niirenberg, In tren, Violet se preface că nu-l

— 410—
cunoaște,

dar

Toplerus.

„e

senior, “leagă

repede
cunoştinţă cu tovarăşul de călăto
rie şi îl poldeşte la o «partidă în pădure».Aci 'se
plă catastrofa. Toplerus junior, băiat de înlâmtreabă,

“cam miop şi cam slios, sfâr
şeşte lotuş prina observă cevă. neobişnuil în purtarea
Violetei;
poetul mărturiseşte lui Top
lerus' senior iu- .

birea sa pent-u logodnica fratelui lui.
Violet.
-nu neagă că ar fi simţitoăre
pentru iubirea
poet

ului, dar ţine să-şi păstreze făgăduia
la, de
care Toplerus junior, plângâ
nd, 'o declară
liberă. Părinţii Violetei însă,
se opun la căsătoria ficei lor cu poetul; dar.
căsăloria se

face în secret la “Rodesheim..
şi “soţii - pleacă.
Violet e fericită, dar slabă şi "obo
sită. Emo. ţiile ultimelor zile au înrăutăț
it boala de inimă,
ce începuse din ziua în câre
s'a văzut părăsilă de primul ei logodnic, dela care
în zilele
din urmă primise scri
-so
plinri
e -de amenințări. La o staţie el se prez
intă chiar în per” :
„Soană şi îi face o scenă, Viol
et aude sunelul
„Cuvintelor

acelui

iubit

atâta

şi pe

om. pe. care

care

acun

odinioară l'a

îl urăşte

aşă de
malt ; trenul pleacă; e pali
dă, sfârşită de emo:
țiune ; şi pe:când poetul cauti să o
liniştească,
ca moare. Până la Kastel,
bietul om călătoreşte cu

Violet moartăîn braţe.

Se
roman îmi pare
cele mai perfecte ale lui una din lucrările
Fogazzaro. In Ma-.
lombra trium tă
Acest

înfăţişarea sălbatică

a

lucru:

i

—

ui

e

—

rilor ; aci, aspeclul fraged, primăvăralec, care

mai ruple,

- ușurează 'sufletele. Acolo, umbre

de fulgere luminoase, munţi goi şi: stâncoși
urle-....
scufundaţi în întunerec, şi peste toate,

tul înfariatal lacului ; aici, pădurea înflorifă

familiară, sedela Waldmeister, viaţa simplă,
far-

germane, a. căror

nină,-a micilor oraşe

mec ascuns! nimeni mai bine ca Fogazzaro n'a

|
Şliut să-l înţeleagă.
Caracterele -sunt “prinse cu: mână de mae-,
cu 'senlimentalis-

'stru, umorismul: alterneăză

ca un izvor

mul, poezia abundă pretutindeni

, după.
răcoritor. Cine. ar putea să-i mai.uile
junior,
ce. i-a' cunoscut, pe naivul Topler
Sau

veselul

pe

și bunul

Tâpler senior, sau pe

onagii trăesc,
„Violet, sau pe Luisa ? Aceste pers
înc ât fac
rnic
le
pu
de
în paginile romanului aşă
_-

-

..

„

*

i

'

pe cetitorsă creadă că le-a cunoscuteu adevărat

odată, Ultimul “capitol, care vibrează de misa celor cari iubesc în D-zeu iutica dulceaţă:

birea lor şi de dorința de a-i uni lângă el
după exilul pământesc, închide cu demnitate

unul din
„aceste pagini care nu întră, în nici sunt lotcare.
şi
consacrate,
genurile literare

deodală
până

roman

şi poemă, şi ridică

sufletul

la cele mai curate emoţii ale frumosului.

VI.

:

- Cu Piccolo Mondo Antico, capo-d'opera aurolenticăa lui logazzaro, se deschide seria
=

:
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manelor >

__ Leila,

al

căr or

„epilog e “reprezeniat

de -

Franco Maitoni, dinu o
veche familie patriciană. din: Lomba
rdia, prietenă a Austria-

cilor şi bogâlă, se indrăgosteşt
e de o'fală burSheză Luisa Rigey,
aparținând
unei familii

urâle in casa Maironi: "pe
ntru ideile! liberale şi
revoluţionare ;ale niembr
ilor ei. [n contra voin(ei bunicii: sale, în
c asa căreia „Franco, orfan
de lată şi de. mamă,
a fost primit, el: se în-

soară cu Luisa,

e desmoşiet şi. silit să trăjască în condiţii modest
e cu 'soţia sa: în casa
„unui unchiu de pe
mamă-al acesteia, ing
ine:
rul Pietro Ribera, unul
dintre: personagiile
cele mai vii şi mai. sim
patice din tot romanul.
“Inştiinţată de bunica
lui Fr ranco, care vreă cu
orice “preţ. ruina . fam
iliei: Ribera, poliția
au-.
“striacă începe: să
per secute prin perchizi
ţii şi _
ameninţări acel. viu foc
ar de iubire de palrie
şi de familie,
ce eră casa inginerului
.Bibera.
Acesia pierde postul
său de: inginer al guvernului la Ori a, Franco
însuşi e silit să: fugă
şi

să-şi caute adăpost la
Toriyo.

Dar bunica se
- foloseşte. de bani
Slreini, suprimhând adevăratul testament al
talălui ] lui. Franco. Acesta
o
ştie dela prietenu
l s ău, profesorul Gilard
ohi
,
care-a reuşit să
aibă În mână o copie 'a
adevăratului testamen
t, Totuş el. preferă să
„ră-:
mână despoiat de
av erea sa, 'decât'să reintre
în slăpânirea er
edităţi ii, dovedind infami
a bu-

=
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de altă părere;
micei sale. Luisa-e

acuză pe

Franco de nepăsare ; dar apoi se supune vo-

i “Totuş, după. plecarea. lui
inţei bărbatulu'ei.

Franco, ea decide să se prezinte bătiânei inar-:
chize pentru u -cere buhurile 'sale răpile, dai,
momeniuiui,

ațâțarea

În

Franco,
asprimele

înneucă,N

poliţiei austriace, şi în faţa cadavru-

dui copiliței- are. loc o scenă
şi

se

dela “Torino, înfruntând

întoarce

se

şi

în lac

cade

fetila, care.

:Sheze

să-şi . suprave-

+uilă

solemnă,

care.

de durere

reprezintă

în

mulă:

acelaş

timp

întregului. roman. .

culmea şi cheia

Franco şi Luisa răspund în adevăr în chip
„deosebit
«le

la această

crud şi 'de

durere

neaşteptat

care îi loveşte atât

în ceeace aveau mai

scump. Luisa, în care credinţa slăbiă, cade în- .
io loropeală. de necrezut, care ameninţă să-i
piardă minţile ;. Franco, care în alte împre- :
soția
urări” apăruse ca un om Slab faţă de

sa, te. aveă. despra viaţă o ideie mai

echili- ,

„„brălă şi mai reală, găseşte! dimpotri ivă în crei grozave
- dinţă “puterea 'de a rezistă nenorocire
e nouă,
puter
o:
la
!
„care îl lovi şi ajunge astfel

îl îndeamnă

care
“creze

cu energie.

“ine dela Cavour” o
nisterul de externe

văsboiul dela
monteză

se

pentru întâia

oară

lu-

să

Se întoarce la Torino şi ob-funtţie importantă în miisbueneşte
;; loluş,€când

1859, se înrolează în armala pie-

şi pleacă

în răsboi. l'ranco

întâlnesc . înaintea

plecării

intr-o

şi Luiza

insulă
8

a

ip

ÎN;

lacului Maggiore, unde
noile sale

hotăriri

,

Ea

iubirea

.

lui Franco-şi

bărbăteşti

exercilă

o în-.

râurire binefăcătoare asupra sărmanei Luisa,
scoțând-o din aceă toropeală a. sa, asemănă-

toare nebuniei. Ea strânge în brațele ei pe
Franco şi, în speranța unei noi maternităţi
care să o mângâie de pierderea: suferită, în'
speranța unei

reîntrupări

tăşi la viaţă.

a Mariei,

revine ia-.

e

Acesla e scheletul gol al romanului; dar,
cum se poate 'redă în câievă linii farmecul ce
răsare din fiece pagină a lui? Asupra faple-

“lor

eroice

dela

59, — ce parşi astăzi legendă,

în limp ce fiecare an.ce trece noi studii

in-

"spirale de cea mai severă obiectivitate ne documentează toată

valoarea ei

istorică

şi mo-

rală, — a înflorit o întreagă literaturcare
ă, toluş nu se ridică deasupra nivelului aproape

« totdeauna

mediocru al literaturii

triolice. Piccolo Mondo

aşă zise pa-

Antico; dimpotrivă re-

prezintă una dintre cele nai complete
opere
de artă, cu care.se poate lăudă literatura itâliană

mai

nouă,

tocmai

pentrucă

fără

să

se

propună .drept scop precis vre-o. teză palrio-

lică, ne sguduie
cu

credincioasă

reprezentarea colorată şi

a unei întregi lumi

dispărute,

din care autorul cunoaşte orice
înfăţişare, din
care

a trăit fiece clipă, de câre îl leagă
cele
mai dulci amintiri din copilărie, orele
de
viaţă
cele
mai intense pe care le-a
a

trăit

vreodată.

Pentru aceasta, în acest roman totul apare
cald, viu, spontan, natural, dela mica "Maria,

care nu izbuteşte, în dulcele: cântec

pe; care.

„Moş Petru o învăţă să-l cânte jucând:o pe ge“nunchi să. pronunţe vorba Mjssisipi şi zice:
Ombretta sdegnosa del Missipipi
“Non

far la ritrosa o baciami

:

i

qui, D

.

2

până la scena” magistrală a 'percheziţiei

lriace şi a regăsirii spadei

aus-:

compromiţătoare ;

dela fuga lui Franco prin mijlocul curselor
țesute înainte-i de “către
. poliţia austriacă, ce
vrea să-l aibă în mână viu sau mort, până la
cea din urmă întâlnirea
lui Franco şi a Luisei

Nini

la Isola Bella..

|

-

VII

|

O asemenea. fericită fuziune de elemente hu
se mai- regăseşte
unde,

în Piccolo

Mondo

'Aloderno,

pe de altă parle, nici nu era cu putinţă.

Trăim o singură dată. şi. e aproape imposibil,
a un artist care a'oglindit o.întreagă „epocă
într'o operă de artă, să izbutească apoi a, în- făţişa o alta cu totul deosebilă, dacă nu chiar
diametral opusă. Cel ce se pasionase pentru
Nalia eroicăa răsboiului independenţei, cel
„ce înfiorase pe cetitorii săi.de emoție evocând

nu numai faptele, dar şi chipul de a sin i
de a iubi,de a lupta al âcelor oameni simpi
- (0) Umbră mâniată a lui Missipipi»
Nu fii supărată, sărută-mă aci.

N

3
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Ea
Sia şi generoși, al
e căror sforţări in
dividuale mai
„mult decât c adev
ărată mişcare naţion
ală, at
dat naştere marelu fa
i
pt istoric al Dakiei maia
,
care se urca

u pe eşaf

od gustând de i
plăcerea nemurito
lltalia!» pentru cea di are de'a striga a ju
n ur

i năinte

mă oară sub cuți e
Shilolinei ; cel ce în
Liscolo” Mondo Antico
i
dăduse o imagine fidelă a ac
estor timpuri, nt
putea să nu păcătuia
parțialilăței, când în scPiă din punctul de vede! |
ccolo Mondo . dloder
vrea“să. descrie Ital
ia modernă sceplică so no
, cla”
listoidă, liberaloidă, cl

ericaloidă a „epigo
Italia mişcărilor re
voluționare dela 1898 nilor:
, a in
frângerii dela' Adua, a at
enlatelor 'anarchist
e,
a asasinării lui
"Umberio.. Astăzi
putem privi
„la acele timpuri
În
-*=Come

e

Quoi che con lena
atfannata,

Uscito fuor del
pelago

Si yolge all'acqua pr. alla riva, |
rigliosa, 6 guata ; (2)
i
pe atunci insă so

cialişti, esteţii, politi
Slicii (de tipul Maet
ânii, mierlinl:şi de tipul Huciys
toată inutila, sono
mann)
ra, reto

plebe,de

acum

care

rica” şi in

nştienia
I(alia se liberează, dico
i fericire;. -

, sau ge pe-cal
deauna ; se recuno e de a se libera pentru totscută prea mult în
Dessalle,. în ma
Carlino:
rchizu
l

Zanelo, în

(2) Ca cel co,
cu suflarea în
ăp așită,
Daţă co a ieșit
din m aro la tal,
So "ntoarco e ătr
ătre apa periculoasă
i
şi sie
pris
Lă

Ciotli Ceola».
E
e.
temer
ește cau [Daate:,

în alte personagii masculine
roman,

pentru

romancierului.

a

hu

se

şi femenine din» .

ridica revoltați asupra:

In realitate Fogazzaro, în timp»

ce era acuzat că vede prea negru, vedea. din:
polrivă prea roz..O epocă ce va rămâne prin:
lre cele mai tragica. și mai dureroase în viața”

politicăilaliană, îi apărea

scăldală în .laplele-

şi mierea veleilăţilor estetice

ale lui Carlino,.

mislico-erotice ale Jui Piero, senatoriale

ale:

lui Zaneto. Acesta e defectul. principal al re:
„manului, că reduce mişcarea socialistă (fie-

chiar şi întrun orășel de provincie) la o ches-- liune de fireturi roşii sau azurii, la câţiva pantaloni. deveniți prea celebrii ai lui Ciotti Ceola,.
Tancţionarul socialist dela biblioteca comunală:
Piero Maironi, — după moartea tatălui său:
(Franco din Piecolo Alondo Anlico) întâmplată
când

avea

abia un

ân,

în.urma

rănilor

căpă-

„tite în campania dela 59, după moartea ma-

iei sale (Luisa) cure nu întârziesă întâlnească:

sa.
E soțul ei, — e: încredințat . de străbunica
(bătrâna: marchiză Maironi,

figura alâtde bine-

„cunoscută din _Piccolo Mondo . Anlico), unor”
rude, Marchizii Scremin, -cari. locuesc întrun

mic oraş din provincia

Veneţiei, pe care au-

lorul nu-i. numeşte, dar care seamănă mil cu.
Vicenza..E o casă: de nobili de provincie,-

cum rai sunt.încă, plină de un fast aparent:
căruia îi corespund cele mai de necrezul strâu-” torăn

intime;

în fond oameni

ge treabă ; du”.

—

» «marchizul Zanelo
“ulcus sehatoriin
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e atins: destul. de

şi marchiza

Nene.

grav de
e în stare

:să răstoarne lumea întreagă
pentru un ou ce-l
“lipseştedin
. cămară, Piero creşte în-acest me
„“diu strâmtorat şi bigol
şi se găseşte la două„zeci

de ani, aproape fără să ştie,

bru in”
“fluent în partidul clerical şi soţ al mem
unicei fice
“al familiei Scremin, pe care: o ia de
nevastă,

mai mult pentru a scăpa de ispi
tile vieţii de
„“flăcău, decât pentru alracţia
ce ar fi simţil-o
pentru ea,
i
"E o fată tăinuită
, un sfinx pe care nimeni

"nu isbuleşte să-l pitrundă,

nici chiar

Piero,

„care începe'a se temă că a socotit
acel suflet
“dre

pt un scrin închis, în limp ce el era un
| “scrin goDar
l.
soţia se îmbolnăveşte
repede :
“şi sfârşeşte prin a-şi pie
rde minţile cu desă"Yârşire, In

crizele, boalei : el se

iubirea,ei vie şi “işi face mustră convinge” de
ri penirucă a
Jjudecat-o rău. Atunci i se consac
ră cu desă- "vârşire, ar. vrea să-şi. dea
viața - pentru a 0
salva, dar totul e inutil, Răul
înaintează ne“înduplecat, sărmana îne
bunește. Piero e ne- .
voit să cedeze!la

“Că e necesar

sfatul medicilor, -care
cred.
să o închidă într'o”
casă „de să-

nătate. Pier
ne astfel în cea mai tristă
Stare şi expo“us rămâ
la .toate ispitele - cu puti
nţă.
"Şi ispilele
nu întâ

* “o lânără

câmeristă

rzie să se_arate.
a marchizei,

Mai întâi:

care

începe
“să-i dea târcoale şi la urm
ă: într”o seară i se

—

9

oferă ;' după respingerea: acesteia, o elegantă
care, întru

(Jeanne; Desalle),

doamnă

câtva a-

trasă de faima lui Piero că e, un tânăr foarteinteligent şi cult, întru câlva pentru 'cochetă-

ria de a experimenta cu

acel

tânăr plin de:

credinţăşi de castitate propria-i. arlă
ducăloare

- pleacăla asaltul

încercată,

de se-—
.acelei:

cetăţi, vai, atât de puţin apărată. Dar nu se
glumeşte cu focul.şi: Jeanne se înamorează dePiero, cam

după

cum

se înamorează

Armida.

*

„de Rinaldo în Gerusalemnieal lui Tasso. Jeanne
e o creatură superioară, cu toale cele câteva:

cochetărie, care

capricii şi acea ” puţină
strică, atunci

când

nu

e de bun gustşi nu e scop-

"în 'sine însăşi. Despărţilă

de

soţul ei, care a

ăat-o cu brulalităţile săle, ea s'a cons

„desgust
cu 'totul fratelui său,
erat
estet (slil «Marzoceo»

un tip delicios de

din cea

dintâi manietă)-

cult, elegant; foarte superficial, plinde boli
îngrijit ca:
imaginare, care are rievoe de-a fi
de mamă.
loc
un copil şi căruia Jeanne îi ţine
in:
Jeanne iubeşte
totul ideal dar

cu un amor. nu
pe.Piero
nici'senzual. Brutalitatea băr-.

bişnuit pentru

voluplăţile

batului său a făcut să' simtă un desgust neo--

extreme,

dorurile

“sale nu merg mai departe de: prezenţa celui

umăr, să-l sărute abia»
iubit, să-i pue capul pe
o după o încercarePier
'cu buzele.
atingându-l
şeşte prin a se, lăsa
deşartă de rezistenţă, sfâr
uni care-l uimeşie= cu totul în braţele acelei pasi

N

|

,

20
ân acelaş timp și-l lurbur
ă, Se. încrede intrun
preot băt

rân (seraficul

Don Giuseppe); dar
"vorbele preolului.
sun
t
re
A
pede: împrăștiate de.
.
.
.
vântul pa
eu
sipr
tini
i ; fac

e 9 vizită la . Abba
haz
d ia
ziiaa din
*Praglia, unde allă dat
ă ca copil. Simise „ca
tărie vocajiunea penlru
via
- Abbazia întâlneşte pe Jea ţa. monahală, şi Ie
nne şi-pe: fratele ei.
Lui i se
”

.

.

