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“După războiu
— „Cultură și literatură —
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PREFAȚA
”

Aceste notițe au fost scrise, acum
doi ani, pentru *
o publicaţie literară săptăminală.
De aici caracterul lor fragmentar, lipsa unui
plan “sistematic și *
" unele reveniri, dacă nu chiar

repețiri
„> „Cele cîteva consideraţii privitoare , _
- lă literatura
de pură.
actualitate,

nit inactuale.

Acea

datorită profanilor, au. deve-'

literatură

aproape
Aceste consideraţii, cași undle constatări a dispărut,
relative la.
seceia liter

ară, care continuă incă, dar nu
mai e'
|
așa de mare ca atunci, să se
considere ca 0 con- '".
semnare a unul moment-trecut al
mişcării noastre

tcerare— momentul imediat următor
războ

iului.
„În privința prevederilor, bazate
pe logica istoriei literare,” rămine ca “viitorul
să le confirme:
Sau nu,
n
PI
,
oii
Dacă este ceva excesiv în optimismul acest
or preveder

i, să se ţină samă. de faptul ică ele.

au fost
făcute sub impresia, atunci rece
ntă, a înfăptuirii
celor două mari idealuri ale
noastre,—idealul
na.

|
țional și idealul democraiic,— adică
într'un moment, .,
cindse putea Spera iotul,..
. -.
Dar ne măgulim cu ideia “Că acest .
e prevederi hu sint simple dorinţi,ci concluzii
Premise întemeiate pe învățămintel juste, scoase din.
e istoriei.
G. Ir.

„ Inăinte și după: războiu. 5
- Orice iteratură se învecheşte, Măi
teratura

socială,” mai încet literatiira

repede
ri
1lpsihologică. ”

Literatură — SOciălă devine _iiâctuălă” Odătă cu "dispariţia împrejurărilor pe_ care: le zuigrăveşte. Li-.
teratură” psihologică 1îşi pierde cu vremea din.
“actualitate prin. materialul în care_ “sînt “întrupate ,
aşa numitele sentimente etern 6;omeneşti!” Şi, după
perioade mari de vreme, chiar. prin, schimbarea

sentimentelor „etern omeneşti“, care. nu sint „e-.
“terne“ în forma, în conţinutul lor şi mai i ales: “în.
manifestările. lot externe..

_:“Și dacă. literătura- „pur“

.

psihologică. se n

cheşte şi ea: cu vremea, „prin

|

-partea ei socială

x.

şi prin evoluţia: sufletului: :uman, în schimb lite:
tatura socială,

prin: elementul

ei: psihic,

mai - trainică -decit-:s'ar: “părea;

In.

este ceva.

realitate nu

Da

- există o literatură: psihologică Şi. altă socială, cum
- nui există Tiiic-E absolut: în lumea „aceasta. Există
:
Îi
7

N

6.
„bd

„GQ,

.

>
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literatură | mai psihologică Şi alta mai socială.

Uneori oricit am doza elementele, este cu nepu-

-tinţă să. hotărim

în ce categorie

este opera:

" Literatura socială se învecheşte mai repede, fi-

' reşte, atunci cînd zugrăveşte ceiace este incidental,_. -

i. Comediile lui
tranzitoriu, în viaţa unei societăţ[i

Caragiale, rezistentă. "diiiteliii Vremii: prin elemen-"tul psihologic — vanitatea... omenească, pretenția
“etundaţă, contrastul dintre aspirații şi mijloace,

comicul contradicţiei dintre fond şi -formă, ete.—

NE

îşi pierduseră din. actualitatea lor chiar înainte de
" “războiu,-din cauză. căasaspectele ssociale, — momentul

al civilizaţiei apusene cum“iiăhalaua,.
de atingere

politica electorală, e!etc, — ajunseseră “în air “sta-. .
_diu.sau se schimbaseră cu: totul: Imprejurărite din comediile : lui” “Caragiale. -uneori: nu” se mai:
potriveau. decit mutatis mutandis. Dacă astăzi,
probabil, Caţavencu'a

mai

reînviat

puţin,

dacă.

| „Cetăţeanul. turmentat“, ştiind vag pentru cine.
votează, tot-iică nu ştie bine ce. -votează, - Tra=:

:

'hanache, Farfuride;. Brinzovenescu sint şi. mal
|
morți decit înainte de războiu.
i,
- psihologice:
-Voineşt
„7 -Nuvelele- d-lui Brătescu
prin; zugrăvirea eternei. inadapâbilităţi a:-"celor deTicaţi şi. lipsiţi “de “energie, soțiale_prin_zugră=virea, momentului istoric; cind o clasă veche-a- fost. nimicită: “de o “civilizaţie importată: sînt: du="

DUPĂ RAzonu
sint

7
Îmi

Goa

rabile. prin. primul
stor caracter, şf „destul “dedu

rabile. prin celătalt, căci

filozofia socială

esteiaplicabilă: Dricărei distrugeri” â_ unei.“din!claseJg-e=
nead
aplabile

, fenomen “care se va repeta -cit timp”e. soci
etat
nească - va“ fi “alcătuită “din. :
clas
: - iea “ome
- . 7
: E .
a
Literatură ” lui - Cteangă,

socială,

3

chiar şi: priit

-

partea

aţit-din Amintiri, cît: şi : din Basm
e, :
care sînt în realitate! nuvele, este.. din- cele
mai -:
trainice, — pentrucă viaţa zugrăvită -în:ea,
felul .
de traiu-al poporu
sfat
luatit
i,de „eterne“, coni

| parate'cui- forniele de viaţă trecătoare;
inciden-

tale, ale păturii zugrăvite „de: Caragi
ale''îCon

„mediile. sale... Ceiace

zugrăveşte “Creangă.
aste
Viaţa şi concepţia. de viaţă-a _unei clase _nedi :
fe-

rențiate, la adăpost de „mişcările __ dela: suprafața ii

vieţii sociale romincşti,
concepţia de viață:
Şi viața“ poporului . romîneste
"așa cum - s'au, format

în mii de ani” dedesuptul_ fiictuaţiilor

_clas elor

stăpinitoare.. Dar: „eternitatea“ jui Crean
gă;. căre -.

se potriveşte..pentru 'veacuri' întregi dinaintea
lui,” -

şiientru ot. timpul dela -e! şi-pănă astăzi, poat
e :..

inceta” dacă,. în urma războiului,
în” urma experienţelor „războiului, a' reformâlor'. datorite: răz: ';'
boiulii,- viaţa poporului. se. va. schimba, dacă”:
fărâti
“va -întra
ul în. „civilizaţiea, da
nucă
va'măi. |.

li „Dacul“ de tare vorbea Alecu Russo,

a
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sandri, fiteratura_romină a
“ Incepind dela Alec
Ne,
€-

tă, caşi
cupata,
preocupâ
fostst preo
€e

iţii
(condCiji,
ascăă _(Con
cea . ruse
easG

țăranul pi“gale, produc efecte egale !) de ţăran:
retugiu,
iranatu
ă
ling
toresc,-țăraniil-fefiigiu, “pe
țăranuic,
istor
țăranul-rasă pură, țăranul-trecut
“rob, ţăranul

sărac,

ţăranul “nedreptăţit, ţăranul-

sm, acest
element al viitoruluj.. Acest tradiţionali
m

ţărănisrn, acest poporanis

naționalism, acest

sa

manifestat însă la maximum

in cei cincispre-

_.
::
“zece ani inainte de războiu. u”
avea
se
Concepţiile şi. tendințele “acestea diver mocrasau
, reacționar sau' de
un substrat_politic

consereste ce
ia
tie, Reacţionarii: porneau” dela ce

creceiuriînle,
' “vator în portul, în Timba, i” ObiDem
or- *
i_p
aţi
ocr
_dințele, în instinctele ţărănimii.
- -ulţu
a,
_nem
nţ
dela
ncau dela sărăcia, dela suferi i,
nimi
răireă; dela dorul de mai bine al jără cale..să
“Războiul

schimbe

- unii.

a “schimbat

“totul;

'Țătanul

sau

s'a

este. pe

„stricat“ —cum

“zic

t, ă' înceA învăţat multe lucruri; sa trezi
înce-

put să. adopte

forme

de viaţă „străine“, a'

eră “lui -put să vorbească pestriţ, —.de-aceia -opisto
rică...

ea
Creangă e cu putință să ajungă. ŞI
ţăranul: : *
uț,
trec
Aşadar țăranul ” pitoresc, țăranul-

narismuliui — e. : tradiţie, țăranul-speranţă a 'reacțio
ratura tradiţio=

„menit

<

să dispară

şi, cu “el, şi lite

de răz= _țialistă. Literatura tradiționalistă dinainte
—

N

Do

-

“DUPĂ 'RĂZBOIU

Si

-

3 boii nu “mai este de. actialitate,

9
a devenit Isto--. N LL

-rică,
„Reformele sociale şi. „politice, - datorite războ-

“iului, dăcă. se înfăptuesc cinstit, fac să dispară
făranul-suferinţă, -țăranul rob, țăranul nedraptăit; etc. Literatura dinaifite de războiu, în care

."

- Inainte de războiu

o

„e zugrăvit acest ţăran, devine şi “ea istorică:
nu putea.

exista om

simţi-

-tor-şi cu sufletul. înalt,.care să mu simtă nu; nu-.
mai. milă pentru țăranul

nefericit - şi nedreptăţit,

ci şi vină faţă cu-dinsul, şi datoria de a-l con- .
sola şi de a lucraapentru dezrobirea lui. Această

siare de suflet, care formează conţinutul
mental işi moral al acelui curent care's's'a
poporaaist ŞiŞI.rare a”: apărut. “limai â€0l0,
“țărănimea forma. aproape „ttot
E. poporul! şi

senţinumit . Do
unde
un
totuşi

„era ţinută în lanţuri” Şi înii” întuneric, în' Rusia” şi
tm Rominia, țări sclăvagiste şi ainălfabete, această - -—..
mo
stare: de sufiet va îi, Şi ea, un "iucru al- trecutu=. +
lui, odată. cu dispariţia | cauzei

Cînd țăranul
cială normală,

“care: o producea,

va. ajunge o pătură! oarecare. so-.
cu. interese

de . clasă „pe

Care -să

„aibă: putinţa să. ja. apere; cind. ţăranul va avea. - Pămint,

drept. de vot,. libertate;

cind -in concu-

Tenţa. vieţii va fi” liber» să-şi - întrebuiinţeze toate
resursele: sale, —va -răminea. Sentimentul, de pu
—
me
re
ema ee, m
2
:
-

|

|

"10

G.

nu vina, nu

datoria.

"robirea ărănimii

vor
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intregirea

neamului şi des-

face. să dispară

ratură! acele “accente de- protestare,. de

din. litesevendi- .

'cări, acel caracter de propagandă, care dădeau to_“nulunei părţi din operele noastre cele mai preţuite.
Desigur, viața naţională, viaţa ' regională, viăţa
ţărănească va preocupa, poate încă “şi: mal mult,
„pe. scriitori, dar punctul. de vedere va 'fi altul,

|

Și cind” Jiterâtura . romînă, care „a început cu
„traduceri şi imitații, şi a devenit din -ce ince
"mai autonomă, - dela. Alecsandri ]ncoace,. prin înfluenţa._ssingucei „literaturi.i: poetice. „naţionale dina-

inte de 1800, a literăturii. populare ; cînd Titeratura romină, "care-a început să nu mai: fie pas-Ziche decit

din :perioada” ei eminesciană ;- cind : li-

“teratura romînă, continuind—ca “orice” TitEratără
—să se influenţeze de „toate „curentele literare
| “din. lume, Văâj
â âjunge! “aŞtirşit, ca oricui ieratură europeană, să fie naţională, adică să poarte pecetea
| „poporului romin, să aibă un- stil, cui toată diversita- |
tea de” temperamente;. şcoli. literare — naturalism, . clasicism, aristocratism, diabolism, ete; ;= atunci şi
latura. pur. literară --a. “poporanisnyului ua va: i
pierdut” rațiunea dea există,

-:Pe -de altă. parte, “contribujia :pe eațeo. VOr:a-

„guce Romiii

de peste, Prut A -de pate: Moi
=

s_

DUPĂ "RĂZBONU

Na

SI

„lie ca creatori, fie ca public, va da literaturii
noastre. un caracter.. deoșebit. Romînii de peste:
Prut,
vor aduce preocupările morale şi. filozofice”
ale
marii. literaturi

ruseşti,

inte vor 'continua

cu

care-şi

de cum

îna-.

să fie: familiarizați; iar. Rominii

- din Ardeal, acum ciid nu mai sînt izolaţi de noi,
„

2 vor insufla literaturii romîne sănătatea morală: şi
spiritul obiectiv cu care ne-au „deprins şi pănă
acum scriitorii lor.

- Trebue să mai adăogăm că viata. de seriozitate,
munca. de: refacere şi de construire, multele 'şi va=
riatele

probleme, ce

ni: “se Împun

pe viitor, v3Ei fi

un teren': puțin “favorabil - acelei literaturi deca-.
denta, .„care începtise: să Înifloreaseă nainte de răz
boiu,
;
a
Viaţa complicat, “în proporţii: mari, “cu: miile
ei de'nevoi nouă şi-de- probleme -arzătoare, va

cere transcripţia ei artistică, Şi dacă O.va_cere,
ea se

va _ produce,

Avem credinţa că cele: două mari acte, dă covirşitoare- însemnătate istorică, — unirea
ea tututor
Romînilor.. şi dezrobirea. „tăranului,
Card au în-

iăturat. toate. obstacolele
depline -a întregului

dezvoltării

normale şi

neam şi a tuturor forţelor: “lui

vor 'da şi literaturii. „noastre, ca şi celorlalte rha-

nifestări. ale” energiei: 'romineşti, un avint nebănuit,
Căre e. va așeza detinitiv.. în rîndul pepoarelâr
producătoare de €nltură universală.

|
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Dar, Lătdind Broblema, “ putem. spune: ca cele
o. două evenimente, mari, întregirea neamului şi dez- robirea țărănimii, vor crea condiţii pentrii o schim-"
bare mai. radicală a tonului literaturii -romine..
„Acest. . ton, „pănă acumă “a fost. trist. Intreaare un accent: de du- ga: noastră . literatură
„ere şi de “tiriguire, accent care culminează în
- Doina. Și nu putea-fi altfel. literatura. unul :po”
por martir, chinuit veacuri după veacuri, tăiat în
bucăţi de. istoria nemiloasă, impilat pretutindene
de stăpini <ruzi. ȘI, tot aşa, şi literatura :cultă, — “chiar şi în perioadele de luptă Şi, de optimism, —
este şi ea expresia unui suflet. trist. în inima scriitorilot culţi era aceiaşi durere a rasei, caşi în suflotul “poetului popular,. şi încă un alt sentiment,
conştient sau. “înconştient;- poate mai mult „inconştient, sentimentul de provizorat, natural la un po-.
por mic, înconjurat. de. vecini mari; puternici, os-

„tili şi Brăpareţi,” -.

