
  
x 

UIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE LITERE ȘI FILOSOFIE 

Pi DI i DTZ i III Dlui P. 

OVID DENSUSIANU 

€ 

ez
te

ze
zr

r=
”)

 

C
L
T
)
 

C
r
o
s
 

BE OB 
— CONTINUARE — 

SOS Dony 90436 
— JA 

1930 1931     
  

  
 



  

EISUIETECA CERTEALĂ EEE |  sucuceşi | 

  

5 i C. -V. Bucuresti 

i E | | Îi 
C20063299 

. : 

“ 
. 

- * 
” 

| 

. 
4 

. Ad 

: n Pa ii 

4 

 



| 1a mai reduse sau mat întinse... i 
- — r 7 po 

2 e d 7 n 

a e Da o pa 
- - - e pace 

. |. . a Sa „N î 
- . - - li i . - . . . PIE . ÎN E 

. 

17 XI 1930, 

  

CA 

In filologia de astăzi un termen de preat- 

lecţie este acela de comparati sn, înţelegînău-se a 

preocupările de comparare a 1imbilor pînă în do-. 

meniile cele nai îndepărtate, încît un “filolog 

r „de acum 0: sută de ani, dacă ar reînvia şi ar re- 

| veni Printre noi ar rămînea mirat de mulţimea 

de fapte + ce se consideră ca necesare” “unei cer- 

cetări mai amănunțite. Și acest filolog descura- 

| jat ntar govăt să spue că preferă să se întoar- 

„că în confortabila lui oriptă filologică, 

Comparatismul acesta pleacă “de 1a conside-.
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zăgtunt iptorioe 55 şi geografice. Caută într'ade- 

văr, să fixeze giliaţiuni,să înoiască spiritul. 

interpretărilor şi lui î se datoreşte în mare 

parte ceea 'ce s!a realt sat în filologie de cî- 

teva decenii; de la el se aşteaptă. reali sări 

în acelaşi sens chiar pentru alte ştiinţe, 

Băi stă însă şi un alt comparat sm care a- 

rs gi: e] basă 1 stozi că, însă urmăreşte ceva mei . 

mult, anume: ierarhisări, stabiliri de valori. B 

comparătismul pe care I- am aplicat» âirect sau 

inăizect, în cursul de anul recutycînă am ur- 

mărit. partea. întâia ata evoluţia asteti a 

limbei noastre. Din compararea aiteritelor
 epoci 

a veteşi t ceea ce ne: interesă în primul. rîndşa 

zeteştt anume, stabilirea de valori estetice mal 

reduse sau. mai accentuate. Acest. comparatism a- 

re 'zozui său cână se urmăreşte evoluţia esteti- 

că a unei limbi, cînă este vorba să arătăm dacă : 

> 

există ai ferenţe între epoci gi în acelaşi timp 

arată progresul care se realisează la interva 

“ 
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le mai reduse sau mat întinse, . 

Nu ne dăm seana de cele mai mul te. oii âe 

rolul pe. care-l are comparaţia în atiinţă,ân ar- 

tăyîn vieaţa ae toate zilele, 

Nu trăim prin impresii de 1B0larg+ Conpara- 

ţiile ne urmăresc incontinuu; unii nai. conşt1- 

enţi as ele.le provoacă ontaroaiţii oînt mai pu 

in 1uători în seamă la impresiile pe care le 

transmit contrastele diferitele auanepcozeza- 

ţsile ete. 

N” an înţelege oesărul, frumosul sau mora- 

„ul fără o comparaţie continuă; adevăzul pus 

| în aţa opăsului său, Zrumo sul sau moralul dea- 

Bemenea+ Dacă ar exista numei. aăevărynunat fru- 

mo 8 Şi numai moral pe Aume ș ara: fi lipsiţi de, ter- 

| “menu de comparaţte, de contrastele imprestonan- 

te care fixează tmproai11091e 1mpezesc gi în 

„ acelaşi timp dau | o. potenţare de mul te ori păre- 

rilor. 

„Dacă toţi ar spune adevărul pe lume, dacă 
z , 4
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toţi er fi înzestrăţi de natură fisicegşte,:0ri 

spiritualiceşte, atunci ntar mai impresiona nici 

. adevărul,ntei Zrumo sul ; nici alte însugiri » cum 

e inteligenţa. Ar fi foarte plictisitoarea aceas- 

tă uniformitate a unei: lumi în care impresiile 

nui ar pleca de la un extrem la altul. Câte  im- 

presii: s! ar putea înlătura, după cum eltele ar 

putea să fie. întărttesdacă, mereu am căuta să în- 

„4elegen rostul comparai i10.0htar, pentru uni- 

verai tate,de exemplu: dacă D-voastră. aţi face 

__o comparaţie de ceea ce este înfăţişarea clăâi- 

„Trei universitare actuale faţă de ceea ce era 

aţi vedea un strigător contrast, Această compa- 

raţie vtar. arăta că multe ar putea fi înlătura 

„. tesdacă. toi. em fi mai mult porniţi spre compa- 

-. vaţie. Universitatea veche dasă nu era un. -monu- 

ment. de arhitectură de proporţiile acesteia, a- 

vea totuşi o linie,o armonie pe care astăzi oâ- 

neva nu mai poate să o regăsească la clădirea 

actuală, .  
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“: "Dacă 'este vorba de -estâtică,să zicomparhi- 

+ecturală,să .nu uităr-ceea: ce.se “confundă..:sau 

ceea ce: selicsză pentru unit dini:noi.- prasenţa 

d arhitectonică e: unii rersi'tăţeii că 'ar: fi: ceva 

“nou'faţă de ceesi:ce eva; vechi. Nu. tot-ceea, ce e . 

'nouşe totdeauna ootetic.Dacă :este: vorba. de -im- 

presi 1 universitaresă trectza mai departe să, - 

: ne' convîngem mat malt-de rolul: noutăţei din punct 

de vedere estetic;1uână szemple âin cvoluţiă es- 

“etică a limiei noastre == când, vom ajunge.» în- 

“speotal, la: măni festaţiile conta poranes -" 

„Revenina: la votul comparăţ, i t107 - ca basă 

a valorificărilor esteticeșne' aducem: eminte cun 

“anul: trecut” tocmai - din uceastă slăturare, a ze- 

legit ceea ce era ca raoteristic pentru o epocă, 

în plus faţă de o epocă :mat mult sau mai puţin 

apropiată. Mumai proceăînd: istoriceşte gi recur- 

gînd. continuu 1a;:conparaţii „putem. să înţelegen - 

mai “bine ce înseamnă transformările - estetice 

“ -“cîna este vorba de evoluţia unei Limbi,



Din cursul de anul trecut zeteşea încă 0 

constatare care are valoarea ei, şi anume: pro- 
Pana 

gresul, în ceea ce priveşte estetisarea; merge 

de “Ja concret la mat puţin coneret; La îbstract | 

e 

şi chiar la un Summura ăe abstract, de “malte ozi, 

    

Am ăzutyăe exemplu, cum prosatorii noştri 

cei dintâi „chiar atunci cînă reuşesc să stili= 

seze mai bine povestirile sau desorterile lor; 

pleacă de la fapte foarte conorete.Chiar  com- 

paraţiile aparţin domeniului curent de lucruri 

“ “somune așa cum se găsesc şi. în vorba unui gă- 

ran sau în literatura noastră “populară. Pot să 

fie expresive aceste impresii, „incontestabil, în- 

“să ele pleacă de la ceva concret imeâtat» ceea - 

ce este toonai caracteristica vorvirei Bau ex- 

prinăzei 11 teraturei nu mult evoluate. 

Și ca gă ne convingem ce înseamnă de fapt» 

progresul estetţioycînă se trece de la concret - 

la o atenuare a lui pînă 1a abstract,să ne 0- 

5 prim la un singur exenpluşun singur cuvînt e-  



| 10quent în telul lui. Ce constatăm din înţelesu- 

rile lui; âin ceea ce este al semanti smului , a- 

tinge aspecte estetice,care 3? ar putea aplica 

şi la literatura evoluată. Un cuvînt „care de 

altminteri chiar la'origine are ceva poetic, în 

legătură. însă,cu ceva concrete A â 4 a e un cu=" 

Vântpare ne , face impresia că trebue să expri- 

me o atmosferă ăe poeste chiar în înţelesul lui | 

| primorătale O spunem aceasta fără să facem sim- 

boli sm ae sunete, fără să  stabizim raporturi fa- 

tiătce între înţelesul, acestui cuvânt şi -aspec- 

| tul ui fixat ae sunete, 

Mă voi opri puţin asupra etimologiei ai, 

pentru că aceasta va înlesnit să arate justeţea 

obaezvaţi110z pe care „ae voi face în legătură 

cu acest cuvânţ: „5 

| S'au dat două explicaţii dintre. care ezed. 

că una este cea prefezabilă. în atoţionazul A 

cademiei a d u i a, provinctalism . din Arâeal a- 

re. sensul de "a mângssahdertrat din ADĂLARI,
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aeci de 1a ideea de "a atinge". de "a linguşi!, 

„De la această idee pînă la înţelesul de astăzi 

însă,este o etapă semantică; şi apoi fonetis- 

mul se opune cu desăvîrşire, 

ŞI. atunci, rămînen la explicaţia cealaltă: 

avem compusul AD+ÎLIA din latină, ILIA însen- | 

na Wpartea de mijloc" "torace", "pîntecen. Putem 

avea deci sensul, de na: duce aerul spre 'toraden, 

"a respiran, 

Aa insistat asupra etimologiei acestui cu= 

„Nînt, pentrui'că. dacă plecăm de îa etimologia din 

urmă sensul lui a fost foarte concret la origine, 

„pe, când dacă ara admite pe ADULARI am. avea 0 ex- 

 plicaţie abstractă de la: început. 

Rămânând, prin urmare, la explicaţia p pe care 

o împărtăşesc, a diaree a aavut un sens - cît 

„se poate -de concret : în legătură, cu vieaţa fisi- 

că. Sensul de "a respira! îl aven şi 'la Aromîni 

(adiviart). | 

„Sta aplicat apoi -şi la suflarea vîntului, .  



ll 

„Când se vorbeşte de adier e este desigur - 

“ceva poetic ce se desprinde din acest :cuvînt,. 

însă el este susceptibil de abstractisare, In 

sensul acesta mai abstract 1-a întrebuințat, şi 

Eminescu: tun tînăr glas. de copilă adia 0 ugoa- 

ră rugtictunet. A a a i a.0 uşoară rugăciune ne 

duce încă! mai, departe decât ad'ierea. Vân= 

tului care rămîne cu substrat concret, 

„Odată ce cuvântul acesta este transpus în 

at cerosasoctat de stări sufleteşti ,este abs- 

tractisat şi cîştigă incontestabil ca. aureodlă 

poetică. într! adevăr; „cu .6ât „plecăn.mai mult 

de la concret. spre abstract cu atît ajungem la 

un „plus de poesie şi aceasta nu numai. în. ceea 

ce priveşte. cuvintele sau: grupurile de cuvinte, 

ci şi în ceea ce ajută. mult la poetisarea expri- 

mărei, în versificaţie adică, Versificaţia simplă 

axe un substrat foarte concret,întîi oriă faptul 

că a fost aşociată cu jocul şi cu musica... 

De aceea versurile .prinitive,versurile din



12 

poesia noastră: populară deasemenea,au ceva din 

cadenţa. jocului 'sau din cadenţa cântecelor cu 

o structură relativ. simplă. Ele pleacă de.la ce- : 

va foarte concret; de la ceva foarte real al i 

nei stări de evoluţie artistică rămasă mat în 

armă. Cu cât versul evoluează ou atîta lasă în 

urmă residuri prea concrete;prea materiale şi 

se abstractisează din ce -în ce mai mult, | 

| | Versul modern şi versurile nouă de tot au 

în toată factura lor, în afară de ceea ce este 

ca imagini ca atmosferă sufletească, în “ritmul 

107, au ceva de abstractisare.Dacă cineva, . s!ar 

încumeta să . trenspue ritmuri moderne. de. astăzi 

în versuri primitive nu ar reuşi, pentru că dan- 

"su este ceva: conozeţ şi limitat în resursele. 

lui; n? ar putea să urmărească toate volutele, 

teate nuanțele care reies din versificaţia Mo, 

 aernă. | | 
e - 

Deci eatetisare în progres răteă accentua- 
4 Da 

rea, procesului de abatzacti sat, nu “putem _Con- 
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cepe. 

Paralel cu aceasta e interesant ceea, ce 

constatăn în evoluţia cuvintelor ce vin să ae- 

stgnieze în diferite 1 îmbi noţiunea de frumos. 

Dacă ne referim la trei „patru limbi indo= euro- 

pene ,'vom constata că noţiunea de frumos deri- 

vă de obicei âin ceva colieret. Se explică aceas- 

ta prin faptul că la cei primitivi frumuseţea 

a fost asociată de anumite noţiuni: de culoare; N 

- de sănătate ete, Rusescul cras n 4 însemnă 

Şi. "rogun şi "Prumost, Dacă urmăm etimologi- 

ceşte. această formă;observăm că în mai multe. 

limbi slave are aceste două accepţiunt. Asocierea 

aceasta e. uşor de explicat, cei primitivi au un 

cult pentru culoarea roşteype care o consideră. 

cea mai frumoasă. 
7 

Uneori altceva! a hotărit—plecână tot de i 

la aspecte coloristice—termenul pentru ojiu- 

7 

= 

Zentzu oanenii primitivi înpestriţezea « es- -
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te gi astăzi ceva deosebit impresionant şi ast- 

fel observăm cum în unele limbi noţiunea de fru- 

mos derivă din această noţiune de 'împestriţat, 

Ca să mă refer la un cuvânt latin— fără 

să avem siguranţa deplină—ar fi să amintesc pe 

PULCHER, care e “pus în legătură cu grecescul Meţ- 

Ttros , însemnând 1a origine "pestriţi, 

Limba latină este interesantă ca termino- 

logie estetică pentru că în afară de PULCHER ne - 

"dă vre-o două alte cuvinte,care arată o evolua- 

re;6 ducere mai departe a ceea ce constata med, : 

înainte.Astfel este cunoscut derivatul FORIOSUS 

care a dat pe al nostru "frumos. FORLOSUS plea- 

că şi el de la ceva concret; însă de 1a ceva. mai. 

puţin. concret decît. PULCHER. FORHOSUS a impresi- 

onat prin faptul că se presenta ca o “formă plă- 

_cută.Noţitunea de formă, oricât ar fi de concretă, 

duce: şi spre ceva abatract; încît PORHOSUS ea 

derivat din FORMA este abstract faţă de PULCHER, 

Mai abstract este un alt cuvînt tot pentru - 
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noţiunea âe frumos,anume acela care a avut no- 

rocul să se fixeze în majoritatea limbilor ro- 

mantce: BELLUS. Originea lui este întrucâtva 

NE a au PER AN AI 
controversată; este pus în legatura cu BENE,ca- 

re stă în raport cu BĂNUS. Prin urmarea £i d 

deea morală asociată cu o idee 'estetică.Proce- |“ 

sul acesta semantic ÎI găsin destul “de-des în 

istoria unei limbi.Ceea ce s'a părut bun a fost 

considerat şi ca frumose | 

* In orice cas;dâcă rămînem la această ex- 

plicaţie dată lui BELLUS, el se reazeră pe un: 

fond şi mai abstract decît FORMOSUS. - | 

_ Am aveasprin urmare în vocabularul latin 

__aceste trei cuvinte pentru noţiunea de frumos: 

unul :-cu fond. foarte: concret, al aoilea inter- - 

mediar şi al treilea cu fond abstract, . 

Dacă. ar fi. vorba să plasăm ozonoiogiceşte, 

aceste forme ne întrebăm dacă nu cumva PULCHER 

„nta fost expresia cea mat veche "la Latini. peni- dă 

tru noţiunea ds frumos,pe cînd PORIOSUS ar fi: !
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venit pe: urmă, iar BELLUS ca expresie mai abs- 

tractăymai tîrziu pentru aceeaşi noi,iune, 

„Revenind la ceea ce va fi obiectul cursu- 

lui de luni gi ajungână la epoca de care ne 

vom ocupayaăică de la 1830,von vedea că de fapte 

constatările “anterioare în acest seria, cu privi- 

re la progresul pe calea abatraotisărei „nu merg 

decât aocentuîndu- se.1830 este o dată care în- 

_seamnă mult în literatura noastră paralel cu ex=' 

primarea estetică în evoluţia estetică a vorbi- 

rei, Ceea ce se reali.sase între 1800 gi 1830 ră- 

mîne mult în urmă faţă de ceea ce sta reali sat 

âe 1a 1830, * | | 

Se poate însă spune să'a fost o revoluţie 

în exprimarea nbastră ? Termenul de revoluţie 

este susceptibil de multe interpretări.De mul. 

te orisprin! el: 'se înţelege o schimbare mai a0= 
= 

centuiată. Dacă ne referim însă, na sensul mai ex- 

presiv şi imitat, revoluţia se produce printre 

isbuonire' "socială, Poate să fie zevoluţiopineen- 

-  
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testabil,şi în ştiinţă alături de revoluţii so- 

ciale, însă cu nuanţări, De multe ori revoluțiile 

în gttinţă sunt relative, Depinde de ce se revo- 

1uţioncază: In ştiinţă, de exonplusa fost desigur 

o evoluţie ș aplicarea puterei vaporilor şi în 

urmă aviația, Aceasta a imprestonat pe toţi pen- 

„tru că nu era. gtiinţă abstractă ot era tehnică 

Poate totuşi „să tie o noutate gtiinţitică, 

„ce vine să revoluţioneze “teorii aa cate aceeaşi 

revozuţie care se proăuce. 