3

u

w

ii

.

af

.

pare că e o
evidentă a inexisten ironie a soartei, o probă
ței sau-a: tăutăţii lui
-nezeu,
Duma
a

- Credința lui care “de „m
ult

a

timp. se clălină,

acum cade în” ruină tocm
ai în! locul unde altă
-dată se înălțase
mai

puternică, şi “mai
iloare,
străluAa
n
Amorul Jeanei ajunge în aces
t capitol la o
;putere cuceritoară
şi eroică. Pentru'a
de
|
se scăpa
custodele din Ab
hazia, care. voia
să-le a
'ral€ toate comori
le.
“acel juvaerde ar de artă pe care le cuprinde
hitectură. din - quat
trocento,
“il trimite să ad
ucă .un pahar
cu
ap
„când se înloarce,
ia paharul. şi zice ă. Apoi,
încet lui
“Piero în ftanţuze
ște, .pentruca-cu
st
odele să nu
“înțeleagă : «Si
C'Elait:du/- poison,
faudraitil
-boire ?, [n ochii
ei
bire şi tristeţă - inf mări, magnetici. era iuinită:

Je crois-. que
“murmură el fără
de voia sa, într'un : non»,
meţilor, ca şi când iar
vârtej afi lipsit
viaţa.

-Jeanei se lumi
nară

Ochii

între 'o fulgerare fermec
ală
“âceasță
apă e turbure»'.zise ca

de zâmbet,
.sCălre cuslod
el

e

uimit,

Întinse

paharul
Lă

peste.

—
+
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balcon, vărsă apa. încet:încel .până la cea dim
urmă picătură, privind-o zâmbind, 'murmu-

rând : «Ce fericire ; ce fericire ; ce fericire la
„Dar în lume începe să se vorbească prea
mult. de relaţiunile primarului clerical (Mai-

roni) cu' frumoasa

doamnă

'streină.' Majorila-- _

„tea clericală.se adunăîn laină în casa unuiadintre

consilieri

penlru

a

decide

zului. Maironi ştie. şi: îşi lrimile

asupra

ca:

demisia. În--.

„ Cepe criza: municipală. Se tem de o lrecerea:
li Maironi la liberali, cari nu scapă nici un:
mijloc.de a-l atrage la ei, de frică să nu 'se„îndrepte. deodată către: socialişti. In casa Scre--

„Min cea care suferă mai, mult de purtarea lui

Piero, este Marchiza Nene, care totuşi
lace şi:

urmează a-l privi ca şi mai inainte,

dintro

bunătate: înăscută: Sărmana "marchiză suferă:

N mai mult pentrucă bărbatul ei Zanelo, fiXându-se în” ideia Senatului, nu sta putut
opri“

de a nu se duce să ceară sprijin în acea casâ:
în care fiica ei e despuiată de iubirea lui Piero.
Cu toate acestea

nu se lasă

învinsă

şi țese o:

relea fină de intrigi pentru a îndepărta pe”
Piero şi a scoate din capul soțului ci acea:
care îl face să:
Senal
ideie
bles
--a
temată
ului,.
se plecela transacţii alât de nedemne. E gală
chiar să sacrifice. bunurile sale extradotale-

-Peniru a veni în ajatorul. familiei Scremin Sb
a convin
pe Zane
geto să se relagă la Pres- .

Cia; dar ulcus senatorium al marchizului € CI:

|

4
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„totul incurabil şi sărmana femeenu isbuleşte
.
„„_mimie. Reuşeşte totuş să îndepărteze pe Piero,
“care se duce, cu ajutorul unor persoane pe
“careea nu le-ar fi crezut niciodată: de parte
a

“ei, în vila sa dela Oria să petreacă câtva limp

în
să

tovărăşia amintirilor. Insă. toți.au interese
recheme. pe Piero la villa:
sa dela Valsolda.

“Clericalii, care nu doresc scandalul de a vedea

pe un

Maironi

primar liberal ; prefectul,

„Care speră în influenţa lui Piero asupra unti

“alegeri politice din Brescia, lacare ţine foarle

"mult. guvernul, şi de

care: depinde : numirea

“lui Zaneto ca..senalor; Jeanne, care .nu vede
cu ochi buni simpatia lui Piero pentru socia-

lişti şi care socoteşie că o.lună . de petrecere

în vila părinților lui va ajunge pentru a-i îndepărta sufletul dela un şir de. gânduri,
pe
“care ea le vede cam nepotrivite -cu firea
lui.

“Sărmana Jeanne | Amintiiile

dela

Valsolda,:

vor influenţa asupra sufletului lui
Piero, dar
numai pentru a-l' smulge de lâng
ă ea, care
“va plânge totdeauna această pierdere, până ce:
pulerea vrăjită a iubirii sale,
unită eu purificarea pe care durerea a săvârşito
. asupră-i,

mu o va face, la patul de moarte al Sfântului
să-şi plece frumosul ei cap

revoltat înairitea

Celuia ce pregăteşte căile împărăției
sale prin/ iubire şi prin durere. După o seară detremur
şi de

măi

vise

multă

în care

voluptate

sufletul

lui

se

lăsase,

ca totdeauna în voia

cu

pa“
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camera

siunii, intrând în

lui de culcare, în»
absenta .ar fi

ca şi cum

- care totul-era aşezat

lrebuit să se întoarcă în orice clipă, Piero pă

seşte'două

«Domnul

»

Nene :

dela marchiza

rânduri

fie lăudat că ne aduce mângâere!!
medicul-a=

ora 10 a venit

după

In astă seară

sistent al sanatoriului şi a adus acest bilet cu
scrisul Elizei, pe care ţi-l alălur>. :
. vorbă scrisă-

Scrisul se reducea, Ia :o bială

rău, care dovedea

totuş încă o lucire de con--

Ştiinţă : s'ofro, sufăr.

Atunci începă criza morală a
cutie

conţinând

|

corespondenţa

A
Piero. 02

lui

sale:

mamei

de(Luiza) şi tatălui său (Franco) în timpurile
teamă ;.o rugăciune

său

pentru

ca

mama

scrisă

acum

de. mâna

tălălui

credincioăsă,

să»

0 reciteze; peisagiul sugestiv dela Valsolda,.
lac, dis- .
Amintirea micei Ombretta, înecată în
pun sufletil lui Piero la o reîntoarcere

dinţă, şi ca urmare

la cre--

a ei, la părăsirea. Jeannei.

Scena sfâşieloare ce se întâmplă la palul demomoarte .a] soției sale,. care -în ultimile

a de:
mente recapătă „raţiunea, , ii «dă lovilur
graţie. După moartea Luizei, Piero dispare,

lăsând scris că s'a dus să urmeze

care îl chiamă

să lucreze

pentru

pe Acela-

gloria

sa.

IX
punee Gral”
spun
1 Santo este, după cum bine
lă : «otrip
e
(Nuova Antologia, 1905) o carl

N
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i

„ carte

i

_—

o

de” credinţă,

-.

o carte

.

SA

.

de: gândire,

--roman)y,

Subiectul
":aceasta

nu

nu

e uşor

trebue

'îatrecut de cartea

să

u

n.

de rezumat, dar pentru
credem

de credinţă

că romanul este

şi de cartea de ,

cugetare. Piero Maironi nu e decât unul dintre protagonişti ; Giovanni Selva - este
al doi-.,
„lea

Piero (care în mânăstirea benedictină de

“la Subiaco,

unde a fost primit. ca:

» :grădinarului, şi.a schimbat. numele. ajutor: a
în Bene
delto) esie Sfântul, acela.
ce. va regenera bi
:serica prin înflăcărarea
credinţii, prin avânlu
inimei, 'prin pilda unei vieţi
pline de iubire ŞI de

umilință. Giovanni Selva

întâlneşte

sceplicis"mul elegant şi monden al Abatelui franc
es Ma-

„-rinier, disidenţele clerului, dojenile
şi amenin„ţări
le

autorităţii ; Piero are norocu
lde a pulea

“vorbi în patru ochi cu Papa, care

îl

înţelege, şi
“de a putea să.j expue nevoile
Bisericii ă dar

“Papa

îi răspunde că el nu poale să facă
nimic,

strâns cum e în lanţul

-al centourageo-ului

său;

de fier al

că se va

tradiţiei şi
ruga și că.

'speră să revadă pe Benedetto în
cer. Guvernul
nu îl tratează mai bine; oidinea publi
că ea:meninţată

și prefecţii nu vreau

Sunt destul de ocupați

:grevele şi “cu lurburările

bătae(

cu lucrările

de cap.

lor, cu

anticlericale > nu af

mai lipsi alla decât ca
sub ' frumosul cer'al
laliei să resară şi neghina
lurburărilor reli-

„«gioase, Are o Convorbircu
e ministrul de în-
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e face cea
terne, un om săraccu duhul, cârmeni. Dar,
oa
mai proastă, figură întru aceşti
oricum, concluzia - celui “sărac cu duhul e că:

sfârșească, căci

i sfătueşte pe BenedeiloSo

capăt ei însuşi. Chiar şi

doza nu, o să-i pună

ctuale, această.
me lee Bale falsele intele e,fac
. tot ce
rn
pri „a societăților mode
le stă
romite»
mp
n” putinţă pentru “a-l co
stă pri

de

| pentru

d

t un șarlatan vul:
a-l face, să apară drep
e
s câteva. suflete sunt-cucerit de pre

Lotu

mere | colea Nou apostol;

licisu, ae

care

unul. e al unei li-

se convertește

la calo-

Jeantiei, .care crezuse altă
dată că altul ceerital suf
letul lui (într'un ali sens,
că a cu
destul de profan)şi

cucerită de Piero,

e acum

ţi, afară de ea.
devenit Sfântul pentru toți ceilal
r:

crede în Dumnezeu, da
Jeanne în uadevăr, er
oni, .
pentru amvwru lui Pi o, şi pe Piero Mair

şeşte ea;la acea înDu pe Sfânt, îl întovără
l dela Oria, în unul
mormântare din cimitirutole din Leila. Creatură.
pi
„din cele din urmă ca
plea de sine
de iubire ea ajunge pentru a um
e fără această străluînsăşi două romane, car
În humina necitoare slea

centrală star

Sigură a nebuloaselor,

topi

Despre

ca

ar fi pulut

Fogazzaro ceia ce
Scrie cu drept, cuvânt
a:
rânt) scrisese despre Leil

cu drept cu

...9 mi lascerai por il mondo,
Ma prima, cingondo lo braceia
Al mio capo, alzata la faccia,

(tot:

|
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Benchă son si vecchio, mia stella, -

Porgerai

„....

.

il. tuo labbro giocondo,

Perehă t”ho creata si bella... (1).

Sunt cele din urmă versuri ale
"lui Fogazîn afară de acel sărut pe care bitrânul poet.ar fi avut scrupule
să-l
poale
„dela Jeanne; în afară de acea buzăcearăfericită,
pe care ei, — sărmana fiinţă,
ce pare a 'manifesta în tot
zaro,. şi

tragicul şi totuş . dulcele său adevăr, identitatea între iubire
şi durere, —
nu-i convine

pe deplin;

poale

spune

foarte bine

tot

restul

despre

însă

Jeanne,

mai atrăgătoare în gingaşaei ” feminitate,

se

cea

cea
mai dulce în umilinţa iubirii
sale, ceă. mai 0menească
în, revolla

datorii impuse

de .un

tăcută în

altul,

contra

4

acelei

căreia

inima ci
„NU se supune,— dintre toate
femeile
ce
au ieşit.
din
fantazia romancierului nostru,
:
Cu aceste
versuri viața

lui

Fogazzaro

Sfârşii. Mai e nevoe să citez datele
fost

numit

consilier” provincial, senalor,

|

sa.

când.a

mem-

bru în Consiliul superior al Instrucțiunii
? Şi
ce importanţă
ar avea acesle-date

sa de scriitor ? Vom

sa găsit, în

orice

în cariera

spune numai că oriunde

haină,

vorba

lui

nobilă,
„entuziastă pentru tot ce
e
frumos
şi
nobil, aPI
|
(1) ...Si mă vei părăsi
pentru lume, dar mai înainte,
în-conjurându-mi cap ul cu
braţele tale, îoălțându-ți fața către
mine, deși sunt at ât do
bătrân, stoaua mea, îmi vei întinde
* buza ta fericită » Pen
tru că te-am crea

t

2

atât de frumoasă.-

.

—
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s

pără pe cei umiliţi ; îi iubi, îi ajută, construi:

şcoli, aziluri, spitale, făci binele urmând ma- .
xima

evangelică

a discreţiunii,

«con quel do-

nar pudico che accelto il dono fa; după curb:
ro
creştin, Alessand

spune uu alt marespirit

Aa
a
Manzoni.
FogaAceasta, da, o vom spune, pentrucă pusa

zzăro fu om

înainte

de a fi seriilor, şi,

a. fi om niare sau. om bun, elar
alege între
fi ales, fără îndoială, să fie om bun.
N

.

”

7

.

ăm o. judecată
Nu e cu putință să- formul
(ărăa ţine seamă.
despre arta lui Fogazzaro,
, poli-.

“în acelaş timp de cugelarea

N

sa morală

că. Aceasta, îmi pare
lică, religioasă şi esteti
după
bine Croce, care,
că ma înţeles'o “prea
totnu
i
(deş
tulă claritate,
„ce a rezuma! cu des
com
acel
necesară)
"deauna' cu obiectivitatea
t,
sun
d
Cân
ur,
plex de doctrine, vechi, de sig
o
zar
ora “Fogaz
privite una câte una, dar căr
alul “arzător
met
în
e
le-a înlipărit,. topindu-l
;
a personalităţii. sale
al spiritului său, pecete
'o critic ă superficială
după ce s'a întins într
nice,;
al unor afirmări laco
-şi pripttă, rezultat
care
ţi
ecă
r jud

, al uno
că
al unor vorbe de spirit
rşeşte prin a declara
spunşi nu spun ; sfâ
tru
pen
Fogazzaro artistul,
se ocupă numai de
sigur că nimeni .
că restul nt îl priveşte. “De artist, fără să fie
nu neagă că

cineva

poate fi
”

)

.
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„-veugelălor ; dar nimeni nu autorizează pe
critic-să desfacă

în două un spirit, care & artist

- şi cugelălor în acelaş

pare că pot să combat

timp. In . definiliv Îmi
pe. Croce.

(întru cât.
priveşte pe Fogazzaro) chiar „pe tere
nul eslelicei sale, : Re
|
Dacă genur

arbitrară,

ile, literare - sunt

dacă

e: adevărat

o. dislincţiune:

că” Fogazzaro po

elul nu e deosebit:de Fogazzaro.romanc
ierul,

pentru

ce oare

Fogazzaro:

cugeltătorul

trebue
să fie studiat aparte ? Spiritul
e unul. Sau se
neagă

lui Foguzzaro calitatea de cugetăto
r, şi

vom

putea

să-nu

ne

mai

pierdem

timpu

l cu
„gândirea lui; cu atât mai
mult cu cât ea nici
„NU exisță ; sau. i:se recunoaşte
această calidaleşi e arbitrar să susţinem
că. engetarea 'sa
"nu 'se Gglindeşte în Opera
arlistului.. .
De astă dată

alitudinea lui. Croce nu
apare
lămuriţă, Spune că nu
vrea “să: se ocupe de:
„Fogazzaro ca cugelător şi îi rezu
mă cugelarea,
Spune că-nu vrea să-i "critice
doctrinele, şt”

are alâta grabă să le crilic
e, încât

critica se
strecoară până. şi în
expunere, sub forma
vorbei de spirit şi a ironiei
elegante a filoso-

fului,

care,

mulțumit,

de

propria-i

lormulă,
priveşie străduinţele celorlalţi
cu compălimirea binevoitoare “pe care
mama: o are pentrti
copil

ul ei în delir».(1)

Ta

(1) Dante,

at

Paradisul,

a
|

.

!

?

Pa
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«La repulaţia “lui Fogazzaro»,: zice. -Groce,
«nu contribue numai „motive literare; el. se .
înfăţişează

întreg sistem, “de .

cilitorilor cu "un

„idei religioaşe,. metafizice, etice, politice şi espână

tetice. E 'un catolic ce ţine cu stăruiuţă

și la infailibilitâtea” papală. Dar e,
timp,-adept
„darwiniste,

al

în'acelaş
și

ştiinţei naturale. moderne

şi socoate

că crădinţa”

a. ştiinţei

cu, credința.

nu . este. în.

ar„opoziţie 'cu ea, -ci 'că.o completează şi se
monizează, Dă imporlanţa filosofică” fenomenelâr de: sugestie, telepatie, de dedublai e, de
«clairvoyance», de spiritism, ca: semn, al vii-”
toarei, uniri

- Cavaler

nu

al „spiritului,

“morală | care :se opune cu

-

profesează

. acea

neinduplecare

sen- -

blândă, care caulă Sualităţii,“ci o morală. mai
ăvoşi priveşte cu bun

«des accomodemenls»

zată, ca' o
ință sensualitatea rafinată, ideali
prevesliie a vieţii spiriluale..,
e, câtre o
“Din punel de vedere politic tind
democraţie

creştină,

fără

precumpiinirea

vre-.

ilă să iubească
unei. clase, cu o biserică să.menrespecte biserica,
_ patria şi. un stat. menit
ină, care să subor- cu uh sullu de iubire-creşt ce sufăr. Din punct

doneze” clasele avule celor
o arlă care să se insde vedere: estetic vreă
tipu i şi să reeprezinte
pire din „teoria: evoluție
Îma
lupt

rile superioare

potriva vechei

în formaţie . şi

prin

brutalităţi, impotrivi
.

,

|

elemen9

e
E

| omenese
tului“
orala»
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interior, săi - fe un sin
i gur luc ru

]

au
| a
am: nteotia ssă susțin aici aer
ial
ei
eroarea ideilor lui Fogazz
aro. Sunt Si obiec.

să declar lămurit că nu
niă unesc Crusfrul f
“ţiile_ lai Croce. «Darvinis
mul -—zieoi filozof
losot din Abbfuzzi—cîntru
cât priveşte licit o
pe -care în. mod conştient
sau: site inu se
cuprinde, este dinami
sm Pia
par.
poate condiliă cu -ideia
uhui Dumne cars ar
-sonal; şi imaginarea unui Du
„în
mnezeu; ruţiei,
tervetii ca

să insereze

-Printr'o

trecere

în 'cursul. nel ile.

infinitezimală,

lectiv „ŞI. nemurilor,

sul unei- cantităţi

în acelaş

infinitezima

ca

su

chip cun

: adao-

“a

să

le ajunge ca
„aducă pe cadr an ora nou
â,—nu e prea e
că
* Acum, dacă B. Cro
ce înțelege să ot
"despre darwinism
că
ul lui Darwin
;
e
evi
m'are dreptate ; “da
“acel
: r el pare a înţ
elege a
darwinism. pe care
îl concepe el însuş
Au
timp ce e vorba-de'o a
trei
a
con
cep
ţie
a
a
Winismului: aceea a
lui Antonio- Pogazzaro
,
în privința

căreia nu poate
|ine loc de Co.
o frază indecisă
şi, din punci de
vedere ta
zolic, lipsilă
ă de orice e înțeles,
cum'e „aceaste
mu

e

ideilor

morale

Scale că <elica

Trecând

la . examinarea

ale lui IFogazzaro,

Croce

gă

sa are cerul de a fi întru cdl
vă

—'
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.

s

impură

a

”

.