NI

'..:

aa

Acuta însă,: cu. căderea. bărieretor verticale şi

i orizontale, care. împărțeau poporul romii” în ari
-şi în caste, nu Vor. nai exista iobagi şi. nici. Romini subiugaţi. “Acum, întăia . oară “pe. pămintul
Daciei, Vor. dispărea cauzele” tristeței. rasei-—şi.Ii- - E teratura_va căpăta un. alt. ton, „tonul pe. care» -Ldă,,

„ritmul uneii vieţi, normale,
dejac'iîn „rezultatul

de! "rauncă. şi de. nă-

storțărilor. , Dei
Na

DUPĂ. RĂZBOIUL.
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:“0 altățurniare. â înfăptuirii Rominiei Mari va
fii lărgirea cîmpului. de recrutare a scriitorilor, +
“La începutul secolului -- trecut, scriitorii se“ re-:
- crutai din clasa: boerească „singura “pe-atunci cultivată, singura - care- şi” putea. . permite luxul literaturii. Pe urmă, scriitorii “începură- să 'se recru-

teze şi din burghezie, cînd cultura” străbătu şi în

"această: clasă, Mai “tirziu” începură să dea: “Scrii . . tori- şi clasele niai de jos, iar. în vremea cea mai -

“dia urmă am văzut scriitori . eşiţi” chiar din țără-nime, di ntre acei din fiii ei, care au „putut ajunge
în şcoli. ei
iz

“Aşa far, dealungul evoluției. literaturii noastre
* de-l; 1800 încoace, "Observără” că, Odată cu stră-”
“baterea: culturii: de şus

în jos, “recrutarea: scriito-

ilor: se face din clase tot miai inferioare:
"Dar țărănimea, atit de numeroasă, a dat
puțini

a

scriitori; pentrucă. ea, ca clasă,

„ parte de cultură. -Cine poate

.
prea

a rămas de-

| “spune cite” talente,

“cite: genii poâte; au. rămas necunoscute din această
cauză ? Dacă întimplarea . nu--făcea ca,:în deose- - :
bire de atițea: mii de contemiporafi” ai-săi dinţi-

utul.. Neamţului, Creangă. „să înveţe la: Socola şi
ia Școala Normală, — literatura noastră ar fi fost

lipsită de cel: mai fermecător prozator. alei. -_
"Acuma însă, -dacă va fi dezrobită, țărănimea .

6,

14
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se va cultiva ca clasă, -şşi astfel crapul din care
se vor recruta. scriitorii

îi nemăsu-

neamului: va

“at mai. mare. decîtpână azi,. cind e) coincidea
numai. cu cel un. milion. de tirgoveți

- impesfriţaţt

ca, limbă, plus-rarii emigranţi, dela țari. aaa
„Dar acest cimp se “va: Tărgi, şi încă imens, prin
lipirea “provinciilor: pănă acum "subjugate. In Ba- .
sarabia, numai la începutul martiriulhi ei, cîtă
vreme a mai pulsat acolo viaţa „moldovenească“
a 'intregei. Moldove! dinainte, au mai apățut-ciţiva
scriitori, ncînsemnâţi *(Russo s'a „dezvoltat . dincoace, de Prut), — şi numai ” de cîțiva, ani încoace,
de :cînd a început acolo o mişcare romizească de redeşteptare, s'au ivit cîteva. umile: încerţări lite=
rare, Incolo, „vreme de mai mult, de jumătațe de:

- „secol, Basarabia n'a produs nici-un „scriitor. (Has“deu, câşi Russo, s'ă: dezvoltat în Rominia . liberă).
Şi. aceasta,
a

nească

pentrucă - acolo,

orice cultură

fost imposibilă.- Dacă. întiiplarea

romi- ar. Îl”

„făcut că. Eminescu sau Creangă să-se nască peste Prut, ei ar îi rămas nişte. simpli muritori. de rînd,
căci nu

ar fi putut

ajunge . nici - “măcar

scriitori

ruşi, avind o-alță „tradiţie şi o altă limbă maternă. _decit cea rusească. dar noi sîntem „convinşi că,
N

dacă "Basarabia “ ar îi rămas a: noastră, ea ar îi
coitribuiţ. la Jiteratura romînă tot atita cât, şi Moi= .
„dova, căzi n avem nici-ua motiv.să. credem că: *
7.

Y

LN

jumătate
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de peste Prut a Moldovei ar fi fostin-

“ferioară: lumătăţii de: dincoace. Şi sintem. convinşi -.
că, intrind în curentul. cel mare 'al vieţii romineşti,

Moldoia jde- peste

Prut va da literaturii noastre:

-un contiagent de scriitori tot
i de preţios” caşi acela pe care-l
literară Moldova de - dincoace:
„ Ardea il (la care trebue să

vina), unde. cultura

atit de. însemnat şi
dă în fiecară epocă
de Prut.
i
adăogăm şi --Buco-

romiriească

â existat

întot-

deăuna,, a dat_mulţi scriitori, şi uneori d: mare “talent, 'Dar.: din” cauza “opresiunii străine, care „a
„Îngreuiat: atit de înult. desvoltărea 'cuilturii naţio- |

“male de acolo,-: Ardealul, ca şi :“Bucovina, a dat mai
puţini scriitori -decît putea să dea un: „PSBor atit.
de iuineros - şi atit. de bine înzestrat;*
Emil

“Ş, “dacă .vom mai adăoga;-că pe: lînga 'dezro= - birga

naţională a. poporului de

peste: munţi. şi:de .

„ peste Prut, se va. face, ca şi, în Regat, şi -deiro“birea socială -a țărănimii :din acele. părţi, atinci:
i vcin “avea. imaginea întreagă a: condiţiilor ce se
piegătesc în “toată “-Rominia::Mare - pentru: ivirea

- inui contingent. „puteriic “dgscriitoti, : : Atunei ta- | lentele- 'romîneşti nu se; vor recruta: numai” dintr'o

subțire „pătură socială, 'ci din'toate clasele : şi. din
„toate. reziunile 'Romînimii.o
ŞI atunci, „pentru : întăia oară,

va da tot. cc ein

.

iteratrii,

poporul 'aceșta

firea: iui-să dea

în domul

DI

-
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“Dar, în afară: de cele 'spuse mai sus) în afară

de rezultatele oarecum necesare ale marilor. infăptuiri datorite războiului, mai putem formula spe-

ranțe cu privire Ia alte schimbări,
Prima._şi

- „sfirşit, vom

cea. mai

însemnată,

e 'acda că, .în-

avea0 literatură matură.

|Pănă a-

Cum, am avut-o literatură a copil
ărie, şi, apoi,
-* una-a tinereţei, Literatura -copilărie
i : arjti-para,

ae ia Eminescu, o literatură de încercări,
de .dibuiri, de: găngureată. Literatura tinereței a/ fi
cea

de după Eminescu, o literatură. de. sentimente,

subiectivă, cam lipsită de reflexivițate. (it des„Pre Eminescu însuşi, el e în 'afară de” dirpe
nsiu-

-..

—nile literaturii romine. . In toată aceas
tă :v:eme
Jam _avut taleite-_ mari, unele foarțe “mari
, Căci > ..

talentele se nasc.

Dar: simpiltatea vieţii socale,

; — gradul neindestulător de_cultură, lipsa
de trăgi:
fie “literară, etc.au
, fost câuza- pentru cară, afără

„de -unela excepţii, cifiar şi “talen
celeteniai
le

.

muri
au dat: opere de“copilărieori
, ds „tinereță—de lo
. copilărie şi O tinereţă_ uneori gentală.
"Cre

dem, sperămi, că- de-acum :
înainte, graţia + .
- zdruncinărilor. sociale, măritii- patr
iei, probleme:
-.» IOF mari

ce se vor pune, ad
trădițieiiţ- ie
mai. i.
lungi li- i

ierare, vom avea o

literatură. matură, preocu| pată de idei, de, probleme, 9.
Țiteratură :care să

|

_ privească viața

DUPĂ RĂZBOI

DP

serios,

şi variatele

puncte .da .vedere. din

.

din multele

care ea poate. şi trebue

pri-

vită,.o literatură care să. fie transcripţia artis„tică 'a considerării” sociologice, „psihologice şi fi-.
| lozofice a“ vieţii—înstirşit, ca să zepetăm acelaşi |

cuvint, o literatură a vîrstei. mature.
“Un

corolar. “al acestei idei,

. ”

|

Şi a oricărei idei în.

privinţa nouăi îndrumări” a literaturii, este taptul că literatura nouă va;.îi formată de. alţi scri„“itori decit cei de azi, “conform “adagiului . „la fapte 3

j

nouă, oameni noi“ „ Chateaubriand,. Lamartine şi
ceilalţi, p'au- fost mai. întăiu clasici şi apoi ro- - -

=

mantici..

N

les „unul, pe. ].']. Rousseau.

Este drept, au:avut

precursori; mai a-

- Dar:

exiștă . astăzi, :

sau. a existat. eri un: scriitor, în care istoricul vii-. oral literaturii va „descoperi pe precursorul [i

Sata

de.
de mini ? Nu

Pexistă...

L.

,

“7

"Şi, poate, unui din „efectele “maturității, va “fi |
. apariţia

unui- gen literar, care ste

existent.
Ă

ştim. Și, bănuim că: nu

AD

încă „caşi ne!

ai

-

”

Acum, cu intregirea țării şi ci schimbarea fa=- |
porturilor dintre clase, că doborirea barierere lor.
: care despărțeau pe -Romini „ca. şi, a celor care-.

5 despărţeau

clasele

romineşti, — interesele: ŞI. pio-'

- Perele sociale VOr fi
ma

leroase, mai mari Şi

LB

Q. IBRĂILEANU.
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.

—

“mai. “variate: “Organizarea, tuturor provinciilor, u-

„. nificarea vieţii lor, creârea

industriei, legăturile

nouă cu restul lumii, lupta pentru emanciparea
” femeii, ş. c. |. lar în arena, pe care se vor da:
luptele. pentru “aceste interese şi petru aceste
- probleme, se vor" intilni, amsstecindu-se, Romi“mii din toate regiunile şi din toate clasele sociale.
Transcripţia literară a acestei . lumi -nouă- şi

complicate, executată de scriitori dezvoltați în a-

ceste condiţii, va

trebui să oglindească toată a-

'ceastă, nouiate şi toată : această complicaţie. Şi
__ această transcripție nu va putea fi decit roma,
„nul “social, touffu,_plin de problene. şi. de docu| mente omeneşti, Evevimentele epocale 'prin care

PC
trecem se pot.

compara cu.Marea Revoluţie franceză. Asemănarca e izbitoare; frămtatări, cataclisme, criză ori

ruină economică şi financiară, agitaţie enormă-a
„spiritelor, lupte. intestine, războae cu vecinii şi,”
- mai ales, răsturnarea - raporturilor dintre clase,

desființarea! feudalismului, crearea în locul lui a
„” unei mărunte burghezii rurale şi îmbogățirea Su
pită a. unei întregi categorii” de “oameni. Ei bine,
tot ceiăce: a urmat adestor adinci zguduiri iu “Frânţi,
- aspiraţiile, individaaliste fără triu, concurenţa: a-

prigă, „ascensiunile şi prăbușirile” sociale ne mai

suziie pănă âtuuci, şi “atitea “alte

fesomene. 30-

-
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iale - şi. morale, aşa de vine. zugrăvite de Stendhal şi” mai “ales de Balzac, le vom „vedea şi la
noi şi chiar au început "să se ivească. „ŞI, ca
să. le zugrăvească, va "trebui un' Balzac, care pru-babil va apărea, dacă va fi cerut, — cum aapărut întotdeauna

-

la noi,: „cînd. i-a sosit epoca, seri-

itorul reprezentativ,
Pănă acuma, am. avut. încercăti, „uneori: bu
| |
- tite, de roman psihologic: ori istoric, dar n' ara a-. ,
vut. romanul: „balzacian“, pentrucă viaa - “unei”

țări mici, împărţită în caste, unde fiul lua de g-.

“biceiu î societate locul

tatălui,

pentrucă viaţa

. -

'stagnantă, viaţa de repetiţie, n'a: fost o condiţie--favorabilă peniru apariţia „acelui repertoriu de:
fapte- care. e romanul social. Oalţă. „cauză a fost.
“pur literără.! Literatura romînă nu "era coaptă
pentru acest” gen: superior.
(Aa vorbit mai Sus

A treia. “Caliză, a

de fazele : literaturii. noastre).
fost lipsa unui. număr

suficient da cetitori, 'câre

să facă posibilă, scriitorului o viaţă

'sacrată exclusiv literaturii,
se

poate

închipui

liberă con-..

condiţie. fără care nu

crearea

-Unor

opere “de' -aşa

mai

tost „o cauză,

longite” “haleine. Şi, 'poate a

auxiliară : lipsa” unui cîmp vast de. recrutare: a
scriitorilor, din. care, “după. calculul” probebiliță ți
le, să răsară şi ron siancierul social.
- Acum, „cu cbrăplicarea “vieţii, cu peste: o. sală
Î7
-

pf

'

p-

a,

E

IBRAILEANU

de ani de literatură beletristică, cu. de citeva, ori
|

mai

mulţi. cetitoti . şi . scriitori,

puteri

„spera. 3

avea romanul mare, social, complicat, *

vom

Ca să isprâviin “cu “aceste teva consideraţii, să
acelora
“vorbim puţin şi de literatura “posibilă ă
e
padical
ri
şchimbă
.
care au fost loviți de unele
N
săvirgite. ori- pe cale de a se săvirşi,:

ruo evoluţie- socială . se face: întotdeauna pe

. inile. unei. clase sau

unor clase: “Aceste clase "de-

l, în
--“ tronate şi deposedate işi spun şi ele cuvintu
literaliteratură. Şi uneori cuvîntul lor domină,
, ura” epocei. Aşa romantismul îrancez din-prima

ex- „- jumătate. a secolului al 19: lea, “care „a fost
-presia

reacţiunii” impotriva

Revoluţiei şi “a utmă-

care
-rilor ei. Aşa romantismul, nostru eminescian,
a fost forma. literară a nemulțumirilor, şi cdure-.
rilor claselor- pozitive,

atinse

ori" Chiar ruinate

„de formele riouă. transpiantate din “Apus.
- _Actim, cînd feudalismul . nostru” va fi înlocuit
“cu -propr. etatea' măruntă

- țărănească, . clasa:

de-

- ironată, dacă va vorbi în literatură, fie: piin unii inembri ai “ei, fie prinintelectuali” din alte
clăse care-i vor “împărtăşi durerile, — va, piroidţice,

conform legii literare „cunoscute, -0. literatură „de
| nemulţumire, nostalgică, -cu idealul i in trecut, o

literatură „pesirhistă şi romantică,
NE

„DUPĂ Răzeeiu
Firesc ar

îi

ca

această

a

literatură, a aceătel

- clase, să fie foarte bogată;. Şi, tot tirese ar fi
“ca din clasa de

nii ci,

să

care

vorbim

se recruteze

-

sau. din partiza-

romancierii vii: orului—, -

criticii nemulţumiţi.

" Este însă posibil ca: această clasă să moară _
e

fără glorie. In cazul acesta; în- arena literară se

va auzi numai vocea celorlalţi.
“ Deocamdată

însă,

asistăm: şi

a
vom

măi asista

încă. la lichidarea literaturii dinaintea războiului. Tot: aşa. şi în Franţa, în timpul Revoluţiei, e
“Şi cităva. vreme după aceia, mişcarea literară n'a.
:
însemuat -alteeva decit agonia
cadent al "veacului

al 18- lea. -

clasicismului de-

Ă “Literatura | pomeni!
E

———

"Nieioăata, tn cursul. desvoltării

ei, iiteratura .

- romină n'a fost bintuită. de o secetă.. „ca: cea de

-

„. Literatură. propriu :zisă; -aproape: nu se. mai
produce. lu locul ei;. ni .se: servesc, afară..de ex=.

. cepţii rarisime, nişte. s1rogate: de up “gust: foarte.
- îndoelnic.

Asistăm

la un

fel de “gazetărie

lite-

rară, foarte onorabilă ca intenţii cînd e sinceră,
Di

dar

adesea inferioară

cum

40—50

de

ani

lui Titu Maiorescu

aceleiâ, care a. format aobiectul

şi care

„eriticii

corozive

a: exasperat

a

|

atit de.