Cîţi ştiu-de radiu,cu toate că raâtul a re- 

vozuţionat funăamental teoriile ? Cînd aplicăzi= 

le zadiului vor ajunge să se extindăsce va pu- 

vea spune că întradevăr, se resinte revoluția i 

nei asemenea noutăţi ştiinţifice, - 

Dacă este vorba acum să adma ten tevoluţia 

exprimăret, la noi sau- în “alte părţi „în legătură 

cu Jitezaturasnu ştiu dacă tezmenul poate să fie 

întrebuințat, ALtceva este o » revoluţie, soezală, 

  

Oe enma " 

Evoluţia. estetică a 1 smbei. române, Yaao+2  
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“şi altceva sii prefacerile care se efectuiază 

- când “este vorba de! exprimăre în vorbire sau în 

.. : îl 
ep 

scris. | 

u Revoluţi 116 s6tiale iîiseannă “schimbări 'a- 

aînci de raporturi, ridicări de: elemente care au 

' stat în urbră,priiă uihare 0 perturbare cu efec- 

ze foarte. visibile,Nu dispare trecutul nictoda- 

4ă,desigur; “aceasta este o imposibilitate. To- 

tuş» ein trecut iămîne puţin Şi ce rămîne este 

“nvantat după caracterul pe care îl au revoluţi- 

“4le sociale, a Da 

“Dacă: ne “xeferir la vorbireyatunci. nu putem 

găsi acseaşi perturbare ca întrto revoluţie 80- 

- ctală. Inainte de. toatecuvintele nu 'se-'pot de- 

-  capita.Cuvintele sînt mai conservative. Nu pot 

fi înlocuite întrio'zi„Pătrună unele, îşi fac un 

stagtujaşteaptă pînă cână- sînt acceptate de mul- 

time. 0 brusaare ca în sensul revoluțiilor soci- 

ale : nu există,pentru că limba este fatal ' con= 

servativă; dacă în cîteva luni star aduce .o 

 



perturbare adîncă„atunci înţelegerea între unii: 

şi alţii,ar deveni dacă nu imposibilă, în orice 

_caa foarte gravă... 

In ceea ce priveşte. limbaj tradiţia are o 

putere chiar atunci. cînd se fac unele salturi» 

acestea nu sînt aşa de bruscate ca în revoluţi- 

ile. sociale, Sînt simple pretacezi, adaptărie Şi 

totuşi, se poate vorbi de revoluţie şi cînd es- 

te vorba de limbă: o revoluţie poate să sie 

schimbarea ortografiet, schimbarea 21 fabetului, 

„mai ales. Cînă noi am trecut de la alfabetul cî- 

rilic la alfabetul latin 35! a produs incontesta- | 

bilso. revoluiie,o bruscares A zost însăso revo- 

luţie de suprafaţă, . | | 

Ar fi 0. zevoluţie în exprimăre dacă. „pro- 

punerile D- lui Harinetii ar fi câştigat adepţi. 

DI Marinetti a fost astă primăvară la Bucureşti - 

şi a expus teoriile sale reduse acum, —a1.tă da- 

su 

„ta nai înarăzneţe-în orice cas idei din care- Şi 

făcuse un crez, Toată sinteza veche” trebue lăsa-
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tă 1a, o parte şi introdusă o sintaxă nouăy spu- 

pe D-8&: . | | | 

| Este însăso imposibilitate introducerea u- 

nor asemenea schinibărie | 

Revenind la ceea ce sta întâmplat la noi 

la schinbarea “oi stemului de scriere,trebue să 

recunoaştem că a fost într'adevărso o perturbare» 

Revoluţia seri sului & lăsat repercusiuni „pentru 

că într? adevărsce înseamnă âe 50 de ani „atîtea 

lupte în jurul sistemului ortografic ? 

“a” suspinat generaţiile din Ardeal în tim- 

pui uptelor pentru 1 atinism şi au luptat mai 

ales. că să scăpăn de cirilice, şi. când am avut 

ceea ce doream,alfabetul latinsam început să ne 

certăm şi em ajuns 1a.0 aăevărată anarhie a seri- 

sului nostru. Mi 

| Am avut o revoluţie» însă cu o distincţie, 

Soctoaseta are j cum se gtte,continui 'con= 

taote cu 1ingui sticgspentru că este. „cunoscut că 

"vorbirea stă în strânsă dJegătură cu stările s0- ..  



  

21 

ciale dintr'un loc şi dintrtun moment dat. Vor- 

birea prin ea însăşi. este o manifestare socia- 

aă, | | 
Dacă aămi tem însă, acest punct raportul fi- 

resc între ce este social şi ce este al mani- 

festărilor de exprimare nu înseamnă că tot ce 

este a1 sociologiei se regăseşte în 1inguistică, 

 mocmai exemplul din urnă arată bine că tre- 

bue să lăsăm unele apropleri forţate.Revoluţie | 

în vieaţa socială,da; în 1ingui sti că, nu. u+ In ceea 

ce: priveşte exprimarea,nu ș poate să spună cineva. 

că întrtun anumit noment, sta petzecut + o zevolu- 

ţie. Sînt mul. te 1uozuri ata trecut care se conti- 

nuă.E .o tradiţie care se opune salturilor brus- 

, cate,-



DA XI 1930. 

Dacă exprimarea literară arată la noi pî- 

“dă : ia 1830 prezaceri însemnate, aceasta nu  în- 

seamă 4 de fapt, o revoluţie, An arătat cum tre- 

"bue înţeles acest cuvînt. | o 

“Inainte însă de a vedea în ce consistă a- 

ceastă prefacere,rămîne încă un punct, care es- 

te tot în litigtujcînă ge urmăreşte desvolta- 

rea li teraturei. noastre şi anume fixarea -epo- 

cilor pe care le putem distinge sub acest ra- 

| port. Dl Sextil Puşcariu âistinge o primă epo- 

că epoca veche; aceea: care. vine pînă . „1a sfîr-  



  

şi tul secolului al XVIII- -lea şi pe urmă, epoca. 

nouă.Epoca nouă este un termen care dă loc la, 

interpretări foarte elastice,pentru că se poa- 

te să, fie, ceva mai puţin nou,mai nou; de tot: 

nou. Şi dacă înţelegen epoca nouă de la 1760, 

cea de astăzi . este mai nouă desigur. A treia e- 

pocă, pe care o -zâmite Di Puşcariu este cea mo- : 

dernă. Modern parcă ar fi de preferat faţă de 

nouă, In orice cas,apropierea aceasta şi. sucoe- 

stunea mai ales cum o admite DI. Puşcariu. nu mi 

se pare deloc justificată şi cu atit mai mult 

mi. se pare că nu se poate vorbi. ae această e- 

pocă modernă pentru că, într'adevăr,D-sa spune, 

"că epoca modernă - începe de la întemeierea Ro- 

nîntei, „unite, Prin + urare epoca nouă ar mexge 

de. 1a Scoala, 1atinistă pînă la 1860, când înce-: 

pepună D-sayepoca modernă, Bate o „confusiesşi 

după mine. destul de gravăsa tepteloz politice. N 
a : a 

: a 1iterarespentru , că ăivistunile. din, istoria | 

politică nu. pot să ete aplicate în istoria 142
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terarăaltu puten împărți desvoa tările Ji teratu- 

xei noastre, âupă evenimentele istorice şi mai 

ales: după zevoluţit sau după războiul indepen- 

âenţet. or: „dacă ar i vorba să procedăn aga a- 

tunei ai putea să. distingem o epocă 11 terară 

şi. ae la 1821 pînă la  indepenâenţăe 
Revoluţia 

de la 1848 aeaseneni „nu poate să fie capitol 

nou în 1stoste literat
ure. mat aşa şi cu -epo= 

ca cânt să ae pi Pugoariu„Un
irea principatelo

r. 

Mai depazrtesca vltin
ă epocă„Dl Puşcariu aântte 

| pe cea contenporană„caz
e merge de la unirea tu 

turoz Românilor până. acuneprtn 
urmare dela răz- 

dotul ce] mare pînă în present. „De. ce 2 Nu văa 

motivul ain care să zesulte că: epoca contempo- 

„zenă. în 1steratură ar însemna epoca de la 1916 

, sau 1924, dacă am îngloba şi perioada neutrali- 

. tăţei „pînă acum, întzucst 15 anis de atunci» au 

- schimbat atât Literatura noastră încât să se 

„poată vorbi de '0 epocă contemporană 
întenetată 

absolut pe evenimente care nu au nici 'o “1egătu- 
să  
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ră şi not o repercusiune ou cele ce sînt; “ale 

vieţei literare. Dedceea,repet,nu trebue contun- 

date epocile de desvoltare politică cu epocile 

de desvoltare literară. Unde începe un moment 14-. 

"terar,o epocă literară, s6 poate să jiu “îiceagă. - 

„un moment politic sau inverasunde .sfirgeşte o 

“asrectivă literară nu sfîrgeşte o directivă po- 

atică, Directivele li teraturei contemporane au 

| pornit de acum douăzeci, treizeci ae ani, Și, de 

altfel, an fi avut ultra-modezni sn şi dacă nu ar 

fi fost războiul, | 

Prin urmarepeste absolut i neîntemeiat ză 

adn tem. acele epoci cum le aămite Dl Puşcariu. 

Literatura modernă este representată de > dpoca, 

începînă ae la 1780 cînd se introduce | “un spirit 

nou prin Scoala latimistă, Prin epocă cânteripo- 

„rană star înţelege cei douăzeci treizeci ae ani 

mai aproptaţi de noi, | m 

Dacă aceasta estesczed,justificare împăie- 

virei pe care o admit, să ne înţelegem asupra
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eului cum se desprind anumite preocupaţiual, 

isupra, felului, cum continuă o parte. din spiri- 

tul: care se nani festase- pe la sfâzgi tul ,secâlu- 

lut al XVIII-lea. şi::pe la începutul „secolului 

a). XIX- -leayaşă. Cum : I- am caracterisat,. în. cursul . EI 

de anul trecut. Ne „găsim în faţa.unei.. complexi- 

tă: ae manifestări mul t mai multiple decât au 

fost în perioada imediat anterioară. Să. ne înţe- 

le gem mai ales. asupra felului cum se aesprină 

anumite preocupaţiuni, care deodată, găsesc un - 

„hotar faţă de ceea ce fusese înainte şi ceeace . 

în parte... se. continua, 

. Desigursar fi de „relevat mul te caracteris- 

ici, ae aceştei epoci. de la 1830, însă. mi se... 

pare că în primul rînd, se desprind. . două aspec-. 

te; care. notărăso precis caracterile acestei e- 

poi. Creâyanume că. epoca. aceasta; poate fi nuni- 

tă o epocă de didactism şi în „acelaşi timp . de,. 

exuberanţă.Este,.0 asociere care se pare foarte 

bizară fort atăpitotugi cred că într!'adevăr.. co- 
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respunde reali tăţilor caracterizînd 0 seară din... 

înfăţi gările mi şcărei literaremişcărei cul tu=.. 

rale de la noi în -acel moment.Didactismul a;fă-. . 

cut făcut foarte mult în această perioadă, :pen-.: 

tru că. se întemetase pe faptul că. a trebuit să... 

luăm abecedarul. culturei în multe privințesfi-: 

inăcă 'eram rămaşi în.urnă în atîtea şi atitea... ; 

direcţiuni. In afară de .ceea ce era al şcoalei cu: 

Gheorghe Lazăr,Eltade Rădulescu şi alţi i,era.ce- 

va care în sufletul tuturor se simţea ca o 1a- 

cună şi atunci sta făcut -didactisn în afară de 

şcoală adică a apărut cîte-o carte, câte un: zi- 

ar; câte. -O preocupare “1iterară,cul turelă deşi şi 

. acestea. toate erau foarte înapoiate Şi aveau 'de.. 

mul te. ori. ceva medieval, fiinăcă. veneau să spună. 

compatrioţi107 de la noi lucruri „arhi-stiuie, 

- pe de altă parte, ezuperanţa sufletească era: 

explicabil să - se manifeste atunci „prin faptul că. 

:se întemetăâse- acest curent âupă prefacerile a-.. 

propiate causată de 1uptele din vieaţa. noâstră
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politică,lupte care da început au. avut repercu- 

siuni în această direcţie. Această apropiere îşi 

are. rostul ei prin faptul că în urma luptelor 

politice a început emanciparea sufletelor de 0- 

rientali'sn, înicepen să 'avem mai mult simt arti s- 

tic şi mai ales, ceea ce e cu deosebire impor 

ant, am început să afirnăn menifestări 5 aufle- 

teşti 'mult deosebite de cele ce fuseseră înaîn-: 

te,de ceea ce a fost şi de ceea ce-a adus idea. 

laţini stă, 

Ce înseamnă însă, două curente de felul a- 

cesta: didactisn şi exuberanţă. ?£E ceva care du- 

ce la mul tă incdherenţă.Deaceeă 14teratura noas- 

tră,ca tot ce este a1 poporului pe la 1830, ve- 

- dem că presintă tot felul de lucrări elementare 

foarte natve,copilăreşti. de tot,alături de “al- 

- 4dle de un mare curaj.La 1830,la noi;ezra un în- 

ceput'de cultură şi mai ales din causa aceasta 

erau acele două curente, 

-  Deaceea şi în poesie se jeae această ctoc- | 
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nire,această inegalitate,se văd, lucrări .  ca- 

„ze pe istoricul literar pot şă-l amuze -de mul- 

te ori,fiinâcă aproape întotdeauna. au 'o. parte 

picantă,dar în acelaşi timp duc la constatarea 

că e o cultură care. nu este întemetată,luptînă 

cu anumite govăiri, 

Exuberanţa este totdeauna legată de o anu- 

“mită încredere, Această încredere dacă este os- 

tentativă,poate. Fi antipatică dar,dacă este mai 

discretă e simpatică, Această exuberenţă,la noi, 

porneşte în parte de la contactul cu cul tura la- 

tină;adică. cu ideea latină,aşa cum au înţeles-o 

„cei din Scoala latinistă, 

“Prin urmare,ceea'ce a contribuit,ceea ce 

a venit ca o relatinisare sub influenţa. france- 

să, am maj spus-o şi alte ori,îmi pare: absolut 

justificat, Am arătat,prin apropiere şi contrast, 

anii trecut şi nu voi mai reveniscare a fost 

" fundamentala lacună în direcţia ardeleană, Ară- 

- vasem o lipsă de orizont extraordinară, o lipsă
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„de perspectivă literară cînd ar fi trebuit să 

fie o refacere întreagă a culturei noastre. In- 

fluenţa francesă a putut să dea cu totul alte 

resultate, fiindcă a venit foarte discretă,ain 

vagi impresiuni: şi pe urmă a atins de aproape 

toată vieaţa noastră, Se întîmpla ca uneori să. 

pună cineva mîna pe o carte francesă fără ca 

să se mai întrebe dacă are sau nu valoare şi o 

_traducea pur şi simplu, Teneau trupe de teatru 

francese Ja Bucureşti. Ce valoare aveau aceste 

trupe,nimeni nu se întreba, însă lumea nu se în- 

teresa de piesele care se dădeau. „de multe ori 

nici chiar de actori, ci numai ce faptul că se 

auzia Tranţuze şte. La ceatru, în toate locurile 

unde erau intruniţi unii cu. pretenţiuni de cul- 

tură, se auzia vorbindu-se franţuzeşte, această 

1tmbă apuseană privilegiată la noi. Aşa. încît în 

douătrei decenii,pe ;dizerite căi ba cu .tradu- . 

ceri la întîmplare,ba cu ceea- ce impresiona la! 

-teatru,ba cu ceea ce era conversaţia de fiecare ..
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zi prin icercurile! ae 'sus,ă pătruns inrluenţa - 

trancesă. la noi, Spiritul rrances a pătrâns "Ta 

'noi' pe: toate că1ie mult mai dacâebit de ceea 

ce a fost influenţa latinigtilor care fiind nw 

mat istorici sau filologi îtau atins vieaţa 

“noastră. sub toate aspoctele,Latini smul 'în apus, 

“în secolul al XV-lea, al XVI-lea'a jrins atît ce 

mil tpentru că n'a fost numai operă de eruăiţie, 

“ci a atins manifestările artistice,a atins ” vi- 

eaţaynoravurile jmoda, în sfârşit amănunte. air ca. 

le mat cotiătena, Atunci înţelegem mai bine de 

ce “influenţa francesă a reugit. să prindă. mult 

mai bine. decît cea latin istă;. înfăţişarea sub 

care. se presenta influenţa. franceză avea tot. ce- 

- ea ce: lipsise în: încercările 1 atinisatoăre. ale 

Ardelenilor. Si să nu uităm un lucru: tot:ce se 

„porunceşte,tot ce este capitol de doctrină “nu 

prinde uşor; munca de frică este murică de sclav, 

Tot aşa,lucrurile- care“ sînt poruindite, îrîmbta- 

te în fiecară zi,iripise într'un fel său altul,
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obosesc sufletul şi rămîn la jună tate de drume 

ceea ce prinde mai uşor este ceea ce se insi=- 

nuează ceea ce se introduce discret,pînă cînd 

într? o.zi cineva se simte în faţa âscendentu- 

1ut. puternic pe care îl arepsă ziceri în casul 

nostruș0 anumi tă. cultură, o anunt tă, manifestare. 

| inţelegen. atunci ce sta petrecut în cul- 

tura noastră, în literatura noastră, de o. sută 

de ant încoace, Au fost atâţia aoctztnari ai in- 

muenţei. germane. Au fost. şi în învăţămînt unii 

care au voit să, impue ceea ce este al culturei 

| germane; însă nu a. prins atît cât . ar fi vrut a- 

ceştia, Ceea ce a fost a influenţei francese, | 

n! ta „găsit at îţia doctrinari; dar a prins. pen- 

tru că pe la 1850 nu veni se nimeni. să predice 

gi să impună inziuenţa francesă; nu se ţineau 

preâioi. sistematice. A mer8 curentul natural de 

la sine,ajutat, numai. de. ceea ce „este . înstinc- 

î.3 

tiv al simţănintelor noastre. 