„ amestecatătă cum

suiale».
Fără a re

Ia

-

.

Y

II

i

e cu elemente

sen[i

E
n
prin ce transpiră -di
tă
această soartă judeca
:
liesiile . sub
ai

ca expr
ca
dacă ca cu
lotul .necesar
niate, întrebăm.desp
He
artă
mo elică să se
în mod absolut de si
lui
ca
gte
tă
Toa
țiri.
sistă, ui ogazzaro ar con
după Croce, în î
că omul NUC

uitat
spirit ci i cat e,Ai în-a fi voit să con
„nu
ieze. “dtentu 1. arn
cilmai
eicel
urile
pturile- unuia “cu „drept
:

alte,

<

Fogaz- “impură etica, lui
a
st
ea
ac
A
P
o
zar
găsesc nimic.
. pare.. Nu
impur în sim sei „Și socot drept. foarte” no-.
bilă încercate dur
face din
Fogazzaro de a
ele:'0 treaptă a i
A isgoni
i,
ulu
rilor spirit
cu totul sens AD ăce
chiar
g,
au
ad
;.
e imposibil
imoral. du sua ismul
te):
toa
de
te
ain
(in
cum imoral e
orice ga
dacă nu
ra natufii. Deci.
cu Dutin Ă în cont
e parle,
la
m
să
nu e moral. să-l lă
o clică a
l spisă,
ze
ne
e să-l ordo
un
op
pr
ii
ze
ise
eritual
intro. formă sup
e să-l cuprindă
fi
ea
rioară
put
va
e,
in
de mâ
omul
numită demni de
senlimentul
ŞI
ă inpură?

datoriei,

Care

ă.a lui lFoozofică şi artistic
fil
a
er
op
tă
toa
În
gân_
eză toate celelalte
gazzaro îşi subordon
ncipali» de ce
unile eroilor pri

acusă €-.
duri, toate acţi
ce înseamnă când
de
îl uiti Croce? Şi
f dominată
ro de aa ni
»
te?
ita
tica lui l'ogazza
e spiritual

a aceia ce est
un concept exact

-

— ta
Ce este, sau ce este-ea “pentru Croce? Aci.e
punctul esenţial.
? IRI
Auzindu-l

vorbind

despre spiril cu atâta si

guranță, ne parecă spiritul e un triunghiu.
echilateral,. şi . filosofia e ridicată la rangul de
ştiinţă exactă, aa

Sa

„

Să ilusirăm. «Politica - sa 'este “antiistorică,

este un neoguelfism socialist, pe care biserica
AIR
a

„ŞI Jesuitismul
afară

de

inge,
îl vor “-esn
respinge,

atotputernic

Aa's'ar. ada aia
când
plă.penlru a ser

cazul

În

vi.
a
de mască m.intenţii..lor. lor:reacţion
nu
are»
,
Rep
et:
.
am de gând
să! p
apăr a
ideile lui ogazzaaro,
ro,
PC pe .
Ă
Sg
car
Ă

e .nu

Croce
Lalia

le primesc

nu

acei

.

k.

rezistă,

palrioţi

puţin

importanţi)
confedera Pi

cum

sunt ; dar cri““tca
tica lilui

Neoguelfii
N

.s*au

a.

.

(Gioberti,

Balbo

care -visară

un

numit

i

ai

in

şi alpi n

momen

ție. italiană “cu Papa .în frunte, ilo- .
şi] ie
.
"Bazzaro ” nu s'a
gânae
dit la o asemenea r concep! Il

polilicii nici măcar pe dep
arie. O Bis
în acord eu Statul, şi un erică ce
Stat care
să respeele Biserica: a fos
t
ide
alu
l
pol
itic nu
ul neoguelfi
Să meargă

lor, ci a] lui Cavour,

zincă a fosti: «Libera

Chiesa

a cărui” 10

in libero „Slalo»

şi Croce nu va voi
mi socotească dre
neoguelfpe Cavour! Şi săapoi cu
m poate fi acep!
s
neoguelfism al lui
Fogazzaro «neoguelfism
cialist> nu pre
se
„un

sullu

de

a văd. Nu 'vreă Fo
gazzaro C
re să subordonese clasa
avulă

iubi

clasei lipsite?

Da

|
Dar dacă vreodată
ace asta star adeveri, adi
i
lupta de clase şi, prin
urmare, adia
o soci ntalisn
.

i

”

.

.

alis!

10

NE

ao

De astfel cât de departe: sunt ideile polilice
ale lui l'ogazzaro de ale socialismului ne-o arală
mai bine

raţionament

ca orice

al' noslru,

răs-

punsul său la acel «referendum»(1) asupra între- -

Dării dacă un creştin poate-fi şi socialist. Fogaz-

aro crede că nu, şi e cu toiul în acord cu cele ce .
cugetase şi scrisese mai dinainte. «Sentimentul.
creştinismului:şi sentimentul socialismului au
rădăcini deosebite, Cel dintâi are rădăcina în
din ' datorie tuturor : oame:
iubirea acordată. re,
în iubirea care vrea bi- milor fără deosebi
nele şi 'celor bogaţi și celor săraci, bn bine
un bine
s loate,
de ordin motal mai presude
superior

luluror

poftelor, ale

ca şi

săracului

cazul
ale bogatului ; cel de-al' doilea, în
nt.
sentime
întrun
a
mai bun, are rădăcin

cel
de

presus
dreptate, fără îndoială; dar pune mai

de

toate

un

acel subslrat

bine

de

ordin

de iubire.

material

După

cum

şi nu are

senlimen-

sunt.
"tele sunt deosebite tot astfel şi metodele
în
şi
radical deosebite în acţiunea creştină
acțiunea 'socialistii.

Scop suprem

terial pimântesc, mijloace

substrat

de iubire;

aceasta

de ordin ma-

violente,
implică

creştinismului, şi al lui Dumnezeti,

nici

un

negarea

pentru care

la
negaţiunea religioasă este cu desăvârşire
lifi
va
Dacă
locul ei în programul socialist.
numai
„Sală la o parle, aceasta se va întâmplă
mo, oma, | Î+
„(D Vezi” eligione e Suctalis
7oma
na,- 491,

fbreria

Lilitrice

EP
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e

penlu niotive de oportunitate; actul nu va fisin-

„..*

cer ;.nu va aveă efect real. Deci nu este loc,
după. părerea mea, în partidul socialist pentru

2 Un creştin,
„Trec la observaţiile 'ce - sar

Ea
face cr

putea

„licelor
pe care le iridreapla Croce asupra idei”. lor.
politice ale lui Fogazzaro,

tratându-le

„«anti-istorice» şi inacceptabile de

de

către Bise-

"zică . critic
:ce e
nu aling exactitatea sâu legi
limitalea ideilor însele... Historia magistra vi_î
dae;: sună frumos; dar..nu văd pentru ce o

„>

politică trebue să -fie numaidecăt ist&rică. De

altfel nu se vede bine cs înţeles atribue Croce
„”cuvântului «istorico.: Vrea să zică
tradiţ
“sau, mai bine, cu pulință de a se realisăionalînirucât s'a realisat în irecur? sau aşă încât În
momentul istoric actual să aibă oarec
are pro:
. babilitate, de a se: traduce în faplă
? Cred câ
acesta

din urmă

e înţelesul

mai

„ atumei'voiu răspunde
lui Croce

apropiat

şi

că, în:

primul
loc, ca şi în Etică şi în Estetică, toi
așă şi În

Politică Fogazzaro
9 rioară

care

se. va

tinde: la aceă formă

desvoliă,

dacă-:nu

supt-

s'a

desvoltat încă în al doilea loc, că ideile politice ale lui

Fogazzaro sunt cu totul departe
de a nu fi realisabile, ca dovadă
activitatea
centrului catolic: n. parlamentul
“german şi
aceea a micului, dar războinicului grup din
însăşi Camera ilaliană,,

"În ceiace priveşte, în fine, ideile'estetice ale
.
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Croce observă că «se învâr= >

DESI

ea

activităţii artistice. înc Vrea

"lislică este ea însă iu

Pa

ea

pă

adi „ce acliviialea ar-

ce pun

forțele evoluţie.
riumeşte
gar seintre
urmei Volga
Ia urma ceeace
șiîn mişcare
punctul de vedere nu e decât istoria»; Aici
Ctocă ea
e dh absolut subiectiv. din “care
deni,fncât eră chestiunea „esle atât de evipentru a-l doit îs să mai cheltuesc vorbe
Croce vorbea
evoluție capii

d

unlen la obişnuita eroare.
espre un. darwinism şi de o

stă decâl în „gândirea “sa,

adică” în adie
„“€

ideilor

hlosof o ia în faţa

însăşi
careare însăşi

pentru
primeşie
e o şicrilică:
dine

stă
această

estetice,

ine; teoriile sale

e

di-ne

care nu

pe

sa

le

atiu-!
atilu-

a.

Fogazzaro a. aplicat, şi.

i ică: Totuş

destul d

personalilalea

pe care

Ic

de file,

Sa

arălân-

care
„în renre N în deosebire . de alţi artiști
către
animjgee n Area amoruui tind îndărăt,
forma

pe

ai superioară

sine

în

ale, el a ştiut să .tindă

ŞI care trebue
Viitor».

negă : ar

Cum

câ

care

o poartă

dela

să se desfăşure
a reuşit,

lucru

fi acelaş

înainte «către,

omul

nimeni

ca şi cum

nu

poaie

ai vrea să

susţii că un Daniele Corlis,o Edith,.o Jeanne,
un

Piero

de

stradă.

Maironi
“Toate

se înlâlnescla

acestea, vorbind

orice

numai

colţ

des-

fi dacă ne-am
pre reprezentarea. iubirii, Ce va
în adecreaturi
acele
întoarce privirea către
superioare,

văr
x

ce

se chiamă

/

în

sine

Don: Giuseppe,

,

-
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Giovanni. Selva, -Maresilo “Trento, Donna Fe-

dele Vayla

di: Brea

<Complicaţia însăşi a firii gânditoare şi me-

dilative a formei. in itime' a geniului său» —8
iului
Sat
e
scris despr

e

.

el un alt filosof
(:) care îmi

a. fi pătruns mai bine: decât oricare altul pare
arta
şi cugetarea lui, —« arâlă cât eră.de
bogat spi.
a
.
a
ÂÂ

> zitul săuș cât. de puternice energii
.
pice

-

de cugde=

N

nad
tare a.trebsăuiaib
spirit
tă în sin
e acest spir
it N pă:
lru

nzătorşi.
: plin de îndoială, âcest credincio
s,
care-eră toluş foari e liberal în fondul
cusetării sale, pentru, a putea da, în mijlocul nesiguranței
"şi luptel or morâle ăle timpurilor
sale,

concrelitate. şi “soliditate

de. arlă opere?

sale, EI, cu toaie îndoelile sâle
, cu toate ne“siguranţele

, c u toate dibuelile şi nuanțele sale
.
:

„morale,

a represent at prin.

sine: o.mare parl e
„“a sufletului nostru,
din problemele, din luptele
:

, din „preocupări
le, din dificultăţile iintelec-

„tuale,

morale,. sociale şi politice.

"- noastre»,

-

Sâniîn

toiul de acord

ale: epocei

cu Barzelloili. [o-

tuş nu humai în aceasla “consist
ă nărimea lu?
„+ Kogazzaro, In timpuri!
în care " romatiul ave:
„rist> pre

domină!

şi

Vetga, Matilde
Serao, Luigi Capuan „Giovanni
a dădeau pe acest. teren.
literaturii
italiene adevărate e
apodopere, când.

4) Giacomo

190)
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Barzellotti în Giornale d
Italig (9 Martie
a
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le D'An:
şi, Giosuz Carduezi şi Gabrie
Chiar
munzio, două personalităţi atât de pronunţate,

se.
sin lăsau târâţi

băteă

de curent, Pogazzaio

preveslea

cu tolul. deosebit,

gur un drum
9

, area acelui "idealism;
ar sa întron
Prin rin arta
a
pueebe
turile

drep

ani 'să fie la

deea

Î
*

care

modă

în !

mă
: n i osoție cât şi în artă; afir
ului, exaltă — vo

rio — ti
des

limiporanii n imentul

clamăns in

religios, “pe. care :con-

printre hai Î aruneau. cu

curaj.

în mansardă

vechi 'şi mobilele fără: între

buinjare tre

re Carducci din
Inno a ş a e], în limp ce înt
sa
dă. Polenta e +
ie
Ch
n.
atana şi. cel. di
op
ean

zsch
prăpastie, în timp ce D'Annunzio niet adicţie . tr
on
“c
re
în
pa
e
Pit che b'amor ne “a

din
ere
evidentă cu D'Aniunzio umanităr din 'V
l:
.
ru
Dito
din
va
er
ns
novo, tot aşă cum ultro- co
iial
ie
soc
cţ
cu
di
ra
scorso della siepe e în cont
ent trece -dela exStoidul care în plin parlam
gă. spunând că
trema” dreaptă la extrema slân
ă în mijlocul acestei
se îndreaptă către viaţ ;
acestei nesiguranţe a
oscilări, acestei dibueli,

se să: 'se pună
unor mari spirite ce nu izbute mpul lor, —Ân-

-de acârd cu ele însele

și cu ti

mul
tanio lFogazzaro înaintează pe dru

său, si

idealul .său. Şi a
Sur de sine, de arla să, de
i
vedea triumful acestu
avul mângâierea de a
ideal înainte
carea “Papei,

toate

de
cu

atacurile

toată excomunia muri, cu
e clerului, cu
iil
toate dușmân

roşii

şi negre

a căror

țiată

a
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fost. Cu. câtă bucurie sufletească
nu: va fi vă-

zut

el problema

biect de studiu
italiană

'ieligioasă privită iarăş ca 0-

atrăgăior. şi sever, cugelarea

întărindu-se

diu zi în zi, sguduindu-se

- din- letargia în care o afundase materialismul.
şi posilivismul, găsind

un ecou în chiar sânul

„. bisericei, închegând din sine
speranţele

unei cre noi?

“Din pacea mormântului “tău

aspirăţiunile și
vei zâmbi de

„Sigur, poete, de această înflăcărare a mea de

apostol, de “discipol, de neofit. Dar am. spus
că nu-voi să arunc: decât
flori pe
lău şi doresc: să-mi ţiu promisiunea.niormântul
Vai; flori
de câmp destul!
de umile, cum n'aş fi'voil!
„Dar acum... nu; nu face
acel gest de refuz!
„Ai fi

,

dorit, ştiu; Mori sălbatice de pe
slânca
o poelte, 6 nes

ta, dar natura,

imţitoare. la sim-

țirile noastre, la durerile,
noastre. Stânca sinSuratecă nu ar puteă
prin. ea însăşi să în
cunune cu flori mormântul
ideal al poetului
său. Tu te-ai înşe

lat. Viaţa, pe care o admiră!
nalură, eră în tine însuţi,
în inima ta, ÎN
fant

„A

asia

ta |

„Nu-ţi fie frică 1 Pasul meu nu va fi prea
în-

aznet ŞI va rămâne
mai jos decât chipul tău.
viei p Ansul nu va
fi inutil, ci purificator,
ta
şi arla la. Lasă-mi să
stre | Numai când lacr plâng o -poete, o maeămile vor fi umezit-o
şi
vor fi făcut-o roditoare,
: numai atunci slânca
sălbatecă va da flori
.

“

1

Nu a zis
un mare

poet,
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pe care tu de sigur l-ai îtibitşi l-ai admiraţ, că
pa
Y

....

sugli estinti-

:

.

„Non sorge fiore, ove non sia d'umane

-

.

Lodi onorato e d'amoroso pianto? (1)
.

.

i

onoraţi
(1) Deasupra color morţi nu răsar flori dacă nu-s

ri).
ca laude umano şi plâns iubitor. (Foscolo, Sepelc
“.

Giovanni Pascoli (5). i
(1855— 1919)

Se
-

Ce au oare cele. două vrăbii, colo, pe fămura migdalului,de nu mai sburătăces
c Yo-

iQase şi” certăreţe în azur, ci stau întrun plcior, sburlite şi melancolice, ca în poesia lui
Eminescu ? — Vai, rândunslele străbătând cerul frumos al Italiei, au aflat
și le-av adus 0
veste lare rea, Giovanni Pascoli,
poelul or,
poetul — e drept-— al tuturor pasărilor, dar

mai ales at vrăbiilor; omul care
infelegea
++ « țipatele

foimilor, plânsul porumbeilor
ți-accia că piţigoii spun cuiburilor.

-

|

Sau co mai vot hohurezii
dela morminte ; ,

Copilul dumnezeese
îndrăgostit de toate
rile mici şi frumoase, în
traripate şi cântătlucru”
umile

Singur

ŞI mari,

=

în

.

oare

poetul

casnic

cari

fiecare Sâmbătă

(Î) Cu prilejj ul
morții
rții luilui,

”

.

îşi rămane

pâinea

lui jr“

—

neasc:
me “G
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Pascoli

e ani abiă,
San A, (

ale unei căi intre

din

obiceiul

crocelte»! după

i Sute ; Giovanni

4

To.

la cincizeci

a murit

departe. de. Torre. şi „de

cele: patru

ziduri

prosaice

ce:
oarecare 'de oraş, în - vreme
loîaf
lă
i dir o haină nupția
|
veechio.
el
ril
st
işu
Ca
tuf
e de
- şi

odăi
le
pi
rată.
e
di Barga, iar

primăvai

-

i Piisoiul, focare își pregăteşte
N
en,
anj
pai
de
za
pân
ul şi
- ,
muschifie
ț
și din ceas i Steas cân
tămite careS p o "n ?nt rocu 8 primăvara

seat
ai

unul

pe păr,

altul “ po

|
Giovanni Pascoli? Nu:.| “pumnul
d AmPb
a..
nuniel€,
ână muritoare» ce îi purlă
îns'a
nu
coborât în adevăr în mormânt, dar
chis,
şi armonios»

care Toto

de ui acela virgiiian
versurilor din My-

pana
de aşi care nu pute:
oemelli,
mult
Cum înainle
nimic mai
ne mai dea
să
terra
me
Sil
nimic
şi
ce dăduse.

ricae şi din p

aceea
levis bunului | it de care susținil acel
ovarăş
lui

suflet
în trista
şi pe,
are pământească,
„peresriua
mormântul
cântecele
proaspăt să răsuue
păriupe cari cl |]
penliu . mormântul
ese și cu o 4 oreă
alesele
compare
îi plăceii să-şi
sale cânt uricaribucolice şi câmpeneşti. $Să răsune
cântecel
pe cari
pe carirle-a iubil,
pasărilor
e
e
le-a
: «cântece de
ântat, pe cari le-a ințeleş
de

de sticleţi, de ciocârlii,
de scatiis
prigorii şi Bitulici,
de cuci, de huhurezi,
privighelori,

:

_
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,

“de vrăbii, de lur
turele, de piţigoi, de
rândunele şi iar rândunelele, car
i se întorc şi pleacă
şi

rămân», " Să-şi

„să cânte să sboare

facă

cuibul, asă

împrejurul

clocească,

acelui morrhânl»

şi «cruda Slupidilate a
oamenilor». care i
gonit de acum de pe
câmpiile ce nu mai sun

aşă de

fr

umoase şi de'pe veșnic
umosul cer
al Italiei», să înceteze odală a le fr
mai prigoni

Cât despre el, bunul poe
l

colibei, a: fost şi el odată al căpisterei |
ispilit să meargă 1
vânătoare, când De Bos
is «înțeleptul şi binu
- amfitrion» i-a dăruit
— ciudat. dar — un ml
nunat - hammerless de
Field, Dar poetului îi
fu
uşor să resiste isp
itei. Ce vreţi ? Pri
goria, pr
“ţigoiul, ciocârlia, toți priete
nii lui în. sfârşit
când

îl văzură

cu drăcoven

ia aceea pe umir,
se minunară într'atâla,
furieşă de îndureraţi,
încât noul urmaş al
lui Nemrod nu pul
i să
facă altceva decât 'să
se întoarcă acasă făr
ă
să fi tras un singur
foc.. Se înțelege ; ba
„ mierlă' l-a și fluera!
o
; dar ce îi păsă de
asta?
Cântarea ciocâr
liei fi răsună încă în
inimă:
ridică din umeri, şi
Lrecu înainte, treci
înainle
ascultând
cântecu].

o

uș

cu

Uidy uid, şi tu no faci
răsboiu ?
tu care tot
te asemeni

noi atâta,
tu cel cu cuibul
prin grâu, po 'pă
mânt,
dar cu cântul
po deasupra nor
ilor ?