„mult pe acest om de gust, încit I-a făcut-să ajungă la concluzia, nelogică şi nedreaptă, că sentimentele sociale şi . pâtriotice

nu au'-ce căuta

în

artă,
=
„Dar priveliştea literaturii. de azi e cu atit mai

tristă, cu cit avem fraţi, Care abia acum încep
să-facă. cunoştinţă mai de aproape. cu noi, cum

"sînt mai ales

Basarabenii, „ deprinşi. cu

marea

„:

DUPĂ. RĂZBOIU . .
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iterațură: a nui. Tolstoi: şi: a unui Gorki şi care -

„ar putea crede 'că spectacolul: Jiterât ide azi e.
normal şi obişnuit în ţara noastră.
iai
Şi totuşi, această stare'- de lucrări e "firească
în vremuri: ca acele în care trăim. Istoria. literaturii ne învaţă că un popor, cînd trece prin con- . vulsiile unor prefaceri adinci, cînd e: cuprins de

„acele zguduiri care preced aşezărilor! “nouă, rii, are
“nici vremea,

nici sufletul

să

“devărată: ” “la vremea “Marii

facă

literatură E

Revoluții, niişcarea -

litera ră:propriu- -zisă din Franţă afost caşi neexis-

tentă. La noi, în

anii mişcării dela „848%, a.* ,

„fosto stagnaţie, dacă: nu ca cea! de“ azi, dar.
“ destul de mare, pentruca paginile: cânsăcrate de

istorie: acelor ani să fie cele mai sărace în fapte
i
i
„literare:

Dar șituaţia noastră: “de dstăzi. “e, aie: “tata
Noj: “trăim în. 'cohanalogie în istoria omenirii.

diţiile_ stării de_ războiul, în “condiţiile stății de

- _

Dări ede. 'răporțuri: între “clase: şi de “consolidare,

-

“după războiu, în. Vrenica de pregătirea |unei schim-

careva. dă naştere: “altui stat, = într'o_. 'griză_
politică; socială” şi năţională, pa,"care. miritea- sg

-

îi o poate” cuprinde. -.

| - “Aceasta este “cauza” teribilei „secăte dijorae
„prini Cate trecem...
ka “atiză

piată,

se. mai

adaogă îi ia

|

24:
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"accidentală, moartea, în ultirhii
cMiva ani, a celei mai irisemnate părţi din scriitorii noştri buni.
Nu-i vorbă, dacă ar trăi, probabil că majoritatea lor
ar. "tăcea, cum fac'acum şi cei mai mulţi -din:pu-.
„În nori scriitori de samă, ci au! mai rămas,
O. înfăţişare

a

itoratui

din

acest. moment

este
esteşi lipsa .de_curențe, ori şcoli, literare; “Totul Sia sfărmat, asistăm _ la_un_fel_de ” 'amortism, „la
'o juxtapunere. cde. scriitori, -Care_ repreziiită Ceva

.

„de altădată, dar care nu se mai recunosc. în

|

tr ui to
”Aceăsta e , caracteristica
| literatuță,

Cînd literatura

a
perioadelor

_
sterile în

a înflorit;- au

existat

curente puternice — alăturea, şi de obiceiu, unul.

„predominant.. Să
“ Scriitorii

mari.

A
ai omenirii.

apar

în. vremea

. şcolilor şi a “cureiitelor, bine desemnate. Ronsard,
„Molizre, Hugo, Flaubert, ete. . :
“La noi, am
-

avut perioada

alecsângfiaină a -i

“ teraturii perioada 'eminesciană,. perioada de după
1900. Toţi scriitorii noştri mari fac: parte, din:
* curentă. Şi şcoli” "puternice. |
Cauza ? Cauza e. “probabil „următoarea : Lite= i

__ratură,- şi arta. în genere, dăcă

nu e. “prodissul

”! societăţii decit în oarecare măsură, e, în schimb, - „eu u țotul, în: funcțiurie, de-e” socleţate., Volm -să spus”
“

“DUPA

anod

nemcă

RĂZBOIU

talentul se - naşte,

mează într'o

ag

societatea AL indru-

măsură, dar-eeiace

«e: “principal, e

faptul că societatea a Selectează. Alege,. incura-

jează, slăveşte ceiace-i convine, şi respinge. des- curajează,

* usucă

ceiace

nu-i

- |

convine,

Dar să ne apropiem de 'obiectul întrebării noas-

tre. - În - socletatea' omenească

-

este un! ritm! etern: ,

pregătire, realizare, descompunere— pen tru. aîncepe-din nou. Literatura înfloreşte, Sau mai bine
_zis poațe . inflori,- in perioadele de „pregătire şi.
de consolidar—în
e perioadele de. avînt, de ideal,
şin cele de aşezare, de creare.
.
"Scopul comun, impus de munca "de pregătire
ori. de- cea

de consolidare, : are

şi poate solidariză: pe oameni.

p

putere creatoare

De aici. curente, --

de aici înflorire literară. .

In perioadele de dezagiregare, care preced pe

rioadelor

de

creatoare. şi

-pregătire,

nici

rari:- nu .poâte

mu

poate

exista: forță

solidarizare—în termen. :lite=

|

exista eflorescenţă literară, şi

mici curente...

.

.

:

7

Credem că istoria literaturii, Dusă: în parale"?
cu” istoria politică, poate confirma aceste propoziţii, în măsura în care se pot. conf
irma pro- o

poziţiile generale

relative Ia . lucrurile omeneşti - ”

cele atît de' complexe şi. capricioase—adică datorite: atitor cauze intrețesute,
-.

me,

-

”

Ă

N

| |

„2

__
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Dar. „iusfirşit, indiferent: de txplicaţie, esfapt:
„că azi, cînd- nu avem o adevărată... „mişcare liţe- .”
rară, nu. mai avem .nici curente. şi şcoli literare. Sa
a

ȘI, instirşit, un ispect, interesant al moihentu. lui este că'a început să facă literatură şi. publi-

E

“cil, „Sa ne “explicăm.
Pănă

5

eri exista 0. breaslă literară în. care in

„trai din 'cînd în: cînd, .ca'-în orice. breaslă, cite...
- un. nou veniţ,” cînd : avea, însuşirile speciale Şi ui
-cenicia suficientă:
Acunia însă; în vremea asta” de: răsturnare de
valori şi "de pregătire pentru altceva, Angrădirile . .. .

breslei. sînt. sfărmate ; întcă
nicie prealabilă şi fără să

cine vrea, fără uce- i să: opună. vre-un.

- veto: Dar pentruce - a inceput sa facă
„publicul—şi

.
literatură Şi.

s'ar „putea: zice; măi "ales publicul ? :

“ Pentrucă publicul, făctadu-şi introspecţia . sufle=
„tească, a “descoperit că âre cu profuziune ideile. .
şi” sentimentele cerute, azi în literatură şi-a 0bservât' apol: că, Aa rigoare, „nu se cere decit să-“i.
Scrii“ cu aproxirhăţie - gîndirile Şi simţirile pe. i
hirtie. A. urmat de. aici .un fel: "de referendum li-. Pi
terar: “ Literatura ; nu: mai . este . afacerea „tipuri=, 4.
lor reprezentative ale; Tasei,: numite artiști, CE a.
si

DUPĂ RAZBOIU

——....— a

poporului. însuşi. câre: cumpăra upiicaji

lite

tare.
i.
i
sia
lar cauza şi matiprofundă a acestui fenomen.
„este pfestigiul: tiniversal,'-pe care” l'a cîştigat: în.

|

"vremea din: urmă Jiterătura propagandistă, “pusă
_în 'slujba- ideilor curente, faimoasa: literatură. „ten-.
denţionistă“,— âşă: cum - iriţelegeau' această noți- .
un€ adversarii de: altădată; - convertiți acum;
“In--adevăr, ăcei-care” altădat tă —negau- pănă şi
semnificaţia. niorală a' oricării:opere de -artă, a-”
Ei

——

cui, Cina” stât cuprinși. şi „ei de jdealurile” vea

înii, "cer teză în! artă,
-ratură de

confecționicază . înşişi. lite-

propagandă, scriu

exprima idealurile.

E

opere

„pentru: a- Şi,

psihologia sofitului,.caţe

exagerează” întotdeauiia!.
“Nor ădfăi ferm ideile şi simţirile- care formeăză
Pepe

fondul” acestei” literaturi. Noi admitem incorpora= _. E
Tea idealurilor în' opera de artă; „La. „rigoare - ne.
putem: împăca. şi cu punerea. artei, în chip. con:
ştient,. în slujba idealurilor, adică Cu arta tezistă,.

“dar cu. 0

singură. coidiţie:

să aibă talent. Am” mai

ca “scriitorul tezist b

spus'6 :Inâmai uun

nare -

talent" poăte Sava teza în _artăz.
ar la urma urmei, a protesta. inpotriva” tag

SE telăi este puțin

filozofic. :Şi. celace, se petrece!; .,

astăzi în literâtură.. ește- uri. fapt determinat. de'
tot: complexul de împrejurări în. câre trăim. “Un:
m.

E

|

28-

.

GQ. IBRĂILEANU |

lucru

însă! se: “poata

mulţi

oameni, cu iubire

cere Să

se găsească cit mai

de artă,

care

să pro-..

lesteze împotriva a ceia ce este prea interior. în

literatura de astăzi şi Care, în vremea

noastră

“de democraţie socială şi politică, să atrăgă aten„ţia asupra adevărului .cel atit de - banal, că. ta“ e
lentul. este un lucru “foarte aristocratic, pentrucă
: “seste “datorit” uriei “eredităţi excepţionale—numeas-

IL „că-să. el. Creangă,

_

C_teaubr
iand.
„teaubriand,
“ar.

a

fiul” lui Ştefan. a- „Petrei Ciu

a

o

Faţă cu această stare de lucruri a i nomentu-

lui, criticii îi incumbă, ori ar. trebui “să-i incumba.
0 mare datorie. Sint. perioade cind critica e mai
necesară decit în „altele,
Mc
sr,
Perioada cea mai strălucită a literăturii noastre 'din. punct de vedere „al frumuseţii operei de a

artă, este cea dintre anii 1880: şi 1900.

Atunti

“am avut: pe Eminescu (matur şi însfirşit 'recu- noscut), pe “Caragiale, pe Delavrancea, pe Via-,
huţă,. pe Creangă, pe Coşbuc, pe “Duitiui Zamfirescu, iiceputurile lui Brătescu- Voineşti, ale lui

“Anghel, ate lui: Iosif, etc” Această: perioadă Ve

nea. după o literatură, de” luptă, “după o literatură tezistă, propagandistă-—şi preceda o altă Vi

teratură; pe-ceă dela 1900

în Slujba” idealărilor curenta,

incoace., „ pusă iarăşi,

|

DURĂ
pe ta 1880

tăzsonu

i

_29 .

bă

se isprăvis€ o tuptă, lupta. pintru.

tormarsă Stătălăi fomin. Pe” 1â 1900; începu. 0.
alta, liptă pentru democratizarea statului. şi pen:

.

tru: mnai_adînca. iiaţionalizare 2a “civilizaţiei impor-.
tate din “Apus, în aceste două 'epoce de avint şi
de creaţiune, am avut-o literatură. foarte simpatică,: superioară: morălmente celei: dintre 1880 şi

1900, dar

inferioară. 'esteticeşte, — mai ales cea

dinainte de. 1880. Inferioară, -pentrucă—afară de

alte cauze—e

în funcţiune de politică,

cel mult

“ de. ideal social şi: politic. Inferioară, pentrucă, - corespunzinid “set imentelor şi aspirațiilor: poli"tice. ale. publicului, acesta o. aplaudă din cauza
fondului, trece „peste formă, peste talent, .şi dă, .
astfel, :o primă de. încurajare compoziţiei literare i
hine intenţionate, dar lipsite de. talent.
- Literatura „epocei dela. 1880 'la 1900 e superi. _

oâră, pentrucă, lăsînd la o paite alte considera-:- -::
ţii scriitorii de atunci” cîntă şi. zugrăvese_senti,
mente etern. omeneşti“ , adică. un _.material_maipiOpriu_penirt: opera -de_arl
artă _şi “mai uşor de '
transcris artistic
- decit
idealurile.
e
i

politice, care;

ca“ să-formeze
fondul operei de artă, Cer
cer. dela.
ne a e
e

aitist.„un deosebit.
talent
E Superioară :apoi;
ipoi, pen=
rucă,; negăsind „înîn pubi
public primirea “facilă a lite-.

răturii * 'propagandiste,. rămirie: avizată la” proprii: -

lei mijloace; adică.
tri Tămiie,
ca”
a Să lupte cu
=>
e
rame

age

sira

--

mara

nm ma

UN
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indiferența!
sau rezistenţă pudlică,

- seța- literară, —cizelarea,

decit fruma- N

perfecționarea.

- *

-:.:

In acest-moment asistăm la-o abundentă:pro-.:

*

- ducţie literară în legătură. cu . evenimentele. prin
"care: am. trecut şi. prin care trecem,o literatură.

plină de. cele mai

bune

sentimente

şi. de cele

„mai legitime aspirații. (Ignofăm, aici, bineînţeles,

-

“literatura canibalică, din fericire puţină.) Ea este
„literatura firească.a. momentului.şi are utilitatea .

ei. Dar, răspunzînd perfect. la: sentimentele şi „ aspiraţiile. politice ale “momentului,” publicul, caşi

„ “altădată, în

împrejurări

identice,

se “mulţumeşte:

“cu fondul, cu sentimentele şi aspiraţiile, -trece
- = peste formă, încurajează, pe lingă. talent, Şi
me».
diocritatea,
— nivelul literaturii: curente.e.în pri“mejdie să scadă din cauza acestei - încurajări,—.

„„

„ia,

nivelul gustului pubiic .scade, ete...
Datoria criticei estesă încurajeze nomai cejace . |
estede talent "în . această literatură nouă.şi să '- |

poziţie! hotărită impotriva

scriitorilor .care mu:

„au'măetitoriu decit intenţiile. Și cu atit
mai 'rault
. -

împotriva impostorilor,, care contrafac şi înten-.

țiile. Este. o - datorie profesională a criticii. şi este .

Şi 0 datorie, patriotică a. ei. Gustul estetic al pu- .

„. bliculiii-este o--superioritate naţională,şi -a „feri ,
„ de.seădere şi de ;parvertire gustul, poporului tău”
„este u nzactyde, patri
otism. Dar . din
di. nefăticire; |
“ critica actuală, aproapeîn între
gimă, face
-

-

trariul,

con-

Invățămiritele istoriei literare, E
Am vorbit pe larg de- nivelul: scăzuţ al.miş-,
cării ltetare

de azi şi . de catizele, care explică. i

. această: scădere. Voim.să ne: ridicăm'acum la "un

punct de vedere, din care să „prlvini, nive- în

lul literaturii. romîne

|

în genere.

N

Literatura: noastră, din orice: momental evoluluţiei ei, este

inferioară.

celor

mai

multe lite-

- aturi europene. Lucrăl nu-l poale nega ni-!
mene. Câuză este clară: Literatura noastră este:

încă | la începuturile ei. * . -

ie

i

Dacă. se: poate pune o problemă în priiinţa ae
aceasta.- apoi nu e aceia a cauzelor, ci o alta: î

“a făgădielilor ce dă literatura cîtă o avem;

Este poporul romin, capabil de a dâ'o îjite=ratură la înălţimea celor_mai mari şi mai tru=
moase: literaturi europene ' ?|

Factorii unei literaturi sint doi : rasa şi îm prâi a
rănile sociale. Nu ştia anume prin “cece imprejurări..
“+

-

”

.