Mai este un contrast eloquent. pe care îl 

  

 



  

putem observa între: influenţa francesă n 

fiuenţa 1telsană, Intre 1820 gi 1870 si "au scris 

pagini de doctrină în favoarea une: culitari, i 

Mei pentru pranţa nu s! a scris aşa cun ascris. 

Heliade pentru Italienisarea 11mbei noastre: şi 

pentru apropiezea de 1iteratura italiană. Dar 

nu sta ales. lunea cu nimiosaseât. cu un pltciis, 

cui tot apostolatul: lui, cu toate. că mergea "sa 

egida Latinstăţei. „citira 4 ttaliană ia not nu -a 

| putut să pătrundă cum a sătruns cu tura france- 

să.Dacă cineva voia să vranucă din italiană, '0 

tăcea.Dar nu era, cineva care. să vină cu elemen- 

te a din stra influenţei. 14 Ltal tenc, oravurile ve- 

nec din pranţa şi nu veneau din Italia. Prin ur- 

mare nu exi stase o posibilitate c care să a fa- 

vozi sat  inziuânţa italiană, cura a existat curen- 

cu care a favori sat influenţa francesă, şi a 

tunci nu s'a, putut compara aportul italian: cu “a- 

portul Erancea, | | 

Oe Densustanu- 
“Evoluţia estetică aL nibeă române. Pasc.3-
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“ Drivină în felul acesta literatura ae 1a 

1830 şi de mat târziu, înţelegeri ce a fost acel 

moment în 1 storia noastră litesară: anunţarea 

unei. mari schimbări sufleteşti gi în acelaşi 

timpyceva de 1ncohexenţă, de lipsă de acord în- 

tre ceea ce era al didactismului şi al "exube- 

ranţei. Romantismul a avut . un dar: 'extraozăinăe 

de cucerire a sufletelor. Şi la îoi a coinctăzt 
- > 

manifestarea romariti.că cu  deşteptarea noastră 

st de atei. a i venit + ceea ce "este atît de carac- 

„tezistic î în n atâtea” manifestații ae da noi, Cla- 

sioismul a rămas mai în urmă şi era fatal” 

ete agasRomanticii veneau cu un suflet mai. Pe 

„ziua să fie înţeles ae cei ae la Doi, cu ari- 

'gore Mexanăzescu, Ioan Heliade păaulescu, sufle- 

tele noastre tar st: au înareptat spre a1astcin, 

Am fost Lotăeauna de părerea că “alături ac. ro 

manti. sm să se îndrepte la noi poesia 3 one 

_ceva aparţinînd tradiţiei clasice, însă numai 

clasicism să se fi făcut la noisar £i fost un  



“potrivit mai ales cu ceea ce este 1irte în ae 

-95 „az 

anaciironi sn în. epoca romantică, La nu sf ar fi. 

rea Romînului, „ 

. Dar pe 1îngă, această ni şeare romantică mai _ 

era ceva care era proprtu celor de pe. 1a 1830. 

Erau suflete poetice, imcontestabtă „pentru că, | 

nu se: poate înţelege exiberanţa şi expanstyi ta- 

tea. zără câteva grăunțe de pogste«De vreo “cângt- 

zeci de ani există pzejuaecata că poesia a de- 

căzut din. causa ştiinţei gi în urmă . 3! a revenit 

asupra. acestei idei, spunindu- se' că poesia, a mu- 

rit din. causa războiului şi din causa preocupă. 

rilor materiale. o constatare dureroasă "că 85. 

tăzi nu se mai. pasionează tineretul pentru poe- 

s1e,pentru tteratura aceasta de imaginaţie,ci 

predilecţia nerge spre descrieri de călătorii, 

spre romane de detectiviromâne cu pirați ete, 
? 

Poesia. nu este ca 0 haină de servitor de: gală pe 

„ care 0 înbzaci la anumite 'ocastuni; dacă cineva 

nu are > poesie într! o ) direcţie, nu o va avea “nici
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în alta,Nu va putea să. se exprime frumoglite- 

„xaronu va înţelege. frumosul nici în alte mani- 

festări şi va rămîne cu 1 acune sufleteşti cun 

este casul acelora care sînt absolut refractari 

oricăror manifestări poetice, 

Dacă într” adevăr există manifestări mai a- 

lese- ale sugletului prin poeste, se vede că bo- 

găţia incontestabilă pe care o neceaită. aseme- 

„nea. manifestări era rămasă. în urmă pe 1a 1830, 

prin faptul că posibilitatea de exprimare era 

 xedusă. Totuşi, vedem pe mulţi că votau să - spu- 

„nă mai bine, într!o tă. formă 'ceea ce simțeau 

în sufletul lor, însă forma nu= 4 ajuta. 

ai La Heliade Rădulescu . si. la Cârlova vom 

găsi mul te inegalităţi în exprimare de care ne 

„vom ocupa lecţiunea. vii toare„Deaceea putem spu- 

ne că în perioada de la 1830 - _1860,sufleteşte 

„eram mult superiori “faţă de ceea ce este al ex- 

| primăret, ” 

In literatură înairităm mult în cîteva de- 

  

 



si: 

cenif cu sufletul, Însă luptăm greu cu: perfec-. 

jionarea stilului, ici se petrece un cas toc= 

mai contrar cu ceea ce s!a întâmplat în. Ansti- 

tuţiunile noastre, unde a fost. mai. la înălţime 

corna decît sufletul „unde sta avut în vedere 

mai mult Organi sarea de fas aăă, 

Su
p
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Oricîte contraste şi oricâte 1ncoherenţe 

arată epoca de 1a 1830,ea se desprinde  lumi- 

noasă plină de elemente cu bogăţie sufleteas- 

că şi cu aspizaţtuni continui, | 

| Cel dintii interpret al. acestei aspiraţi- 

unt este dest guz, în poeste»Vastle Cîrlova. El 

na vine vi jeltos,vestină mari prefaceri în 1i- 

tezatura : noastră, Era un suflet: discret şi în 

cele! ce serie si vorbeşte are ceva de copil ca- 

re tresare na noutăţi nebănuite de alţii; în a- 

celași imp aăuce 0 notă impresionantă de vis; 

    

 



de nostalgie. După ce au apărut. în Curierul ra- 

mînesc primele lui versuri sta văzut. revelaţia 

unui suflet întradevăr vestitor de vreme nouă 

în literatura noastză.Sta recunoscut întotdea-- 

„una acest merit operei lut Cîrlova,totuşi' nu 

fără excepţii e„Hatorescu. i-a âdspreţuit operas - 

cît de redusă a fost; în două rînduri din Cri - 

ici spune: "Cîrlova nu. poate să fie imitat de 

nimeni, pentru că nici n'a fost. citit”,Eminescu 

îl aminteşte totuşi, în Epigonii. ca pe cel ain- 

ti care . aduce suflet. nou. în poesia, noaatră. 

Cîrlova, prin ceea ce. era şi al firei. nout în 

poesie;,se arată de Ia început, cu acea plenitu- 

dinescare, anunţă mai nulte care înseamnă ur rin 

în poesia noastră pe care nu- -1 întianisen până 

atunci» Dacă . ar fi să facen 0 comparaţie înţre 

ceea ce dăduse Budai Deleanu şi ceea ce ne adu- 

ce Cârlovayorieît am recunoaşte merite lui Bu-. | 

dai Deleanu,trebye să recunoaşten mal, multe me- 

zite şi cu. mat multă dreptate versurilor S0ri- 
gi
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se de vV Vasile "oirlovascaze este adevăratul ins 

iator al, poestei moăerne Budai Deleanu avea 

foarte multe ârhaisme în poesia sa şi versuri- 

le. ui ne au spre seiinsceţe prea convenţi- 

onale, Pe cână Cârtovay sub influenţa romantici-" 

lor, de apropie cu suiietul; cu' nota pe care a 

“ ist 

arata de la început mult de sufletul nostru. 
„N , RR 

+3 
„Ru se poate să nu “recunoască cineva ce no- 

sm e 
cs 

tate” era în factură versului său, în sufietul 

se care a aducea această factură „foarte impre 

stonantă de aittei pentru că tot odată face sal- 

| tul de 1a ceea ce eră ai văcăreştilor, _ 

Dacă ar ei să- i judecăni după exigenţele ce 

„astăzi; „desigur că i- am săst, ia fiecare pasydes- 

„tie obiecţiuni „greşeli de zi tn, inepi rața. care 

nau totdeauna prestigiul” 105. Valoarea 1ui “in- 

- opnitestabilă este. în vremea “câna a trăi şi a 

e 
scris. 

. o a. 
7 : - , pa a PD - . dis 

di e mit 

aie: sk 

ş 

zste “actul să ne "oprim ia vre- o. două ver- 

suri pentru ca să înelegen zi tmul melancolic 
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al lui Cârlova. Aşa de p11aă, în Inserare. sau: 

- în Ruinurile. Tirgoviştei vedem cu. deosebire 

ceea ce era nou la acest poet,ceea ce consti- 

tuia specificul lui. In două versuri din : "poe- 

sia din. urnă spune: | o | 

Cînd ochiul - vă, priveşte” în liniştit minut | 
De milă î1 pătrundeţi,de gânduri - îl uimiţi, 

Asocierea aceasta,nu 'e-de.-o extraordinară 

valoare poetică,totuşi arată: ceea ce era. Câr- 

lovasla ce: asocieri: de cuvinte aspira; - eşina | 

din domeniul comun: al poestei de la noi ae pâ- 

nă 'atunci,E de rălevat mai ales,: tendinţă de 

abstractisare,de creare de atmosferă;care: în- 

tr! adevăr, înseamnă, un plus faţă de ceea 'ce gă- 

stsen pînă la el În. poesia anterioară. | 

| Când vrecem la versuri *cum sînt “cele. din 

 Inăerare, imediat tmpresta mai bună dinainte. | 

imbiită prili'-ceea ce a izepetat şi Cârlova prin- 

| tr!'o: “regretabilă! stăruinţă: . 

:Pă cînd abia se: vedea asia “lumină: -- . şi 
In vârful unui munte;pă fruntea unui nor
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i zefirul. încă rece: începe de suspină 

Pâna frunzenă cîmpie cevaşi mai _tăriore 
a 

Am putea - spune: întrucât textul, aşa cum 

sta reprodus, represintă ceea ce era felul: de 

scriere 'al lui Ccârlova 2 Se poate ca Heliade 

Rădulescu să fi schimbat ortografia; se tie 

că făcuse mute concesiuni ! untenilore Putem 

" presupune - totuşi,că şi cîrlova ain aceleaşi Mo- 

” tive snedîndu- şi sama de valoarea estetică a u- 

nor asemenea: părţi. de cuvint a scris în felul 

acesta: npă cînâ" în loc e "pe cânân; tot a- 

sa pân” în 10 de "printe Cu aceasta însă, "mă 

i 

refer. numai. la rostirea acestor cuvinte. Dar 

cână versul din urnă se încheie prin "- cevaşi 

mai - tărigor",se vede bine că nu- şi dădea semay 

cârlova,de ce înseamnă stilisare poetică. 

"Star putea spune că-nu avea de multe ori 

“nici: simţul: zi tmulut, înisă. trebue. să ne transpu- 

nem în: vremea de .- atunci cînd. erau „unele aiferen- 

. 

ţouheler nuanţe; care ne duc. destul de: departe 

„ati 
. 

de ceea ce este al sexi sului de astăzi. In pen- 
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2 

ultimul vers se observă acest lucru; s!'ar pă- 

rea că este desorientat în ceea ce pri veşte'mu- 

sicalitatea şi versificaţia. In "zetizuln accen- 

„tul “trebue să-cadă pe prima silabă şi să se .pro= 

“nunţe "zefirul" Şi „se vede că este accentuat în 

felul acesta,Cîrlova într!'adevăr,ca şi: contem- 

poranii lui a întrebuințat acest cuvînt cu: ac 

centul axco,ze cînd noi l-am nodernisat în sen- 

sul frances şi de -aceea găsim o aiscozdanţă . în- 

ire ceea ce este pronunția de astăzi şi ceea ce 

să sin 'în versurile lui, Aceasta nu trebue înter- 

pretat ca.0 insuficienţă -a auzului său musical; 

versul se vede bine ri tmat dar să nu uităm cât 

de. departe era 'ritmul nou,pe care avea să-l mlă- 

_dieze dînsul,faţă de experienţa 11 teară a noas- 

ză de pînă. atuneie | | 

"orteât am insistayoricât am 2. de. indul- 

- genţi „faţă de 1imi ta la care: a. ajuns Vîrlova în 

„n itrecutil poestei noasțre,nu:be poate să. nu conr 

“2 "statăm totuşi că: e destulă deosebire între;:ceea



aa 

ce a realisat el şi ceea ce sta realisat mai 

tîrziu ca armonie şi ca. ri tm. Cum spunean. ia 

1ecţiunea trecută era o di scorăanţă între e-. 

moţiile sufleteşti care denotau o vogti,te su- 

fletească extraorăinară şi posibilitatea “ae 

redare frumoasă Dacă poesia se. „aninşă astfel, | 

cu însemnate inovaţiuni şi mai ales -cu âcea! 

atinoferă sufletească, ce vine să formeze: pe: 

toți poeţii din prima junătate a secolului te 

cutyaceasta de fapt, nt'ar fi însemnat mult, dacă. 

şt în alte dtrecţiuni. nu star fi stăzuit „pes-: 

tru crearea unei atmosfere: cu un plus de 'ascen- 

siuneşcu * ceea ce avea să schimbe nu numai spi=: 

"mitul poetiosci tot felul de manttestaţtunt. cu 

: caracter culturale 

"mermenii! de apreciere a unei epoci varia- 

ză de ia. o ţară la alta şi de 1a o. cultură la 

. 21 ta. oţiunea de inovaţie. diferă de da o. cultu- 

ră la alta şi: chiar dela 0 „epocă. la altaela no 

nu s5 'a scris. pînă acum 0. lucrare, care să însem- 

    

 



ne o adevărată punere la punct asupra cazaete- 

„zului acestei: epoci. „Nu înseamnă mult pentru.0. 

epocă . numai cultivarea 11 teratureie oricât ar 

"- aduce şi ocupaţiunile. de felul „centasele, ră- 

nân limitate ca repercusiune şi influenţele lor 

pot să fie atenuată, ori şunele din ele, chiar să. 

se piardă repede. 0 epocă. de renaştere, trebue să 

fie o manti festaţiune - în plîn în. toate. direcţi 

î1e,pentru ca astfel să producă 0 adîncă schim- 

bare sufletească şi crearea unei atmosfere. a- 

- deovate. 

itmosfera aceasta a avut-o incontestabi, 

Reliade Rădulescu, In. tot ce s'a scris despre el 

nu sta pus. aestul de bine în. lumină ceea, ce fă 

cuse în operele de. literatură ale sale. ca : rea- 

lisare-directă sau ca doctrină. Nu stau expus pă- 

“rertle-pe care le exprimase aînsu
l mai ales cu. 

prilejul" înfiinţărei unei sooibtăţi „armonice. 

"-0ând la vrut să-şi. împărtăşească impresiunile în 

- mai multe. articolesle- a, publi cat în Guzierul ru=
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mânesc.A publicat în 1834 programul societăţei 

filarmonice, După ce-arată că această societate 

| urmăreşte în primul rînă cultivarea limbei . şi 

literaturei noastre cu ajuţorul teatrului „ajun- 

ge la unele preci sări şcare înseamnă mult pentru 

vremea aceea. Şi- a împărţit, activitatea alături | 

a6 Aristiaydîndu-i acestuia, rolul de inițiator 

în ceea ce priveşte organi sarea teatrului şi de. 

recrutare a elementelor care trebuiau :să apară 

pe' scenă. Vedem pe Heliade Rădulescu spunînd că 

Aristia,profesor de declamaţie, avea să deprîn-, 

dă pe tineri "întru citirea cea curată, ee... În- 

“tru facerea jestelor (chironomie), întru mişca= 

rea musculilor, întru luarea poziţiilor interes 

“ante vederii",Eliad "va fi profesorul de 1ite-- 

ratură pregătitor în teorie a celor ce DeAris- 

tia.va pune în lucrare prin declamaţie",Va vor- 

-bi "despre "înalt,despre frumos;despre. gust", 

„so Oricât de: elementar se exprimă Heltade Ră- 

„dulescuş se vede totuşi preocuparea de a deriva



an 

eatetismul spre manifestări în afară de litera- 

tură „Heliade Răăulescu 151 reservă partea li te- 

rară,arătîna că va face un curs în care va vor- 

wi despre tot ce poate să deştepte noţiunile 

frumosului şi ale bulului guste Iarăşi o preocu- 

pare care însemna o noutate epocală pe vremea. 

aceea, | | 
| Din toate acestea reiese programul pe ca- 

re 1-a înţeles Heliade că trebue să-l real ise-. 