T5 roado 'o grije asc
unsă ;

tu cați să-ți uiţi suf
orințelo
dar eşti oare ca Şi
toţi ccilalţi, pooto
?

-

N
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„Ji plângi bietul tău cuib
"Po pământ... dar vino, dar urcă,
„ Si-aruncă în Spre soare țipătul tău
”

-

*

IN

ai îs RI a a plâns toală viaţa“ abietul său |
escu pă n nt» ;“dar a şi ascultat de sfatul,
în înălțimi. Dăe ciocârlii». Şi a urcat, a tot urcat -

său île
dat co lie

până ce şi-a pulut schimbă plânsul
inecuvântare.. a durerii, care i-a.
a urcat.

de veselie»;

poftă

și a acu er ească

trăţice

cai în spre soare țipătul ssău de înşi de pace:

Paco, oameni,

Pe

pământul

așternat

_.

prea o mult mister, și numai cel ce caută
“

— în zica lui — să aibă frați, nu

groşeşte.:

Pace, fraţilor! Şi faceţi ca braţele p> cari loo_veţi întindo cătra cei mai “apropiiţi,
să nu cutdască

_

lupta și amenințarea |

_Și să vă vadă dormind cuminţi, în pânze,
blâazi şi albi, când noînţeleasă,
când nevăzută, so va plecă spre voi
Moartea

cu făclia ei aprinsă.

7

=

toțior fi în-.

“ Cuibul pe pământ? _— In alia
jelegând

aluzia,

pentr ucă *toţi au plâns

adânc

şi

celind

do, Il ritrallo,
La cavallina storna; Un ricor
şi alte poezii în
li,
X agosto, Un:nido di farlol
te un €cou"care tragica întâmplare: îşi găseş
puatât

de

blicul nostru

tn

dureros*;

comentariu

pentru

dar

e

de

nevoe.

Și

iiE 1 NI
“ comenlatiu]

tinţă, Însuş

vom

lăsă să-l facă,

poetul..

N
cât

e 'cu pe,

La un 10 August, precis lă 10 August
1865,

tatăl . lui” Pascoli—administra
tor al bunurilor
„principelului Torlonia, plecă la
târg Ja Cesena,
- plin de sănătate şi de Yoio
şie. : -.
In fața grajdalui

;

gabrioleta ;po

- pe, sub

sta cata

streșiniJe «Turnului; rândunic
lele

«ple"cau şi se nturhau spre puii. lor
cei noui»;

|
i

.. „iapa cca Dăltată
|
“loveă — - pişeată do mușt
e —
"una după alta, celo
patru
- copite po Cromonoa „Cur
ţii ;

tatăl lui Pascoli puse piciorul
'să plece, când...
-

pe „seară. Slă

“Margatota,, sora cea maro
,

2

de șăisprdzeco ani, zise
încot: «Tată. |
— «Caci 2 '— cAm
cotit îin ziare
„că sunt oamsni cari
ucid po drumuri...

Tatăl mou clătină din
cap

-

ui

Spre ca “cu un surâs.
Mama *
o privi cu dragi ci
ochi do mână
ca şi cum .i-ar fi zis:
«Co-ţiMroco prin ca
p !.+.>
“ Şi rândunelole' blâ
cau și so "'nturnau
x
la cuiburi, pline. de
fericire.

“Dar

turlirelelg plângeau .
cu

iar fala cea

“bastonul

mai

mică

glas. lugubru,

îl reține

apu

ee

cândui
şi isbucnind. deodată în
pă îns;

zi

a

|
«

5

e

siel simți prins puţin, dar.
„.- foarte puţin— bastonul, ca întrun cârcel do viță,
„Ca

și cum.în jurul. lui i-ar

fi. început. nodul -

-o zorea, sau o Floare a. Patimilor,

Po

“Da, oră. “prins într'o' mână moale, |
o "mânuţă nouă încă, aşă do nouă.
„Că nu se închideă încă cum so cale,

-

Eră copila care-şi încleştase acolo.
"Cuni 'pntuse, degetole sale trandafirii, *

,
>.

” si gemea:

Nu la!

nu! nul

nu!

.

Plangeă aşi, de tare iata. Maria, că a

fost!

îevoe .peniru ca să-i facă pe plac, să-i făgă-

duiască că. nu

NR

mai plecă

şi şă-i dea

bastonul

drept chezăşi ie:

|

“Și. tatăl meu își sărută copila
şi zise: Nu

plec ; intru,

mă

|

-

schimb

do

haine

Și stau cu tino. Ca să fii sigură
ia bastonnla.

'Alunci
două

fetiţa

«

DR

>

se: linişti; :. îmbrăţişă

braţele bastonul,

imposibil că tatăl să

sizură

că

cu
fără

amânel

eră

plece,

și aşteaptă. — Aştoaptă şi acuma. . Tatăl

“nu Sa mai întors, Nu s'a mai văzut acasă. .
_IL aduseră spre seară în cimitir,
îl întinseră pe-o masă do” marmură,
„şi zisoră: o! dal, Ziseră că oră "sănătos,
"şică ar fi trăit mulți Ani.se

Dar, capul îi eră spart
iar o mână

îi oră

plină do sângo,

l
Intre acestea, băeți lui, printre cari şi poetu
din.
iul
coleg
în
i
dător
nerăb
<e azi, îl aşteplau
Î

10

-
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7

Urbino, unde petrecuseră vreme de
un an, şiin
ore de studiu
..
-»
N

--

cu obrajii înfierbântaţi întro palmole
.
cari miroseau încă a dafini şi a iarba morțil
or,

Suspinau gândindu-se

“ Mauro,

la : fruniosul lor! San

a

„Ja tatăl aștoptat din coas în ceas... la mama...

Examenul -«cu- ceasurile sale lungi:
trecuse,
în sfârşit. Şi.acum, de ce să mai
înveţe?
O de nocar fi dus acasă tata,
- odată cu col mai mare caro eră
deJă

Acolo

în. liceu, și pe noi ăştia trei
le
studiu

nostru

oră

„mai înainte decât tatălui,

|

!

Ţie, o Doamne

aceasta:

za

,

o rugăciune,

,

milostivule,

„Dar tatăl nu mai veneă şi copiii
se întorceau .
nomalțainiţi

la fereastră,

|

|

ca să privească, lipiţi de zZăbre
le,

” dacă nu cumvră

po drumul

mâre ,:

urcă în pâcoa scrii-vre-o
trăsură,

e
N

- Băiatul cel mai mărişor «tăc poriret mic» al tatălui, şi-i eră eafricăîn mare, un
că nu va
aveă limp să-l isprăvească;,.
Dar
vre
mea
treceă,
„ortretrului
şi copiii se

- vadă

nu-i mai lipsean decât câte
va linii,
întorceau mereu
Ja fereastră să

dacă pe

drumul mare nu se arată
cumvă.
gabriolela cu iapa. cea.
bălțată, pe care tatăl o
iubeă ca: pe un copi
l.
ae
În seara acooa am stat la geam

-! y Palt, mult. Dar , so păreă că în zăda
r, .
|

'

Pa
|

„Da: el oră, tata, po drumul col maro:
- da, dar cât, cât eri de departo!... -

|

Posto munţi, pste râuri, pesto câmpii,

!

peste oraşe. Veneă dela Cosona.

|

„În trap mare. Drumurile nu so întunocascră
,

-

Sacă, Singur,

-

Sufletul;

senin.

.

Pesto ape, Graşo,: munţi, din vârtul 1unui alt munte, |

copilul cel drag îl privcă în faţă:
i-atingeă uşor; fruntea-i albă “și largă,
si surâdea surâsului său blând.

|

|

E

Vai! dragul meu frate, ce s'a intânaplat?, Alba,
_ frânte deodată s'a pătat cu stropi
roşii, intr'o clipită obosit

.

:

»

pentru totdeauna, capul i 'se plecă, cu pașilele

—

,

ațintito îîn veșnicie...

Portretului ” nu-i mai lipseă acum aproape
„ diimic; fraţii stăteau mereu cu ochii aţintiţi
care

aspre o trăsură

urcă»;

dar

mare care veneă în acel moment

fratele

mai

«dincolo de

Spaţiu, dincolo de viaţă»,
i

-

"scoase un strigăt, aruncă toate deoparte,
şi încet, în lacrimi, nu mai lucră nimic.
Spre

drumul

singuratic

după

sbucnirea

în plâns, toți patru -- de-acum orfani — ;
mai privirăm încă! Şi-apoi privirăm în sus
- cum cădeau stelele în întunorec.
|

„După

poetului.

aceastea,

nu

mă

mai

întrebaţi

.

de viaţa

Viaţa-i spirituală şi intern ă care e ne-

şi care prin
Cesară ca să-i înţelegem poezia —
— e înmult
mai
aceasta chiar, ne interesează

ireagă aci, în această

amintire

tragică

şi

du-

|

—
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„Yeroasă. Despre
săracă

viaţa ceal
— al
care, tă
- foarte

în întâmplări exterioare, se. reduce l

un arid şi banal stat personalde profesor secundar rătăcind prin liceele Apuiiei, Basilicatei

şi Toscanei, .şi 'de; profesor. universilar smuls
aproap
cur e.
forța dela-scumpa sa catedră de

literatură

latină,

pentru

a. face. din el un

Suntem

însă încredințaţică

succesor al lui Carducei la Universitatea din
. - Bologna, — vom da câteva amănunte din respect penlru: metoda istorică şi pentru curio„ zitatea

cilitorului.

„ne-am. puteă lipsi de aceasta, fără ca claritatea

da pâel
celor ce avem de spus despre arta
Dâetuuiui
lui
“să sufere întru- câtva. Vrem în adevăr'să ştin
cum şi-a petrecut Pascoli copilăria? Să cetim

Cei

doi orfaani şi vom

fi'mai

bine

informaţi”

decât din .orice studiu biografic
plih de citați?
şi
de note:
.

=

—

-

.

I,

Frate, te supăr cumvă

acum daca-ți vorbesc,

Vorbeşte, nu pot să adorm. — Abia aud.

rozând:i.

—

Va fi poate un craiu.

— Frate, ai auzit acum un plânset
lung
—

în întuneric?.. — Va f poate un
câine.
E cineva la uşe... — Va fi poato
vântul.

„> And două glasuri încote; încote incote
...
—

Va

îi poata ploaia, care cade încet
işor,

:
— Auzi nişto lovituri ? — Vor fi
poate clopotele, .
_— Bună do mort, san do toacă
?
Ne
„—— Poate. — Mi-o frică. — Şi
mio. — Cred că tunăz
a

,

9.

—

| Ce ne facem? — Nu ştiu, frățiorul meu,

stai lângă mine; să stăm liniștiți: cuminţi.

Is
— Ru iarăşi Yotbeso, dacă nu te supără:
* Ţi-aduci aminte când „prin gura cheii -. |
„Veneă lumină ? — Acuma lumina s'a. stinse”

, Si pe atunci ne oră frică:
si

nu

ca

acum, —

1 suntem

Acum

: -

nimie nu

singuri. în noaptea

ne

îîn

când; dar

'atăieşto

cea neagră.”e

— Eră colo, dincolo, de uşa. aceea,
„şi din: ea s0'auzii un. murmur trecător
, din! când

*

acuma

mama

A
a murit.

|

|

-Ţi-aduci aminte ? Atunci noi. trăiam așă'
—

: acum; când nu

i
Tm când

nu

cuminţi

acum...

mân--

mai 'e nimeni caro să se

- [drească cu ndii.u.

II

o nimeni

mui

mai

Noi “suntem

do bine, amândoi. .

care

să “ne ierte.

Vrem amănurite despree linereţea lui turbure şi în gândurată ; despre” vremea
visurile

zadarnice
care

poelice»,

suri

ale

scursă

între

unei

leotii a «muzicet.
îl împiedecară să scrie în ver-

pe

de ani ;.despre. tinerețea

până la 37

trecută în visul (nu mai puţin înşelător) a
unei viitoare Justiţii Sociale, care îi aduse er
derea unui an de studii pe vremuri de lipsuri!
precum

luni

şi două

de

închisoare preventivă.

pentru bănuială de socialism? Să celim Glasul”
i
şi să. ne oprim la strotele:
,

pe cheiul

Intr'o noapte,

acoperit de zăpadă al Rinului,
stând

singur

şi

"n

picioare, (apa
.*

+
treceă grăbită

.

.

a

,
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aa

- bolborosină: «Ai. bea 2»)
stând singur:și

'n picioare, şi 'ndureraţ

„Că trebue să mă stârsese astfel,
simţii deodată lângă: mine .
Acea suflare... Zoani...
.
.

....

... .

.

.. .

...

.

.

N'o faci să plângă, să plâng
ă, să plângă
(mereu!) po cea caro a sufor
it atâta!

Roagă po îngerul tău, ca pâinea-ţi

"să ţi-o deo... Zeani..,

„Erau

în adevăr,

timpurile -când atât

Rinului cât şi zidurile goale şi reci ale : apa
închi:sorii, evocau- înainlea- ochilor
obosiţi de. plâns
“al poei
„dar

ului, fantoma uşurătoare a sinu
ciderii;

glasul mamei

adorale,

„-după ce rămăsese singură

moarlă

cu: acel

de

durere

«cuib de

pițigoi», îl întărâă, chemându-l: cu dulc
ea des-mierdare romagnoiă: Zvani
(Giovannino).
„ Eră 'pe vremea când poe
tul - -

,

avea îutr'atâta novoo
do pâine și compătimire,
încât mâncă numaiîn vis,
Ă
trezindu-so la cea dintâi
mușcătură !

Şi altă

dată, în vremurile (o ! aşă de înde
“părtale qin fericire), care «păreau
(sunt
.
vor„bele lui Pascoli) că duc Italia în
starea unei
-Rusii poate şi mai rele; odat
ă «la originile socialismului italian, când se
făccă - proces ca
unor rău făcători
celor cari aspirau să scoată
,

răul din lume»:

„ON

e

.

.

pp

:

,

|

di

4

|

_.

?

-

=

1

" Intr'o noapte cu ceasuri lungi a
Ia

(în închisoare) când

|

zisei

deodată ::

EN

— Ai suferi mult acum,
dacă nu te-ar fi ucis, .

„2

a

MR
-

o tată ! — când gândul meu
din închisoare văză cu durere
pe tata în cimitir,
:
și pe crodincioasele surori în mânăstire:
şi când

voiam

ca viața mea

Să le-o las oamenilor în” închisoare, |
a

i

reauzii glasul cel rătăcit”

.

i

-

,

zicâhdu-i într'o' suflaro.. Zeani ..

,

—' «Nu putom, în cimitir,
să no odihnim

|

măcar

o clipită,

„căci auzim topindu-so în plâns

|

|

o

copilele

Ol

cari

au aflat...

viața mea

_

,

pe caro ţi-am dat-o

numai pentru ele, vrei să o laşi aici?
|

„Aci, fiul meu.? undo nu poți vedeă
po cel caro a.ucis po tatăl tău? Zrani... -:

să ştim cevă despre viaţa sa de pro-.
„Vrem
„_ fesor secundar? Iat-o, poetul însuş ne in for-:
mează in prefața acelor Poemi conviviali:.

|
:
|

«Toate

__“

zilele,

o singură qâtă

|

o

dela [anuar la Decemvrie,

“erau prinse de munca de profesăr.
în

fugă

şi. dislrat

de

îmi

Văzusem
alte

griji”

obligatorii, Roma. Cheltuiam cu măsură—cum
crede mama noastră Italia că trebue să-şi trăiască viaţa cei cari cresc și instruesc pe alți

fii ai ei, fraţii noştri mai mici». Cu toate aces
tea, în acea sărăcie a lui, Pascoli eră fericit.

“Fericit, penirucă găsise ceu
vântul. care
e
prețueşte poate mai mult decâ
t celelalte» şi din.
;a-

face cunoscut: acest! cuvânt. oameni
lor;

el
_ îşi făcuse o misiune.:
Ascultaţi- l:
x “En afară de relele necesare ale.
vieţii, din-.
tre: cari noi pe unele 'abiă le: put
em atenuă,.
iar pe' altele nu le 'putem
atenuă de loc, sunt
„alt
|
e rele, care -şunt „Singurele:
adevărate rele
:şi pe acestea le putem desființ
ă, cu
o.sumară şi |
“promptă uşurinţă. Cum ?.
Mulțumindu-ne cu
-„Dulin ! Ceeace ” place,

e,. întradevăr,

multul;

- dar ceeace satisface e puţinul. Inse
latul crede
că

nu. se Ya-sălură

cu . o

amforă

de-apă; și.
“îl satură o: cupă. Iată, dar, nen
orocirea addo-

-gilă. a neamului omenesc : “Insetatul,
pentrucă

“crede

că

o

fură: celorlalţi

.

amtoră muci! va îndestulă
setea,
înselaţi

întreagă

amfora din
“care nu va 'bea decâto cupă. -Mai rău înc
ă:
sparge
. amtora,

pentru ca-nici alţi

i să nu bea
dacă nu poate bea! el.
Şi
mai
rău
:
"după: ce
„-a băut el, varsă pe păm
ânt, licoarea pentruca.
„celorlalți să le creasc
ă setea şi-ura. Şi nes
:
fârşit mai

pentru

'Tând

fău:-se

ca. să
câle

omoară

nu bea

unul,

însetaţii

între ei

nici unul: Ol „bei:
pe

zăpăciţil

or, şi umpleţi, apo
i
„amfora pentru, cei
Cari vor veni |,
«De
aceea, când eu 'spun
că puţina bucurie „pe care o poate-avea'
omul e :în puţin,
sunt
Sincer. Mi:a fost dat

să

încerc preţul. puţinu„lui; fie „Pentrucă
mi: -a fost furat tot
de alţii;

-

_

18,

“fie penttucă din acel puţin gu am recăpătat puțintel. Am. zis: preţul «puţinului...» Dar în _a--devăr, ce se ;poale pretinde mai puțin, decât:
să fii. lăsat. în pace, până când-:va vrea. na-tura,

cu

cei. cari te-au

născut?

să vorbim /de altcevă: “Deci, din
mi-a

Şi

fost. sustras,

arăl —'curi

eu

Dar

destul ::7

puținui care:

am recăpălat

"o parle..

e.şi “drept — puţină veselie.