ă

Pa

a

E

gi

|

pp

-

&
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soclale vom trece,. E

secretul

o
viitotului. Dat

.

cunoaştem îndeajuns . cellaii 'factor,.. rasa. Cu„ noaştem - ce poate produce rasa romină în a-

-.

”

numite împrejurări,

. Până acum poporul romîn acreat' o singură li-

- teraturăîn aceleaşi condiţii ca şi alte popoare. E
literatura populară. Această literatură populară
e: “frumoașă. E dintre cele; mai frumoase liera„turi populare. Aşa 'dar; aptitădinile- poztice, li-

- terare- ale rasel sînt probate.. - Poporul rommin. a mai

creat

şi

o

literatură

“cultă. E. inferioară marilor lieraturi culte...
Dar, relativ cu împrejurările, “ei inferioară ?
(Imprejurările sînt: tinereţa literaturii; micimea

Și

“numerică a poporului, tiunchiărea lui în-bucăți.
sub diferite stăpîniri,: stareade incultură, con- . „-diţiile: neprielnice sociale; etc.) Să. vedem. Li
"

teratura noastră. beletristică are virsta de o sută:
. de ani. Literatura -noastră. pur . artistică, înce=

__pînd, de pela 1880, are abia virsta de pa! ruzeci de ani.
|
In această vreme, şi “cu toate “candiţite ne_

prielnice: indicate

mai

sus, noi: am

daț—ca

să

-aumim numai pe .morţi—un poet de valoare europeană, pe

Coşbuc, - -şi un „poet

- loare europeană, pe
gen în câre nu era

de.

înaltă va-

Eminescu: Apoi,: întrun”
nevoe. decit de talentul

a

DUPĂ RAZBOIU

scriitorului și de calităţile rasei î lui, am. dat pe
Creangă, care, ca talent, nu cedează nici unui -povstitor din lume, Insfirşit am dat pe Caragiale

şi, mai încoace, doi-trei . prozatori,

. îigură onorabilă

„.

83

Desigur, opere

care ar face

în orice literatură,

de

o.

A

ultimă: maturitate, câ ro-

manul social, ca drama psichologică mare,. nu
am dat, căci la această maturitate nu aveam.

cind” să” ajungem într'un timp atit de scurt.
Esenţialui e_că, în genurile _care pot. înflori -

în împrejurări

ca- ale noastre, “am

înlăia mină, judecate

literaturii universate.N:
Esenţialul,

apoi,

din

dat opere de

punct de

.

Vedere al

PR

E

e că în literatura îaceia, “ unde

0 răsă işi arată posibilităţile ei de creaţie po= :
etică, adică în literatura populară, am „întrecut.
adesea alte popoare. . .
Aşadar, dacă . condiţiile

doiiea factor, vor

2
cel

socială,

întemeiaţi pe fapte, că vom avea

literatură de valoare

de.al.

fi- favorabile, - putem speta,
europeană.
IL

0

-

în . viitor o
”

”

?

.

Am văzut că. pricina. interiorităţii - literaturii
noastre faţă cu
«
marile literaturi europene, este.
tinereţa ei:

|

E

“Care este cauza pentru care
apare aşa. de
”

tîrziu Înîn țările

romine ? Căci pri-.!

-.
—

-

literatu-a cultă o

+

îi
,

?

.

A

7
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- mele inceputuri, foarte umile, de literatură rejigioasă— simple traduceri de texte—şi: de lite-

căe „cronici—se
+ simpl
__ratură istori
în

secolul “al XVi-lea şi

al

ivesc abia
îat pri-

XVil-lea,

, “slabe, se .proaşa "de
mele opere beletristice
, a
duc abia în veacul al XlX-lea...

_. Sînt multe

cauzele

dar toate se reduc,

care explică acest fapt,

în ultima

analiză,

Apus.
ă..
detr
tea noas
„+

a

la rupe-

“Odată cu retragerea oficialități: romane, subt

presiunea

năvălirilor barbare, viaţa.de stat a

ut şi cu ea, şi civilizaţia -roîn Dacia,
dispăr

mană. Na mai*răimăs aici. decit un

-

popor ca

vind simpla viaţă rurală, şi mai ales de păstori.
- Acest popor trebuia, acum, Să reia dela capăt

diumul spre civilizaţie, — după” ce fusese 'rupt de

e în mii
cultura umană, aşă- ctim se închegasea

de ani prin contribuţia. tuturor culturilor din anDa
DE
_ tichitate.

Şi atit ar fi fost deajuns. Dar viaţa, pe care

!
a trăit-o poporul romin. după: Aureliau, a fost-o

a-și,
„viaţă plină de greutăţi, o luptă necurmată de
,
isrie,
catacl
„păstra ființa fizică, în mijlocul, acelor

„care, alt fost. neintreruptele -incursii “ale barbari
l0r. Iri această vreme nu "putea fi vorba de 4
cel. lux,

care este

literatura cultă şi. care, cal

„orice lux, presupune.0 viaţă aşezată. şi un. Sur

piipă RAZBOIU
plus de

Eu

cheltuită” În luptă „efincei

energic,

om

pentră +raiu,

+ Dar ca efect 'al ruperii totale de: Apus, a mai

venit O împrejurare, care a oprit dezvoltarea literaturii. A

fost.

adoptarea

limbii

slavone. ca

limbă oficială în stat şi: în - Diserică —adică ca_
ită, literară. Limba aceasta „cultă“ nu.
„limbă cuită,
decit
era limbaa popoiuilui.. Tomîn. Ea nuu'_pitea- di
să _Împiedice apariţia ! unei. ”jiteraturi. . Dar. mâi :..
eră cevăi câ nu “putea: “Îi îăcăr un instrument
„de. cultivare, căci, fiind limba unor „popoare. înapoiate, “în ea nu erau scrise opere de valoare
-Şi "căt Care. o cunoşteau, nu. aveau: iuli. „de: în
eee.

.- ro.

văţat din - cărțile scrise “slăvoneşte. !
“La alte popoare
mai: ales: în:

culturâ:: antică. sa

minăstiri,: „odată

cu

păstrat,

limbă” latină.

Pe: de altă parte, netrăind' în - împrejurări. aşa
de grele ca noi, nefiini. în calea barbatilor că
ora noi
— şi alţii aici în Răsărit—le ţineam piep=_

|, popoarele . din Apus

au putut, . pe. temeiul

cuie antice, să-şi creeze. 0_ “cultură chiar. în

veacul de Mijloc şi apoi,i, ia
a Resaştere, :să. dea.
A culturii” tor! un

âvînt rhinunat.

In aceiaşi vreme noi; rupţi de Apus, cu limba
slavonă îîn loc de, limba latină, trăind greu şi

luptind” de: azi 'pe

mini : pentru” “existență, an
.
>

i

i
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_

_-

prelucra,
pierdut cultura antică, mam avut ce
ete...
e,
şter
mam putut lua parte la Rena

a înce=
:“ Tată pentruce literatura noastră cultă
tîaşa de tirziu. lată pentruce

put

este aşa de

celor apusene.
- mără, lată pentruce este inferioară

ne-am
"Şi nu am putut. relua firul, decît cînd
[|
întors spre Apus. .
După ce am fost rupti cincisprezece veactiri
să
- ge cultura umană progresivă, am început
şi
a
16-le
al
ul
veac
în
_venim.în atingere cu 6a
-.al

”

mai. ales în Moldova,

IT-lea,

prin influenţa.

ie |
Poloniei, a. cărei cultură era occidentală -graţ
ice,
situaţiei ei geografice, „legăturilor. ei polit
căriară
famil
e,
latin
câtolicismului şi deci limbii
Occia
tă
țurarilor. O influenţă mai accentua
ea—în
- dentului a fost. apoi în veacul al 18-l
de Fa_ Principate prin-culuâă franceză adusă

marioţi, în- Ardeal prin unirea

mană,

"Dar

-

adevărata

cu biserica ro-

reîntoarcere, după

zeci de

în vea“ veacuri,-la cultura apuseană s'a întîmplat

cul. al.19-lea, atunci cînd întreaga viaţă s'a în
"tors spre Apus, în urma şi. prin îniluenţa per”
.
sistentă a Revoluţizi Franceze, -..
a
&
izaţi
civii
dus.
întro
s'a
:'-In,măsura în care

puseană și în măsura, în care a începutsă st

DUPĂ RĂZBOIU

.

87

aşeze. 0 viață: naţională, —s'a dezvoltat şi lite: |
” ratura -rominească din veacul - al 19-lea. .
.
Concluziile, pe care le: putem scoate pentru
- viitor

din evoluţia de pănă

azi

a „literaturii,

sînt încurajatoare ? Credeam că da. „Epocile

noastre

-:

literare din' veacul

al

|
19-lea

"se urmează aşa de repede, progresul dela oepocă la

alta e aşa

de. mare,

încit parcă

am

a-

„ sista-la salturi,nu la.o desfăşurare "normală.
Cînd: Conachi se alinta încă cu.Istili, Alec"sandri scria Doinele

şi Lăcrămioarele. Dela ul-

“tima poezie
a lui. Conachi pănă la prima_poezie
. eminesciană. a dui

_Emiriescu

sint numai
douăaere

erei 3 Me Tamarame

N zeci “Şi unu _de ni.

- Cind toare „părintele literaturii, romîne“ E- ,.

liade, Eminescu

scrisese „Venere şi Madona“,

etc...

|

„Cu. veacul al »0-lea, începe
Titezară..

Acum

însă

nu mai

O nouă. epocă
poate

fi vorba de

“un salt, pentrucă Ia 1900 aveam deja. o litera“tură artistică, care se : formase dela Conachi:
pănă la Eminescu. "Acum, dela 1900, începe o
evoluţie normală. Dar şi dela 1900 încoace este

“un progres din punct de vedere
„. Scriitorii

tualişii.

din

epoca

[i agitau

Eminescu

mai

mult

istoric „literar.
erau ' intelec-

ideile şiproble-

“mele. Scriitorii dela 1900 încoace aduc ceiace
cp

Pi

:

.

:

i

.

38
p-

. -

lipsea

__G. IBRĂILEANU.

.

22 a

Zoia

celor -. anteriori : „mai _.multă sevă, „mai

niultă. viaţă, mai

multă. culoare, "medii. “mai va-

-- riate, o. reintoarcere. acasă, o revenire mai „pro-

".

nunţată la. „ale noasire,.

“Aşadar, [dela 1800 Dănă

azi, constatără | un

progres necontenit. Desigur, dacă poporul ar
i
fost mai: numeros, dacă. nu'ar fi fost.tăiat
în bucăţi, dacă clasele de jos ar fi fost mai fe“ ricite şi mai culte, dacă: viaţa socială şi poli.
tică ar fi fost mai normală, —progresuar
l fi fost: .
şi mai mare, Dar esenţialui e că am mers mereu.
înainte,ba am făcut chiar
paşi mari—şi astfel

"am pregătit,
cel puţin, -toate condiţiile unei
mari

literaţuri

viitoare.
7

Aceste condițiuni

|

SR

-

Sînt

ăchiziţiile

tutror

e-

pocilor noastre literare de. pănă astăzi.
Evident, că pentru. producerea acelei. „mari

” jiteraturi“; pe care.sîntem în

drept

să: o aş-

.

” “teptăm dsacum înainte, se cer împrejurăţi so- ciale. prielnice, . Presupunind că acestea vor fi,- |

„să vedem

dacă

avem,

în

literatura

“pănă azi, “pregătirea - literară

apariţia, . însfirşit,
a unei literaturi

problema

produsă.

suficientă ” pentru

a -unei "mari literaturi, adică
de

maturitate,

Cu alta cuvinte,

pe care o „punem e. aceasta: „dacă li.

„DUPA RăZBONU.

N

teratura..de” pănă. azi a. trecut: prin.
n treptele an
terioare.- maturității literare...
Noi: credem

o

că în cei o sută douăzeci de ani

de beletristică, s'au: produs mai : toate, faptele
literare

pregălitoare.

de ani, am

ne-am

In cei

o

-sută

inspirat

dela. ea, “însfirşit

i

am ajuns la."

orginalitate. In vremea asta am creat
limba” literară şi o: limbă

artistică, “Am

““teratută tezistă, de propagandă.
tură curat

douăzeci

împrumutat literatură străină, apoi -

estetică.

Am-avut

o

aproape . -:
făcut li-

şi apoi litera-:—.
literatură” da a-:

vînt şi apoi una intelectualistă, de analiză, după: :
care a-venit .0 literatură cu caracter. mai rea„list. Cu vremea, au: apărut scriitori din clase
tot mai inferioare, care âu zugrăvit în operă -

„literară medii tot mai din. adincul poporului Şi . .
au -adus:o limbă tot mai plină de-sevă şi “de
"culoare.

In acelaşi timp

s'au tot înmulţit scri-

- itorii de talent din provinciile: foaste subjugate, .
care au adus în averea -literară rOmină: nuanţe
deosebite de suflet, o contribuţie la limba-literară şi care au zugrăvit. medii deosebite de 5
cele dela noi. Insfirşit, de-alungul vreinii, s'au
ivit tot felul de şcoli literare, dela clasicism
la decadentism, aduzînd fiecare - idealul său „de
artă. şi” maniera sa . estetică,
N

DE

-

—
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tezaurul” nostru literar

e - bogat: şi

divers, In el se găsesc tot 'felul. de - elemente,
ca limbă, ca artă, ca mediu. . Progresul viitor
al literaturii noastre stă în sinteza tuturor a-

dă pildă, intelec-

„cestor elemente. Combinînd,
|

tualismul,

de ideii şi de probleme,

curios

. al e-

- pocei dela 1880 cu exuberanţa de viaţă a epo-.
cei dela

- ale aşa
lează
raturii

1900 încoace şi. cu

numitului

de o bucată de
noastre,

exigenţele: estete

modernism,
vreme “în

care

se profi-"

marginea

lite--

putem spera, însiitșit, Ceva care—

să samene cu operele popoarelor creatoare de
_ literatură weuropsană“. Ceiace ne este încă înterzis sint acele” opere care nu-s" decît eflores" cenţa. unor vechi.. „civilizaţii suprasaturate de

„cultură. şi de artă, Cum.
France. Acestea,

e opera unui Anatole.

fireşte, vin foarte tirziu şi sint

imposibile la noi. încă multă vreme,

-.

i

-

Problema umbli literare
N

Un

popor

este suma

tuturor “oamenilor, care

vorbesc aceiaşi limbă” şi se Simt ca. făctnă parte
din acelaşi grup. .
Dacă acest ficam de oameni este răaleţi subt
mai

multe tăpiniri,, străine,. „aceasta

.

n "are. aface,

cînd cele "două condiţii sint îndeplinite:
Un popor este întotdeauna 0, fuziune de rase

şi un amestec de clase, dar Ceiace
unitatea e limba şi conştiinţa
„parte in” omenire.