„ze: Societatea £i1 armonică, Nu 1-a reali sat ae- 

| „cît parţial,Geşi era atât âe bine intenţionat, 

a 
„Heliade Rădulescu continuînd expunerea pro 

gramului acestei soctetăţi,face un fel de elo- 

-giu al artei de declamaţie: _ 

Un bun declamator este pentru o limbă . a- 

ceea ce este şi un. bin artist muzicant pentru 

cesecutarea unei bucăţi muzicale, In zadar un 

“compozitor "şi-ar alcătui operile sale, căci tot o 

meşteşugul său..ar răminea mort, fără ispravă şi 

chiar necunoscut,dacă artişti asemenea lui sau 

“aproape de:a. lui învăţătură nu star afla să ec- 

secute cu destoinicia,ecspresia 
şi - irifocarea 

cea cuviinotoasă compoziţiile lut ..+ În zadar 

un orator sau-un poet 'gi-ar alcătui: cuvintele
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sau poemile sale,căci vor fi departe de a să- 

vârşi isprava cea gorită,dacă nu vor fi citi- 

te sau de dînşii sau de cititorii lor cu ec- 

spresia cea chiară şi potrivită âuhului celor 

BCTÂSCe oo... | | Aa 

În zadar un preot s!'ar sui pe anvon sa 

predice moralul evangheliei dacă citirea sau 

glasul său cel sălbatic şi nepotrivit cu ma- 

rea cuviință a vreâniciei sale ar speria pe 

ascultători sau ar aduce 0 ispită de goapte în 

lăcagul Domnului, 

"aste interesant acest asaj » pentu că 

vedeţi „Heliade Bădulescu, caută să pună în. va- 

oaze darul exprimărei adese,nu “numai prin 

soris,ci 3i prin vorbire.De aceea, spune că un 

orator +rebue să: posede iarta declamaţiei tot 

aşa ca şi un actor. Și acest lucru nu trebue 

să pi arâă din vedere nici poetul;dacă vrea. 

ca întradevăr, opera lui să impresioneze mai 

multe a | | 

peasenenea este semnificativă partea de- 

aa stirgit„unăs arată ce trebue să fie adevă=- 

rata oratorie bisericească. ia 

„Din toate acestea vedeţi cum Heliade Rădu- 

 



| mai mult în moni zeataţsunile vleţei cultura 

Ă procesul de estetisare al limbei, 
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1escu,s!: a gînast tocmai la ceta ce 1ăpseate 

„de. la noi. 
Nae 

Sîntem,prin urmare, în epocasîn. care ală- 

at € de poesievine să-şi facă arum teatzul | 

„eu ceea ce putea impresiona el; solostnă “de” 

„maate ori tranuceri şi .căutând să conizibie la 
* 

Intrtun 14 pa saj el dăâea anuntte pove- 

“In: zadar un actor star sui pe scenă casă 
_ne înfăţişeze veacurile trecute pătimele şi 
virtuţileşca să ne înveţe: sau să ne pricinulaa> 
că .petrecerea,dacă glasul său cel neciopiit şi 

"n& îmitator,gi daca: “musculaţi a obrazului său nu 
_se vor potrivi cu persoana ce ne arată.Aceste 
povăţuiri şi deprinderi se învaţă cu desăvirşi- 

„Te numai prin declamaţie gi pria urmare aceast 
4ă învățătură este de:trebuinţă la toată treap- 
ta de cețăţean, Câţi oameni 'şi au aflat a lor 

"moroaire gi au scăpaţ de multe primejdii numai 
prin e lor frumoasă. înfăţişare şi rostiref si 
iar la 6îţi. bărbaţi destoiniei şi învăţaţi. le 
au fost pricină as neisbutire gi chiar de neno- 
xocira numai a lor rece,şi neciopHită . manieră . 
de îmfăţigare şi rostire f 

- Progi, Soc.£ 1 —Curum. 1834 

„ 9: Denpusianu, _ DR 
volutia estetică a 2 _dizbei. _TOnINnBe Pasca m
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„E un pasaj care ne aduce „aninte de ceea 

ce em găsit în introducerea lui 01 na şi mă 

întrab aacă nu cumva eliade nta fost inăirect 

vsitivenţ at de frasa aăscălească a acestuia. In 

orioe caspla osîzgit„Reltade vrea să spună că 

mâmoni. nu se poate dispensa de cultivarea ex- 

prinărei şi ae cata, ce edaugă “gestul, miri ca, în 

avantajul oxprizăret. Este ceva care arată 0 pre- 

ocupaţie cu totul nouă în atmosfera de cultură 

de 1a not. 

Bste acaseneni semnificativ că Heliade Ră- 

dul escu pe cînă nu era încă sub influenţa 44a 

Jtoniăzet „recunoștea ceea ce „trebue să ne zie' 

cu. folos din contactul cu  civilisaţia francesă. 

Anume, Spunea că. trupele. noastre de teatru, tre- 

| ue să ete organinate astfel, încât să foloseas- 

ct, ae la ceea ce aduc ttupele de teatru france- 

se: ntzupa « cea tranţosească va pi un. model de 

învăţătură a un. îndemn de înaintare cezei ru= 

mâneşti.- 

  

 



  

Heliade a înţeles că sub înrîuririle jo- 

cului trupelor trancesepale creaţiilor actori- 

lor,care nu erau to; at nişte fruntaşi sat noş- 

+xi ar putea să înveţe ceva care putea fi mat 

- mult decît ceea ce ştiam note ne “dăm e sana 

ce a, însemnat acest lucru; odată ce teatrului : 

i 'se recunoştea influenţa pe care ar putea să 

o aibă asupra publicului nostzu, de a creea "o 

anumi tă atmosferă artistică, | | o 

Puten spune că teatrul nostru în privire 

ta aceasta a folosit ? Nu atât de mal to. dar a, " 

folosit ceva» Cred că teatrul a folosit la ră s- 

pânâirea unei Limbi 14 terare şi a făcut-o în 

trtun mod mult mai uşor gi mai natural accit 

ar fi putut= o face orice a tă cale.Totuşi a 

ceastă contribuţiescel puț în la început, nu s! a 

arătat întrto prea largă măsură, deoarece în a- 

cea epocă teatiul se dădea mai mult pentru o 

anumită societatespentru cercurile mat: restrîn- 

se. Teatrul runînă la contribuţie vorbizesmimi-
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ad
 

că gesturi, putea să impresioneze mai mult qe- 

cât ori şi care alt mijloca 
pa 

Avea arcptate Heliade prin urmare , să in- 

„siste asupra rolulu Li pe care trebue. să-l a4vă 

„teatruL,tu să oprit însă numai aici; dînsul 
. ago 

„se refere şi 3 La za si că, Şi are în' această pri 

[d 

viaţă două pasaje care ra ezită să, fie relevate, 

Heliade nu sca pa.prile eşui să-și exprime păre- 

* 

„vea. sade câte ot i venia o trupa, streină, Se 

întîmpia de, ma ţe, ozi. să „Yină cîte o trupă ne- 
2 me 

însemnată de. pe, a, viena sau din alte păriie 

„Astfel veni se 'dela Vienasps la I845,cîntărea- 

„4a anrietta Carol şi tat ă cum 5e exprimă, ae- 

_liade Rădulescu: N 

“Publicul! nostru şi “mai. vâztos nobilimea 
ce a. începui a simţi cu atîta înțelegizre! a= 
ceastă limbă acininti, limba 'musicii,  - | 

„Ge rum, 184539 apri1 
î fue 

In 'a1tă“parte spuneai 
a az ct at : - 

Muzica sta întins în toate clasele cele 
mari şi clasele de jos; teatrul sporeşte "şi   

 



  
“Aprilie 1840sunde 'se expriră astfel -, 

înfăţigază o varietate vrednică de rîvnitş zu= 
grăveala. vine şi ca la vreme a forma gustul sa 
înălța imaginaţia amatorilor şi celor ce se a- 
pleacă către aceaztă, frumoasă artă, 

„0+zun. 1836, 5 mai. 

Adaugă,prin urmareşcă în teatru,după mu-. 

sică,şi picture este o artă-care. poate'să con- 

tribue la formarea gustului, De aceea Heliade 

- Rădulescu nu a fost în pr ivinţa aceasta. de Ibe 

a 7 lipsit în visiunea de refa ore 'ra- atmosferei. 

“culturale âsiz noi,dă o oarecare putere de. pă-. 

trundere, aaa 

Hai anintese un pasaj şi:.cu acsasta vreau; 

-să închei tot ceea ce este semnificativ în ce= 

ea ce a scris. Hell bâe. Rădulescu, Vă voi. aminti 

ce-a scris aînsul în gurierul: xumâneae la 16. 

Mîmica vorbelor unită cu expresiile mu zi.- 
- cale,eteci sl inimii şi sânţibilităţii -artistu= 
luî produce a_pelle sonseţii ce nu le poate în- . 
„cerca cine-va, decît nu_mai în sanciuariul “Ar- 
ței unde allesul artist împlinină o slujbă prin 
vocaţie sacerdotală ne ugurează pentru.un mo=: 
ment de monotona şi lutoasa greutate a cellor 
pămînteşti şi ne răpeşte peste clime;peste.. se- 
coli „peste regii, i



Pasajul mezită să fie citit în întregime, 

„pent că are încheierea tuturor gînduzrilor ca- 

re 1-au călăuzit pe Heliade în această propa= 

ganaă. « a lui „prin Curterul rumînesce 

In. felul în care se exprimă, în aceste ar- 

iicolezatit de elemontarpne face impresia de 

 composiţie de 14 ceupâar în orice cas pe vre= 

mea, aceeaspe la 1840scind nimeni nu se gînâti- 

se să vorbească despre artă, despre ji teratură 

în zelul acestaarticolul presintă o “mportan- 

î ţă deosebită. In aceste articole si-a trecut el 

ş toate intenţiile, şi- a împărtăşit. toate gînâu: 

iesgi- -a,. mărturisit toate binefacerile pe ca- 

| re. le aştepte dela manifestările aztisticeste- 

liade Bădulescu prin pzopadenăa pe care. a fă- 

cut-o; o propagandă nu “ae cizeunstanţă șa sim= 
- 

it e că trebue să se creeze la noi „mat mul€ de- 

cât o 11 teratură,o atmosferă Ji terază, air ca= 

re să zăsară cărti de înţelegerea £ frunosu- 

- = 

| ut 

  

 



_Wai tîrziu apare teatrul lui Alecsandri ș 

a lui! Hegruzzi jcare înseamnă mult pentru 1î- 

teratura noastră,dar apoi" poăucţiunile. aces- 

tea au încetatșpeste tot se obsezvă inactivi- 

tate şi mat totdeauna reali sarea n'a mers a- 

1ăturea de intenţie.Și. la Heliade Rădulescu se 

observă mai tîrziu o încetinire : a acestui a= 

„ vânte | | | 

| Se ocupă apoi ăe eteotul comicului. asu- 

ora publicului, Trebue să i zecunoagten, com cui w- 

| moristic! impresionează cu deosebire pe cel mai 

mulţi. Insă odată ce e comtoui pur i nu se co 

| boară în lumea Şlatituătntlor şi a vuleazi tăţi= 

+ 1orsnumăzul acelora care îl gustă este mult mat 

mio. Publicul, în genere, are predilecte pentru 

„primul zei de conte. Și de acceascu cât un ac-= 

| tor va reuşi să areeze un comic mai ugor,cont- 

cul predilecţionat de publtescu atât va. stabi- 

1 tritre 21 şi public o. 1egă tură mai trainică, 

dar se. va ajunge la 0 accădere a teatrului:
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Dacă Heliade Rădulescu, se aăresa musicel 

şi piotuzei era foarte exigentocăci ceea ce 

pretindea el, în vremea aceea era foarte greu 

de satisfăcut, Erau iei şi 010 câteva: tablouri) 

iar dacă era: ze-o pictură mai pună șeza închi- 

să în vre-o mânăstire) ori . în. coleoţtile. unora 

şi altora din societatea de. _sus.uusica tot, a= 

şa;era foarte zedusă.Bra mai mult o musică u- 

şoarăso musică, ce însoțea comicul 50 mustcă een 

„de. „operetă: Aga că; de fapta reali sarea. nu se pu- 

tea ace, decât, tot în direcţia teatrului. 

| aesinînă,ne căsim într! o epocă,. “în. care. 

4 8€, caută, A se aduce un suflu NOUș0. vieaţă. no- 

pă e văa. în d încercările „de, atunci preocu- 

“păzi destul de. asidul pentru afirmarea, gi re- 

alisarea. saşilor care pot șă anunţe cu, adevă- 
+ 

zat o epocă. de renaştere, şi Heliade Răduleg- .. 

cu. are în acest sens, un merit. „mult mad. „mare. 

aceti, ai altora. Prin spiritul, Săus, prin doc- 

irina Sâ». prin propaganda pe, care a dus- o. a Mă 

 



  

avut meritele lui necontestate,în deschiderea 

unor perspective de 'civilisare a vieţei dela 

noi. Și crea că este singurul care a avut intu- 

îţia cea mai vie şi cu cel mai mult răsunet în 

acest sense 

e
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Din părezile: pe care Heliade Rădulescu . 

le-a exprimat la intervale,reiese o visiune 

estetică mai cuprinzătoare ,resfrîngîndu-se a= 

supra străâuinţelor de refacere a limbei, 

| AT putea întreba cineva dacă nu. i-ar a- 

tribuit mai mult decât a fost în gîndul lui, 

dacă nu : am forţat interpretarea pasajelor la 

care ne-am referit. Trebue să recunoaştem că 

optica î în aprecterea soriitorilor—nu numai - 

la not,dar şi în sireinătate— sufere de unele 

- defecte: fie că nu 'se recunoaşte atîta cât a  



„ Brmoni sa şi Zimba. ei 
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fost în întreaga 10r preocupare, £ie că se ex- 

agerează în sensul că se atribue cuiva ceea. 

ce nu 1-a trecut niciodată prin “până, 

crea totuşi,că nu am forţat de loc nota 

pasajelor la care m'am raportat,pentru că nu 

“avem decît să ne oprim la o altă părere pe ca 

me Heliade Rădulescu a exprimat-o în “cursul 

său de poesie generală (e adevărat ceva mai 

târziu, însă semnificativă şi ea fiinacă e.toc- 

mai aceea care vine să confirme ceea :ce am 

constatat răsleţ pînă acum) EL oaută :să stă- 

rue asupra legăturilor care există între pre- 

ocupările filologice şi ceea ce este al musi- 

cei.,Pasajul sună în felul următor: 

-. Imi aesplac,desorăineayâ1 scorduzilecaco- 

'fontile; îmi desplac în limbă vocalele tură- 

tate. şi: guşate le doresc sănătate şi Țeintregi- 
re, Şi ce n'am putut gi nu pot face eu va face .. 
musica,prin Românii ce au cultivat- -Oe os. pprin, 
printi. elevi ai Conservatoriului romîn prin vi- 

itozii Pergolesi, Rossini „Belini ,Beethoveni ai 
Româîntei.,Cultivîndu-se musica Bomini et se va 

- Curgde” 'poesie gen.1 sur 

NS



Acesta este pasajul care ne interesează, 

Vedeţi, prin urmare, că nu era. tocmai aşa de 

vag gîndul dlui "Heliade Rădulescu: prin preo- 

cupaţiuni de cultivare a gustului musical la 

not se va ajunge da [ej estetisare a limbei, 

Dar afară de apropierea pe care am vă= 

mat că o face cu musioasel insistă alte ori 

asupra legăturilor care nu pot să fie contes- 

tate între filologie şi estetică în general, 

„Să lăsăm, domniloruni i cerbicia şi alţii 
ironia şi să ne ocupăn serios spre a putea-ne 

-presenta limba după originea 'eî,după natura ei, 
după regulile nemutabile ale esteticei si fslo- 
logiei: universale, *': 

Desigur,este | ceva arhaic în zelul în ca= 

re se exprină la sfârşit Heliade Rădulescu ,pen- 

iru că. vozbeşte de, "regulile. nenutâbile"ale es- 

teticei şi ale filoogtet: ta există: totuşi 00 

va: "tmatapil „n. estetică, Sînt Vartaşii de: rea- 

Iar. după aitezite concepţii șcun deasemenea 

nu există imatabii tate în filologie. Se văa în 
SI NES AIR . Da  
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săla Heliade Rădulescu preocupaţiunt mai mult 

de gramatică; deci; dacă e Yorba ae reguli Bra- 

naticale,are în oarecare măsură Azeptate, 

„Deci, e ori-unde am pleca, veden la hei 

ade Răâule scu ceva mult mai zecentuaţi gi "por 

nină dela o cultură mai. întinaă decît la tea 

aecesorii lui şi chiar decît la, contemporanii 

ut | 
Felul cun dînsul credea că se va. ajunge. 

la o perfecţionare de exprimare în. Limba -noas- 

iră „apare sub. diferite aapeotescare Lasă să se 

vadă diferitele mijloace la care. se. gândea, el: 

şi incontestabil că. ŞI. de data aceasta, vom. re- 

cunoaşte, întuiţie, spirit, ager; cum rar. Sau . de 

106 înt?1nin, la, altii, din, „aceeaşi epocă... ceia 

In primul rînâ mizat aaa trai. 

asupra aporțului pe care; în stil sarea limbei 

noastreâl puten avea, dela, „Limba „biseri ceascăe 

| Deal tmintrolt, sineuz a recurs, de. „multe, Ori sta 

cărţile zeligtoase pentru ca să-şi înbo găţ eas-



că exprimarea. Ca principiusel recomandă şi al- 

tora neăespărţirea de ceea ce era al cărţilor 

vechi bisericeşti. In programul Soietăţei _Fi- | 

„ 

_Laxm xmonice spunea 'că va figura un curs despre: 

zDoesia sfîntă. „din a căreia roânicie 

de frumuseți vor fi: scoase cele mai multe ex- 

emple despre înalt şi frumos, 
cf.Lit, : cniticaa 34 

preferinţele în această privinţă ale lui 

se ade nu le veden âirect, dar le. pu ter dedu-- 

ce din „ceea ce: singur a dat sub. influenţa bi- 

vliei; Stilul profeților este acela care l-a 

impresionat mai. mult, Cînd recomandă preferin- 

ţei noastre Bibliagel se referă mai mult la 

cărţile profeților, 

Heliade Rădulescu găsea foarte firesc un | 

alt izvor de perfecţionare otilistică la nos 

şi anume, izvorul claste, 

In ceea ce priveşte. “clasicismul, nu sta gă- 

sit nimeni care să arate cîtă putere de nelu 

enţare ar putea avea el. în cultură noastră ge- 

  

 



nerală şi chiar în 11 teratură. Chiar Budai De- 

leanuycare, cum ştim, sta referit la izvoare | 

clasice,n!'a scris nici o singură pagină în 

care să vibreze acea  zecundagtere a. valorei 

înălţătoare a clasicismului: 

Heliade se exprimă astfel în această pri- 

vinţă într!'un articol: 

Cel ce va fi învă at 1 imba pe1enă şi la- 

tină şi,pe lîngă învăţatură,le va îi studiat ÎN 

cu pasiune,le va fi admirat cu extase în fru- - 

mosul şi aubl imul lor;poate. fi sigur că are în 

sine sâhinteta sacră. ce face e străluci subli-: 

mul gi. frumosul gi de îşi va scrie limba romî- 

nă totdeauna să fie sigur că de subt. pana sa . 

va, leşi o Limbă şi nu un gergd:: . 