Sunt deci sincer când vorbesc despre deliciile:
pe cari le încerci, când:stai într'o casă curată:

chiar dacă e. sărac. ă,
când. le aşezi înaintea...
unei feţe de masă foarte curală, chiar dacă e:
groasă,

când: cullivi. câteva

flori, când :auzi:

"cântând pasările». Şi, cum. mamă: -sa Italia îi ofereă loale ace-:
ste lucruri

sărace: dar dragi şi încă altele

pe-

deasupra, profesorul-poet eră mulțumit, şi în”.
căsuta lui, pe lângă curăţenie, pasările şi florile lui, se mai 'află — ca oaspele” drag — şi:

Veselia. Şi atunci! chemă lângă el pe cele două:
: Surori cari rămăseseră încă în „viaţă : Ida st

Maria,

-

«Anii cei grei», “serie liltore anni, «anu trecu-:
's6ră. incă, veniturile profesorului erau foarle-

vestrânse ; dar. mai ajutau bunele: fele, bro-dând, cosând, lucrând: trusouri. Cei trei.rămaşi

din naufragiu

duceau

cu

o: viaţă

lotul:

intimă ; animală cu lotul'de o duioasă lristeţe,.
încălzită numai de pietate, de: iubire, -de ducre.. Poetul e :fericit că “şi-a: îndeplinit o. da-PICE

aa
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PRR

«

“a
a.

“torie

sfântă,

fiinţe,

Chemâd

şi simte

nevoia

lângă
de

el

pe

dragele

a linişti acum

um-.

bra mamei sale,. fă ce privește soarla
lor:
"
r.

Să ştii — - şi poate tu *n “mormânt vei îi ştiind
Copila «cea cu bucle lungi de aur...
-Şi cea caro a fost. durerea .ta din urmă;

-—

„Să ştii că-s lângă mine şi Io-ador,

ŞI

printre delicatele. tablouri

“vedem

idila

frăţească,

ai unei odăițe curate

între

cei

dia “Mricae,
patri ui

pereţi

şi modeste:

el ocupat

murmurând

rugăciuni

-cu studiile” lui, iar surorile cu liniştitele lucruri

„ femeieşii,. tăcule

sau

pentru bieţii morţi. ai lor.
Din timpul - acesta; viața lui Giovanhi. Pas-“coli apare săracă 'în: manifestări exterioare,

.

y

„strânsă

cu totul şi concentrată în grijile cas"nice şi în activitatea literară, Umblă, rătăcind prin gimnaziile -şi liceele din Italia: nimit. în-

"tâiu. la .Matera în Basilicata ;.
mai târziu îl găsim la Livorno, profesor la
liceul şi. la. Aca” demia Navală de acolo,
împovărat. pe lângă
cursurile
lui şi de lecţii particulare.

-

„Dar“se apropiau. zile mai bune
pentru Gio- *
xanni Pascoli,
ale

cărui

merile

de

profesor

şi de poet ajunseseră înce
lul cu încelul'recunoscule. Dela liceul din Liv
orno trecă. la Uni'versi

talea din Bologn

[i

a, ca însărcinat! cu gramalica greacă şi latină. In
1899 numit de mi„nistrul Codronchi -—— după
art. 69 al legei Ca-

,

A

N
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,

„atit profesor ordinar: de jiteratura latină. lâ-"
“ian

ia

are

lea

din “Messina, se mulă

icilia

profesor

în Sicilia ş

ordinar de: gramatică

acă şi latină Ja Universitatea din Pisa.
ca mai deplină recunoaştere officială a me„1906. Aa
doctrinelor lui,: i-a fost, dală la
“teral
ând luă cea mai vestită catedră. de lia ură italiană, “catedra Universilăţei din Bo-"
ogna : mai vestită . decât - oricare alia, fiind:
"ocupată aproape jumătâte veac de Giosut Car- ÎI
ducci, precis dela 1860.
i

Acum

avut. EL

eră celebru ; eră, dacă nu bogat, dai:
continuă

. mult în umbră,

totuş să trăiască

căutând mai mult

cât mai

să. aslâm-

pere decât să aţăţe svonul din “jurul umelui
lui ; iar avuţia lui aproape.nu se vedeă, alât
e firească

și

eră

la el

modestia

obicinninţelor

— ca să zic aşă
— atât. eră de şters "tonul

eSistenfei' sale. Prin firea lui a fost un singuratic, Dar nu i-au lipsit prietenii calde, şi chiar

—caz

printre

rar în neînţeleasa ;familie a literaţilor—

confrații

săi;

D'Annunzio — care
ată

i-a,

întâia

şi se ştie că Gabriele
dedical

oară

in

o magnifică
Marzocco —erâ

lirică, public
şi dânsul printre cei mai devolaţi prieteni şi
privire la aceasta, se
aprecialori ai lui. Cu
s'a dus Giovanni Passpune că în 1897, când
după caro Ministrul poato nunii din ini(1) Un articol,
litaţilo do scamă fAră concura şi fără
ona
pers
țiatira sa po
profesori do universitate.
ca
avizul Facaltăţi:or

-

55
-cOli

la Roma

stii

ca -să viziteze

„

pe poelul ce scri

sese Laudi, acesta sculându-sc, i-a întins mâna
:zicându-i: «Ştii una ? Tocmai te studiam». Pe
“măsuţă 'erau deschise Jyricae». .
|
N

$

CM
Scriind prefața
relevă

la Myricae,

caracterele

Pascoli

fahdamentale

însuși

ale poeziei

sale: aSă rămână, să rămână cântecele acestea

pe "mormântul

tatălui

meul Sant. fălfâiri de

aripi, foşnete da. chiparoşi, dangăt: îndepărlul.
de clopote: amintesc toate un cimitir. Penlru

„câteva lacrimi, pentru câteva sbucniri
nădăjduiese să aflu iertare; fiindcă de plâns,
de aslă

dată, mai puţin ca

ori când cetitorul va pulei

Sau va xrea să spună:'<Ce m pasă de durerea
la?» Dacă

la fâlfăitul. pasărilor, la: fosuelil

'Chiparoşitor şi la indepărtatul cântec al
clopo- telor, vom adăugi acel cavânt care .ar “pulei

să fie de ură şi cure e de iubire, cu . care st
închide acea prefață,— am avea înainlent»
dacă nu toate, cel puţin -pe cele
mai: Suare

“coarde ale ţiterei lui Pascoli;, care — chiar când

pare a cânlă Intoarcerea lui Ulizes sau Pubulă

dezarmării — nu face decât să atingă cu mac“stria unui muzician perfect, această
din urm

„i cea mai suavă coardă a literei sale,
care €
poale fundamentală
„«toale celelalte,

şi după care se acordează

S

131 —

„i

.

i

-

>

Să o luăm deci şi noi ca bază în

noastră — forţat

inperfectă” în

analiza:

tumultul

du-

rerilor pe “cari recenta” moarte a. poetului le
deslănţueşte: —, şi să arătăm cum “se verifică în

ca din punct în punct acea unitate de inspiraţie— care se pare aşă greu de prins în Pascoli.

Dar înainte de toale să repelăm acel cuvânt
Într una'sau în alta

din: formele sale pentru ca

cetitorul să-l înţeleagă

iletul' său, După acest
fi

nespus

forma

mai

cea

de

şi să-l

primească

uşurală> —.Ei bine,

mai

clară,

caracteristică

în

în su-

lucru, sarcina noastră va
cea'mai

care

cu -cred-că

complectă, cca

acea

vorbă

a ieşit

nu de pe buzele, ci din însăş inima poetului,
este de reținut în versul .cu care se închee
Poezia cilată Cei. doi orfani, şi care sună aşă

_<e dulce atâla în sensul
simbolic

literar

cât

şi

în cel

:
«Sa

ştiu,

frate;

Stai lângă mino, să stăm lini işti iți: cuminţi».
Pascoli în unele din ale “sale aPenusieri «li
varia umanilă» — pe care prea puţin le celesc
şi care ar merită o soartă mai bună —- a Com-

arat pe poat cu un copilaş. Nu ştiu, şi nu
mă impoarlă să ştiu dacă aceasta se poale
„spune in genere duspre toți poelii: ştiu că lui
Pasegli. poetul i se potriveşte de minune. Nu e
nici tnul din critici lui .care să nu admilă.

Și cee place

mai

mult

unui copilaş?

care au

-.

a
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A

„fost cele “nai frumoase “visuri ale copilăriei
noastre ?-Să alergăm prin livezi şi să culegem

„flori, să alergăm după Muturi şi “să” prindem

"0 păsărică | .Dat copilul îşi are tristeţele lui,clipele lui de melancolie,—necunoscute, ignorate, nebăgate în seamă — dar le are. Şi
atunci vrea ca:mama să-l] mângâie, şi surorile cu părul de'aur să-l“adoarmă cântând,

ŞI se gândeşte la bunica şi la tat
şi a,
la fră- .
țiorul are

a murit; şi gândindu-se

lucruri plânge

„crede

cu. sughiţuri;

că e uitat sâu

pe care

la aceste

mai ales

când

nedreptăţit, şi iubirea.

o aveau penlru

el cei dispăruţi, îi

indurerează - inima 'cu-o

plângere

amară. li

mai plac poveştile ; îi plac vitejii cari au
mu-

„rit luptând pantru ţară, îi place răsboiul—i
nsă
numai când acesta se identifică cu gloria. Dar
fă-l să înțeleagă toatii oroarea
sângelui şi î

măcelului,

fă-l

cernite cărora

bătrâneţelor

să

vadă

pe

bătrânele mame

li s'a luat întărirea şi nădejdea

lor, pe bătrânele mame cari nu

mal au lacrimi

pentrucă. le-au plâns pe loalee

sauarăta-i chiar pe'erou când omoară fără milă
pe acela care
i se recomandă,

şi el se 'va ridici:

protestând şi va plânge de necaz şi de milă:
de necaz impotriva eroului ncuman,
de milă
pentru victimă, chiar când eroul se chiamă
Diomede şi victima Dolon, și chiar dacă pe
unul la admirat de o sută de ori,

lălalt

povestitorul

i a

“prezentat

iar pe CC
ca .pe Uh

1592.
Spion

sau

pe 'un

mişel.

Simpatia

pentru

cei.

slabi e în copil nejărmurită, nu numai pen-

irucă el însuşi ar fi un Slab cum se crede de
obiceiu, ci pentrucă tot ce e frumos şi. nobil
ŞI mare

şi generos

găseşte un răsunet imediat

în sufletul copilului; neconrupt încă de egoi.mul şi de ferocitalea omenească. Egoist prin.

instinct el insuş,
se transformă în cel mai su-:
blim dintre eroi, de îndală ce frumuseţea sa-

crificiului şi a morţei pentru o idce îi fulgeră
inaintea miraţitor lui ochi de îngeraş în exil.:

Ei bine, această simpatie pentru -cei slabi,

Pentru cei apăsaţi, pentru cei pierduţi în.vâriejul furtunatec al vieţii, e — după ceeace cred cu — în acelaş timp «cuvântul de draBosle» şi ideea fundarhentală a poesiei lui Giovânni Pascoli. :Concepţiape care el o are desPre viaţă nu se deosebeşte prea mult de aceea

a lui Leopardi,

şi, oricât

de resemnală

ar îi,.

ca e în fond pesimistă, Când în Due fanciulli

€l exclamă :

LL

e

Paco oameni! Po pământul aşternut
prea e mult mistor, şi numai col co caută
— În frica lui — să aibă fraţi, nu greşeşte,

Versurile din Ginestra ne vin deodală în minte:
î.«.dă la colpa a quolla

Cho vcramento & rea, cho do” mortali
B madro in parto-o in voler matrigna.
Costoi chiama

inimica ; o in contro a questa

Congiunta osser ponsando:

— 100 —.
i

Siccome & i] vero, ed ordinata in
pria
I/umana compagnia -.
'--

i

:

Tutti fra să confederati estima .
„Gli uomini, e tutti abbra
coig.

„Di vero amor, porgondo ..
aa
Valida o pro nta ed -aspettando. aita
|
Negli alterni perigli e nello angosco -.
- Della guerra comune. .
-

Numai

.

ne

că, p e când Leopardi

blestemă

na-

tura care e &madre in părtoe in' voler m :
lrigna» a nenorocitei sale progenituri,
Pasco
.

,

.

-

.

-

7

a=

chiamă la «binecuvântarea vieţi
i» care ca!
frumoasă, foar
te frumoasă, dacă noi nu
ne-am
slrica:os nouă ş i celorlalţi. cArfi frumoasă chiar
în. plâns», care ar”fi însă o 'rouă.a seninului
.
a.
in.
- *Și. nu fierbere: a furtunei,ichiar A
în clipa' d
»

- urmă,

în care ochii obosiţi

se închid
derea
,

-_v.-.

cn: pentru

de

a adună

.

Ei

a

i]

aiâla privire;

şi a-închide ve-

pe -vecie.. Dat. oameniiau iu-

în suflet

Pui
DIE
bit mai Ne
nult intu
nerecul decâtĂ lumi
na, şi ma i
”
Ze
4
„mult răul altui
.
2
.i
Si!
a decât binele său
propriu.
Si
„Peniru răul ace sta voil de dâns
ul, oinul bles

„De

nedrept

.

natura,

.

mamă

temă

pa

,

u

bună,

,

care,

.

pr:

chiar

,
e
când ne stinge pe
au
SI
vecie, pare. că u ne leagână
$
ne “adoarme. O! lăsaţi-o pe
ea să lucreze, că
ca şie ce face şi ne Yrea binele. Acesta
e cuvântul pe care îl spun acum
cu las'nu tocmai

asigurat şi lăm
urit, şi:'pe care

voiu repelă mai

bine;

cu vremea i
deocamdaliă,” gândul

că această vorbă
ar puteă să fie de
ură, ID
loc sii fie aşă cum
este de iubire, să
v'o facă
şi mai dragă de as
cultat»,

+

11
muncă Giovanni | Pascoli în Mariie 1891,
minunate: = primul volum de versuri, acele
gâdilă nărijeIriee „cari înviorează minteaşi

ranului şi aL: cu mirosul câmpenesc al maghe'siunea unei + ismei sălbatice,

şi ți dau

impre-

câmpie în 1 erestre mari deschise larg pe o
a zepelă gjeate- CĂ şi-a ținul făgăduiala de
mai

în pustiu] an ce în ce

mai “al: brutalităţii şi“al egoismu- ”

lui conte,
dovedesc

lare şi mai dulce

cuvântul

ba

acela

de iubire, o

urmat. Prim şapte volume de poezii care au
di Castelvocalii poepielti, Novi poemelli, Canti
li n

Canzoni

nu maia
bănuite i

di ed Inni, Poenii

Conviviali,

e Enzio şi Poemi Ttalici, — ca să

im de poesiile latineşti,—sunt stră-

i cum ar fi altfel. 2), dela primul până

la cel
amară a

n. urmă

vers,

de

aceeaş

de aceca vieții, de aceeaş resemnare

concepție.

obosilă,

dureze fericire, care nu e decât încetarea
sita ore În sfârşit de aceeaş nădejde întrun
Iele ul nai. puţiri rău al omenirei, în care re-'
mule dugite ale vieţii nu vor mai chinui nea-

pa

nostru, — cari dela primul -volum 'al lui

. constituiau
ascoli

sufletului său-poetic.

notele

Dar...

fundamentale

ale

bubue tunul (1) și

ca
momentul nu pare din cele mai bine alese
să vorbim de poesia lui Pascoli. Au pare,

tonurile
Penirucă acea poezie cântă pe toate

o rânduri po când ItaliaItali declarase răz=
) 1) Scriamoi acest
pentru cucerirea Tripolitanoi.
oiul 'Turci

1)
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„
-

«că în. viață misterul e mare şi că ceeace
avem mai bun de făcul e să slăm'cât se poale

"mai strânşi.la olaltă, toţi acei pe cari aceeaş
laină ne nelinişteşte 'şi ne înfricoşează» ; e in-

tr'un cuvânt poesie de pace, poesie umani
“tară. Nu vreau'să 'spun cu asta că Pascoli ar
fi desaprobat răsboiul pe care Italia îl poarlă:

„penlru raţiuni foarte grave şi foarte urgente.
Inainte de a fi umanitari, Italienii au rămas. ,
„am ca Giusti :
a
.

întâiu stăpân do casă în casa mea,

apoi cetăţean în orașul meu,
N
Italian în Italia: și-așă mai doparte

“om

Și
bine

în Umanitate. E

nimeni: nu

înţelegeă

o.

şi nu

:

simţea mai

decât el nevoia ca llalia,, după ce
şi-a săr-

bătorit cinquantenariul, să-şi întoarcă
privire

sa maternă spre miile de copii rătăcitori în
„părţile lumii, cari aşteptau chemarea ei
luoasă şi puternică. Nu scrisese el-oare
în
delicioasă pogmă, intitulată Italy,
— după

toale

afec,
acea
for-

„ma care o iă numele patriei pe_buzele talie
nilor cari îşi

uită. încet-încet

"Ohio. sau pe stradele

Baltimorei

pe ţărimuri

New York-ului

[Ul

ori ale

, dulcea limbă maternă,— nu descrisese el plecarea trislă a emigr
anților?
_

So duc strângând dinții şi
măsolelo” „ Strângândîn inimă o
amonințaro
robolă şi un plâns “poata
mai rebel. -

. =

- Intind cheap haina,

163
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cheap braţele,

indiforenți lă refuzul tăcut;
şi cheap viaţa, şi. totul cheap.

Nu cântase -el plângerea Italiei ?„„ Adio, deci!

Şi ea,. „Ialy vede

Haly plânge;

- Nu propovăduise el, auzind, înfrigurat de .
groază, pe unul din-acei emigranţi blestemân-

du-şi fara: mama?

-

Nu blestomaţi | Mama voastră văi plânge
pe voi, cari atârnaţi do sălcii, grelele
târnăcoapă, pe malurilo lui Obi; Congo

|
şi Gango. >

,

Dar de pe orico pământ indo o sudoare de sclavi,
A de sub pământ unde e sorâşnirea dinților,

de pe puntea încărcată a navilor negre;
va va chemă antica mamă, 0 oameni,
+:

într'o fulgerătoare auroră ce vine
|
Cu un mare urlet-— în patru, vânturi —
|

făcut să sară do sironele sale.