îi formează

că e o grupare a-

De aceia, cu cit. yorbirile particulare ale unei
“inibi— dela simple“ variante regionale pănă la
dialecte—sînt imai deosebie, . cu atita unitatea
sufleteascăa poporului e mai în deficit.
Poporul romîn a avut norocul 'să aibăo limbă

mai unitară

decit alte” popoare.. Pe pămintul Da-

ciei, între Nistru şi Tisa, nu există deosebiri în - |
limbă care să meargă pănă!
la dialect, Numai |
7

|
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“limba. Rominitor

Macedoneti

gradul unui dialect.

are. deosebiri

Dar micile: deosebiri de vorbire
- “Traiană pot fi: piedici pentru totala

-_ fletească, -. ? „În urma Unirii însă,
mînii
“vor

fiind liber şi
pătrunde

micşora.

una

de

.
nas
conțactul

din Dacia
unitate su-, *

i
între „toţi Ro-

îrecvenit,. diversele vorbiri se
pe . alta şi

deosebirile” se

vor

„ Pănăatunci (şi . dealtrzintrelea unitatea -per=
fectă a” vorbirii vii este o: imposibilitate): sarcina
unificării o. are limba 'literară, adică limba :comună creată de- oameni culţi pe baza futuror ver-,
birilor,
-

„In toată lumea unitatea - coimplectă

a unui
rară.

popor - se - desăvirgeşte

Aşadar,
necesitată

,

|

sufletească |

prin limba “lite-

“stabilirea unei limbi literare fixe, e NU - numai. de motive

de

ordin: cultural.

„A-Şi literar, ci şi de motivul superior al complec=
tei. unităţi sufleteşti a „Rominilor de pretul,
“deni.

n

Cită vreme. vom avea. variante în însăşi limba
literară, instrumentul totalei coheziunii sufleteşti
va îi imperfect.
.
|
%

-

Lipsa unei limbi literare. fixate. este una
din
"- mizeriile culturii noastre, La_noi încă
se poate

.

Z
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scrie şi „curte“. şi: „Ogradă“ - Şi „piinee și „bine“,
etc., „căci amindouă cuvintele sau amîndouă formele sint egal-de
literare! sau neliterare, de oarece. nici grâiul „moldovenesc“, nici - cel „munte
nesc“-nu pot avea pretenţia. de limbă literară.
Limba noastră literară -are ca bază limba ve- .
che bisericească,

iar aceasta ma

unei regiuni, ci limba. formată

fost graiul vre-

prin

»

contribuţia -

-graiurilor tuturor. ținuturilor locuite de Romîni—
graiuri mult mai asămănătoare acum patru șute
de ani

şi tot “mai

mult

diversificate pe-urmă,

d

|
:--

“Dar chiar şi limbă” cărţilor bisericeşti . varia
-—- .
E întrucitva “dela o provincie la alta, _prin origină
şi prin: influența limbii vii. din ce în ce mai
- deosebită în diferitele regiuni romiîneşti.,
- Pe

limba

bisericească

sa

altoit

apoi,

înin vea-

| cul: al 19- lea, tot felul de elemente, din limba
- vorbită de clasele orăşăneşti, din limba litera=
“Aurii «populare şi..din unele limbi străine, mai a-.
les din cea franceză. Dar aceste adaosuri au va- riat dela
provincie la alta; adesea (mai ales

neologismele) dela “un striitor
limba

cultă nouă

la altul, şi astfel

a ajuns să aibă.deosebiri

dia-.

“lectale sai pronunțate decît vechea” limbă ite- |
rară.

" Ukiticarea

e

limbii

7

literare trebue

.

să se. "facă

-

o

qqi e

Gu
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prin colaborarea tuturor eraiurilor.” Aceasta au
înţeles- o “scriitorii din veacul “trecut şi nimene.
n'a spus'o mai bine decit Eminescu.
Împru—

mutînd
vint

din

caşi “atiţi

-predecesori

terminologia

nionişti“:— numele

dela

1859—pe.

" cătuirea

celor

acei care

limbii

ai săi, un cu-

poliiică,

literare,

el a numit

care

au

voit.

„u-

unirea,

au.fost eclectici în aladică

pe- acei

„Care

au fost de “părere că această limbă 'trebu6 aicăuită din toate vorbirile romineşti.

De altrhintrelea

- în realitatelucrurile nu s'au petrecut altfel. Atit scri-"
_. itorii munteni

cit şi cei moldoveni au încetăţănit în-

limba literară comună forme din . graiul provinciei
“respective. Mai

în urmă, şi. unii scriitâri ardeleni,

ca Coşbuc şi Goga, au dat limbii literare unele
„expresii din poeziile lor. lar un Eminescu, care
a colindat: mai toate ţiduturile romineşti, a în-

trebuinţat în- scrisul său, mai

ales în proza sa,

cuvinte şi. îorme din toate provinciile,
N din Moldova şi din Ardeal, .
Acum,

cind s'a făcut: Unirea

cea

tatea: limbii literare găseşte cele

mai

ales

mire,

uni-

mai: bune. con-

- diţii de'a se: desăvirşi prin "yechiul mijloc al „unionismului“

linguistic.

Contactul mai
tindeni,

va

N

strîns dintre

pune

pe

scriitori

Rominii de pretu.
în situaţia de-a im.

.

”

.

7
7

-
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prumuta unii dela alții şi le va “pune la înidă- mină o înfinită avuţie linguistică, din care se va.
alcătui o limbă

şi nuanţată.

comună bogată

Dar acest proces de formare, fiind un proces
- natural, de selecţie şi

va mai irece

încă

adaptare,

de

.

desigur că .

a
o
|
acum, sînt “puse la: un loc,
Esenţiatul e că,
ele consţitutive ale, aceelement
:
toate
în retortă;
lui compus, care trebue să fie limba comună a
tuturor Rominilor.

ui

*

:

.

,

-

_ Aşadar” limbă. literară s'a format: prin. cola=
'borarea

tuturor

|

vreme pănă -la desăvirşirea.. . -

graiurilor romineşti, iar desăvirşi-

rea se va face tot pe această cale.
. Trebue să ţinem samă însă 'de
care au 1 avantajat. şi vor

avantaja

_. NESc,:
£ există
“La dreptul vorbind nu
dovenesc“ propriu-zis. „Formele

ca ghini, chicior, se

unele fapte.
graiul munte-

|
un graiu „mol“ 7
„moldoveneşti“, .

găsec; şi în Muntenia. A-

proape au. este regiune din Muntenia, unde ele"
.
“să nu se găsească. Adevărul e că, în Moldova,
| această vorbire este geiierală la “fară şi are un
- caracter mai pronunţat, pe cînd în Muntenia: este Da
« sporadică şi mai Puțin accentuată.
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. Vorbirea ne-, moldovenească din Muntenia, este
“mai aproape de limba literară, adică de limba
“veche, de limba păstrată în cărţile bisericeşti.
“ Această vorbire “muntenească a rămas mai stajionară, n'a suferit citeva. schimbări fonetice ulerjoare, Şi astfel aproape" "coincide cu limba |iterară. „Aproape“, căci nu e' identică. Forme ca
jăsta“, - „ăla“, „dă“, „pă“, „omu“ (articulat) etc;
sint-nouă, faţă cu limba veche bisericească, şi
de aceia sînt neliterare.
/
Rămine însă că “graiul „muntenesc“, fiind mult
mai aproape de limba literară, face impresia că
e. chiar limba literară şi astfel, - în lupta dintre

diversele vorbiri romineşti pentru a forma limba

| comună, acest
care-i

dă

un

graiu are
însemnat

un prestigiu

avantaj.

deosebit,

Și este *'şi firesc

şi legitim, ca vorbirea cea „mai aproape ce jimba
literară să aibă precădere,
|
- Problema, bine înţeles, e relativă la dicționar,
|
nu -la fonetică, In

privinţa

foneticii

există

fixl-.

“tate: fonetica. literară e aceia a limbii biseri"cești,
:
Din cele spuse mai sus, nu rezultă că cuvin„tele moldoveneşti: sint neliierare, Rezultă. numai
atita, că . materialul lexic muntenesc, în
lupta
pentru traiu, este mai i avantajat şi că acest
lucru
„este firesc.
7
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Dar vorbirea

muntenească

e
mai

4

este

avanta-

.

- jată şi de. unele împrejurări neliterare, care. decurg, din faptul..că Bucureştii sînt capitala, țării.
“Limba din Bucureşti

are

prestigiul

limbii

capițale, şi unele persoane din Moldova

unei:

au Sno- “

bismul de a vorbi „munteneşte“.. Limba. aceasta
- este apoi a ziarelor care "6 , răspindesc zilnic. în i
toată țara. Limba aceasta gste “în cea mai mare!
parte a cărţilor didactice, pe“ care” învaţă copiii ,

din“toată ţara. „Este limba generalizată în lumea. militară „şi în lumea actorilor. Pe lîngă aceasta,.-toarte multă lume din toate. unghiurile
țării se; duce adesea: la Bucureşti cu afaceri. Insfirşit. cea

mai

mare

parte

din “scriitorii

noştri:

_se stabilesc, mai devreme sau mai tirziu, -în Bucureşti şi” se influenţează -în scrisul lor de VOr=;
birea de acolo, aşa încît graiul: muntenesc are preponderență în chiar operele literare, adică în.

operele acele -prin.: care - mai : ales contribue- la3
limba literară toate vorbirile romineşti.
Com.
orice
Dar. însfirşit, orice fel de vorbire,

este in-

binaţie de vorbiri va învinge definitiv,
diferent, căci

oricare din aceste vorbiri, sint vor-;

biri-romineşti, pline

de 'sufletul. rominesc. _aşa

cum s'a dezvoltat el”: dealungul -vremii.:: Lucrulimportant e, ca procesul “de formare . să. se îs-,
- -

pr
p*
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e

| -prăvească odată şi. să avem-. o limbă literară
fixă, dela care să nu se mai "poată. abate nl- meni

nici “măcar

cu

o iotă,

fără

a, se

„primejdia de a 'fi taxat de agramat
Dăsă

O

problemă

pune

în

şi incult. -

e
—

interesantă

cu

privire

_

la limba

noastră literară e şi aceia a cuvintelor! nouă,
Cuvintele nouă, întrebuințate în limbă, sînt
„de. două feluri : neologisme=şi barbarisme. Neologismele sînt cuvintele străine întroduse în limbă,
. în secolul al 19- lea, odată cu lucrul * sau cu Î-*. deia, Barbarismele sînt cuvintele: străine, cu cară.
înlocuim, fără nici-o necesitate, cuvintele, romi-

neşti corespunzătoare.

|
. i

Cind însă întrebuinţarea: unui cuvînt străin în locul unui cuvînt rominese corespunde unei ne„cesităţi, atunci nici „barbarismul“ nu mai. e arbarism. El devine neologism. Cauză, “cadavru,
prostituție, impertinent, rapid, sint, îaţă de. co- respunzătoarele lor pur-rom: neşti, ori mai ekgante,

ori

mai

cuprinzătoare, . ori

mai. “speciale,

etc. Cu alte cuvinte: n'au un: „înţeles echivalent
Cu îrițelesul' corespunzătoarelor lor băştinaş romiîneşti. Primirea lor în limbă este. un „Ciştig, o
îmbogăţire de înţelesuri şi de nuanţe. “
Neologismelor proprii zise—nu “mai
e nevoe să
N
N

Dură RĂZBOU

-
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„e luăm apărarea.
Fiind numele ideilor. şi lucrurilor.

„ întroduse din ţările civilizate, mulţimea -lor e sem-= „nul unui import de bogată cultură străină. Limba .

romină, în deosebire: de

limbile

ori ungurească, neputînd

crea

germană,
rusă :

decit

înarte

greu

“cuvinte din:sînul ei, e natural să se îmbogățească cu neologisme; Din cauzele- cunoscute,
“ Rominii: rămînînd, pănă pela începutul veacului :
"trecut, în afață-de progresul civilizaţiei apusene,
pe care

de atunci au trebuit s'o

importeîn doze. .

forțate—este dela“ sine: înţeles că limba romînă

“va. trebui să aibă o
neo'ogisme, mai
altă limbă

cantitate. impunătoare de -:

impunătoare,

poate, decit orice

europeană...

-„ Din punct de vedere -al unificării “limbii fite- |

rare, neo!ogismele prezintă
nătoare

cu aceia
- care

o problemă. asămă-

ni se pune

cind

e vorba

să alegem cuvîntul muntenesc.
sau: moldovenesc.

“In adevăr, după cum avem „curte“şi pogradă“,
„„ tot aşa

avem

„nație“

şi „naţiune“, „concesie“ şi

„concesiune“, „chestie“ şi „chestiune“. Este evi-.
"* -dent, că într'o limbă literară fixată, nu ar pu- tea să existe ambele forme.
Ambele forme nu:
“pot răminea decit numai atunci cînd ele: denumesc noțiuni deosebite, ca „porţie“ şi „porţi=.
e“, ete:
|
e
.
i

i
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“Uneori neologismul are doită forme — din altă
— cauză! De pildă „influență“ şi „înriurire“, Pri-

mul

Al

e cuvint -străin.

tot

doilea,

neolo-

- gism, e creat în chip arbitrar în sinul limbii
Nici acestea
__romîne prin analogia celui străin.
_nu-pot răminea, amindouă, într'o limbă fixată.
Alteori, pe lingă neologismul direct există u-

riul alcătuit prin utilizarea, ci înţeles schimbat şi forţat, a 'unui cuvînt rominesc,, ca - „icoană“
- pentru şi alăturea "de „imagine“ „ȘI aici : trebue
să rămiîe numai unul;
„Sau, unele- şovăiri ca: - „costă“ şi „coastă“ —

„a costa),

(verbul

„

ele,

=

şi „(riumtează”,

„triumtă“

lnsfîrşit, nu
„aici nu facem

mai dăm alte exemple; pentrucă
un studiu asupra . neologismelor.

? „Na=
literară

“Acum, ce va răminea în limba
ție“ ori „naţiune“? „Influență“

-

'ori „înriurire“.?

„Imagine“ ori „icoană“ ? „Costă“ ori „coastă“?
Be "pare
„costă“.. ..

Va

„imagine“

„influenţă“,

„nație“,

că
,

rămânea * forma - care

întrebuințată

va fi

mai des, de scriitori mai buni, etc. Şi va fi întrebuinţată mai des şi - de scriitori. mai buni
forma care va fi simțită ca rhai frumoasă, ca
mai conformă cu geniul: limbii TOMINe.-,
-

.

-

*
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Dar. cum se “vede, şovăirea în “privinţa neolo-

gismelor, este şi ca o piedică

de. învins în fixa-

"rea limbii literare.

|
+

-

- Problema reologismelor e strîns legată cu a
întroducerii culturii străine.
Avem nevoe; fireşte, de cît mai rhultă cultură |
străină. Nici un popor nu.poate „Şi. nu trebue să
fie” refractar la cultura: celorlalte popoare, şi cu
atit mai mult un popor rămas în urmă.
Dar în vremea-—de: transiţie—cit se întroduce

A
cultură: la un popor
„mulţime de neajunsuri,

înapoiat, : se
|

produce
-

O-.
ă

Noi voiin .să- vorbini de unul, 'mai puţin rele- =

vat pănă

acum,

-

Cultura. străină, care ne-a întiiiențat mai mult ,

a fost cea: francăză, din. cauza

heghemoniei a-

cestei "culturi, din cauza comunităţii de rasă, etc.

Rămaşi aşa de în urmă

sului, din

cauze

faţă de cultura Apu-.

pe. care: le-am: văzut, — când sam

inceput să, împrumută
m” cultura
forma franceză,

a. fost fatal

Pi

doze forţate, Ma
Un

apuseană,. subt

să o „introducem în

|

prim efect al: acastui” fapt a fost că limba

franceză

a devenit,

pentru” pătura. cultă, limba

literaturii. Lectura obişnuită
x

N

po

a - păturii noastre E
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" “culte-a fost şi este în

-

franceză.

limba

sută

din aceasfă categorie ceteştela o

Un om.

de cărți.

cînd nu
franţizeşti o carte rominească, mai ales
mai
celor
t
cazu
e
„ştie altă limbă străină, cum

iniulţi—pentrucă lite;atura beretristică . şi ştiinţ
este”
,
eşte
__fică franceză, sau tradusă în “franţuz
- de'o-sută de ori “mai bogată
nească, dacă nu şi mai mult.