Heliade vozbegte de aămiraţiegextas. din. | 

partea acelora care recunosc entusi asmul. ŞI 8u-.. 

blimul 1iteraturei olaștces0ricât ni s'ar pă-. 

rea de naive aceste epitete gcolăzeşti» totuşi 

se veăe. înflăcărarea omului cults care : ştie ce. 

valoare poate. să ibă pentru cinevaspentru sezi- ; 

| 4, cuvînt ain: ital tană Sntrebutnici ear 

te des de Reliade; corespunzind nediogismuiui.. 

“da TI 80 ne =
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itor în gpectal,contactul .cu literaturile cla- 

sice.Mergînd spre înşirarea sfaturilor pe. ca- 

re..le .credea folositoare scriitorilor dela not, 

dânsul arată. întrtun loc ce lipsă de curiosi- 

» tate, şi ..s tăruinţă este da. noi pentru. lucruri 

recunoscute ca foarte fireşti în alte părţi, 

în alte Ii teraturi Spune că sînt scriitori xo- 

| nai care “nică ra ştiu cum 'se întrebuinţează 

articolul, i mat zac o „sună de: alte grâge11,He- 
ai 

„Itaăe, Răgulsacu în activitatea Ji porneşte de- 

“la găcocipăâţiuni de corectitudine a limbei. ro- 

mâne „preocupaţiuni de gramatică; acestea 71. âuc 

! âpoi, fireşte, spre preocupaţiunt de estetisare, 

“ Tebue distins ceea ce este corect de ceea ce 

“este” estetic. Poate să fie o frasă corectă, dar 

"să nu atbă” atat e ca valoare estetică după “cum | 

“poate! să aibă o o îrităţigare artistică fără să 

"fie corectă Heliade Răăulescu' combina partea 

-&idaetică, de. profesor, cu. partea estetică ăs a 

aocittnar, i tatul este acesta: ti me E ei  



_.. Poeţii mari ca Homersca Virgtl„ca Dante, ca 

7asso,ca Racine;ca Schiller stau apucat—batări 

nemurirea —da stau instruit şi stau jprocopsi+ 

mai întîi şi apoi s'au pus pe; scrise Ştia. 6 lu- 

me de luexuri, şi apoi mat avea o estetică de an- 

a 
. „Lu 59, . 

vastetică de angelit 1„Gândul' eate'de'! luat) 

în  spnetaeraţe desigur; însă exprimarea ne: fa=' 

ca să suriden. Dacă ar ei "îngereascăt arsi fost 

.. 

mul t mai potrivit. 

Nu. putea Heliade Rădulescu să  gtarăă- rain, 

vedere. ceea ce a preocupat pe odţii si preocu- 

pă- şi astăzi „anume limba. gloatet. Dinsul - 707 

beş te întrtadevăr, întrtun pasaj de 1inbe igloa- 

tei. Şi articolul ătn care deoprină Citatul „apă 

Dub în guzierul. zumâneee ain 1639, sună astra: 

Este o idea că poate : să. scria cineva .pe 

„Limba, gloatei. orice fel de iaei,însă nu apucă 

să “ia pana în mână gi-se_ vede silit a cunoagte 

„adevărul că cu acea l4mbă nu poate scrie decît 
ai ves 

“juczuri ce le cunoaşte - şi despre care poate vor 

bi. gioatei,. 
Aga pi - EI aa 

  

O, Densusianu. 

„ Exodui Aa oatetică a.limbei romîne.Fase.5



Este un pasaj în care ne spune că orice 

idee se paate scrie în limba gloatei+0 li tera=! 

tură însă trebue în primul rînd să vie sana 

de sufletul celor mul41 Ea nuttăeşte numai din- 

_+Fto categorie două» sau să zicem trei, de ope- 

ze+Cu cât, este: mai hogată cu atît găsim pex- 

sonalităţi mâi multe. Şi. genuri mai variat re- 

presoniate- În atretnătate sta înţeles mai de. 

mult acest lucru. In toate părţile există 14 te- 

ratură pentru diferite: categorii soctale,pen- 

tru d1 sposiiunile unora sau altora. aşa cum 

sînt îneoteaţi de firea loreNu poţi cultiva 

un singur gen de literatură ii să-l. presinţi 

întrun anumit: fel pentru ca să fie simţit în- 

| ţeles ae ozişioine, | 

Dacă se vorbeşte de o Ji teratură naţiona- 

1ă susceptibilă: să fie înţeleasă de toţiveste 

o utopie. Problema pe! care 0 atingea este şi 

astăzi de actualitate. 

“Cu bunul simi „pe care uneori Heliade Ră- 

 



dulescu îl arată,a atins şi chestiunea provin- 

cialismelor; această chestiune stă în legătu- 

ră cu cea de dinainte. | 

Dacă este vorba să te aâresezi cât mai 

multora este dela sine înţeles că “trebue aa 

faci concesiuni exprimărei, ŞI în ceea, ce este 

local ,oatcă să nu laşi la o partie ceea ce poa- 

“te să aibă. un. caracter prea accentuat provin- 

cal, | | | 

 Reltade Rădulescu a dus multe polemici ca 

Moi doveni i şi Ardelenii. De mul te ori aînsul a E 

avut âreptate faţă de “cezbictar Ardelentior 

gi joldovenilox, Asachi a fost cu mult mai 1 dat 
ei e Te E a 

  

e m a ame a ami cae mmm ame 

tat decît Heliade şi apoi a avut, ceva de fana- 
e area o mase eee mi manea: 

  

E că 

ti sm. Şi Heliade a avut tdeeie iu tanaticesîn- 
. a.“ pm e ama . oua e Sarea; 

să arăta mai multă supleţe, In orice cas,în | 
come 

  

rs emma — 

  

mele chestiuni care au format, preocuparea atât . 

a unuia cât şi a altuia, scriitorul muntean sia 

arătat superior lui Asachi. Si astfel,a conâaan- 

nat foarte multe provineisl4sme, fie ain Moldo-
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vaste din cacat, 

In 1egătură cu problema aceasta,dînsul sta 

zinast să- şi spună părerea asupra neologisme- 

1ozeȘt aotăzi. de altfel, ne sbatem în exagerări 

întrtun sens sau întrtal tul: unii adoptă prea 

multe provinciali mesa 'se lasă fascinaţi 

de neologisme In privinţa neologismeloryHe1i- 

ade Rădulescu, nu putem spune că a fost bine 

citi « 

inspirati BL recunoștea utili tatea 1ozpceea ce 

de gaţtel nu ae contesta de nimeni „însă “în ce- 

ea ce priveşte dosarea 1ox şi pe urmă alegerea 

1ornadtcă dacă să le luăm âin prana ori din 

tal tasa greşit e multe ori. 

Tate catete spunea că sînt de prezerat 

neoogiomee cu aspectul lor ital tansşi anume, 

otta un cuvînt cu ra 5,  susţinîna că & mat - 

bine, pă-a întrebuinţăr sub forma. italiană adi- _ 

că. Cc. u 7. a sg 4 u ata nici de cun sub - tozma.. 

francesă;adică cu 7 a de “ici astăzi în a 

„ceastă privinţă nu sîntem fixaţi,   

 



desigurpdela: această. tenainţă gi” nu puten. sa 
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Cu toate.că sînt şi astăzi until care pro- 

munţă- şi: scriu pet sagti u mi. se pare că 

tenăinţa este spre -p e i.-sa d3 Şi Pur. a d. 

“mii se: pare că este fixat, sub, această, formă To- 
La i 

tugi o inconsecvenţă: chiar acei care .seriu 

cur a j „parcă preferă e u i Trag î. 9 „Deci, 

| tendinţa a mers accentuinău- se spze formele cu 

caracter francea. Totuşi unele. „se. vor ' sustrage 

” 

ne: dăm sama dece aspectul Zrances. a “ajuns să 

se: impue faţă de cel  staltan.De. exemplu crea: 

a că s ub te 7. Zu. -g 1 u: re £ u. gi u sînt. 

dezintiv zizate sub acest aspeotizat ales că 

asemenea forme ne aduc în minta: ceea ce. . avem 

| în limba noastră: a f u g 4, 

Deci, Heliade Rădulescu na fost ferioit îm 

spirat cînd recomandă în ceea ce priveşte neo- 

1ogtenele alegerea ior din Limba 1tal iară cu 

aspectul lor de acolo: 

Și acum după « ce am.  putăt cunoaşte toate 

=
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“părerile mai însemate pe care dânsul le-a ex- 

îi primat cu privire la înoirea limbei noastresca 

_ 6 'ainteză a ceea, ce ne-a preocupat, ne poate 

servi acest citat, în care pe tonul lui glumeţ 

“231 exprină ideulei 

vVoeşte cineva a scrie pentru artă Ei Aspi- 

“vă la a face un cap-de-operă considerat din 

_voate puncturile de ordine a lăsa posterttăţei 

an model de limbă cultă ?—atunci nu poate gcri- 

e nici ca la sat,nici ca la cetate,nioi gîscă- 

năria (jargonul). de prin saloane,atunoi: toate 

__ jargoanele;toate limbajele cată a duce prin fo- 

cul ănde- se lămureşte aurul. şi argintul din a- 

„ramă; cată a lua 9 formă regulară şi naţională 

i unitară, şi dacă: opera sa nu place deocanda- 

iă nici la sate,nici la cetăţi,niei în gâştele 

Sarsaililor,e de ajuns de a place la: vre-o câţi- 

„va barbaţise de ajuns dacă place adevăratului 

genius: 
bit, 

Heliade Rădulescu vrea să spună aici; în. 

trtun fel de încheiere a altor păreri „că o 14. m= 

_bă literară când ajunge 'într'adevăr să afirme 

„preocupaţiunt ds cultivare mai intensă nu 4re- 

bue să arate- preferinţe adică să fie limba 1i- 

terară numai a unei clase,să fie numai cu  ca- 
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racter orăgean,"cetăţenesc",sau să albă un ca- 

racter prea rustic, Trebue să se. apropte de ex- 

primarea înţeleasă de toţi.Din toate izvoare-. 

le trebue scriitorul să derive ceea ce poate 

să 'fie adevărata exprimare superioară. litera- 

Tăe | _ 

| “Intrtadevăr,Heliade Rădulescu a avut o:în- 

velegere justă a conăiţiilor în care trebuia 

reformată limba noastră, şi-a dat sama că dacă 

star merge cu prea mul te exagerări am ajunge 

la o caricaturi sare a limbei noastre literare» 

cum unii ntau putut-o evita. | 

In orice casReliade este singurul teore= 

tictân care s'a oprit gi la simpla gramatică 

gi în teoretisările sale n!a uitat nimic din 

ce putea Zi ţinut în samă pe vremea lui nu a. 

uitat nimic din ce putea ăuce la 0. intensi'fi- 

cars a preocupaţiuni 107 noastre ae reformă de 

refacere. a limpet 1iterare-uet ales unul „din 

pasajele la care ne- an adresat oate. “sennifica-,



| | 2 

. tiv acela în o care e vorteşte de extasul “pentru 

Ateratura greacă, sau latină, | | 

“ “e11 ae Rădulescu azesprin urmare, prin 

„ contzast n mai ales—şi acest mezi de a ri ară- 

tat că dintre izvoarele care dot să. înbogăgeas- 

că cultura şi literatura noastră nu trebue” să 
ma e gi Î. . = ae 

 Iipeească nici clasicismul! 
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15- .XI141930+ 

Na. 

Pentru Feiade Răduleocu. a fost un Brivi- 

„- legiu că părerile. sale au . putut avea răsunet 

deoarece le-a exprimat în gazeta sa  Qurterul 

-. Lumânese, care în acelaşi timp. cu Albina, româ- 

nească a lui Asachi inaugurează influenţa pre- 

sei asupra spizi tului public dela nos. 

ave ŞI, acesta un moment însemnat în evo- 
=. 3 

vita. cur ture L noastre şi în. acelaşi tip în 

„evoluţia, exprinărei. Iiteraze 1a noi „pentzu că 

: odată, ce,. sta Buna za postbizi tatea de o comu- 

nicare mai întinaă sufletele a au. participat mai 
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v 

de aproape la ceea ce alte ori: rămăsese prea 

isolat, ceea ce se exprimase de unul sau de al- 

tul în cărţi care oricât de mult răsunet ar zi 

avut,nu puteau să realiseze cu ceea ce sta în- 

plinit graţie introducere presei la noi e 

Desigur,presa este ceea ce o fac conducă- 

torii ei şi puten spune că acum o sută de ani 

acei care au căutat să influenţeze cu ajutozul 

1, înțelegeau mai bine care poate să-i 'fie mi- 

“siunea, Aveau 0 demnitate,aveau o înţelegere & 

raporturtl0z între cei cărora se adresâu; gti- 

-au să rămână la o înălţime de ton şi prin a- 

casta arătau întradevăr» că înțelegeau “ment 

rea. acestei propaganâe prin cuvînt. . | 

E drept că. sînt foarte elementare foarte 

copilăreşti, de multe. oriypagintie primilor ga-. 

: zetari ai noştri şi cele care au urnat pe la 

1850- 1860, însă putem spune că era un suflet ca= 

re le anima ridicându-se dela preocupaţiuni 

pre ea mărunte. 

  
, 

-
 
a
r
.
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Dacă tehnica modernă: a înălţat ziaristica 

noastră mult deasupra a ceca, ce era acun cinci- 

zeci de ani cu atit mai mult o sută e „ani; to- 

tugi „comparâna latura sufletească nu an putea 

Spune că găsim aceeaşi diferenţă în plusace- 

leaşi preocupări de mai bine care incontesta- 

bi că au însuzcbat pe cei dintâi ziarişti, ai 

“noştri, 

Câte gazete au la noi'o tradiţie de măcar | 

douăzeci, treizeci de ani de spirit. într! adevăr, 

“ocidental ? Astăzi este,de multe ori, desolăn: 

tă constatarea De care o: avem în ceea ce pri 

veşte tonul care este întrebuințat în cele: mai 

| multe articole. Sîntydesiaur,şi astăzi articole 

care răsar printr!'o notă: nai literară,însă ele 

„se pierd faţă. de năvala atitora care sînt: în- 

te 'adevărsub meăiocri tate sau sub; decenţa ex- 

“primărei, Se confundă energia. cu brutalitatea, 

| originalitatea cu vădărăniacun se confunaă de 

“multe ori inieligenţa cu tresăririle. de spirit,



ia 

16. 