Şi aurora

a: "venit, şi Italia vagabondă aau-

zit uriaşul urlet pe care Pa aruncat sireneie
împatriei, şi profeția lui Pascoli stă se se
/ plinească,
acesta. e

"Dar
rămâne

cu

toale

un alt
acestea

discurs şi poezia
o. poesie

lui

de pace, de

iubire, înfrățire pe când acum... bubue tunul!
„Va

veni vremea când

din răul trecutului se

'se va fi născut binele: binele caro rămâno,. răul care a fost,

z

"şi atunci, după

ce vom. fi atârnatcu
mâni.cu-

rate. ramura, de măsl
in
-la

altarul lui „Pallas, _
- vom. puteă — cu mai
multă oportunitate — să
„„Yorbim despre poe
zia Păcii,

-

ÎN
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Arturo. Grat. poetul misterului și al-.
3
a
-morţei.
E

a

„0648 — 1913).

Mă ievăd. copil recitând în faţa: catedrei, cu.
egănarea

ritmică.

şi

cantilena-: carăcteristică

şcolarilor cari spun: ecţiunea —'cele- -două' so-:
nete ale lui.Arturo Graf despre casa părintească .
din Atena," “cari” constituesc lot creace (şi e
“prea puţin) a trecut: din lirica lui gânditoare şi

îndurerată,,. în domeniul comun -al conştiinlei
ilaliene. Intrebaţi pe un italian, care să nt
facă bine înţeles critică militantă, care e poeziă
lui Arturo
Graf căre îi place mai. mult, şi

cu: citarea

răspunzându-vi-se

Veţi: auzi

unui

un-al doilea litlu.a
oarecum
s
— devenit.
ver
celor două sunete din Libro dei ricordi:.

«La ecittă do io nacqui, ha nomo “Atono»,

nu pentrucă: “interlocutorul :d- vs.

Şi aceasta
ar. socoli-o

ca

doar

pentrucă
4

dinlre toate "poe+

cea-mai-bună

ziile meliniştitului.
pe

şi

melaneolicului

celelalte

nu

poet,

le: cunoaşte

ci:
şi

.

E
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„nu poate ca ataresă facă o comparaţie. Ciu-

„. . “dală şi. dureroasă
„ moare, tocmai

când

soarlă a avut şi Grâfl-E2.
arta

sa—răm. as
substă

an. țialmente: aceiaşi, în elemenlele sale
constilu-

dive — începeasă se prindă îni iniimile tiner
ei

„generaţiuni în atmosfera. propice
de renaştere a
idealismul

ui, Cât priv.eş
gener
ie
aţia cae
acum are 40-de ani şi a crescu
t.
la- soarele
poeziei carducciene şi d'annunz
iane

„„Se-va îndură să. deschidă volumele, cu grei:
(Afedusa,
"

Le Danâidi, Fată Morgana, Dopoil Zrum
onlo, :

Le Rime. della Selva), cărora poetul:
le-a încre- :
_“dințat' 'coimoara. patrimoniului
.său
poelic.
” Penlru ei:ce
va

a mai frumoasă poezie a lui
Graf |
rămâne aceea pe care au învăţal-o
din an-

“tologii, locmai! aceea :caree
negaţiunea tu„* turor celorlalte şi pe care-ei o gusiă
. tocmai

- pentrucă e excepțională
şi deosebilă de ieslul
producţiunii poetice 'a- celui.
care a compus o.

? Cel ce scrie aceste

rânduri. face

” aceă: generaţie şi a făcut şi. el -qin parte din
plin aceeaş

„greşeală. Nu înţe'ege deci
a face cuivă o vină
din soarla

nemeritalăa acestui
doar de câţivă'ani.a început. paet, pe care
să-l
leagăşi
să-l iubească, Povestind ceeace i s'aînţe
înitâmplat |
lui în legătură cu aria lui.
Graf, înțelege nu-' "mai să conlribue la

explicarea

unui fapt care,.
dacă -nu e unic în felul lui,
nu.e
prin aceasta
mai puţin

straniu: cum adică un
poel (şi aş...
“Spune, un mare poet) care
uneşte la o aleasă
Lă

N

i
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4

sensibilitate

artistică o 'concepţiune

originală .

A adesea „profundă a vieţii, a putut să rămână

atâla vreme deparie de sufletul unui neam întreg
„şi—rău cunoscut de contemporanii săi
— a isbutit numai în cei din urmă ani ai. vieţii, să
găsească un- răsunet de mişcătoare simpatie

“în inima linerei generaţiuni.”
, Să ne întoarcem

deci la,copilul

care recilă, .

în faţa catedrei cele două sonele ale lui Graf.
Antologia noastră” substituiă şi ea

titlului Dal

libro dei ricordi dat de poet, fragmeniul ultimului vers din primul sonet: Za cit/ă dov'io
nacgui. De ce acest” vers—— căruia .nu-i lipseşțe poate un

oarecare

efect

melodramalic,

dar care la urma urmelor.-e absolut banal—
a avut alâta noroc, nu aş prea pulea o spune.

- Drept vorbind,

întreg primul sonet

mă

în-

călzea prea: puţin; dimpotrivă, cel de al doilea aţâţă în chip plăcut fantezia mea de tânăr

-

hrănit. cu studii clasice, şi care celise dej: pe

Omer în -magistrala lraducere a lui Monti pe

care i-o dăduse
„ra şi. profesor.

cu dragoste

tatăl său, “care ii

Sorgea la dolce casa, ove o il: primiero
sole,
al
occhi
gli
aporsi
e
diodi
io
Vagito

“Dol clișo al pic, sulla cai cima altiero
„II Partonon

La cingea

:

..

_

drizza la sacra molc.

un giardin tristo e , sorero

Benchă di rose piano o di xiole,

noro.
E un gran cipresso avviluppato e
o.
aiuol
lo
ombră
Aduggiava di fresca

£
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Vera, pien d'acqua e di figure adorno;
“ “Un sarcofago antico, alla cui sponda Veniano a ber le Xondini del cielo..
i Alto silenzio tonea Varia intorno,.,
.
E, nella pace

estatica o 'profonda, - .

|

Non si vedea crollar fronda n6 stolo.
(1) -

ii

Totul îmi plăceă în el. Scânceiul
acela lâ.
picioarele Partenonului, grădina acee
a tristă
şi seve

ră — cu toate că eră plină de trandafiri şi de violete, ciprul acel
a mare aavvilup-:Dalo e

nero» între trandafirii.şi sarcofagiile
» antice, brazdele acelea! întunecate de.
umbra

morţii,— îmi dădeau un sentim
ent de senină şi

: liniştită melancolie,

pe .care-nu

ştiam să

mi-o
- explic,. dar care mă stăpâneă
şi mă făceă să.
repet încet — ca şi când mi-a
ş fi vorbit mie
însu-mi — strofele cele mai
sugestiveşi mai
P
(1) Draga casă unde-am scâncit
întâia oară
- Şi-unde-am deschis ochii
la soare!
pi
.
„So ridică la poalele colin
ei pe-al cărei vărf _: Da
-Şi nalță

sfânta sa zidire Partenonul.
”- O noonjură. o grădinița
tristăşi aspră
Deşi plină do trandafiri
şi micş

unole, i
_Şi-un chiparos negeu şi
încurcat»

"Ca. umbra-i răcoroasă
ofileă răzoarele,:
Eră umplat de apă şi'mpo
dobit cu chipuri
"Un

sarcofag antic, la margin
Vonean să beă rândunelele ea căraia | a
corului ;

"-Q

Văzduhul împrejur eră'
in tăcere adâncă- Şi” pacea 'neclintită
a Yorei
-!
A
Nu se

.

»..

_
vedea clătinându-so nici frunze
nici tulpino»

=

„melancolice.

Dar

„adevăr, pentrucă

109

—-

ceeace:

mă

entusiasmă

acolo găseam, exprimate

în.

în-

tr'o unică şi aleasă expresiune: arlistică cele
două :mari pasiuni ale mele de pe atunci : na- .
“tura: virgină şi frumuseţea “clasică, eră ceeace
eu numeam strofa sarcofagului >. De mai.mulle -.:
ori

pe zi, mă
„ora

surprindeam

recitând:.

pien' d'acqua 6 di figure adorno”

-..,
*

"Un sarcofago antico, alta' cui sponda
Veniono a bor.le. rondini del cielo.

Câteva

luni pentru mine

"mai “frumos
„siuna-nu' am

nimic nu. a fost

detât asta. O asemenea impre:
încercat decât după câțiva ani

la Pompei. în grădina: dela Casa: dei Vettii, reconstruită: cum

era: înaintea. catastrofei

din

"79, când. între: frunzişurile de. iederă şi albele
"hermae, fântânile începură din nou să curgă,
şi, în stăpânirea morţii recucerită la viaţă, reîn-:
cepură

să

cânte-imnul:

tiner eţii

vecinice a na-

turei. Si totuşi, chiar: în clipa aceea minu„mată, răsăreă' medio de fonte lgporuni amari

: aliquid, care îmi turbură bucuria senină. «După
plecarea 'noastră>—mă gândeam —eşi după ce
„robinetele vor 'fi închise economicos de prea
- prozaicii păzitori ai săpăturilor, . ecourile deş-

teptate
„ Yeacuri

şi rece:

pentru

o “clipă

din

vor

tăceă, grădina

o

reconstrucțiung

somnul

lor. de

va redeveni goală

arheologică

aptă

să intereseze pe erudiţi, dar cu totul lipsită-—
-de fascinul.naturei vii»

„470 —
"+ Dimpotrivă,în poezia lui Graf,: cum o simx

"“eam eu copilul, sarcofagul trăiă etern între
florile unei grădini “adevărate, lângă o liniş-

-

lită locuiniţă omenească, din care din când în
când se auzea un plânset, pe când rândune-

lele se duceau şi -veniau dela prispe
căsuţelor ţărăneşti, la marginea sarcofagulii împo-

dobit 'cu mituri şi legende. Ce frumuseţe | An

alergat

du-mi

repede

să

caut volumul,

că voi găsi şi în

ea anlică

închipuin-

alte: poesii

frumuse-

- reînviată! la suflul -panic al na-.

lurii — pe care o găseam 'în acel sonet., Mi
se răspunse că 'autorul nu adunase
încă: în

volum poeziile sale şi: nu-mi putui
deci im
plini dorinţa. Timp de mai mulţi.ani nu auzi:
„ Yorbindu-se de Graf ca poet,
sau auzii vorbin-

du-se cu un respect ostentativşi cu
o admiiaţie

“lipsită de - simpatie. Intro

“căzu

în mână

Medusa

zie. Crezusem
de

frumuseţe

să

zi în sfârşit îmi

şi avui' o mare

dezilu-

găsesc un poet îndrăgostit

şi de viaţă,
un

clasic al concep;

țiunii clare şi al liniei armonioa
se ; şi mă găseam de
odată.în faţa unei
a
ignudo

immane scoglio

-

e del color della lavagna,

E
,

singuratică, sălbatecă, înc
onjurată

de o mare
vecinic infuriată, în faţa une
i stânci enigma„alice şi înfricoşetoare, lângă
care zăcea sfăr-

mal un vas, pe a cărui pupă era
scris cu li/

»
|

:

cc.

7

,

-

—

1

—

N

"tere de aur: SPERANZA..Aşa dar nu sarcofagul antic înviorat de piepturile albe ale'rândunelelor gureşe
şi voioase, 'ci grădina tristă.
Şi severă cu 'chiparosul funerar care înăbuşă
<cu-umbra lui. funebră florile din. brazdă. Am

închis volumul rău “impresionat şi de un crii
slăllino pentru

un: 'cristallino care

îmi părit -o

nu tocmai: frumoasă” licenţă poetică: şi nu din
cele mai

puţin. îndrazneţe

în metrica tradiţio-

nală, La vârsta aceea nu simţeam şi nu puteam să simt larga poesie a misterului care .
ne înconjoară

atâta

cât cunlem vii, care odată

morţii ne înghite, şi care
„mureşte. Şi nu

niciodală nu se

îl simțeau

mai'multca

nici contimporani mei chiar cei mai
"ră vremea celui mai “viu. şi mai

entusiasm

pentru

lă-

mine

în vârstă:
infrigurat -

clasicismul patriotic şiș com:

“baliv al lui Carducei, sensual şi panic al lui
d'Ânnunzio, ales şi virgilian bucolic al lui Pas“<oli. Poetul

misterului

şi al morţii

- să nădăjduiască o bună
şi nimfele

acelei

primire

înflăcărate

nu

între

miazăzi

puteă

faunii
păgâne.

Şi nici nu o avi. Glasul său de cânterej nordic

al furtunilor, distonă în corul acela hotărât elinic de lăudători ai soarelui, căruia nu-i plăceâ
«il natar.... tra nembi» al marei Saffo leopardiene, ci aggere in aprico spaliari» în to-

|
„“ărăşia lui Horaţiu şi a lui Virgiliu.
cu
Holdelor unduitoare presărate ici şi colo
albastrele,

cu

cari

în

Jdillio Maremuinano

Car-

.

-ducci compară «înflorirea»
ochilor albaştri ar.
“ Mariei sale, centro la chi
oma bionda»,. peişa- |

giilor fluviale. din Cânto. novo.în cari
plop

ii ce
se ridică pe țărmurile - Peşcarei
păre
au
„lui
d'Annunzio enormi boa erelti
sulla coda», mijrosului de mintă sălbatecă «di
.nuovo, di dela.
- e giaggiolo» ce. se rid
ică

. din -Myricae a lui
Pascoli, — ce opunea Gra
f?
aa
. O-natură în -vecinică frămân
tare de furtună;
peisagii pline de laină; cer
uri .de.. plumb ce
.. apasă asupra. sufletului
ca un blestem;: mări
neîncetat sbuciumale. şi mug
itoare înti'o nes-

slinsă sete de viclime.
onieneşti; stânci goale
şi abrupte, pe cari un
brad singuratic să se
—. agită înspre cer;.

naufragiaţi

agăjaţi pe catargeleşi pe fringhiile unei corabi
i. care se scu-

fundă încet; —toale ace
stea nu puteau să nu
pară
„o.rămăşiță a romantism
ului odics,. răsturnat
de curând

de Carducci, aşa că

sună clamansîn deserlo; înai glasul lui ră- glasul lui ' Fogazzaro. Acestuiamult poate decât
din .urmă îi”
„Slujiă cel
puţin sensualismul

acela,

pe care el |

totuş. reuzeă să-l împace
cu ideile sale reli- :
” gioaseşi morale...
e
Intre biserica sirălucitoar
e (fie chiar rece)
„de aur, de lumânări
şi de pietre scumpe,—
dar dela uşa căreia
intră totuş “din când
în
£ând cu mirosul măr
ii
o
qualcho figura tacitu
rna e cheta,
_

-

-

m

o

.

—

-

|

şi bradul singuratic pe vârful muntelui;-—sfâr-.
-“seşti prin'a

preferă.

bisericii. De

lui Graf îi strică şi faptul

că

parte de'

bătută

lume,

ca

stânca

se

altmintreli

țineă

de-

de ocean

(Uccelli migratori),..ca 'bradul. singuratic în

vârful muntelui.

Din

potrivă! F'ogazzaro

eşiă

- adesea din „bisericuţa' lui, şi eşeă ia braţ cu o
cucoană fe umoasă, ceeace făceă să i.se acorde
simpaliu chiar de călre adversarii săi. Spirit
sociabil, optimist, conciliator a celor mai opuse

tendinţe (Darwin

şi Sf. Augustin), Fogazzaro

izbuti

ascullul

să

se

facă

cu entuziasm;

cu interes

dacă -nu

fu cunoscut şi el mai mult prin

romanele sale decât prin poezii; dar înt”un
chip oarecare, faima romancierului izbuli să
dea şi versurilor — incomparabil
inferioare
celor ale lui Graf— o anumită răspândire în
„» anumile cercuri.
— din polrivă —

Versurile lui. Graf râmaseră
necunoscute marelui public.

De alttel cum sarfi pututsă nu fie aş? Erau

“vremurile. în cari. un profesor.de patologie
chirargicală pulea să sentențieze în. voe. întun. cerc: de literați şi de“ filosofi că e duve-

dit de ştiinţă că suflelul nu există, iar Bene-

deito Croce

care

nu

era

încă

inle-

diclatorul

leclua] al celei de a treia Ialii, se ”mulţumeă
" Să-i răspundă cu un surâs, care, e drept, avea în
cl compălimire, dar care: “la urma urmelor nu
era decât. un surâs. Erau vremurile În cari .
crilica literară ameninţă să se piardă în clini1

42

”

ă

Lă
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- cile frenologilor, iar frumuseţile dinle Ricor,

danze

fârşitul

ale lui Leopardi se

catalog al

explicau

pretinselor „mote

prin: nes-

degene-

rate ale poetului. Cine ar fi putut. să plece
urechea la cânlarea misterului, alunci când

ponltifii maximiai materialismul stabileau
dogma infailibilităţii lor? În câmpul literar

stăpânea verismul, faţă de care eslet
ismul păgân al.lui Carducei şi VÂnnunzig reprezinlă
mai un progres înspre afirmarea noului
idea-

-

lism. Când ne gândim ză în acelaş volum din
-

Nuova Antologia (1889), găsim alăturide L'abere
solitario a lui Arturo Graf, cea mai frumoasă
din nuvelele realiste ale Matildei Serao'
(0
Giovannino, o la morle!); când

la

câteva

briele

fascicule

d'Annunzio

după.

ne gândim că

aceste

publică „prima

poezii,

Ga-.

parte din:

Laudi del cielo, della' terra, del nare
e degli
publică, acele poezii așă de îmbibate de,

„eroi,şi că în acel
an. aş
(1889) în care Arluro ..
Graf
ceeace G. A. Cesareo numeşte

fenebre», Giosuc
_

«il brivido delle

Carducci publică 'Terze odi

barbare; nu mai putem să ne mirăm'
că poe„- ziile lui Graf.sau bucurat,
în împrejurări aşa:
de prolivnice,

de un noroc aşa de sărac. «Ce -.

a lipsil acestui om ca să fie un.poet
care să deştepte ecouri nenumărate şi” să resfrângă
- “
într'o lumină glorioasă asupra versu
rilor sale,

larga aprobare a naţiunii? De bună seamă i-a
lipsit cevă, A fost celil, stimat,
respecta! şi

—
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_

cam pus la o parte, Mulţi i-au” celit, fără iino
doială,

versurile

din Medusa,

Fata Morgana,

'

“Dopo: il Tramonto ; puţini poale le-au recilit.
A fost parcă înăbuşit. Deteclul său de formă
sau

de subiect? Vină

după

a

vremii,

care

alergă

alte spirite și alt gen de poezie? E greu

să o spunem! şi poale. că o prudenţă. înţeleaplă ne-ar 'conduce să conchidem şi cu de“ fectele sale și cu vina: vremii, E sigur că el
a fost mai
mare decâl faima lui nu. tocmai
mare ; e sigur că lirica lui nu a târât sufle-

tele în -unda zorită şi îmbelşugată».
Aşă scrie Eltore lanni în. Corriere della Sera

„din 31.Mai 1913. Cât despre mine, celitorul a
putut să observe, mă lipsesc de prudența înţeleaptiă, şi dau, pur şi simplu, vina pe vreme,
UI

.