“ Din -cauza aceasta şi din

decit

a

cauză

cea romîa

că limba ro-

nile abmînă 'este săracă în termeni pentru noţiu
a le vine mai uşor -să-şi formuleze.

stracte; unor

"şi să-şi exprime

gîndirile abstracte în franţu-

ţuzeşteşi chiar
"zeşte, chiar cînd: nu vorbesc fran
.

işnu:nţă
cird nu :pot vorbi franţuzeşte, din neob
De aici franţuzismele În

car în cuvinte.: De

construcţii,

ori mă-

aici, adesea, cind se' feresc, de

Ă

, un deficit în. justeţa
franţuzisme, o stingăcieori.
3
i
“şi nuanţarea exprimării. ",

“Remediul "va. veni

cu vremea,

prin

o tot mai

i” ro-“1ungă şi mai deasă întrebuințare a-“ limbi
,
pene
euro
rii
mine pânitu toate nuanțele gindi

” Dar mai este o cauză de influenţă excesivă a

limbii franceze, - O cauză, care împiedecă îmbo|
găţirea şi rafinarea limbii literare romîne.

penA.D. Xenopol a spus cîndva că 'pricina
lor. |
clase
eiul
-tru care nu-avem roman, este obic

a
de sus

„DUPĂ RĂZBOIU

de a vorbi franţuzeşte.

această câuză, limba

pă
El spunea

că din

-

romînă --nu cste destul de

răfinată pentru zugrăvirea stărilor Sufleteşti com-.
plicate şi pentru dialoguri, în care - personagiile
să “exprime nuanţe şi fineţe de sentiment, etc,.
- Desigur, lipsa ori, mai just,. sărăcia romanu-

lui nostru are alte cauze, căci sîntemi destul de. :
săraci şi în romanul burghez: “E drept însă că,
în privinţa: romanului cu: subiect din „viaţa claselor de sus, una din cauzele sărăciei trebue să

fie şi aceia găsită | de. Xenopol. “Un roman din :
viaţa acestor clase, în”Tare personagiile : ar vorbi. .
romineşte, ar îi lipsit de realism,—ca să nu mai
vorbim de alte neajunsuri ale unei asemenea o-

“pere...

..

Ceiace însă ne' interesează în acest nioment
“nu este romanul, ci: problema limbii literare, văzută_ din punctul de vedere al influenţei culturii
străine asupra publicului Tomin.!
ma
Am.spus că. suprasaturarea de cultură (de,

lectură) franceză 'a intelectualilor “e o piedică
serioasă la. perfecționarea” limbii noastre literare-.
„a

limbii. ideilor. Acum. vom

adăoga: că -„fran-

țuzismul“ claselor de sus. e o piedică încă şi mai.
puternică. la. crearea.

gante. şi rafinate,
N

unei. limbi

nuanţate, ele-

i
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Clasele noastre de sus sînt în afată de literatură, din toate punctele de -vedere. Nu „contri- |
“bue la. formarea -limbii, nu dau scriitori, nu
” cetesc literatură roniihească. Aceasta este, fie

“zis în treacăt, una din cauzele, pentru-. care :ca“ racterul literaturii romine. este sau țărănist, " sau
„Provincial, Sau. patriarhal,

şi în

genere

primitiv

„şi simplu ori simplist.
Din acest "punct -de vedere, romanele d-lui
“Duiliu Zamfirescu, ori schiţele. psichologice ale
d-nei : Hortensia. Papadat-Bengescu, care aduc- ceva din. viața,-dih sufletul, dia limbajul , lumii
„bune“, sint de un deosebit interes, atit estetic
cit şi istoric-literar, — ca'o fereastră deschisă
| spre o lume necunoscută literaturii noastră, ca
un început al-unei literaturi viitoare, |
.-

_

.

-

7

.

“„Francizarea“

-

"o

.

:

x

clesetor!

de

sus.a

“Drejudiciat

mult, limbii literare şi literaturii: noastre, Dar a-

nomalia aceasta nu. poate ținea cît lumea.
Vorbirid drept, de o bucată de vreme, de vre-o
cincisprezece ani, se observă -în "aceste clase o

oarecare bunăvoință pentru limba
rominească,

Această

şi

schimbare “coincide

literatura
cu miş-

„carea „tărănistă“ politică, „socială; economică, ar-

-
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tistică şi literară de după” 1900. Dela 1900 în:

|.

coace, high-life-ul nostru începe, sporadic, să vorbească şi 'romiineşte, să cetească pe unii scriitori rorhîni, să incurajeze arta .ţesătoriei: naţio_nale, să-şi: facă locuințe în stil rominesc, etc.
E, la unii, o adesiune la sufletul romînesc, la
IE alții. un fel de snobism, dar care, ca 'orice sn6=
bism, e o recunoaştere a valorii lucrului” imitat: .

Dar dacă importanţa,: mai „mult. teoretică, din *
anii. din urmă, a ţărănimii, -a avut efectul de a:

s
/

"paţionaliza întrucitva clasele. de sus, cu atit mai
mult importanţa mare, covirşitoare. ce a căpătat-o țărănimea prin războiu. şi după războiu,

va contribui la. naţionalizarea nobilelor clase.
“Prin votul universal şi prin împroprietărire, în-.
semnătatea claselor de. sus. va. fi. redusă, iar a

țărănimii mărită. Țăranul nu va maifi o clasă
de sclavi, a căror limbă, adică limba rominească,

-

„să-ţi. fie ruşine s'o vorbeşti. Cu ridicarea ţără-

" nimii, a crescut şi prestigiul limbii române. :
- Dar

războiul: şi efectele lui au mărit presti"- giul limbii romine în ochii. claselor de sus, şi
dintro altă. cauză:. Cit timp “ţara era mică, -la
discreţia . ciplomaţiei europene şi, în specie, a “combinațiilor. austro- -ruse, acei care concep şi
"- Simt -patriotismul: ca o fudulie şi nu cuo ataşare
h

”

a

t

7
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duioasă pentru, țara lor, cu: aut mai duioasă, cu
cit ţara e mai nefericită şi mai în primejdie, pu“teau să -aibă “pentru. ţara lor, şi deci pentru
“limba lor, un sentiment vecin cu „disprețul. Ei
bine, acum cînd Rominia e Mare, sentimentul a„cesta,

mai

puterric'la

clasele

” “avea motive să existe.
» La acestea, s'ar mai

înalte,

putea.

nu

va mai

adăoga şi “influ-

"enţa Rominilor. eliberaţi, „care
<
nu au clase „fran-—ţuzite“,
lată atitea cauze, pentru «cate clasele noastre
de sus, se vor naţionaliza cu siguranţă—iar limba ŞI . literatura romînă vor beneficia de toată con-

y

tribuţia acestor

Clase,

Ro

dă _

> bii literare, cu privire

=”
»
_”

“

pa

Ca. să isprăvim, să considerăm problema limŞi de peste. Carpaţi.

la. Romînii.

de , peste Prut

;

Im Basarabia, problema limbii literare. se pune.
întrun chip special. Țăranii: de pestre Prut vor-:
bese moldoveneşte curat. Fiii lor, întraţi în- şco-"

-. -lile romiîneşti, vor fi în aceiaşi “situaţie ca şi fiii

celor de dincoace-de Prut: vor învăţa limba Iiierară în şcoală.

Cu o greutate

mai

mult însă.

-ă ne explicăm. Dincoace de Prut, fiul de-ţă| ran învaţă limba literară şi din mediul orăşe-

:

N
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-

nesc în care se învirteşte. In Basarabia, un me-.
diu rominese orăşenesc mai nu "există. Fiul de.
limba

îuveţe

să

- tăran rămine
cărți.

cultă

numai din
-

Tirgoveţii Romini din Basarabia, în eteral, cu
nosc mediocru limba romînă. Crescuţiîn şcolile ru= “seşti, adăpaţi la cultura rusească, ei ştiu şi vorbesc .
„limba fomină “cu mai multă sau mai puţină greutate. Chiar acei -care ştiu bine - moldoveneşte, a"dică . limba țărănească — singura limbă. romi-.
nească din Basarabia—nu cunosc limba noastră |
cultă, atit de împestriţată de neologisme.
„. Aceste neologisme, , fiind * şi de provenienţă...
, franceză, pentru dinşii sint cu atit mai greu de.
învăţat, cu cît ei nu cunosc limba franceză, — de.

sau puţin studiată in şcolile ruseşti.

loc

-

.

-

Să se mai adaoge că pentru ei sint necunos". cute şi” „neologismele“. formate. în. sînul limbii
române de cătră cărturari.-Aşa de pildă, un Basa-

. rabean, 'caşi:un țăran de
ştie ce însânină. „amintire“

„mai „aducere 'aminte“.
Acestea toate însă,

sînt

-.dincoace

de Prut, -nu

(cuvint cult), ci nu

o. piedică puţin în-.

- „seninată pentru întinderea limbii literare

îni Ba-

|
Sarabia. .
asta
cauza
Din
literară.
limbă
mau
„ Basarabenil
DS

e

.

Ă

2

.

|

o.
,

i

7

-

88

0

mau

G. IBRĂILEANU

nici o: apucătură, cu care

trebue liptat. Ei-

mau decit de învăţat limba literară, pe care le--0
” vom, pune

noi

Peste. munţi

la îndămină,

lucrurile stau altfel.

“Acolo există o limbă a oamenilor din: oraşe,
o limbă” scrisă, care. se deosebeşte de limba din:

Regat. Ei au forme

"

datorite

|

influenţei germane -

“şi -şcoalei latiniste.—acele forme, "pe care le-a
combătut cindva Maiorescu şi care n'au dispă:
rut de atunci cu totul. Dar acestea vor “dispă-"
rea cu vremea. Acolo nu este . nici o clasă de
Oameni, care să ţină. la ele. Acolo nu este nici.
-0 clasă, Care. să facă din, -germanism 'ori „lati-.. .
_-. nism* o distincţie, un 'semn caracteristic de a- -

ristocratism,— cum

e. cazul

cu

franţuzismul cla-

selor noastre da- sus,
„Acolo e: “generală dorinţa. ce a. I&păda germa-

nismele

Şi .latinismele

şi. a întrebuința “limba

noastră literară. Limba scriitorilor de: samă din
Ardeal, aproape nici nu se mai. cunoaște că e
.

„ardeleană“. Și Goga' nu e sigurul care

“proză

curată,

are o

lipsită de orice urmă „provincială.

Aşadar, Ardealul, unde există o. variantă a
- limbii literare, dar nesusținută de nici un sno-.
bism, şi Basarabia, unde nu există nici atita, nu
vor forma nici 'o- piedică în purificarea şi uniîicarea limbii literare,
!
7

te
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Rămine franţuzismul linguistic al claselor noas_“tre de sus, care însă, cum am văzut mai . sus,
“va dispărea treptat sub dubla - influenţă a „ţă=

răbismului“ ascendent
noastră

Vorbim,
de

şi a “imixtiunii

a Rominilor:de peste Prut

cuvintele

bineînţeles, de

în viaţa

şi Carpaţi.

„franţuzisme“,

inutile, şi nu de:

adică

neologisme, adică.

de cuvintele care denumesc ideile şi lucrurile nouă :
introduse din Apus. Neologisme vom mai întro-

“duce. Şi.cu cit vom întroduce mai. multe; cu aatit mai bine, căci numărul lor arată canti-.
tatea de. cultură străină ” împrumutată din Apus.
lar aceste neologisme nu:vor. putea fi luate decît din franţuzeşte, fiindcă, din. atitea cauze, din
toate cauzele, cultura noastră „se “împărtăşeşte

„din

cultura

curopeană

sub

forma

gi franceză.

Şa

-

[8

îi „Ortografia şi unitatea limbii
fu.

a

:

Lipsa noastră de. maturitate culturală. se ma'-nifestnu
ă numai în lipsa unei, limbi literare. .fixe, ci şi în- lipsa unei ortografii unitare,
:
y
Nici:în vremea literelor cirilicenu
, am avut o.
“ortografie fixă. Ortografia văria dela”
un scri-itor la altul. După. întroducerea literelor
latine, a

început.un haos în scrierea limbii, “care ma.
încetatcu totul nici pănă astăzi. Greutate
a dea.

adapta alfabetul latin la. sunetele. limbii romî
ne,
„ tendinţele linguistice datorite” curentelor polit
ico“naţionale, ignoranţa, „arbitrarul

7

personal sau de

„ coterie, eic.,au dat naştere la tot felul
de orto-_.
grafii.

-

i

-

Ne- exist
ind o singură ortografie dela care ori,

z

“ce abafere 'să fie un semn de iricultură
, neştiința
nici unui sistem lortografic din cele
dominante
nu putea trece

drept
NL)

o

Tuşine,

un
.

lucru infa-

N
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„_mant,.într'o ţară unde'era o aşa

anarhie orto-

„grafică, La rigoare, agramatul .putea beneficia
el de dreptul-de a avea o scriere personală.

-

şi

-

Mulţiinea ortografiilor
e şi ea o cauză de diversificare a limbii literare.
- Limba literară, -e, afară de. „unele excepţii,

limba scrisă. lar limba scrisă e'o limbă alcătu- :
ită din imagini vizuale. Cind cetim; noi nu percepem sunete, ci imagini vizuale. Şi nu imagini .
__de litere, ci imagini de cuvinte întregi. Noi cetim cel. puţin un cuvînt. deodată. Cetirea . noastră este. ieroglifică. Numai cînd învăţăm. cetitul,
cetim litere şi silabe. Mai tirziu, cuvîntul scrise -:

un tot, o imagine, o ieroglifă. Figura lui e semnul unei noţiuni. Un cuvint e -un

desemn. Ace-:

laşi cuvint;

e

ortografiat

deosebit,

reprezentat

prin desemne variate. Cuvintul „fară“, după di” versele ortografii romine din trecut, putea fi.

"- scris: tierra, ferră, feră, țară, etc.

.

i

Aşadar,
cu fiecare sistem orțograiic, limba
"romînă scrisă căpăta o altă fizionomie. Acelaşi
text, transcris. în cinci ortografii deosebite, dă-

dea cinci variante de limbă

scrisă.

zice cinci variante dialectale

ale

limbii în ima-

-gini vizuale, adică ale limbii literare, :
a

Sar putea

i

-
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- Comparaţi acest vers din Eminescu :
„Adi vedu dein a ia vorba.
cant me intiellegi“ p

-

scris intio ortografie ctiniologică temperată-—cu
acelaşi vers scris: fonetic, şi veţi vedea că Emi-

„mescu devine alfel.