Doaă urmărim pe Heliade Rădulescu ca şi 

"ăcal tnintert pe acei care au practicat zi ari s- 

cai mat 4ârziu,nu puten spune că găsim o Lim- 

bă nul t- literariaată; este exprimarea mai mult 

“sau mat puţin curentă este un ton familiar a 

"ga încât;propriu-zi8sca aport estetio.- deosebit, 

“miei Curierul rumine se al lui: eliade şi mai 

puţin încă “ Mbină. romînească a lui Asachi - nu 

aduceau stilul care putea mult să contribue la 

“Ostătisarea. limbei noastre, 

m Un - lucru însă trebue:să zecunoaşten: -aces- 

„ velpropăganăe au deprins lumea'cu 0'exprimare 

mai cărerită nu “greoaie;nu. prea. şcolărească cu 

N toate că este mult didactism în'presa din acea 

vreme.Deci „avem o modernisare a expresiei noas- 

tre nu atst'o dătetisareLu avut: însă şi o al- 

tă părtă Heliade şi a14i1 care stau ocupat de 

* atazi tacă inune să intact: depre vazea id 

ze ritului eritic- la noi. tar > 

"să nt ne închiputia” că: înainta: de: şcoala Tu- 

4 

  

  

 



La 

nimei cum sustin acei care voesc să exăgereze. 

mezitele acentei gcoli,nu ar fi fost aşa de 0o- 

vtentat publicul dela not asupră unor alegeri. 

de valori, - - i Mi | E 

Sa Heliade Rădulescu a înţelea_că mu se. gaa- 

te face ziaristică şi ziaristică de cultuță ŞI Ş 

în acelaşi imp: de literatură fără preocupaţi=, 

uni: oxitice. Totuşi seste foarte ciudată atitu-,, 

dinea pe cate dânsul. o are faţă de critică. gi, 

dacă ne referim mai ales la. osteva. cuvinte. eu. 

care însoțea traducerea sa din Omer pveden bi- 

ne ce nehotăzit cra. , dânsul: cu “privize ie TO 
-r a 

2 e 

dul criticei. Spunea ie dci 

  

„=. “Nu e vremea de: critică copiii ; -e vremea de 

scris şi seriţi, cît veti putea bi cum veţi pu- 

tea . . Ă , -. Ta TI . Te Ea Ss E ati zi 

_ şi a âesvoltînă idceajtot în aobastă “Dre i 

zaţă contimă în zeul | uriătozt i 
-- 

a Tă ze îs 

1 ICE IE a. : . 
“ : ŢI aaae ag 

.. Se “ ” Di ro 

"să 1ăsăn pe cei ce scriu. stăpîni pe, pana, - 

lor şi vittorimea alegeșcritica nu îşi are 1e- 

 



cul acum.Critica acum nu seerănă judecată,ci 

zavistie, 

* 

Vrea să facă alusie atei la cei care în- 

treceau tonul. criticei obiective „polenizau şi 

ajungeau la ceea ce dînsul numea "zavistie!, 

| Ho14 ade Rădulescu era inconsecvent pen- 

tru că. singur a fost vinovat şi ma 3 singură, 

dată de ceea ce a atribuit sl toraspentru că 

a practicat. critica pătimaşă.; să ne aducer a 

minte ce neărept a fost. cu Grigore AL exenăres- 

cu.In altă parte spune: | 

| Critica cere "previ11. Dar ce pravili -a-. 
ven ? Ce tradiţie '? Să aşteptăm: mulţimea gla- 
surilor se face pravilă şi după dînsa vin cri-. 

ticele, 
Trad, Omer 14-15 

Este şi mai surprinzătoare. această părere 

pentru că dînsul voia să exprime” ideea că în-. 

tât să se lase. să se manti feate opinia tuturor 

şi după ce această opinie se face "pravilăndu- 

pă cum se exprină el în romîneasca arhaică,să 

intervie criticaadică să sancţioneze,âe fapt, 

  

 



ceea ce a fost în sentimentul celor mai mulţi. 

Este o înţelegere foarte bizară a rolului 

criţicei, 

In literaturănu se procedează cu sufra- 

giul universal, Părerea a do1,trei,poate Ja în- 

ceput a unui singurspoate să conteze mai mult 

decît. ă celorlalţi mulţi. 

| “Prin urmare ş când spunea Heliade. Bădulescu 

că întăi să se aştepte fixarea valorilor;după 

sentimentele celor nai mulți şi pe urmă să vie, 

„critica să consacre aceaatainvorsa rolurile; 

ozitica are,între aatele menirea de a . orteta 

„în ceea. ce este valoare Titerară si cu cât - via 

mai mulţi « să se apropie, de literatură cu atît 

rolul criticului, sau al eziticilor, trobue „să 

fie luat în zeciităţile 1ui, „trebue înţeles în 

aderărata dai „menire. 

in punerea. la punct a  veloziipr literare 

gi în iniţierea celor mulţi cstticul are un rd 

mai însemnat decât oricând, 
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„ȘI atunci vedeţi că ceca e ce , zetese ata 

pasajul citat este o eresie,ca să nu spunem 

chiar o absurăi tate, o 

„Oricât ar fi practicat critica, eltade 

nu şi-a dat bine sama, de ceea, ce poata “să 

rolul Lui adevărat, vedem. o Tai în 

atitudine. Deal tineri „aceaotă- inconasove aţă | 

furnică, am putea spune, În toată activitatea 

lui Heliade gi. dacă ntar zi fost la începutul 

unei epoot -de cul ură. desigurycă mult ar a 

umbrit. acest desect toată activitatea RN 

„Pentru. că a fost snsţntorel „pentr că. an 

lături. “cu alţii a: întemeiat. ceea ce. avea ză ie 

14 teratura. noastră duşă 1830; i se “mai Laztă u- 

nele: din părerile care -se.. ctoeneau, la fiecare 

| pas unele din: insuficienţă pe care. putea te- 

tuşi; să. le evite. dacă ar ri avut, într! adevăr; 

“mat multă disciplină nat mui tă stăpînize a î- 

deţlor gi un tempezenent: nu „pornit atat domul 

spre ceea ce este combative 

  

  

 



  

0, DEE BUS au; 

Heliade Rădulescu apare inconsecyent, La- 

răgi,cîna de examplu;face elogiul unor anumite 

(te) însuşiri în literatură... .. :... , 

In 1831 a publicat. o reducere. după „Boi- 

leau Regulile esu gramatica poesiei în..care 

„spunea că înainte. de toate fiecare, „Berii țer - 

trebue să aibă modelul. aău moăel ales,giză în- 

ţeleagă ce este gustul sau măsura. ,. ...... 
" Intr'adevăr,cineva nu poate fi scriitor 

şi în acelaşi timp nu poate Zi critic dacă .nu 

înţelege ce înseamnă o: reali sare care nu,se.a- 

bate dela o mă sură, dea, ceea ce,  coresnunde gus- 

Tocmai acestea. 1- -au Iipei tsâri general, lui 

Reliade Rădulescu: noţiunea ză nurei gi. a: tgua- 

„tului bine îndrumat Bimjul. de, $ geea. ce este: . a- 

ta nu numai în opera lui Reliade „Rădulescu, dar 

„şi.la atâţia contenporani ai lui ca gi'la al- “ 

  

Biniuțla Batitică a dintai renta. Pasc.6
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Şi de mat tîrziu şi chiar de astăzi. 

| _Eote întrtedevăr,frapant cum la noi, în 

general, scriitorii au spun că respectă cuta- 

zo şi cutare canon gi au făcut profesiune de 

credinţă din. aceasta, însă oînd a fost vorba 

=) urmeze, să-l aplice realmente;ei stau în- 

depărtat; au adus laudă bunului gust,răsuroi 

adevăratei literaturi Bi au toate acestea la 

cea dintâi ocaate au pornit strîmb,au scris 

departe cu totul ds ceea 00 era părerea lor | 

cxprinată ari tic. | | 

Eate o inconsecvenţă o incoerenţă aufle- 

teacă, soflectinău-se gi în literatură gi în 

viaţa de toate zilele, De sici vin atitea scă- 

deziatitea poticniri „atitea umbre în care tră- 

in; nu recunoaştem totugi,că de aici vine pă- 

„catul fundenerital a1 tdeilor sociale ale vte- 

„et dela not. | 

In zelul acaote, Rel1 ade Rădulescu este 

foazte ropreaentativ al epocei lui. să nu ne mâ- 

  

 



răms prin urmare ;că preamărină gustul şi măau- 

ra,a alunecat departe de  ele,şi cînd. este 

“vorba să înţelegem ce a dat -dîncul în acord -. 

cu preceptele pe care le-a preconisat, vedea 

la fiecare pas opintelile cele mai strigătoa- 

re şi în acelaşi timp cea mai tragică incon- 

segvenţă. | | | | 

să-l urmărim în ceea ce apare ca păreri 

| ale lui eirecte,porni te din gîndul de a con- 

tribut la formarea; le perfecţionarea limbei : 

di terare, E 

Să ne referim îndeosebi la o. culegere: în- 

teresantă,un fel-de antologie dela .1836ș ti- 

tlul este Culegere din scrierile lui Heliade | 

Răânlescu.Mul te din caracteri sticele lui .. se 

văd aici.Unele le putom urmări mai departe mat 

târziu, însă: în orice cas, Heliade Rădulescu es- 

te aici foarte bine fixat chiar de el însuşi. 

 ASupra unor forme- insistă plecînă dela o: - 

idee care era o adevărată narotă— cun a avut, 
=



şi «altele — că adică limba română are păca- 

„tul de 8 cuprinde prea multe cuvinte polisi- 

labice şi atunci dă un fel de reţetă: în pri-" 

vinţa aceasta vocabularul nostru ax trebui 

revisuit.Se exprimă astfel: 

 mavând: cineva drept vemei împuţ inerea si- 

labelor prin care limba se face mai puternică 

mai vîrtos în poezie va putea băga de seamă 

în.mai multe prilejuri a scăpa limba de poli=- 

" silabie", paga 48949. | i 

Şi-a exprimat părerea dînă exemple: nu e 

bine să se zică jurămînturi „mormînturi pentru 

că acel uri este prea lung.Eate: adevărat că 

jarănănturi „moznâ nui. ete.au fost înlocuite 

cu vremea prin formele de plural. în g: moxmin- 

tesdurăminiee - a ă | 

uornânturi este arhaic. Se mai . aude. as- 

„tăzi cînă se aitegte slujba la Paşti după tex- 

tul convenţional al Bibliei, însă în limba cu= 

rontă ,îni afară âe unele ţinuturi, s'a Lapus for= 

ma În £e i 
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Deci ,sta ajuns întriadevăr,la caea ce. se 

gândea He112de Rădulescu, însă nu pentru moti- 

vul la care .se gîndea dânsul; cdi că pentru 0ă 

ar fi fost prea lungile 

Tot în culegerea aceasta şi în legătură 

cu cele- de mai susylauăă pe F.Văcăzescu - pen- 

tru: că întrtun vera a spusiiieii.,;, ales, 

se joe"sşi găsea că.e mai poetic aşa decât a 

Aeargă şi Joacăepentru că la acestea se e găsea 

o silabă în plus.. | | . 

Aici ne găsin în faţa începutului de fiz- 

are în „limba: noastră. poetică a unai. nenozoei- 

te deprinderi pe oare o găsim şi da. Alecsanări 

şi de care unii stau contaminat chiar în. -vor- 

birea curentă. Astfel se spune: 84 joc sl 2 sta 

întâmplat odată - să atrag atenţiunea- cuiva că 

nu este deloc româneşte corect să se zică: Ei 

sbor, cu toate acestea ei sboz este întrebutn- 

at, | 

Este molipsirea dela ceea ce încînta pe
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Heliade Rădulescu «ŞI nu pentru că adoptă pă= 

'verea lui,ci pentru că le vine foarte comod 

să mutileze cuvintele în felul acesta,mai a- 

les pentru rimă, 

Cum spuneam şi în decţiunile celelalte; 

înatnte de estetică,trebue să ţinem: sară de 

corectitudinea exprimărel şi odată ce forme- 

le acestea sînt incorecte,trebue să le înlă- 

tură, ft inâcă sînt împotriva, absolut împotri- 

78, spiritului 1 imibei noastre. 

'0 părere iarăşi ctudată,dar întrucâtva. 

justificată,este aceea pe care Heliade Rădu- 

1escu a exprimat-o : vorbină despre principii, 

Dînsul spunea: | 

Partiţipiile "care la noi pînă acuma stau 
u [YI 

întrebuințat fără articol,lueru ce nu puţină 

ștrimtorare pricinueşte limbei ia multe întîm- 

plări. pag.46 a 

"Vrea să spună că not, sîntem lipsiţi de o 

_vesureă pe care o are limba francesă. şi limba 
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italiană,anume de a da o fornă variabilă par- 

ticipiilor. | | 

Iarăşi ne găsim în fata unei! nenorocite - 

porniri care nici astăzi nu este lăsată lao 

parte. Este vorba, anume de acele 'Zorne care ar. 

corespunde parttespiilor franceseyadică avînă 

diferenţe după nuzăr şi gen.St'a ajuns să i se 

zică,de exemplu: crescândă, 

Heliade Rădulescu a aplicat această idee 

cînd în versuri a vorbit dei"Invi foroasă mu i 

ginda' mare" 'pag,80,de:"Inima genînăăn pag.10 

şi de:"Zîmbinda soartă" pag.139, Totdeauna sm. 

avut pentru asemenea expresiuni o repulsatune - 

- instinctivă, 

Cred că nicioăată;ntci 'ohiar aintrto scă- 

pare âe vedere,n'am: întrevuinţat un termen ara 

este grescîndă — curent totuşi, E o redare cu 

totul artificială a ceea ce este propriu spt- 

tului limbei. francese. 

Dacă ar controla cineva, expresiuni1e a-.
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cestea,ar vedea că star putea înlocui întot> 

deauna cu ceea ce este în acoră cu spiritul 

limbei noastre. e 

“Nu “ştiu dacă Heliadoi Rădulescu a contri- 

Duit mult la infiltrarea în limba noastră a: 

unor asemenea expresiuni „păntra că an avut gi 

"aţi vinovaţi,alături de el mai tîrziu şi mai 

vinovaţi încă. gi 

_Measţi că acea măsură Şi "mai ales “acel 

gust aub adăpostul căzoza a: căutat să” s0 aşe-” 

26, rămîne departe de el; şi mai -bine'sc ace 

aceasta cînd îi urmărim în asocieri “de cuvin: 

te care arati cea mai strigătoare lipsă de 

gust. - 

"pate destul de frapant cînd întrun veza 

se exprimă astfelt:"In a omenirei şia sexului 

floare" saut"Sînul tău ugure", 

Munteni smul acesta ugure care este oriba, 

aupă mine îl mai găsimsdar . în orice cas în pro 

Ş: 

să. | i o. a
t
i
 

ae
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Sau: "Un - duh - şi. duh temete,1ipici imperso- 

pal“ Li: iei are ceva rustic ceva din “1 1mba de- 

la tară; în poesia. Jiri că cultă nu prinde. Mai 

ales ne surprinde ăsocterea aceasta monstruoa- 

să:"lipici impersonal",Heltade a; vrut “să spu- 

nă probabil că. este "se ducţ iunea încarnată, 

Heologismul impersonal alăturat de forma 

atît de- rustică lipici arată o. absenţă absolu- 

tă de sin al. nuanţelor limbei noastre, : -: 

Aşi. £1 vrut să mat: vorbim despre manti, 

„care. sînţ reflexe ale influenţei 1talienesma-. . 

nii de fozmări de cuvinte cu prefixe care 1se 

păreau lui mai expreşive: .răsburiba, „.xăsbubui, 

Zăspocenet şi cîte. altele,o. puzderie '- întreagă - 

în vocabularul lui: eliade Rădulescu, .. . ::. 

să: zicem.că.aici.1- -a împins pornirea. lui * 

fatală a exagert.rei + Au exagerat şi alţi1,însă - 
i: 

Heliade Rădulescu a întrecut parcă marginea tu- 

:4uror posibilităţilor dă exagerare. 

N!a avut în mul te împrejurări simţul unor
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 atenuări şi mat ales atunci cînă şi-a fixat 

într!o idee obsedantă italienisarea limbei 

noastre,sta îndepărtat dela o cuminte înţele- 

gere-a. felului cum trebue schiribată şi per-. 

fecţionată 1imba-romînă, : 

ŞI atunci „la un moment daty5crisul lui 
a devenit,am „putea. spune,un. esperanto. Ari pu- 

tea numi: pe Heliade Rădulescu un predecesor 

al esperantigtilor pentru că 'dînsul ia cuvin- 

te din italtană,spantolă, francesă: şi face un 

amestec, care totuşi -nta prins şi “A'are: să 

Prinâă,. 

Ca:în esperanto,cam în acelaşi fel,a pro- 

cedaţ şi Heliade, fără .să-şi 'dea' sama de lipsa 

de gust,de măsură a unor asemenea formaţiuni 

„de cuvinte, tocmai el care cerea acest gust şi 

această măsură, 

  

 



12 13: 1931, 

Cînd găsim atîtea inegalităţi la Heliade 

Rădulescu nu poate decât să ne surprinâă că a- 

lături de versurile lui în genere foarte ele- 

iientare „pretenţioase adeaeaoriyveăn răsăzină. 

o poesie care merită să ne reţinăsuna singură, 

aceea care îngădue lui Heliade Fădulescu să fi- 

e amintit şi înscris printre poeţi, -E "poesia. 

Sburătorul, Se ştie tena ei de inspiraţiei are 

' motivul luat din superstiţiile noastre şi 1n- 

' contestabil că se rtască: printrto notă deo sebi- 

tă feţă de proâucţiunea poetică a noastră de



92 

E pînă atunci,.Nu este o temă. redată prea , sim- 

plist,pentru că âin această poesie retes foar- 

te bine vre-o trei nuanţe deosebite: una va- 

poroasă alta pastonată în acelaşi timp gi a- 

poi un cadru pitoresc al 10cuztloz dela noi, 

Aşa încît,Heliade Rădulescu a avut într t'ade- 

vărpun moment de înălţare sufletească atunci 

cînă a reuşit să redea, cu această gamă de nu- 

anţe;un motiv .dîn folklorul nostru, Se poate 

stărui -asupra acestei poesii. dela. început pâ- 

nă la: sfîrşit, Și. mă gîndi sem un -moment ; dacă : 

n'ar fi-bine să luăm vers cu. versspentra. că 

mi se. pare : că este. un Drilej bun, pe care ni=l 

dau: versurile acestea ale lui „Heliade Pădules- 

cu;de a aplica unele observaţiuni cu privire 

Ja: estetica limbei noastre. In „genere, se poate 

spune -că şi la universitate şi în învăţănmîn= - 

tul nostru secundar este:0 mare lacună în. pre-, 

- darea limbei romîne„Sînt trei lucruri care se 

uită şi totuşi nu poţ să fie pierdute din ve:  



aere în învăţarea limbei noastre: noţiunile . 

asupra desvolţărei limbei partea gramaticală 

gi partea estetică. Cum se ştie,în clasa din 

urmă din liceu trebue să. capete cineva noţti- 

| uni „oricât. de elenientare;cu privire “la “des- 

voltarea limbei noastre,apoi vine partea” de 

_ exprimare corectă, gramaticală şi în urmă: par- 

tea estetică. Fără aceste trei lucruri nu poa- - 

te să-fie învăţământ secundar adevărat, In: u- 

„niversitatesla fel,în ceea ce priveşte" '11mba 

noastră. Ce se întîmplă însă de” cele mai multe 

"ori? și la uni versi tate şi în liceu ae citesc 

bucăţi -de poeste 'sau „de prosă;—ia Iiceu. să în- 

sistă mat: mult asupra cuprinsului, adică ci sii 

-să aibe cunoştinţe de' ceea ce aă caărul poesi- 

ei sau bucata, de prosă Desigiur,este ceva nece- : 

„sare Foarte mulţi profesori. de Limba romînă în- 

să; se opreăe aici,fără să treacă şi la cele-. 