“ Ariuro Graf s'a născut la Atena, la 19 Februarie 1848, 3 dintr'un tată bavarez și o mamă

ila-

sla să

lă-

liană. In casa aceea liniştită în care el scoase
"primul scâncet, el deschise ochi nu numai la
lumina soatelui ci şi la misterul vieţii, şi cunoscă o laină care dădu oinfăţişare tristă şi

gânditoare copilăriei sale. Nu
murim

aci aceaslă

cu

laină,

vom

toate

că

Graf dă

oarecari indicaţiuni în anumite pagini dintr'un
nu.pol să nu.
c
“roman al său (1! Riscatto) care
fie autobiograllce..
“Trislă şi ggânditoare îi-fu deci copilări ia, cu
ze

Ă o

—
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toale că ca i-a fost uşur
ată

“mângâierile

singurei

şi. consolală
de : -

mame

care

nu ne păra-...
seşte niciodată, -nici. ch
iar: sub cerurile cele
mai deosebil
e,

şi cele “mai

du

reroase singuratăţi sufleteşti: natura bună
şi
nemuritoare. -. Din această cauză a: fost
pre
dispus. din-primii ani ai copilăriei
sale, la o .formă parliculară de pesimism, nu
numai deosebită —
dar chiar mai

„decât

“profundă

pesimismul

şi mai

lui Leoparâi.

neconsolată.

«Avea

şease
"ani—ne spune Cesare
o—când descoperi că
mesele, cari pe

deasupra sunt poleite, pe
dedeSupl sunt. nerânduite,
Ace
asl
a
îi
dăd
u Senzaţia. obscură şi nelinişti
toare a minciunei din
univers», I:ducaţia:pe
care a primit-o,a fost
lot deodată liberă şi
raţională; îndreptată
„să
libereze pe om de. ori
ce aservire josnică,
să-i
armonizeze—indreptândurl
e spre bine— toa
. facultăţile; să-l pună
te
toală lumea,

întran acord raţion
alcu

şi întrun acord

absolut cu sine'
însuşi», Tată] său,
.sau cine îi țincă loc
ul,
treă o sfântă oroare pent
:
ru toate metoad«nu
ele
acela

artificiale şi 'viole

nle într”ascuns,şi.
„faţă, cari deform
pe
ează, abat, şi de
zechilibrează
bietul sâflet omen
es
z

c.
al. şcoalelor regulate .; Nu prea. eră: prieten
şi închise... Aveă or
de inlernate; Ssocoteă
re
că cea inai propice oa
con
dițiune a creşierei lib
ere şi a-plăsmuirei,
numai a corpul
nu
uidar
.

„mijlocul

naturii,

a spiritului;

e .viaţa

în
sub marele ochiu al
soarelui,
7

—
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-

departe. de micimea şi falşitatea orășenească»
Treci dela Atena la Brăila. unde publică .
primul voluim.de versuri şi fu elev al acelui
.
“frunios suflet de studios şi de credincios care

a fost „Giuseppe Frollo; nu a făcut deci studii regulate.. Ceti în schimb mult şi ajunse să
“Stăpânească.. mai mulle limbi, de cunoaşterea
cărora ştii apoi să se slujească admirabil în
„ “clasicele

. sale studii “de

“Somparală.

literară,

Nu

a. celit

literatură - medievală
numai

versuri

şi proză *

ci şi cărți de istorie şi de şliință, care

Al interesară! atât de mult ca şi cele mai mari
capod'opere e ale arlei. «Fanlezia şi raţiunea erau

„în mine deopotrivă de active şi de aulonome;
nici nu mă complăcean să exercit mai mult .:

pe una decât pe' cealaltă; şi: nici.nu mi-a fost
vre-odală greu'să ies din realitate ca să plă-.
tesc în vis, ori să ies dinvis ca să reiniteu în realilate—fără ca unul să nu se.confunde cu ceaală. Nu am avut repulsie "pentru nici unul
din

acelea

aride, nici
mai

ce se numesc

dispreț

studii abstracte sau

pentru

imaaginaţiile

cele

exlravaganle,

«Cu un gust care. variă dă rcare eră vecinic
viu şi intens; puteam să rezolv o problemă de
- trigonometrie,

să

celesc

o

nuvelă

din

si una de Nopți, să-mi lrec. o jumătate
în galeriile

unci

expoziţiuni

de

mașini,

O

mie

de! zi
şi

să:

azist la reprezintarea unei Fabule a lui Carlo

"Gozzi pusă pe muzică».
V-

|

-

SR

-

12.
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„Avu din primii

ani

la dispoziţie o biblio-

tecă fuarte bogală,. în care se închise, foare
de. timpuriu, avid de cunoştinţă, — dar,

numai

de forma”

aceea particulară

a cunoş-

linţii. care e. crudiția, ci — şi mai ales
— de
forma. aceea care se exercitează în a căpăla
experienţa oamenilor şi a lucrurilor. O tendinţă

particulară

a spiritului

său de

-

cercetă- ”

lor, eră de pe atunci de a căulă în. cărţi <do„cumentele -şi imaginile lucrurilor care în ade= „Vâr trăese şi se agită înăuntrulşi înafar a noastră,
şi să nu le considere decât ca. indice şi rezumate ale lucrurilor». Sentimentul neliniștit şi
fantastic «a lucrurilor cari au fost, a. vieților
"dispărute

pentru

totdeauna,

a vremurilor

ire-

vocabil trecule» a : fost în adevăr, chiar mat.
târziu, caracteristica: principală a lucrărilor
sale de critica, din cari e de ajuns să ceteşti

„. titlurile (Roma în amintirea şi în fantezia oa-:
menilor

volul,

din evul

In

mediu, Prin cinquecenlo, Dia-

deşeri, etc.) ca să

descoperi vie şi:

în omul matur — devenit, prin studiile din
linereţe,

unul

din cei mai- mari critici ai Ha-

liei — acea tendinţă de a reînsulleți în lumina
fanteziei erudiţia

aridă

şi a pergamentelor

chizând

la

a

bracurilor

îngălbenite.

întâmplare

prăfuite

«Intr'o zi des-

un “volum: vechiu

din

„Ierusalimul liberat; văzui scris pe
o margine
Doamne

Duimnez eule, fie-ţi

„toată ziua . am

milă

de

mine;

şi

învârtit în mine cuvintele ace”,

*
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„lea amare, gândind" la necunosculul care le
scrisese,

lăsându-le ca mărturie a durerii sale,

„pentru vremea când el va fi sfârşit să sufere.
Allă dată, răsfoini o ediţie veche din Oglinda.
adevăratei” pocânţe, a lui Passavanti, căzui pe
“o schiță în peniță a unei mâni lungi şi us„cale, care” cu arătător ul înlins arătă, dintr'o

margine a cărţii spre nu ştiu ce maximă
tinească
“ toare,

;

şi mâna

mi-a

aceea

la-.

uscală şi înştiinţă-

stat inaintea ochilor multă vreme.:

Dar nici una din aceste: „impresiuni nu fu aşă
de. puternică, ca aceea pe care o avui cu doi
ani în urmă dela un manuscris de pergament
Şi cu miniaturi! A Rimelor lui Petrarca. Inlr'o.
dimineaţă

mătoarea

pe

când

îl

parcurgeam,

găsii ur-

apostilă scrisă cu roşu în marginea

."sonelului:
Giă fammeggiava

„

Vamorosa stolla ::

«Această Moare mi-a dat o Mădonna Gemma,
în această prea fericilă zi de 25 Maiu, anul

domnului

Privind
ment

E

....:

1401».

bine, se-deosebeă

semnul

-codiţe ; floarea

uşor ul unei

încă pe perga- .
frunze

dispăruse. de mult

„praf, ca şi aceea care o

dăduse,

care o primise». Aceste pasagii

care

mie

îmi- par

şi al unei
şi se lăcuse

ca şi acela

din Risca(to—

absolut 'aulobiografice

şi

care în orice caz resfrâng în chip fidel ideile
: posterioare ale lui Arluro Graf, — sunt de ajuns
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.

ca să - arunce multă lumină
asupra persona"lităţii sale poetic
e şi critice.

|
Despre şederea lui la Brăila
ar“ ,putea niai.
- “Bine ca ori cati altul să ne informeze
d. Hil„ debraud. Frollo, care. posedă
“mulle: din primele

care
„acea

încercări poelice ale tânărului Graf,
şi

poale

perioadă

să amintească multe: lucruri din
obscură a vieţii lui; aflate

din
“gura tatălui ;său.. Această “per
ioadă e de cea
„mai mare sîusemnătate, pentu 'evoluţi
a carac-.
terului: şi a artei lui :Artmo
Graf..Ar fi de
văzut: de

exemplu, dacă nu cumva ceva din
poesiei populare române,
pe
fără îndoială a cunoscut-o,şi pe care.care
mai
"târziu (1875) a studiat-o, nu
a'trecut cel puțin
în- primele sale încercări poetice.
In orice caz
„în?
"tristețea

România, a deschis 6chiiJa
soarele arlei, .

şi poate al iubirei ; în
România

de pădure;
„Stâncei

i se

în România
înfipse

bradul

în minte,

se îndrăgoslă

de pe vârful

ca simbolal sin-

gurătăţii spirituale a omului de
caracler,
Ven

it în Italia, el 'studiă dreptul la
Universitatea din Neapoli, înt
rerupând adesea 'cer-

" cetarea

a-şi

Pandectelor

plimbă

Mexuri

ochiul

neverosimile,

şi a Decretaliilor,

pe

marea

de

perlulă

pe care

cu re- .

câteodală

„Parcă se aude încă
ridicându-se senin
în aer
cântecul Sirenelor
; pentru a se îmbălă
de
„mirosul portocalelor

pe
„de pe dealurile în floare care vântul i-l aducea,
; sau pentru a-şi plecă
'

»

pentrv

tă

o

„urechea. la una.din acele mandolinate,pe cari.
i apoi “le

cântă —— cu dor

—

în versuri

treniu=-

răloare şi: mişcate, -Se întoarse apoi în Româ:-

nia şi se ocupă-cu comerțul la' Galaţi şi Brăila...
In 1874 publicase dejă două
Suri

rămase

absolut

volume

necunoscule,

de ver- -:

încercarea:

"Despre calităţile şi părţile tragediei,

cu

care.

intră să facă parte din familia. universitară: „aliană,la început ca profesor de.limbile şi:

r
literaturile. neolaline, iar apoi-ca profesode:
| literatura italiană la universitatea din Turin.
Urmară studiile: Despre poesiă populară ro- .
mână (1875); Despre epica franceză în evul”

mediu (1876); Hamlet : caracterul personaginlui şi: al dramei

Despre epica neo'alină:

(1876);

primilivă (1876); Despre originile. dramei moderne (1876) ; Despre

spiritul

poetic

al premi

“lor noastre (1877); Despre o tratare ștuințifică
a istoriei literare (1877); Istorie literară şe
ncomparaţie (1877); Legenda paradisului pămânda”
tesc (1878);

Studii dramalice

sa de critic profund şi

iubirii (1S81). Faima

genial
din

în

creşteă

Turin

adevăr

îl

(1878) ; Lege

Studenții

mereu.

Toluş

adotau.

'ca
cunoscut

universităţii

pentru

ca

să

poet şi ca crilic,

Duiă să aşteple publicarea
(1881—1$90) şi a “studiului

fie

tre--

volumului deduse
Roma in aminlirea:

din evul „mediu
şi în inchipuirea oumenilor
care toată vasta
în
că
clasi
ă
oper
o
* (1882— -83),
să se ma—
liber
câmp
'are
erudiție a lui Graf
Di

:

„

A

7

mifesle împreună cu facultatea lui de a însufheţi cu o lovitură a baghetei sale magice, oa- -

„menişi lucruri din timpurile cele măi. înde-"

părlate şi mai necunoscute. Succesul celor

două

magnif
- ice
volume

despre

care: Gaston

“Paris vorbi în termeni foarte elogioși întrun „lung articol din Journal des: Savants păgubi
„sSuccesul volumului de versuri, despre care
se. vorbi, dar

nu

cum

ar

fi trebuit.

Faima

"poelului

nu-a fost

“Cesareo

scrise. asupra lui Graf-un magnif

asigurată decât în 1900,

studiu care,. publicat întâiuîn Nuova: Antoloic-

3

„"când, după publicarea. cărţii Dopo il tramonlo
-*(1893) şi a - volumului: Danaidi (1897), G.
A.
-gia din 1 Februar 1900, face astăzi parte din
“frumosul volum: Criţică militantă edilat.
de
„curând de Sandron.. După un intermezzo
de

studii critice scurte dar geniale, — ca
de pildă

„acelea adunate

în volumul

Prin veacul al

sprezecelea (1888). sau altele întitulate Cavaleşairi.
Crisu literară, Prometeu

în poesie,

Diavolul, Precursorii baronului de Miinchhau-sen, Falalitalea credintei în
evul mediu, .ete., —
0 altă lucrare capitală de
critică întări faima |
“ilustrului profesor dela universi
tatea din Turin:
„Mituri, legende şi superstițiuni din
evul mediu
+(1892—93), căreia îi “urmă în. scur
lă vreme
— precedat
de un scurt studiu (1892) despre

«Gelozia lui Otello — un alt volum
care făcii
«epocă : Foscolo, Manzoni şi Leopardi (1898) în
z
.

Ra

“şi animale,

183 —.
:
An care autorul îşi arată toată perspicacilatea
etică, după cuma: în vo- +
şi sensibililatea sa „estia
.
l umele,e prepre cedente îşi arătase imensele sale
IE
-

(1882) împreună „cu

janlemeietor
NOvali

Da

”

Cunoştinţe.

al acelei înalte

întreprinderi

Renier şi 3
culturale -

urmaşilor,
care e şi va rămâne în amintirea, — Graf ne:

Ziarul istoric al literaturii italiene

resant
dăduse acum de curând (1911) un inte
Auni:
pagi
de
:
“sute
i
cinc
volum de aproape
veacul
în
alia
în.
englez.
influztul
şi
+ Slomania

XVIII (Torino, Loescher), un: roman (IE
poeme dramalice .
Riscatlo) şi o serie de alese
al

ale şi ler-începută “cu. Cântecul 'vechei caledr
.
minată întriunul 'din ultimele fascicole din
pNuova Antologia, cu Boarlea lui Faustşi Astun

De

Eu

țiunea lui Mefistofele. .

de afecţiuA murit la: Turin — înconjurat
rilor săi,..
şcola
şi
ilor
coleg
ă
să
nea respectuoa

recunoscut

de

toţi

timpi, chiar poet
30'Mai

al anului

critic

ilustru

şi,. în

ultimii

.de

65 'de

la
original şi. interesant, —
în vârstă

1913,

nu numai un râr pro-ani. Cu el Italia a pierdut
faimă curo-

fesor universitar, un învățat cu
şi subtil care vă plăpeană, un poet dureros
îndoială
sufletelor chinuite de

"cea totdeauna
; ci
„Şi apăsate de mister
ului,
spirit
ai
eri
cavul
"acei

Bonomelli, Giacomelti
viaţa pentru renașterea

mai
care

ales unul dincu Fogazzaro,.

şi Croce, ati luptat toată:
idealismului, de care“

—
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E

i

N

+2 legaiă nou

a: conştiinţă naţională — aşa
cum
s'a arătat ea cu prilejul cam
paniei din Tripodis şi acuin de curând cu. prilej
ul răsboiului
uropean —increzăloare

„=şi conștientă

în puterile sale propri! .

de nouile sale destine.
II

Ne” iămâne

'acum

să

a

analizăm câteva din

:poeziile”
lui Graf, din celirea

cărora —
mul
şi tmâi bine decât din critica noa mai
stră —

cetitorul va. puteă-'să.şi facă o ide
e

despre lu
«nea spirituală -şi. fantastică
a poetului. Noi
“mucl vom ajută decât să cetească bine,
punân-

duci la” îndemână elementele cari
. să-i înlesmească o judecală dreapt
ă. După care, îi von
spune cu Dante;
- Messo t'ho innauzi, oma
i por to ti cibal
a
|
Asa
“Am

"

spus' că

Graft e un

“sgăt că pesimismul

EI

pesimist şi am i adă40-.
o

său e chiar mai ad
âne
“mai dureros decât
ce] al lui Leopardi.
In ac
“văr Leopardi nădăjd
ueşte o uşurareîn moa
rle;
„care îi apare (Amo
re e morte) :
“prea frumoasă
copilă, .
N “ plăcută
i
la vadore, nu aşi:
Cum şi-o închipuo
lumea cea lașă,

„*Şi de aceea
“Zu

un. suspin
7

exclamă

:
pa

(Uitimo canto di Sa/fo)

de uşurare :

Vom muri şi du
pă co vălul novr
odnic

Si:

SA

1852
so va împrăștiă po pământ, “
-. Sufletul gol so ra adăposti Ja Iad,
- şi va îndreptă cruda greşală a orbului dărnitor al sorților,
-

Graf, dimpotsivă, într”o teribilă poezie (4scolia) cisbuteşie
să despereze şi să ne facă a:
desperă până. şi de. moarle, De oarece ştiinţa.

“ne învaţă că moartea nu e decât lransforma-“rea unei forme în alta, noi nu mai avem nici..
măcar salisfacţia să ne gândim că, odală ajunşi în ceasul suprem, „ne vom odihni» (*) 5=
Câna

vei
+ “fi îngropat-.