::-

:-

—

. Se va înţelege şi mai bine - ceiace voim să aătăru aici, dacă vom ortografia - altfel cuvintele
unei

mai
tită,

limbi

“versuri din
putea

care,

ne!

vorbind- -0, ci nu-

mult ca limbă cevizuale. lată două

Leconte 'de-Lisle; scrise în

ceiace ar

îi ortografia, fonetică îiranceză :

-

„Sou la nu. le van ki sul
i
„Mugi com un (roupo de boeu“. -

?

|

străine, "pe

cetind'o, o posedăm mai
ca alcătuită din imagini

- Acum, deosebirile. de azi. în ortografia romină
nu sint ca “altădată. Ele-sînt. foarte: mici. . Dar
În. măsura în care sint; ele dau aspecte deose„"bite cuvintelor, diversifică limba scrisă, limbă 'pen-

-tru ochi, limbă în imagini. Deosebirile de ortogra-

„ie ripesc din unitatea limbii literare scrise.
Dacă

problema. Întoeratei- nu e rezolvită

încă;

aceasta se datoțeşte într'o măsură oarecare tap-

-
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tului că o sumă de intelectuali se_îndărătnicesc
să. nu adopte ortografia Academiei. şi: faptului
“că această ortografie nu e bine fixată nici în.
î

mintea

autorilor ei.:

- Academia decretează să se Bună un accent
„grav pe toate” vocalele accentuate dela. „sfirşitul
cuvintelor mai lungi "decit o silabă, dar de'această

regulă

nu

se ţin

nici acei

care

scriu „a-

„cademic“. Apoi Academia cere ca cuvintele „compuse“ să 'se scrie într'un cuvînt. Dar ea nu

nedă

nici teoria. cuvîntului compus, nici un tablou de
cuvinte compuse. Și atunci care cuvint e com-

pus şi care nu ? Atienă
inspiraţia fiecăruia. Acei. care

sînt fonetiştii.

nu

de concepția, adesea de. --

se supun

Ei

nu

gitografiei . academice

înţeleg

să

scrie

pe fîn.

două feluri, cu î şi â. Ei nu înţeleg, în schimb,
să scrie :pe i şi“u, fie lung, fie scurt,. numai în-:
„tun fel: cu i şi 4 întregi. Ei scriu, unde a„_ceste vocale sint scurte, cu i şi i.
Din toate aceste greutăţi, se pare că -una este
| eliminată, “Anume

însemnarea

cu

accent

a voca-

“lelor „accentuate dela sfirşitul cuvintelor. Nupune
nimeni accentul. Este şi aşa de îinutil!, S'a zis ..
„că e o. uşurare pentru străini. Dar scşierea unei'ă ude consideraţia
„limbi nu poate.fi determinat
amo ana

-.

GA

2

e
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şurinţeicu care va! ficelită de un străin. Nici o
scriere din lumie nu e alcătuitcu
ă acest scop. Şi

„ » dacă „ne-am conduce de acest criteriu,
ar trebui să
punem accentul pe orice silabă accentuată
, ca în

„greceşte,

. :.-

a

a

.Insemnarea scurtată a lui u. şi i, scuntpă
fo0netiştilor,—are iradiţia în. sprijin, şi asta.
e ceva,
dar semnele scurtării împestriţează inutil.
scrie-

„rea.

Rominul

ceteşte dela * sine scurt

Sau lung.

Nar_fi. decît un singur „argument, acela .adus în

| favo
accen
ar
tuluiea
de-pe

vocala

ultimă 'accen-

tuată, uşurinţă pentru străini. Dar cum argu
men-

„tul nu e valabil în

privința

accentului,

nu € valabil nici în privinţa: semnului

tot aşa

scurtării,

In privința lui â au dreptate fonetiştii. Mai
în-

„tăiu tradiţia lor: lupta pentru î. în contr
a lui A

"e 0 veche şi scumpă revendicare fonet
istă. Dar
arguinentul principal este” că litera nu
are alt. |

„-rol decit acela de-a însemnaun sunet şi 'că a-.
„celaşi sunet” trebue

însemnat

cu

aceiaşi literă.

„Sint ortografii, ca cea “franţuzească,
“în care un

sunet.e reprezentat îni mai multe feluri. Acea
sta

este o greutate, care -se explică. prin faptu
l că
- Pronunţarea a evoluat, dar scrierea nu.
Și
acum
"obişnuinţa,.

tradiţia, etc., se” opun la conforma. „tea serierii cu pronunţarea.
„Dar noi, care avem - |
libertatea.
de -a- decreta,

pentruce' .să: decretăm,

A
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ÎI două senine, f şi &. pentru . acelaşi sunet ? Sa
zis că pentru a videnția în cuvintul Român, o- .
- riginea romană. Dar Român nu e destul? Acel
„î nu reprezintă el evoluţia de două: mii de ani
„a poporului, a limbii, a caracterului ? Este evo- “luţia, proaresul, un lucru ruşinos ?2
Noi credem că dacă-Academia, va ceda, şi în,
teorie, în privinţa“ accentului de. pe vocala ultimă
accentuată, 'dacă ea va admite un singurî; dacă
fonetiştii vor renunța la îi şi'i (scurte): şi dacă „se va ajunge, lucru mai.greu, la - fixarea cuvin=
_telor compuse, vom -.putea „avea, în “sfirşit, o:
ortografie raţională; unitară, o unificare aa lim

bi, romine în imagini.

Pi fear
j .

pentr

popor:

$

“Este

veche. cererea:

unei “ iteraturi

pentru

“por. Sint mai mult de patruzeci de. ani de
â. reclamat-6 Titu Maiorescu întro păgină
bră — ca. o 'răsplată- pentru munca celor
țin - în spinare . tot edificiul
civilizaţiei

po-

ciud.
celecare
noas-

tre. Și de-atunci încoace toţi acei, care au adus

încriminiări organizaţiei - noastre. sociale, au deplins lipsa literaturii . “pentru 'popor, dar _litera-

tura asta m'a apărut. S'au făcut “citeva. încercări,
„dar foarte timide, fără multă Stăruinţă, fără des„tulă

pricepere

“Literatura

şi mai

pentru

ales

fără

popor nu

încurajare,

trebue

să fie nu-

“mai Alexandru- Machedon şi Til “Buhoglindă. As„tea pot îi întroducerea;

ca să prinzi poporul, .

Literatura pentru popor, fără. a fi subţire, de
„analiză psihologică modernă: ori de stilism, tre-

bue să - fie literatură. .bună,

serioasă,
4

plină d:

?
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“probleme sufieteşti,

Ay:

=

=

de

zugrăvirea instruetivă

a

„diferitelor medii şi să dezvolte “gustul este“tie spre literatura din ce în ce mai înaltă, D-!

.-

Beldiceanu ne vorbea într'o schiţă, „publicată în
„Insemnări. Literare“, de minunatul - ţăran basarabean

Moş

Codreanu,

care

ceteşte

pe

Tolstoi,

„pe Maupassant. (în tradiicere, rusească), etc.
ce nu?
|
-

De

Moş Codreanu e un , exemplar de. lux, de si- .
gur, dar e ţăran—şi experienţa este concludentă. Da
1 Un țăran poate evolua, în priceperea. “şi gustul "
lui, pănă la scriitori universali ca ' Tolstoi şi
Maupassant.. „Nu rămâne. etern la Alexandru Ma-chedon.
e

Acu, -cînd i se dă ţăranului

vot şi pămînt,

“Arebue să i se “ dea Şi cultură şi 'deci instru„mentul de cultură -cel mai potrivit, literatura.
“Este „de datoria păturii culte rominești 'să pună -

da îndăniina, țărănimii

această

literatură, alcă-

- tuită “din. Opere originale şi din opere. străine. tra- .
|
duse, potrivite scopului.
insamnă
nu
Fără cultură— votul şi pămintul
nimic, Ytul şi pămîntul 'sint mijloace, „Condiţii,

nu scop. Scopul este. sufletul, este: mainiultă
1umină, mai multă conştiinţă, mai- multă frumu-

seţă, morală, mai, mult omenesc!

68
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- Prima operă, cate ar trebui de pus. în mină
poporului, e Biblia. -Biblia este, în' adevăr,. Car-

tea, cartea prin excelenţă, cartea cărţilor, Biblia

este mai presus-de orice altă operă. Ea sfidează
_ orice clasificare literară, Ea nu e nici -lirică, nici
epică, nici dramatică, nici “descriptivă. Ea nu e nici "clasică, nici romantică, nici realistă. Ea ein

" afară dt şcoli. şi de genuri (deşi le “conţine! pe.
| toate), pentrucă' e quintesență * de. umanitate, Ea
e întotdeaună, nouă caşi ceace. e „etern in sutle-

tul omenesc. i... -,
Biblia e: literatura

trivia

pentru

m
icditerenţiată, iminunat po- E

poporul

dela - ţară, care

e umani-

.

- 7 tatea. nediferențiată> In' Biblie e literatură, e filo= zofie, e istorie, e morală. E

răspunsul

spontan al sufletului omenesc ja

natural şi

toate imtrebă-,

rile puse de natură şi de viață.
_- Inceputurile unei culturi adevăraid la un po“por—şi noi. sintem încă în, stadiul începuturilor
—nu..se poate face mai . bine decit - prin Biblie. |
Aşa. Sau petrecut lucrurile la popoarele” de pro-.
fundă, Cultură sufletească, -N'o. fi: răspiadirea Bib-.
liei

cauza, -pentri

care

poporul ” englez stă

fruntea culturii mmorale,. dar nu

şor peste faptul că cel dintăiu

în!

se poate. trece u- . -

popor din. lume:
-

a

"e
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cel mai, mare “cetitor. al Bibiiei.. Cauză sau e- fect, lectura. “Bibliei e legată. cui superioritatea
cestui

popor.

=

a-

:

. Dar Bibila. nu are “numai
.
un roi morăl. Ea are
Ei unul cultural şi. unul pur “ "estetic.. “Lectura âcestei cărţi profunde. şi “multilaterale stirneşte în
- popor interese intelectuale şi nevoi estetice, pe care
apoi le satisfac. operele" ştiinţifice şi literare laice.
De aceia literatura: evită îu este nicăiri aşa de .
răspîndită. pănă în straturile cele mai de jos, ca |
în ţările . protestante, unde Biblia e cartea “fiecăruia.
i
Răspindirea Bibliei se impune “aşadar cu toata
RE ziecesitatea,' ca cel: dintâiu pas deciziv! spre o li-"
teratură pentru popor., Cartea” Sfintă trebue însă
tradusă din nou, "de. scriitorii cei mâi buni sau

cu

ajutorul

lor.

Vechile . traduceri ' nu

" sluji. Au şi greşeli, şi ” apoi , limba, lor,
foarte venerabilă,

îi înțeleasă

birie.

| trebue” făcută

„

e prea

veche

Traducerea, -pe

într'o limbă

pură,

ca să

mai

pot

desigur
mai poată

care o dorim,.
cît mai popu-

ţară şi cu un pronunţat parfum arhaic, Tradu:
cerile nouă existente sînt: o blasfemie. Cartea
<ternă e pătată de expresii de bărbierie” şi de
|
subprefectură. .

Dar

- ÎN

o Biblie bine, frumos şi cuviinelos tra:

-
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| dusă, n'ar fi de: folos. numai
pentru

tot omul

cult, ca

„rate şi de "meditații.

un

Ar

pentru
izvor

fi

de

Popor, ci şi

de

plăceri cu-

folos: şi pentru

scriitori, ca izvor de, inspiraţie şi că -rezervoriu
de expresii, “de! comparații, 'de metafore, de a-.
propieri minunaie.- In . scrisul .oamanilor 'din ţă“vile unde Biblia- se ceteşte, reminiscenţele biblice Ce, O Ssavoâre deosebită stilului literar,
&

Cind
nată

se. pune. pfoblemă

poporului,

trebue”

unei: itetatări. desti-

să

lincm

samă

de

mal.

“ multe „consideraţii.
Prima, e natura scriitorilor, pe care îi punem:
a

îndămina” poporului.
A
Dintr'un anumit -punct de vedere, “ scriitorii se. -

| pot împărţi în două categorii. Scriitori pentr
care viaţa este o privelişte şi care o redau din.
punct. de. vedere al culorii şi al conilictelor Su-.
fleteşti — şi scriitori, pentru care viaţa are, mai
inainte de toate, un înţeles moral şi care 0 zugrăvesc mai ales din punct de vedere al luptei

| "dintre bine şi rău.
Prima

categorie

de scriitori, se găsesc mai a-

- les - in literaturile + sudice,

cele nordice.

sauu

A

doua,

Ar “fi. deosebirea

WAnnunzio” şi

mai

ales

în.

dintre- Flaubert,

George Elliot sau Bjoinson.

|

Hi
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„Ar.ti, la noi, deosebirea dintre
ghel. şi un Agirbiceanu.

un Dimitrie An-

- O literatură pentru popor. ar trebui. alcătuită
nai ales din scriitori de categoria. a doua, străini, şi naţionali...
Operele de pură contemplaţie şi analiză cet.
dela 'cetitor 'o-mai mare deprindere artistică. A-

fară de asta, ele nu

realiza cultura. morală

pot

a poporului de jos, care are
Adresîndu- -se mai

ginaţiei,

ales plăcerii

operele din

“* duce mai degrabă

categoria

efecte

atita, nevoe de ea:

contrare

bibliotecă

pentru

popor, decit

mai

prâ-

tirziu,

Deocamdată,

„bui alcătuită din

o literatură” pentru

popor

cînd,

ar tre-

operele "care. idealizează viaţa:

virtuți me“de familie, munca, cinstea şi “celelalte
la nivelul ponite să, înalțe poporul romîn pănă
le admirăm
t.
cuvîn
t
„poarelor, pe care cu drep
pentru

|

într'o

bine şi cum trebue înțelese, pe “lingă plăcerea
- estetică; ar aduce şi folosul moral pe .care îl a-

“duce, indirect, frumosul.

.

culturii MO-

rale directe.
,
“ Operele de felul acesta n "ar : putea intra
-

|

simţurilor, şi imaaceasta: pot

cultura lor morală. *

i de literatură.
Dar poporul nu are nevoe numa
_Trebue să i se dea „Si ştiinţă,

|

72.26
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intrebările cele mai principale, "pe
„care şi ie a
; pune omul din popor şi la care
trebue să-i răs- .
pundem ştii

nțificeşte, "pentru: a alun
şi superstiţiile, cu - care-şi Tăspun ga basmele
de. el singur,-- .
sint relative la ţapera
care d, locueşte,-la tre--..
- cutul neamului.
din care face - parte,
care-l priveşte şi.la ţările şi popoar la cerul pe *
ele Care se
: întind dincolo de hotarele nea
mului său.
Aşadar, printre primele cărţi de
ştiinţă: pen- a
tru popor, ar trebui”să -fie. o -'ge
ografie a țării,

o istorie a neamului, îo

astronomie Şi un tratat

geologic şi geogratical pămîntului.

„> mGeogrâfia“ ar- arăta * forma țării, întinder
ea”
ei,
munţii. şi apele, orâşele” însemnate,

deosebitele regiuni „ale “Rominimii
cu

porturile, -

locuitorii

„lor. Toate acestea popular, conc
ret, cu figuri, |
fără nici o. pretenţie „Ştiinţifică“,
. cu : descripţii

- colorate, cu comparații izbitoar
e,

cu „ahecdote 'a-

a. )
" trăgătoare şi Elucidante. : istoria Romînilor“ "pentru „popar.or
tre
:bui
2 Scrisă ca: o povestire colorată, ca. un roma
n pal- .

pitant, cu peripeții,

S'ar arăta cînd, pentruce şi de” unde au venit Rominii, cum au trăit
aici dealungul ii
- Vremii; cu cine au venit în atin
gere, cu: cine s'au
bătut, ce domni” însemnați au avtit,
subt ce stăPpiniri vitrige au stat,/ cînd sau înfii
nţat - unele
„ora
şe, etc. . --

2
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8
în Sa

“ sAstronomia“ populară ar.ăvea de. scop:să arate ce e soarele, ce sînt 'stelele, mărimea ior în”.
comparaţie cu pămîntul, distanţele . dintre ele, -depărtarea lor de pămînt, înrudirea lor cu. pămiîn-

.

tul: prin compoziţia” chimică, legătura dintre pămînt şi lună, etc..