. lalte două puncte. Dau atenţiune,prin urmare ;nu- 

mai. cuprinsului bucăţei,fără. pă treacă cu în- 

 



sistenţa necesară la studiul cuvintelor,la-as- 

pectul gramatical,la exprimarea corectă şi mai 

"ales nu insistă mai deloc asupra mijloacelor 

de relevare a-frumuseţei scrisului,nu se ocu- 

pă deloc de partea estetică a limbei „Acest din 

urmă punct mai ales,de cele mat multe ori ,este 

lăsat complet la o parte„Asupra unui cuvînt,cu 

atît mai mult asupra unei frase şi mai ales a-. 

supra unui vers sau unei poesti întregi, se poa- 

te insista mult,pentru a se arăta atmosfera ca- 

„Ye se degajează din poesie,din cuvinte -aau din- - 

trtun complex de mai mul te cuvinte, Bate foarte 

regretabil, că nu se dă destulă atenţiune expri- 

mărei estetice. Xe-am putea, întroba în cesul a- 

cesta: întrucît se deogebeşte învăţarea limbei 

noastre de învăţarea 1 imbi lo streine ?.Liceul 

„trebue să aducă un plus şi să-l pună pe elev în 

âcoză cu ceea ce trebue să fie exigenţele aces- 

tui învăţământ, 

Revenind la poesia lui Heliade Rădulescu, 

 



cum spuneam;ar fi foarte bine să insistăm a- 

supra ei vers cu zers şi din punctul de vede 

xe estetic pentru că ea ne-ar fi. dat un pri- 

lej bun ca Bă vedem oeea ce a reuşit Heliade 

Băduleacu să exprime în mod fericit. şi ceea 

ce rămîne departe de poesie. şi o âistanţează 

în “felul acesta sau 9 apropie ae unele bucăţi 

literare. recunoscute şi consacrate, . 

In această cercetare oriticăysub rapor-. 

tul estetic nu trebue săi confundăm,ceea ce es- 

„te util cv ceea ce este absolut necesar. Cînd 

Yaiorescu a insistat asupra unor rătăciri de. 

„exprimare pmai ales cână sta ocupat de . 1imba 

celor din Ardeal sau pe urnă de unele. insuir 

cienţe ale scriitorilor de dincoaceydînsul a 

avut o eroare de procedare oriticăsA. insistat 

asupra unora care nici nu trebuiau să. zie. 2u- | 

ate în samă. sînt inepţii» insuficiențe de, cul- 

tură aare dela, sine se clasează. şi. "atunet, un, 

critic nu-şi poate pierde vreinăe. cu, insuzici>"



/ / 
enţe de felul acesta,.Numai cînă- inepţitae/! Şi 

“incultura devin pretenţii: gi apar sub egida 

cuiva care vrea să se pretindă că dă directit- 

ve,numai atunci trebue să se producă reacţtiu- 

| nea.liai aleo în legătură cu literatura: - noas- 

tră „preocuparea criticilor ar. trebui să: tindă 

la revenirea, asupra unor bucăţi care sânt re- 

cunoscute. gi: care pot să dea prilej 1a 'consta- 

tări ,nu lipsite de interes pentru acei care sa 

“ Antţiază''în această literatură, - 

| „Su înseamnă că e scoborât un scriitor da- 

„că. îi: relevi unele insuficiențe; Critica cins- 

' «ită trebue să recunoască la un autor .ceea ce 

este într* adevăr valoros şi să arate şi ceea 

"ce vămîne în. umbră La noi. ste o idolatrie de 

 primitiv;de multe ori;a criticilor: să .nu te 

atingi ae cutare vers al lui Eminescu sau al 

"1ui Alecsandri, fiindcă aînt fizate- în cultura 

“noastră. Cînă vor. ajunge. să ne -ocupări- :de - 'Eni- 

nescu şi vom insista asupra Iuceafărului, tot 
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aga cum facem pentru Heliade pădulescuatunci 

veţi vedea că -nu. se atinge întru nimic ceea 

ce este adevărat al: lui Eminescu,dacă se rele- 

vează unele pete,surprinzătoare chiar. Ce: În- 

"seamă critica decît dorinţe ca astăzi să se 

scrie mai bine decît înainte; pe de altă par 

te critica este xecundaşterea fiecărei valori 

în caârul epocei sale, i 

Dacă Heliade Răaulescu, în Sburătorul, a 

seugi+ să dea un plus decît ceea. ce era al e- 

"pocei,se recunoaşte "eo ipso" vâloarea lui de 

poet. Vom insista“numai asupra cîtorva versuri, 

cu toate că Spuneam :că ar fi fost un exerciţiu 

nu 11psit de înteres,ăe a studia poesia - dela 

_un capăt'la altul; nu putem face acest lucru; 

fiindcă ar însemna 'să pierdem o oră întreagă - . 
şi încă nu ne-ar fi deajuns ca să analisăm a- 

ceste versuri . Insă, chiar din cele ce von ana- a 

:1isa,vă veţi convinge co realisare surprinză= 
pe 

9. Densusianu; 
Relaţia eatetișă a dimbei. zomîne. . Fasc. 7 
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toare. este această poesie. 

Sînt,mai alesdouă versuri din sură to- 

rul care si. astăzi. pot fi semnate de un poet 

„pretenţios care îşi.dă s sama că nu orice poa- 

tn. ao şi ori cum: . 

Nici frunza nu se mişcă; nici vântul nu sus- 

A | | pină 

si apele dorm duse şi morile au stat. 

„Putem spune că în aouă versuri Heliade Rădu- 

_lescu a dat un întreg pastel, Pastelul este, 

n: genere foarte. îngelător. Chiar Alecsanâri 

cu tot ceea'ce trebue. să-i recunoaşten în a- 

, oest. sensșnu. a înţeles că sînt rătăciri în 

- genul acesta. de poesie,care pot să fie evi- 

“tate de. cineva cu mai mul tă. autoeriticăyfi- 

inâcă pastelul de multe ori degenezează în 

aigacttsme forma care UŞOT: deviază spre cam 

postţie, „Dealtminteri „descrierile de. călătorii 

se 4 ? 

„Şi. descrisrile de peisajesnu mai imprestonea- 

ză atît de mit; cred că sînt un gen cam -e- 

2 
a 

a 
_ 
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lementar. de literatură.Cele mai abile descri- 

eri nu se menţin faţă de ceea ce este arta 

literară,faţă de ceea ce este literatura su- 

pertoară. | 

“n două rînâuri Heliade Rădulescu a re- 

ugit să ne dea un. adevărat pastel. Și vedeţi 

că acest pastel axe ceva vaporos;presentînăd | 

mare parte din atmosfera ce se degajează din 

Shurătorul.Nu este un pastel de şcoală, veche 
  

rancesă care evoca mai mult liniile Şi _a- 

  

masa îi one ea oa armene mame 0 amar 

cestea redate în mod rapide La Heliade _Rădu- 
- o mmnea mmm ea am e amr ame mima 

escu este un petsaj estompat Bi. apoi. se des- 
5 i cm ama a 

prinde din. el. mult. suflet, fiinăcă dacă un pas- - 
mom mam na ae te ara mt 

tel nu reflectă bine o atmosferă sufletească, 

na înceamnă mult, Mai ales cînd spune: "şi ape 

„le Gorm duse şi morile. au stat" fel iade ajun- 

- 

"Dar cum se coboară deodată gi aceasta e 

o constatare. desolantă.„ Putea să rămînă cu fix 

area. tabloului la aceste două versuri sau da- 

=
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că 1-a impresionat vieaţa de ţară dela noi să 

n!o fixeze prosaic cum a făcut- -0,în orice cas 

să fi fost mai fericit în redarea acestei i 

eţi. Pentru că iată ce versuri nenorocite ur- 

mează: . | 

"Si vitele magi năefa jehiab întins păgea 

Vibra al serii aer de. tauri grea murmură "e 

 1n Jeoţtunea din n urmă an făcut ori tica 

nor forme pentru care Heliade a avut: un deo- 

- sebit cut, Vedeţi. cât de neplăcut impresionea- 

ză "vitele magindet.0 adevărată oroare Titera- 

„ră; „Apoi neologi simt vib ra cu tot prestigiul int 

postiose nepotrivit aici! în! acest caâru.]turm - 

Xă. azaseneni nu "merge deloc şi mai ales. "mu rau 

„ră vaurilort, 

si, aceste coborâzi desolante le găsim mai - 

" aeparte;poate mai atenuate Şi trebue să fie a- 

“ minți te:"Stâstîmpără, ăst sgomot" Forma ăst nu 

poate. fi deloc 1iterarăsnu vreau să spun că 
Î-  
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prin zeptui că e dialectală e condamată în- : 

tru totul de Ii teratură; vom nai zeveni asu- 

pra acestei chestiuni şi acaltminteri, cam 

imecut am insistat asupra provinctalismelor. 

în limba 11 terară,Sânt forme. dtalectale a 

solut admistbi1e, care pot fi primite chiar ca 

_Plori în 1 iriba 11 teară; alte oxi încă ymulte, 

trebue lăsate fără nici o esitare cu totul 

departe. Mai ales acest ăat faţă de 11 terarul 

acesta! are atei o raţiune.Uşor se poaite con- 

vinge cineva cît ae primejdioasă oste panta ae 

csasta.0 singură dată numai. să aâmiţi un pro- 

vincia14 sm şi apoi nu mai ştii unde să te o- 

preşti, Dâcă Heliade Rădulescu sta exprimat în 

felul acesta, cîneva din Moldova ar putea că 

spună ai sta seomot, tar alţii ain unele păzţi - 

din Ardeal şi de prin Mehedinţi sau: cos ar rp 

tea. să spună ahăsta_s sgomot. 

In. această. problemă mai este ceva de aa 

ugat.0 formă de felul acesta aparţine limbei
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mi 11 are+Nu tot ceea ce trăeşte întrto Limbă 

are drept. să intre în literatură Nu putem ex- 

clude pe ăsta sau pe ăla din limbă ; rămân în- 

să să fie fodosi te, expresiunile acestea numai 

la locurile lor în exprimarea zilnică. | 

-Deri, îi „lipsea Şi lut Heliade Rădulescu 
op 

e m o are am e me 

simţul adevărat a valorei cuvintelor. 

| Mai puţin grave sînt alte abateri şt „a 

zime acele ale ritmului ș „totuşi destul de îm- 

portante, ză ele. Voi insista asupra câtorva ver 

suri care nu pot să nu: atragă atenţiunea cus- 

„va cu simţ musical. Nu se poatesci tindu- -le ci-! 

eva, să nu fie „şocat de unele stângăcii. Ast- 

zel:Imi ară buzele m mamă vedeţi că accentul .. 

e absolut fals,ritmul deasemeni; sau de exem- 

plui"auz crîngul trosnind" „unde ritmul e 1am- 

bic Şi accentul trebue să. cadă aeci»pe u dîn 

erâneul «Mai departe: "Atunci inima-mi bate" se 

„pare că e “bine, totuşi trebue să punem acoen= 

- tă „pentru a păstra ritmul pe a doua! silabă  
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a . | 
din înima; sau:"Incep a luci stele!" cu accen- 

tul pe u,deci nenormal. Vedeţi „prin urinare, cum 

toate aceste accente sînt casuri de versuri: 

_Qefactuos accentuate,de barbarisare a limbei 

romîne.Dacă este vorba să urmărim;din acest 

punct de vedere ,Shurător 1 lui Heliade - Rădu- 

lescu—ca şt! la Cîvlovaaveste insuficiențe” 

pe care le găsimyăenotă ceea ce întri'adevăr 

represintă lipsurile din poesia noastră din .- 

„acea vreme „provenite din o superfictalitate, 

âin o auto-înşelare continuă a acelora care 

compuneau versuri şi aceste lipsuri. se: păse sc 

în unele casuri şi astăzi, | 

Si dacă din acest punct de vedere al. foz- 

mei —afară de cele două versuri pe care vi le 
ă ij “ 

am citit,mărgăritare pripăşite într'un “noian 

de pietre înecioplite—Sburătorul are în-multe 

privinţe lacune:şi e departe de o jeuli sare î În- 

„tr'o-formă cu: adevărat 14 terără incontestâbil 

însă că. srebue' să recunoaştem : că adevărâta po=-
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esie pe care a reali sat-0 Heliade Rădulescu , 

aici este învederată mai: ales,pentru că lu= 

„ată în totul, trecână peste insuzi cienţe con- 

statăm oarecare licăriri de armonie,se + des- 

prinde ceva timid şi mai. ales ceva care .se 

vede că a fost bine simţit de Heliade Rădu- 

- lescu fiinacă răsărea din tradiționala cre- 

dință dela noi,din superstiţia populară. 

Acum atingem acel capitol plin de nedu- E 

_ meriri cu păreri foarte „puţin fixate gi care 

de fapt nu a ajuns să fie pus în adeărata 

lumină , rămîne cu alte cuvinte să ne ocupăm de 

legătura între ceea ce este tradiţionallâ.not: 

şi ceea ce literatura propriu-zis populară ne - 

dă în. comparâţie cu ceea, ce este al literatu- 

zei culte. Heliade Rădulescu a avut intuiţia. 

că superstiţiile ţăranilor noştri,că spiritul 

poporului nostru,pot să servească Are teme 

de inspiraţie destul de imprestonante;mai a- 
1 

les pentru cine “este Romîn,pentru cine' cunoaş-    
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te atmosfera dela vară, Heliade Rădulescu ; cu 

toate insuficienţele a reuşit să facă ceva, 

demn de atenţiesa făcut O încercare de a de-: 

riva follorul în literatura noastră. Po1k10- 

rul cuprinde oreăinţe superstiții etc, şi a- 

cestea desigur,că pot să fie trecute în lite- 

ratură. Cu mil tă libertate însă,pentru că da--: 

că cineva se opreşte la a credinţă,la o su. 

perstiţie, trebue să înţeleagă valoarea unui 

asemenea motiv de poetisare şi nu să. 'se.0= | 

prească la o descriere elementară a unui obi-. 

cei. Trebue să atingă adică adîncul poetic al 

unei credinţe,să-i dea nimb. de poesie cultă. 

pentru ca astfel să aevină mo tiv de, „poeste 

spirituali sată Altfel rămîne o simplă curi0- 

si tate. din obiceiurile” şi credinţele dela, noi. 

Dealtminţeri aceste idei din vieaţa. rustică 

dela noi n'a găsit realisări literare în po- 

ste.Sînt uneori deporieri mai mult sau mai. 
„d 

puţin reuşitesdar în orice cas în poesie n'am 

Pa
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găsit realisări de care totuşi.aceste cre- 

ainţe sînt susceptibile, In prosă da, găsim a- 

ceste realisări 

Trecând astfel la alt aspect al fo1k10- 

rului, ne apropien de ceea ce propriu- zis con- 

stitue partea lui 14 terară: basmele, în primul 

rânâe Asupra basmelor n'avem impresii: fixate, 

zi inăcă dacă este să supune controlului ade-- 

vărât unele imprestuni—și nu numai la noi, 
- 

dar gi în alte Literaturi —veden că sînt de 

adus uneze reotizicăzte După părerea | mea “este | 

o enormă distanţă, în unele privinţesântze po- 

. esta populară şi basme. Astfel , dintr! un punot 

de vedere basmele poate sînt mai interesante, 

pentru că ne due departe, foarte departesapre 

>. 

- omentea primitivă eu mii de ani în urmă . A 

poi basnele—dela noi ori de aiurea—prestn- 

să concozăanţe. care lipsesc âin alte genuri 

de zo1kloz, rin urmare În sensul acesta dest 

eur că are un deosebit interes vechimea nare 

ne 
ne
 
em
me
a 
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a Lorsa motivelor lor şi apoi fantesia lor 

care se ramifică în direaţiunile cele mai pu-. 