„ Nădăj luoşti
Nădăjduoști
O nebun,
"Bă mori,
-

În

veci

în

tu să ai “pace în voci ?
tu în moarta şi nimicnicie ?
0, nebun!
.
să to odihneşti nu ţi-o îngadoit |
schimbări

nesfârșito,

"Dintr'o făptură 'n făptură, și dintr'o viață înîn alta
Voi fi târit.-

* Cu toate astea, pesimismul acesta tragic ati
aşă de inlens. In-:

nu e întoldeauna

poetului

cepe .cu. un sentiment omorilor de -plictiseală:
care

îl face

are .de

să

vează, privind

“dul
spune

i se pară

voinţă, -— se

minciuna

lucrurilor, — Îşi
se

exasperează

zadarnică orice sfor--

accentuează
josnică

ajunge
în

şi se agrace

e în

eulminaţia

cultul

izolării

fun-:

şi aş»:
de

lume, şi În simpatia pe care o manifestă pen—
tru toţi marii revoltați. dela Prometeu la

Da

(1) Cesareo,

art. citat.
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“Cain,

dela

Capaneo

LS

”

la Lucifer;

N,

are un mo-

- ment de nesiguranţă într?o.poezie
în care pare
:a.s
e întrebă

cu d'Annunzio

izvoarele otrăvite, '
visurile putrede |

dacă
»

focurile mirositoare

şi viermiîn pânca vieței.
sînt trebuinci 0as0 ;

decadeîn sfârşit şi se
pololeşte înti'o. formă

„de misticism în care împacă
principiile bine
lui cu ale răului, şi. D.zeu iarlă pe Mefisto-fele, Mefisiofele pe Faust.
“In

primul

din- uceste “perioade,

plictiseala

“mortală a poetuluie ridicată uneori de sen-

simentul frumuseţii care înselează

de ca si

'fletul .singuralec; aprinde de curate focuri ne
liniştite: sânul fecund a
l. naturii, iradiază ceTul, - înveseleşte - pământul,
face să râdă, să
-dremu
.

re şi să plângă

pe poet:

|

0, sfântă, inviolabilă frum
usețe,
„De când cu ochii şi
gândul to văzui,
| Dulcele' meu dor,
suava-mi îmbătare ;,

Râd şi mă “nfior

Eu lâncezese

şi plâng la râsul tău;

şi mor. la: mângâcrea

ta ;
Tu mă aprinzi do iubire şi tu
mă ucizi;
urmează descriind blâ
n de privelişti primăvă“ratece, ceruri lumino
ase <ca de „mălase»,
iz-.
"voare «de apă lucitoare
» Vrăjită şi: tăcută», în

„cari «<nufari» albi se de
svelesc
Jui ; dar schimbă reped e
tonul,

în raza soare” -

ag
ie

1

se inlunecă, devine:

| dela apus
ie

«ca o. imensă

nai

age

one

fărtunos, cenu-

cupolă de plumb»;
limbă "de

foc»

sfâ-.

ânci şi par'că ar deschide ome-.
nirii
or
ecere
să spre” lumi necu-|
el : luininoa
noscule,
So

0 singaratâcă Şi întunecoasă pânză,
„Apare ca "ntrun yis prin acel. foc;
se

Lie

că so mişcă,

și încet încet *

.

ieşorează şi în :domoală undă se ascunde,
„Set. norul conușiu și singuratec
„eee un larg stol de păsări albe, . |
reco înclinat şi sublim în sbor încet
.
„lovind aerul cu aripi tăcute. *:

-

p.

4

La iitrebarea- nelini şlită a- poetului :
“ Cine sinteţi” şi înspre ce plejă nocuinoseută

Şi îndepărtată ră îndroptaţi-calea şi dorurile &

ele răspnnd-:
Noi

N

m;
nădejdilo şi visurile tale, noi sînte
.
(a,
inima
biată
do
tăm
ne depăr

|
/

şi în viitor. nici odată

"Din: acest "monient
tunecat,

tului
.

nu

ne

voi

mai

vedeă

cerul rămâne vecinic în-

inima poemarea „xecinic înfuniată şi

în

amărilă

„zădărnicie

„să

şi vesele,

talo duioase

gânăurile

suntem

şi

veci. Totul

minciună,

gândeşti, să

scrii,

De

ce

să

să “lucrezi ?

nţuesc
Dacă gândurilo mele lo înlă

tă;
In mreajă muanci

e deşertăciune,

trăeşti,:

mai

,

Ă

îs
3 Dacă unui dor moc
nit

Mă fac aţâțător,:-

- |

-

n

Dacă râvnăse' cinsto şi
'reniino ;
"Dacă leneş zac;:
e2
Dac
ă

răspund

cu iubire celui

„Dacă'grăosc, san tac;

:

i,

iN
DN
DR

care mă

iubește;

o

|

Dacă întâentai ca fricoasa
şi tăcuta - Ie
- Fiară pe care copoiul
o socate din văgăună,
Fug la munte șau

la câmpid;

- Vecinic îmi ţipă în
arechi
Un glas ascuţit :,
ÎN
In zadar, în zadar, în zadar,
”

i

a

Dela 'această poezie care
respiră acea pie
stiseală «ce se întovărăş
eşie gât cu aparențele
-. fericirii, cât şi cu con
ştiinţa răului:şi a durerii
„..“universale», şi e;
cum bine observă . Ces
areo
“<unul şi acelaş lucr
u:cu accidia din evul
me*diu» ;. nui e: decât un
pas până la izolarea
mândră şi
răsvrătită' din

Bradul. singuralec :

“Din stâncă prăpăstio
asă îmbrăcat în doli
u
„- Binguratocul
“Ca 0 săgeată

brad se, repede: eno
rm Sa
în nesfârşitul cor
ului ;, A
a

“TuUndnelo 'maial Sinfurigur, po anunte, pe” acea povară,
os” mugoşto viforul,
. "Un
a

de -mai aspru în
tăcere muşcă gerul,
„7 “Sub ol o spaimă
; do râpi prăbaşito
, |
Do tăioase scorburi,
e
“Și un stol nelămurit “d6_prăpăstii întiiuocoaso şi coţoase
do arbori abătați;
Deasupra lui, în cor
E
e luminos, oteru]
-Și nori albi po aza
imens,
rul
intens
SR
“Şi strălucitor pe
corcul senin, Soarel
e,
=

|

'

». Dopartg, îîn adâncinie,

i
i

singuratecul brad

„pede coline mănoase, vede câmpii vosele *
ee şi ape, de
€ păşuni şi. flori;
în vis, şi printre pietrele goale
In. trista-i, doliu se închide şi mai rigid,

„Mut, mândru,

i

în. ghiaţa Alpilor.

Suntem la al doilea period, în care curând.
„Chiar natura, din consolatoare şi “bin6făcătoare
cum era până acut, apare. poetului crudă şi!
sălbatecă.' cAm.voit — serie el în Riscallo — să
” mă arunc din -nou-în braţele naturii, . să văd”
dacă ea mi-ar mai puteă ajută într-un. chip

| „Oarecare, şi alergai pe ţărmul lacului: meu iu- - „bi Observaiu cu bucurie că în mine nu murise simţul frumuseţilor naturale ; dar nu pot
să spun cum, şi nici pentru ce, pe ci înd, ochii se
- plimbau

pe

acele

obiecte, mintea: se

să lreacă dincolo de ele, să

cum

ucelui

dosul

măruntaele

râs;

tainice unde

căznea-

descopere oare- -

de'a se

scufundă

în :

se pregăteşte opera

contradictorie şi crudă a nesfărşilelor disgregări, nesfârşitelor. prefaceri şi viaţa îinmugu"reşie din moarte, şi moartea topeşte viaţa:$Si
atunci părti că mi se desvălue pentru prima
a doua înfăţişare a nalurei, înfăţişarea
oară
monstruoasă şi înfiorătoare, pe care cu fără
căreia
dar asupra
o ignoram
nu
îndoială

nu: mi oprisem nici odală
“îndreplai gândul». Poetul

deci de acum
“vară

din

Care

privirea nici nu-mi
misterului devine

încolo poelul Morţii. In primăse

revarsă

tinerețe

şi tranda-

—

|.
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«

_firi, el nu simte alicevă
noua viaţă:
"preo
:
cupată

decât

scări

pene
”

numai 'să pregătească

moartea ;

'

pământul se acoperă . de cadavre, mare
a de
„corăbii sfârâmate - şi de naufragiaţi
::
i
Colo, cumpănită” pe piatra: nogricioas
t,

A

-

Se inalță o corabio ; nimeni nu ştie de' unde”
venit,

şi cum, nici prin ce furtună

îi

„Acolo sus a „fost aruncață de mânia valurilor.
. .
- E nogru vasul ; la locul lor întanocoas
ele,
Tunuri stau noriișcate la pândă ;
Diagrama întinselor fringhii
Şi a „Catargolor,

,

po cer pare semnată.
De roșcată şi “gtearsă aramă, 0 'siren
ă

”. Străluce pe proră şi pândește cerul îndepă
rtat ;
„Legat

Atârnă,

2

de un

acolo

mare lanț

-

Aproape; ancora

înn gol.

In păzitoarea de metal, nemișcat „

Se "ndreptă acul Spre nestramutatui

Pe pupa în litore do aur-e scris :
„SPERANȚA: î

sa

pol ;

PI

“Urmează. 0. criză reprezintală

'

Ia
2

mai ales

prin.
„cele două grupuri de poezii consacra
le amin-

tirei Neapolului şi Veneţiei. In ele: poetu
l ad„mite moartea, dar îngădue încă
şi iubirea şi
âjunge chiar. până să exclame
: cae
„Dalce-i iubirea, tinerețe
a e frumoasă 1.
„ Hamlet şi restul co mai
'0? — Tâcere,

Dar este numai. o. clipă. Umbra ' taine
i “înz
4

,

m
DM

tr

|

gheaţă inima pe care lăgănarea'
unei gondole
sau acordurile unei mandoline o făcuse o
clipă să tresare de iubire şi părere de rău.O

enorniă uşă de
enigmatică

bronz'se ridică” maestoasă

dinaintea fantasiei

şi.

poetului:

,.

O măreață şi nomăsurată ușă,
„Toată. din. bronz strălucitor lucrată,
Selipeşte din îndopărtare prin aerul cenușiu.
“Cu lăcate ascunse po dinăuntru o închisă,
Arcul de deasupra e piatră întunecoasă şi groasă,
"
ă
Şi fier hotarul ce pasul pândoşte.
Fără încetare înaintea ei,.

|

-

RR

Din dorinţa co/are de a eși din.acel pustiu
Un nesfârşit norod se îugrămădeşte.
Fiocare-ândurerat și de viaţa-i nesigur “
Puternicele gratii cu mâinole izbeşteŞi strigă si imploră să i so: deschidă.

" Surd răsnă metalul, ca prin goi
"=

Ă
„Nori tunetul ; şoptese pleşuvelo
;
Btânei, pământul sub picioare so cutremură

Dar ușa fatală niciodată nu so deschide.

Cu această poezie, observăm că marea enigl oamatică mereuşi laiuică s'o potolit. Alaiu
menilor

ce bat lu:uşă

nici

e fără îndoială destul de trist şi

un-răspuns
deşteaptă

fără să primească

gânduri

triste;

dar

nuc

macabru

cum sunt reprezentările de naufragii ce abunşi
dează în perioada precedentă. Incă un pas
II canlo
“în

opera

della

vecchia

poetului

calledrale

nostru

primii

ne va arătă
germeni

.

.

ai
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2

ă

3. = aceltri

|
a

|Dia

-

misticism sai generis

Die

ÎN

o.

pe care.

'von>
vedeă că apare lămuri
t în Assunzione
di
Me” fistofele. In. prima din
-aceste poemete drama” tice, e, în fond,

tot glasul timpului - car
e în-'
vinge pe acelea ale sfinţi
lor, martirilor, mor- minlelor. şi „Chiar, al:

crucilor ; însă. anume
„strofe, cum spre pild
ă cele ale candeles ap
rinse.
,

o

: A- cărei lumini ţă str
ăluce.
slabă prin umbră,
|
- Totuşi întuneșicul
Sfârâmă
„Și în sus se îna
lţă.
Suflotul co sa aprinda
:
de sfântă iubire,

a

.

.

Să
. Indopărtează dela sira
greşoala
“Și

spre Dumnezeu

se ridică |

- preludeuză la aceea ce
fu crezulă âă este conversiunea lui-Grşiafnu
e alt
ciinoaşterea legitimităţii sen cevă decât retimentului religios,
singura

luminiţă

- care

în anum

e chip luminează întunecoasa tain
ăa -ceţurilor ce ne în|
'conjoară: Insă poezia ;ce
a mai „caracteristică :- din această perioadă
de poemele dramatice
*
"de un misticism puţin 'me
fistofelice aceea întitulată chiar, I Assunzion
e di Mefistofele. Toţi
„oamenii sunt morţi, pă
mântul e distrus: Me-.
fistofele se pli
cliseşte îngrozilor şi
sfârşeşte
„Prin a se_ prezentă'şi ella
poarla Raiului, de
unde izvoreşie un toren!
de lumină şi se revarsă o suavilate nespusă
de armonii 'sufle
teşti. Părint
elui

etern

care-i

-

spune:-.

.

.
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ŞI
ta, do co nu vii
Cu: noi ? Usa. o.ai' ” dinainte; i

5)

“el. răspunde FE
.

:
“Pără înăcială
O ara înainte. Dar osto acecaşi uşă ”
Po caro fui izgonit, sunt de atunci, po puţin,

. Cinci sau Şaso. mii do veacuri.

:

+

ETERNUL.
a
Na.

aa

Izgonit,
|

„î
i

.

MBBIBTORELE

o

Na
e

î-

-

A

ETBRNUD,,

Do bună voo cșişi.

De

MEFISTOFELE

i
i
Ma

Ia to uită | Poato,
.
înşoală memoria. Atâtoa

a

m

- Întâmplări şi prefaceri; şi atâta vromo..
" “So zăpăcoşto omul. Ajunge, şi acum
„a
„Acolo înăuntru co se faco ?

—_.

"Un cor de îngeri răspunde că : luptele fiind
potolite şi discordia îndepărtată, iubirea trium- fează asupra păcatului.
Ă
MEPISTOFELE
a
:
merou Iubiroa! Răul. esto

- Jubirea ! Tocmai!

!

"Că cu nu pot iubi.

ETERNUL
Nu

|
,
_

Col care, dornic de a“crea,
CA

nu

poato,

acola

al

to calomniă.
so frământă .

iubirei

germen

Ascunde în cl, acol iuboşto chiar.
13

,

MEFI

STORELE
Eşti Un maro
i Spititor, şi aproape,
aproape...
"Dar dacă, să zi
con.ași vrea din nou
.
"Bă es do aci ?:
- ETERNUL

zi

Vei
,

oşi, -

i

= MBRISIORELE

N

Chiar şi

cu ceilalţi,
„. Dacă, depildă, âr
vre
să amă urmozo

?

ETERNUL,

“Chiar şi cu coilalți, dacă
vor” Yrea să to urmoz.

„

MEFISTOFBLE

(după 0 tăcere prol
uugită)
dacă, spr o pildă,
ai vrea .

„Bi

“O

nouă lame să croezi
?.

cr

i

ETERNUL

tr

"+
Cri
Moiaşi chema să ici par tie veșnic, :
te la planul meu. .
:
| (Tăcere.. Ac fistofele,
care, în timpul celor!
din
plici, se arată maj
urmă re
îngânduratca la înce
putşi șorăelnie,
face un pas, se opr
ește,

-

Drag,

se întoaree înapoi
,

„*
t.

|

ai
face câțiva, „se
dă din Uneri, înt
ră),

COR DE VOCI ÎNGERESTI

AI

In

vastul vârtej,

singurei fiinţe,

So linişteşte cea
rta,
Dis paro aparența,
„ Neatinsşi curat
- Cin o trăi rotrăcşta
„Ia

marea fără țărmuri,

” „In maroa: fără fun
d,

oprește pe

495

2
a

„Asifel Mefistotele

se aaţă

„rea lui Arturo Graf se topeşte
În

marea „fără

fund

la cer şi gândi

în.chip mistic

a Iubirei Nesfârşile.-

Se va fi oare 'deschis înaintea celui
| cântă, uşa „de bronz

a Tainei ?

care o.

„Rotzactationă,es
i

“Gu uşoare schinibări pe iei şi ză, public din

RE nou, aproape cum au fost scrise şi tipărite pe
vremuri, între 1909 și:1913, acăste cinci studii
"dintre cari

întâjul

& căsut

lumina. tipariului în

- Convorbiri Literare, iar toate celelalte patru în
"Noua Revistă Română..4 de
“mă

prisos -să mai. spun cu câtă +greutate

recunost - în. ele,. într *atâta

: estetică s*a schimbat. de. atunci,

simțirea

mea

deși naș în"

drăsni să zice că a. propăşii. Işă dar mult din
ceiace e în ele bun sau mai „puțin bun, â fost

și

nu

mai

€.

"Dar datre lucrurile. :Ce-Qu fost şi nu mai
„Sunt, e din nefericire şi acel dumnescesc şi

imbătător lucru, care e tinerețea = : lincrețea care

ireceşi nu se
Pecturile,

mi

aici au păstrat

mai
s'a

intoarce. "Și, făcând
părut

cecă

așă ca un' parfum

că

paginile

co-

adunale

din această tinerețe : ceti

uşor și stăruitar. „lui bine,

pe lângă că acest parfum ar fi dispărut chiar
și

numai

la încercarea

de a

înlocui

sensibili-

„tatea mea de atunci cu cea de azi, mai chibsuită,

.să

mai

cred),

coerentă,

poate

insă

măi

obicetică

(ini place

mai puțin spontană,

mai
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îndrăsneaţă

şi -mai

Puțin colorată (mă
.
Zem) decât cea dintăiu,
dar, pe lângă aceasta,

de ceiace mi 3 ia „părut
7nai dun din cartea me
a :

entușiasmul şi cre
dința.

"împace “cu

toate

De bună seamă

nu mă

acele vechi păreri ale mel
e: şi

„indeobştă mi -se. pâre
că. adesea am păcătuit
„P
: rin O pr
ea

mare. îngăduin

ţă,, ,
"Văsâna insă că
clți ciiliei â cam mal
ira: faseră: . pe 'aidorii
mei ubiţi, n'am năp
ust
it
asupră cârtitorilor
. «CU. 0 sabie prea
tăioasă şi
“între . cei Toviţi
a:

fost şi

“Groce,-pe care-l
* bese: Și zidmir
iu. mul Și a căr
ui: prfetenie: “m
" stoște. -de atâ
ăcinția.

ani. Dar; fiindc
ă B. +Groce
"nu-s". supăr
at. '7iier.. atunei
(de alfel "Gscu“ fitul meu paloş lun
ecase. Pe salea lui
de oțel
„Călut DP, am pă
strat așa cum
er
au
și
ac
ele pagini.
„Să: Nu Se uite.
apoi

că cea mai. “mar
e parle
"dintre. ele ai. fos
t COmpuse abid,
Putine zile după
” moareă scriit
orilor mart de
spre care" trat
și pe':morminie.
ează
Rit-i îrgăduiț să
se; împrăștie:
decât. lacrimi şi fior
i a

Bisipiţi deci şi-ugi,

celitori, crini. din belşur
pe aceste :morm
]
inte. mângdiat
e „de cântecul
zi 'ghetoarei, Şi
pr
i
nucă: supăraţi
că c'am:' luat
- nainte
cu flohile

mele“ în Cecast
ă

/aptă

Manibus! “dale
lilia-* plenis:

(So Bucureti, Aprilie
1921,
:
Vi
PN
'Fp

za

|

pioașă,

-

=

Ramiro

|

Ortiz

cuPrinsuL

+

Evul Modiu Italian în poozia lui Giosuă Cardueci .:

„Ultimul roman al lui - Antonio Fogazzaro

5

, ....

Antonio Fogazzaro, (1842—1914) .
aa.
Giovanni Pâscoli (1855—1919)3 , .a
a.
“Arturo Graf, - pootul mistorulai și al morţei

(18484915) | eee
Rotractationes

eee
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dee

.
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