SI

„Geologia“ şi geografia“ “globului, ar. i o isteorie

populară a" pămîntului

rii lul actuale

cu

tot ce se

şi o _descriere a stăaflă mai

însemnat” pe

:

„el. S'ar arăta, popular, cu comparații şi cu ima- ii
gini clariticătoare, trecerea pămintului dela sta- rea păzoază la cea Jicidă şi apoi |. solidă, formatea ,inunţilor, cauza cutremurilor, structura scoartei, "resturile fosilizăte de „fiinţi dispărute, “conti-

nentele şi mările actuale, cele cinci -rase de oa- a
meni, starea lor de sălbătăcie sau civilizaţie, ţările principale de' pe glob, oraşele. mari, vietăţile |

şi arborii de aiurea, proveniența
loniaie,

=

oraşele

însemnate

'produseior . co-

din: lume... .

Tot aici sar, putea. întroduce şi

citeva €xpli-

ale celor “mai însemnate fenomene

caţii populare
=
RE meteorologice.
„. Aceste. patru, cărţi, scrise de oameni care cui- nos perfect ştiinţele respectiv e precum” şi nivelui intelectual-al poporului, felul imaginaţiei lui,

„materialul lui aperceptiv, — aceste patru cărţi tru:
9

i
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„„ mos:tipărite, ilustrate

bogat,

eftene,

răspindite

în sute de mii de exeinplare, ar.face pentru cul-

tura intelectuală, şi deci morală, a poporului mai
mult decit toate cărţile și broşurile. -de „popularizare“ .scrise aiurea pentru ajte popoare, cu altă

„mentalitate, cu alt: nivel
boi, „pentru

popor.

cultural

şi traduse, la

,

.

—
a

Ă

Ă

”

,

“Dar cărțile, literare şi ştiinţifice, nu stat dea„juns. Mai trebuesc şi periodice pentru popor. Necesitatea unei publicaţii periodice pentru popor—ziar sau

revistă—nu

mai

are nevoe

denici

„0 argumentare, De" altmintrelea, ziare-pentru ţă=
rani am avut mai întotdeauna şi avem şi astăzi..
Dar n'am văzut. niciodată ziarul ideal, care să
răspundă. la toate necesităţile ” sufleteşti ale .po-porului şi la toate necesităţile, - pe' care trebue
"să

le creăm

în sufletul. poporului.

Ziarul la care ne gîndim

ar. trebui

" titorului. dela ţară: literatura şi. ştiinţa,

să dea ci-

de. care-

| “vorbeam mai sus. - Ar trebui să-i” dea apoi,
îndrumări . pentru „viaţa practică, cunoştiuţi în
„privinţa legislaţiei țării şi” a vieţii politice din

- lară şi străinătate,

-

Ar trebui să-i dea,. “însfârşit, o rubrică iocrea-

tivă, care.nu ar putea fi mai bine alcătuită de„cit din interesante povestiri de călătorie, pre-

DUPĂ
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jucrate după cei

Nansen şi alţii.

autori,

mai buni.

ea Stanley

da

+

+

—o publicaţie săpAr îi—ca.să 'visăm detaliat,

tămînală, nici

mare,

nici

care-—la

mică,

ar conţine cite o nuvelă, o poezie, un
geografie,

astronomie

ideal-—

studiu de

ştiinţă, o chestie

Sau altă

de agronomie sau medicină casnică,..o elucidare
a unui eveniment

politic, sau o explicaţie

legiuiri şi, înstirşit, cîteva pagirii
Şi ar mai putea fi şi altceva..!

a unei

de călătorie.
Da

- Revista ar fi ilustrată,” ar conţinea. calendătut
pe săptămina- viitoare, ar da adrese utile, antn-

ciuri potrivite cu” nevoile poporului dela. ţară, etc.

Noi credem că, alăturea de bibliotecile popu-

" lare, de care

aim

vorbit

aici, o

asemenea. publi-

caţie, scrisă de oaineni: care cunosc limba; menşi nivelul de -cunsştinţi
ialitatea.

at. poporului,

un serviciu imens

culturii “intelectuale

acest ideal a fost „Răvaşul

Poporului“ al d-lui

ar aduce

„şi imorale a ţărănimii noastre. O publicaţie săpde
tăminală, care se apropia, în unele 'privinţi,
_M, Sadoveanii, ajutat de d. A,
e
functul Dr. A. Iliescu.
—
x

Gorovei

şi de-..
e

-

|

N.

a

7

„Literatura

și

femeia

: a

:

Femeia a format întotdeauna subiectul, princ
i“Pal Sau “cel. puţin episodic ':al : celej
.
mai
„mari
“părţi
din literatură,

Da
nur.
despre

al problemei :volm să vorbin aci
:

acest aspect

Voim să. vorbim despre * femeia-om
, sau,. cum
e
_ “Emanciparea . politică . a fems
ii, discutată. de"-- mult; rezo
za. zis, despre femeia cetățean
ă.

lvată, de. o, sumă;de ani, timid, în ct- .
ţări mat: însemnate, începe
să devină. un
„ Îapi care se generalizează. In Rus
teva

ia,în (jerinania

Şi ceiace este mai important-—i
n

s'a realizat normal, fără revoluţie, Anglia, unde
egalizarea po-

litică a. femeii. este astăzi un fapt înde
plinit. Fe- meia este ciectorşi este' eligibil
ă.
i
In mijl

ocul catastrofei universala, . evenim
entul
acesta de o unică înșemnătate,
n'a făcut impre„--,sia,:pe care ar fi făcut-o

chiar şi în timp de pace,

în alte” momente,
Dar -,
e! nu ar fi fost văzut

Si
„în toată

DUPA RĂZBOU _
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Evenimente.

ca!

acesţea,

că să fie judecate. cum trebue, au nevoe de peispectiva timpului. Creştinismul, revoluţia. cea mat
"mare din: timpurile. istorice,. şi care tae "în 'două

.

istoria- umană, n'a fost pentru .contemporâni de:
cît-o simplă întindere contagioasă a unei seste:
oarecare "judaice, mai - tenace poate Şi mai. pri- |

„mejdioasă decit altele,
Noi credem că egalizarea politică a femeii este
cea mai mare „revoluţie . socială Şi -morală, dela

.
creştinism: încoace.
Ştiinţa: ne vorbeşte de un

inatriarcat,

Se
domnia

- femeii în gintă, de participarea femeilor la sfa--.
turile Germanilor Jui Tacit, dar. afară de. aceste

amintiri quasi- -preistorică - 'şi greu. de descurcat,
“femeia. a fost întotdeauna
în stare”

sexul minor; seXus seguior,
al doilea,

dită

un-fel

de: specie

de. supunere,

omenirea

cu bărbatul,

Legaţi acum aceste. cuvinte :- fete

_-- temee
| nistru,

de rangul

animală „foarte

înru-

alegator,

parlamentar, femze

mi-:

pătrundeţi “înțelesul cuvintelor, inchega

ți--le

candidat; femee

în: imagini, şi veţi „înţelege. noutatea cu nimic a:
seniănătoare a acestei mari - revoluţii ce - 5e-pe-..
|
i
trece în omenire.

" Egalizarea, politică a femeii, reălizată atureă- pe

-0

scară

aşa

de întinsă,

se

va

face

şi

la nol

eu

-

18
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a

v siguranță matematică, conform legii cunos
cute
că tot ceia ce se realizează in-Europa pe
tări- :

ul

politic, se întroduce fătal şi-la noi. Ba încă

"credem,

că

nu vom

aştepta introducerea

reforme în toată Europa.
„a

fost egalizată

acestai .

In adevăr, cînd femela

politiceşte în Rusia, - în Germa-

“ nia, în Anglia şi'n atitea: alte ţări, rindul nostr
u
„vă

Veni repeda.
:
Dar-în perioada de pregătire. Benteu primirea
şi realizarea acestei reforine, vor fi. discuţii,
VOr -

„

îi lupte. Problema

va fi agitată, vor. fi prejude-

„-căţi de: răsturnat, rezistenţe de învins. Atmos
fera
aceasta nu se va putea să „nu pătrundă şi în În.
- teratură.
|

. Vom avea o literâtură de revendicări feministe,

“cum am avut una .de revendicări ţărăneşti. şi de

revendicări naţionale. Vom avea o literatură
de
- luptă, pentru. drepturile femeii, scrisă şi de, femei
şi de părbaţi.
:
a

„

Cum vaa apărea femeia. cetaţeană în - literatura

viitoare A bărbaţilor ? lată o întrebare; . care
nu
poate fi rezolvaţă, dar care, totuși,

curiositatea noastră,
„Este. lucru constatat
IN

că: femeia

poate . Ispiti
provoacă

alte:

,

“4

-
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:camee

şi e zugrăvită. atttel dela o „epocă . la

- alta, dela' o clasă la. alța: Altă concepţie are despre femei
alta cea

chă, alta-cea. medievală,

literatura ve=
odernă.

Aită

„ concepţie are Creangă, . alta Emiiescu, alta Paul
N Bourget,

“Şi

când se va face Revoluţia: cea Mare;
va vota,

femeia
politice,

va

cînd

va fi primar, Va avea ; idealuri

fi membru

într'un . partid, personali-.

tatea ei va fl altfel, impresia-p2" care o va face N
asupra bărbatului va fi. alta. -

Desigur, fondul prim şi adânc al sentiinientu4ui, „glasul. speciei“ îşi va păstra în etern drep-

turila lui, va determina.

întotdeauna

purtarea

.

şi

" concepţia bărbatului şi a femeii unul faţă cu alşi de „femei“,

_tul, în ipostasul de „bărbaţi“
"stilul

purtării

lor,

nuanța

concepţiei

lor vor

dar

fi

LL
_
|
de altă natură,
“poi,
Balanterie
a
,
misterului
„poezia
Probabil,
|

ezia care rezultă din totala deosebire de „viaţă și

de preocupare a celor două sexe, de azi, .şe va

împuţina, În sentimentele dintre .bărbaţi şi femel)

„se va amesteca

tot mai

multă pozitivitate şi

-riozitate“.

„se-

Va fi un câştig,. va fi o -pierdere ? . Atienă de.
viaţa!
| concepţia fiecăruia, de chipul. lui de a privi
4

8%
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Problema, „de altmințrelea „Sa

pus. Şi. “pană: a-.

cum Şi a tratat-o mai mult. decit un scriit
or.
Unii au făcut variaţii pe tema fetei „oie blanc
he“,
- alţii pe tema: femzii-savante, „alţii pe tema femei? din societatea viitoare” în. romane

> . ipotetic viaţa

dela

auul

care zugrăvese

„2000“.

n orice caz, femeia - schimbindu- se prin
cea
mai mare revoluție. care se „pregăteşte în' viaţa
ei, ea -se va reflecta altfel atît în propria ei
li- teratură cit şi în. literatura. masculină,
care .nu
va înceța s'o cînte în versuri Şi s'o zugrăveasc
ă
“în. romane,
.
„Emancipărea. femeii

va avea Vire- uu: efect asu-

pra literaturii feminine? „ȘI ce efect ar..puteă să

d

aibă ? lată „una

din multele probleme care sepot

"pune acum, , cînd
toată .!'umea se întreabă. ce.
schimbări * va aduce în viaţa, socială” ealiz
a rea,

„femeii.
Femeile au: produs: şi pănă. azi
destule

opere .
„literare, Este drept, că afară de George Sand
şi.
- mai ales de” Geoige Elliot, nici una nu s'a
idicat pe primul.

plan

al literaturii

universale. - Și.

chiar: aceste două . “temei, şi chiar George Elliot,
nu pot sta alături de geniile - înfricoşăt
oare, că
Dante, „Shakespeare, “Găethe, “Tolstoi,
etc.

- Şi poate că nici nu este posibil unei feniei să
„se ridice” pănă la gradul suprem. al creaţ
iei jite-

:
.

DUPA

RĂZBOIU
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-

rare. “Stăpinirea : atotputernică” a realităţii, acel fiat dumnezeăsc al creatorului genial, poate că
pt

întrece forţele.unzi. femer.

"Dar viaţa de pănă acum

„proprie

dezvoltarea

pentru

a femeii nu a fost
întregii -forţe de cre-

aţie, de -care' o feniee poate

-:

îi capabilă.

.

largă.a
Ținută departe de viaţa grea,: aspră,
femeia
seră,
în
luptei: pentru traiu, ţinută oarecum

lta toate insuşirilu
ica
şi dezvo
"nu-şi-ă putut fortif
lor.
"sufleteşti pănă Ia: maximul posibilităţii
Eliminaţi, “prin abstracţie, zbuciumele

„

ori com-.

lui Tol__plicaţiile vieţii lui Dante, lui Goethe ori
şi veţi
cut“.
innăs
lor
“stoiy lăsaţi-le numai geniul
proăvea, poate,; intuiţia 'operei-pe care ei ar fi

dus-o în ipoteza acelui minus 'de influenţe exer-.

. - -"” “citate asupra vieţii'lor.
amploarea, diversi=
ea,
zitat
serio
In orice" caz,
duce-o fe: tatea, complexitatea vieţii pe care vor
lor un
turii
litera
-da
vor
mâile 'în vremile ce vin,
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coeficient nebănuit.
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Adaos: ' Femeia în literatura romînă.—
.-

putea scrie un volum întreg. asupra roluSar
ui femeii în literatura. romină. - Noi vom schiţă
"aici numai subiectul cîtorva. capitole.. care ar” alcătui

acel volum. :

.
N

"Mai întăiu ar fi rolul jucat de . temei 1a începuturile culturii . rioastre.: moderne. -Se ştie « că la A

începutul. secolului trecut,

femeile au

fost.. mai

accesibile. culturii strămme decit . bărbaţii... Cind
se 'ntorc
- care

în ţară “„bonjuriştii“,: : „duelgii“, tinerii”

învăţaseră

în Franța

şi "Germania,

care-i pricepe, 'e societatia

"mediu

Ca să nu dăm decit

singurul E

|

feminină cultă.

unul din. rezultatele însem-

“uate ale acelei: comprehensiuni, vom, aminti interesul cu care societatea feminină . cultă a îmbră- a țişat cauza literaturii, populare - scoasă la. iveală ;

„=

de” Alecsandri. „O 'femee, Elena. Negri;

-_«nult

pe

tînărul: poet lă * răspîndirea

„pentru. popor. în: cercurile

a ajutat

simpatiei, . -

înalte; a căror opinie-

"<ra pe atunci determinantă în ţară. .
“Dar capitolul cel mai însemnat ar. fi, fireşte,
acela

consacrat

femeilor -scriitoare.

acestora, începînd cu

Ermiona

vind cu D-ra “Alice, Călugaru

Contribuţia

Asaki. şi, ispră-şi D-na Hortensia

Papadat-Bengescu, este impunătoare.

Şi uneori.

„a eastă' contribuţie onorează-sexul frumos.
.:
In” sîîrşit, un alt capitol dintr'un „studiu asum

=

-

.

_____ DUPĂ RAZBOIU
pra „femeii
consa. rat

|

a

în - literatura. romînă
unor

femei,

care au

avut

E

ar

putea

asupra

i IE
îi

lite-

raturii o influenţă indirectă, ca muze ale- unor
poeţi. Voim să vorbim de acele femei care “au
"inspirat pe poeţii noştri | mai însemnați.
|
Ar fi vorba aici, ca să dăm cîteva exemple,
“de Smaranda! Negri, obiectul „flacărilor“ lui Co-: *
“nach, de Elena Negri," femeia ideală cintată de Alecsandri, de blonda Veronica Micle, care a in“spirat unele poezii . ale lui Eminescu. |
- Şi

probabil, studiul

visat

de: noi, ar mai Puta

„să conţină şi alte capitole. -

„?

Nouă ni se pare că

subiectul “este . important

“şi atrăgător şi ar merita! să. fie. tratat pe “larg...

Şi cum
mei,

studiul acesta
şi cum

trăim

în.

ar

fi „o. glorificare a fe-

vremuri

feministe, acest

“ studiu ar trebui scris de o femee.
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