țin blinui ve.Dar lăsînd la. e) parte acest inte- 

„res pentru foIlozişti pentru istoricii cul - 

turilor primi tive „mai mult sau mat puţin în 

legătură cu. 1iteratuzasozeă că nu 14 se.  poa- 

te da o valoaze echivalentă cu aceea a pro- 

duoţtuni lor lirice, | 

„Basmele se adresează copiilor gi să să ma 

uităm că. au fost: spuse, de. cei mai bătrîni. cea 

mai interesant şi mai impresionant povestitor 

pentru copil a fost bătrânul, Trebue să facem - 

însă o observaţiune. Poate să povestească ci- 

neva interesant, într! un fel caracteristic, um 

„povestesc mul. te bătrine şi mulţi bătrâni dela 

ţară însă această originalitate nu „ înseamnă 

că este estetică totdeauna. De cele mai mul ţe 

„ori vătrinul se exprină tărăgănat, cu esitări, 

„i pentu că nu gîndeşte repede. Mai mut încănu 

caută să aleagă expresiunea cea mai potrivi-
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Lă Copiii prind în felul acesta şi .reptoduo 

mat curînd sau mai tîrziu cum au auzit,cu a- 

celaşi stil.Stilul basmelor, vreau să. Spun, cu 

alte cuvinte,este un stil caracteristic ;apar- 

te,cu un amestec de exprestuni ;pentru “că nu 

trebue să uităm că: în acelaşi ţinut chiar,nu 

"găsim un singur fel de exprimare. Diferite îm 

prejurări au intervenit pentru ca să se întro- 

ducă expregiuni diferite, lucrul acesta îl gă- 

sim Şi în „poeste; mai ales această variabi14- 

tate se observă în versurile 'doinelor şi a, 

strigăturilor, Sînt diferite nuanţe, 

Priri urmare, se poate ca: stilul. basmelor 

“să aibă ceva impresionant» însă din punct ae 

vedere estetic ele rămîn în urnă „pentru -că po= 

vesti tozul ţăran bătrân nu caută expresiuni 

" frumoase şi cum sînt adresate copitlorynict a 

“ceştia evident, nu vor putea âa mai tîrziu rea 

1isărt! estetice mai remarcabile.De aceea; eu” 

cre că nu se ja reuşi niciodată să se dea o:  
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culegere nici de patru,cinei basme care în- 

trt'adevăr să fie la o înălţime de formă, de 

exprimare ţărănească care să aibă unitate să 

se împue dela început pînă la sfîrşit prin în- | 

'suşiri estetice.Este desigur—nmă refer la ce 

- spuneam mai înainte—şi ceva inerent genului, 

pentru că basmele dau prilej la digrestuni, la 

expresiuni prea curente şi pe urmă este foar- 

te greu pentru cel mai bun povestitor să . se. 

exprime constant estetic timp de o oră.De a- 

ceea. cînd Ispirescu a publicat basmele | care. 

au intrat în literatura noastră clasică „a.tre- 

buit să le aducă mul te schimbări „anumi te „mo- 

delări, In refacerea basmelor, Ispirescu incon- 

testabil că a fost mult, inferior dud. Alecsan- 

dri care a refăcut doinele. Ispirescu. n! a 3ti- 

at să facă aceasta, tocriai în domeniul basme- 

| lor unde era nevoe de mai mul tă înţelegere şi 
7 

estetisare.Singur Creangă a avut mai mult sim, 

în culegerile pe' care le-a făcut.De. fapt,a tre-
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butt şi unui şi altul! să împletească mult pe 

temele populare „pentru că altfel, basmele , cun 

sînt culese ain ollozul nostru, cu caracte- 

- rul dialectologie al lor, fără nici o “anter- 

venţie cît âe puţin 1iterară nu pot să, aibă 

o valoare estetică deosebi tă. | | 

Nu este acelaşi cas cu âoinsle. să ne ze- 

ferim puţin şi la acest gen, care presintă o 

adevărată înoemnătate în ceea ce priveşte inspi- 

raţia populară trecută spre inspiraţia. cultă, 

Aa Doinele se găsesc, cun nta, fost casul pen 

tru basme; în situaţia că îşi menţin valoarea. 

| dela. început până da, sfârşi t,pentru că „de 

fapte doinele au patru până la zece versuri, Si 

_veăeţi, încă odată constatăn un lucru: ce. fo- 

loseşte cantitatea faţă de ceea, ce este cali-. 

i tatea, faţă de ceea ce este intrinsecul - 'este- 

| tic al unei poesii ? Poate să fie basmul cel 

mai reuşit „poate să - ie o povestire plină de 

farmec deosebit „aţă însă de o doină cu pa-  
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uru versuri totăeauna va fi: inferioară. 

Din constatări directe am putut să-mă cau 

sema ce contrast mare este din acest punct de 

vedere între aceste două genuri literare, Când 

cu cea mai mare bunăvoință n'am reuşi i să, „culeg 

-sau să găsesc în alte culegeri „un basm care să 

se menţină dela.- început pînă la sfârşit cu ace- 

eaşi valoare estetică, în. ceea ce priveşte doi- 

nele am reuşit 'să culeg, chiar faţă de nota ce 

lor publi cateymul te de valoare care răspună u= 

ne: adevărate. forme şi exprizări estetice. De ce? 

Pentru că genul dirie este exprimarez2, cea mai bo-. 

gată, cea mai - directă; poesia e bucată ruptă din | 

suflet. Dotnele sînt trăi te, sînt plăsmul te de su 

fletul nostru; sînt suferinţe de generaţii care. 

se închid într! însele şi fiecare generaţie le a 

„Adaugă dureri noui,le pretacsle înobilează.! Basme- 

le au ceva convenţional, rigtă,care rămâne pe 1003 : 

1apsit de exprimare frumoasă şi bătrânii de mite 

ori spun basmele de silă,pe cînă aGinele mu se spun
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de si1ă,se spun de. jale,ăe durere. Cine are sufletul 

anărit ca să întrebuinţez acest cuvânt spune âoina; 

cine este vesel spune sarăgi o strigătură prin ur- 

mare şi într!un cas şi în altul,ele pleacă ăela ce- 

ea ce este al sufletului e „dela cele două extreme a- 

le sale; este în totul o transmisiune directă cu re- 

ale posibilităţi de înălţăzi, estetice. In ceea ceprt 

„veşte doinele e de amintit să sânt de origine mai 

alesşolteneştie golklorul oltenesc este interesant 

în unele aspecte,dar are ceva prea diluat. poinele 

de câte zece,cinoi sprezece douăzeci de versuri  în- 

_cep. să- şi renege genul. Acelea care cu adevărat. sint 

| zealisări estetice,sînt de' patru pînă 1a şase -ver- 

suri pentru că exprină mai condensat, mai . concentrat 

sentimentul, 

„Rămâne să continuăm: a cerceta anti tesa dintre 

„cele. două genuri de Literatură: populară şi să rele- 

"văm un alt aspect. de formă şi perspectivăsca. să în- 

„ şelegeţi mai: bine aistinoteze proprietăţi ale unui 

gen şi ale a1 tuia. 

e mm 

  

  ra
r 

aa
 

zu
za
,
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AT fi să lăsăm la o parte. un capitol caracte- 

ristie âin Itteratura noastră populară, aacă n'am 

“insista asupra versificaţtei populare. 

Versul popular. e. i oaraaterisat prin ritmul tro-. 

haice Ritmul acesta. arată, ceva specific sufletului, 
oma 

iai . .. în 
j 

o zbuenizeni „0 intensificare a s
entimentului. să nu. 

se pară. că aceasta e. în desacord cu ceo& ce - este 

al doinelor; oricît de tErăginate„duioase ze îi doi- 

neleyau. totuşi numai 0: linişte de suprafaţă şi sânţ, - 

în acoză: cu, această clogotire iufle tească. Ritmul 

trohaio vine” să fie sxyrontve” | 

"ca. să precisăm mot. bine aceasta să ne oprim” 

la câteva vezauzt populare. Iată patru vezaurii 

  

0,„Densusianu, . . 

“Boluţia statică a jimbei zonîne. Jesc-8. 

y
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- . Bine-i stă la-cer cu lună, 
Ca şi. mândrei cu cunună; 
Bine-i stă la cer.cu stele, 

„Ga şi mînarei cu mărgele, 

VYoaeţi consecvenţa, ritmului trohaic. 

Uneori star. părea că ritmul trohaic se înbi- 

nă 'cu cel iambic însă impresia este îngelătoare, | | 

De exemplu în. doina aceasta: 

Multe stele sînt pe cer 
-. “Care -toatet?n. ziuă 'pier,; 
"Şi mai mari şi luminoase, 
„Nu-s. ca. mândra, de: frunpase, 

a “ 

Ctaga, merge âe “frumos | 
_Gândeşti că. scrie ps: jos. 

Pînă aici imnul, izohaie eşte bine. urmat; _ EP 

Star părea că. ritmul, devine damibie.De apte avem 

tot. zi tmul tronaio, pentru că trebue să accentuăm 

în: “felul. îceăta: . Sa | aaa i i 

Ciâga merg: de frunioa 
„Gindeşti că scrie pe. josi: 

Este o. inconsedvenţă « care se: întâlneşte de- .-. 

seori în versificaţia noastră populară. 7otuşi u- 

neori nu se poate contesta că avem de= a-face cu 

alternanţa celoz dovă. ri muri e Iată de exemplu, per i 

tru versuri: î    
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Pe -unâe trece urîtul - 

Arde grîu] şi pămîntul; 

Pe unde trece frumosul 
Creşte gtiul şi ovăsule | 

rea că: “primul piraă doilea vers nu pot să. île. s0- .. 

cotite decât ca Lanibice, Imediat însă vine: ritmul 

ironai 0 gt ge pare că ar avea 0 “zaţiune în, casul 

acesta schimbarea de zi tm. Versul txohaie are tot- 
mmm mm eta ara ve 

deauna cazacteristica de a exprima ceva de enezgi- + 

esceva âe înălţarespe când versul tambic are. ceva 

tărăgănat, ce vine în acoră cu caea ce ae spuna în 

acas za par ema i — 

aceste versuri. Versul Lembic începînd « cu 0 silabă 

neaccentuată şi neigînd în adcensiune arată o gra- d 

aaţie, o gemă sufletonacă; cu ceva de; sentirient. în 

crescenăo, Deaceea versuriie; iambice. au ceva 1ogă- 

nător gi sînt caracteristice de, multe, ori pentru 

35 

1irtsmeDacă s! 'ar duce constatarea mat departe aa 

ajunge 18 conclusta. că în iztoa, noastră - populară. 

predomină ; cu. deosebire zi mul Azonaie.în poesai- 

a natarică pot spune. că Versul vzonate este mai 

trecventa sa cel iambic extzon. de. rarsîn "orice, cas: 

mai rar. decât apare îa pobsta irtcă gi doaltnta- o
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tei aceasta se explică,pentru că strigăturiie în- 

cep cu un: strigătecu o: notă energică. 

Atîtea doine dela noi încep cu "frunză verde, 

este iarăşi ceva semnificativ: vi tmul tzohaic por- 

unit din olocoti rea sufletească, sbucnină deodată 

gi pe urmă fireşte modul îndu-se în ceva ae scăde- 

„ze sufleteascăyde tîngutze. RR 

 1nţelegen atunci bine ceea ce este ca tormă 

„versificaţia dela noi în acoră, îin mare . parte, cu 

fonâui sufletesc al inspiraţiei populare. De ce arm 

insistat asupra acestui aspect aa poeatei noastre | 
+ 

populare” 9 “Pentru că mi se pare că are 'o cosebi-. 

tă importanţă, dacă treceri la ceea ce este, „carace- 

_tezistic versiftoaţtei. culte.0dată cu.- somanticit. 

- not am adoptat, şi mai ales dela Lenertine, caden- 

ţa aceea 1egănătoare tambică pentru că să nu, ui-. 

tăm că , versul frances. este în speotal iambic, Dea- 

„semeni versizicaţia romanticilor e caracteristi- . 

că prin versurile anapesti ce, care au ceva cât se 

poate de musicaljde 1egănător,de vis,aşa cum ştim 

că apar cele mai multe din poesiile lui Lamartine. 

  

   



LL | 

_ oîna poeţii nogtri stau găsit în faţa: acestei 

versificaţii au fost desorientaţi,pentru că :ure= 

chea Romînului. a fost mereu deprinsă cu ritmul tro- 

haic şi deodată. vine revelaţia unui ritm deosebit; - 

asistăm astfel la. o nedumerire în. ceea ce priveşte 

ritmul de urmat. Am putea spune că este o. adevăraţă 

dramă în această luptă: a poeţilor. nogiri cu, tradi= 

„bla gi c cu „ceea ce vine ca înovaţie+ Vedem versuri 

care sînt chinuite, dela. început până la: sfârşit pen- . 

tru că a fost în intenţia poetului: să dea vezrguri 

după tiparui france însă se, vede obsesia versifi- 

caţiei- caracteristice dela noi, 

 Amintean rînâul trecut « că basmele. xătîn, da for 

mă, în orice cas în urma doinelori. au însăyca' fond: 

motive de multă amploare; reali sare 'poetică remarca: - 

bilă.Dacă este vorba de apropiere a' fondului popu- 

lar de cel cult şi apoi. de netezirea contrastelor: 

în - tehnica. populază. şi cea cultă, mai: sînt încă de 

adăugat stozţăzi în. „ Mteratura noastră. 

arăta încă în ătbuire,aven intusţii urmări in- 

tenţii, însă de taptosînt încă multe preocupaţtuni și: ” 
7 

, 4
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care trebue limpezite 'şi tocmai una din : acestea 

cred că trebue să'fie stăruinţa de a nivela,de a -! 

pune în. adevărată lumină,raporturile între litera- 

- tura populară. şi literature cultă, 

„Am văzut această. comparaţie ducîndu-ne la an- 

titesă,pentru ca să înţelegem ceea ce apare 91 foar- 

' te reliefat în opera lui Grigore "Alexandrescu, 

Dânsul a avut o privire rai gravă în faţa Vie- 

ţei: Şi. odată ce .. “ciocnirile. cu realităţile au Jăsat 

- 

zeperousiunt adânci. în sufletul lui înţelegen de 

unde. vine. acea majeatate a gîndurilor,s inspi taţi 

ei lui „majestate care. se vede. gi în: ritmul cu _ca- 
i 

A denţă nu somptuoașăyde efecte,de virtuopitate fină- 

că se luptă, foarte. greu, cun se ştie, cu versul; Din- 

colo de aceste aispezităţi însă, se vede - curentul su 

fletese, bogat câre' î rpăică deasupra tutuzor 7 pie 

ţilor dintro 1850- 1850. 

' Din opera Ipisîn afară de ceea, ce este urmări= 

rea: vezsuri10x,aven avantajul să putem vedea care” 

erai de multe ori „părerile lut Literare şi prin 06 

„„„Meentete de poet, a trecut„S1printre aa tele,este tn- A 

o
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Alo 

“teresant un -pasaj din. prefața pe:care a pus-o la. 

ediţia poesiilor lui (1847).Dânsul pleacă dela: 24- î3 | 

teratura francesă. Nici nu ne-am putea. închipui la 

cine s'a oprit anune: la Bâranger, Si anume - iată 

ce spune,oprinâu-se. la.acest nume, ca: prilej. de in 

apiraţie 1itexară: | 

Faimosul. Berangeryputezrnicul liric aa: timpilor 

- moderni poet popular cu aristocratice firme şi unul 

din capetele cele mai rezonabile ale Franţei: spune 

că multe din cîntecele sale: cele mici l-a- costat 

Qouă şi trei săptămîni de lucru; nărturisire.-ce do- 
vedeşte cîtă străşnicie trebue să aducă un “attor 
la compunerea. scrierilor. sale; căci. arta este aşa 
de întinsă şi variată, frumosul are atîtea nuanțe . 
delicate şi. fugitive,lucrurile imaginaţiei . atîta. 
trebuinţă de ale rezonului ca să poată ajunge vin- 
ta lor,care este frunosul ideal, sau. strălucirea:a- 
adevărului; după cum zice Platon,încît nu este de mi- 
rare dacă desăvîrşgirea lipseşte la mulţi cărora în- 
să nu le lipseşte talentul, şi dacă literatura: noas-. 
tră mai. ales;a: căreia parte poetică nu: se compunea 
pînă în anii din urmă de cît de.nişte balade tradi- 
“tonale,inspiraţii necultivate ale suferinţei şi a- 
le naturei sălbatice nu este zic de mirare dacă 1i- 
teratura noastră n'a produs nici un'cap. d'operă Car | 

re să poată sluji de „model netăgăduit, 

nu ar fi putut bănui "otneva! că Gr. Alexanârescu 

ar fi avut acest cult peritra Beranger şi cun an Tre-.. 

levat şi aătă dată sar zi poate de urmărit 1egături= 

le | care ar e putea fi surprinse iei a colo în inapt 

zaţia: sa pentru căsduză: cun  stinpatâtea poesti ale | 
7 
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lut au un fonă de poesie înălţaţă „gravă; altele 

“sînt mai "puţin grave, solemne. şi tocmai. în aceas- 

ta ar fi poate de găsit O influenţă a lui Berenger, 

Aici se veae. o latură foarte caracteristică 

a. temperamentului lui Alexanărescu; anume dânsul 

"sta arătat ostil (se întâlneşte aici în tendinţe... 

cu Barbu Delavrancea) lucrurilor din popor. 

Inttadevăzi! a fost deloc influenţat de poe-, 

sia populază sau ae ceea ce este în totul follo- 

rul noatrusdupă cum am văzut că s!a întîmplat în : 

poesia. lui tel tade! Răaulescu.0 singură dată pome- 

neşte: de jocurile ţărăneşti din vieaţa cîmpenească. 

Deasemeni se arată ostil: cântecelor dela Vară, 

cînă spune că. pînă în vremea lui Literatura noa 

„ră și 3! a redus la balade tradiţionale produs ad - 

„ursi sălbatice, | „ 

să nu uităm că în emortalui de călătorie-Tis- 

mada, păne-- ceea ce. ne aurprinde—că Tudor Vi adi- 

pirescu era un or nărginit ŞI. cruân, Gu alte „cu- 

_vinte r;Alezanăreacu pare un reactionar peritu că 

nu-şi înongegte unele sentimente pe care le: ăsta 
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dă 

na alţii gi care mai ales se găsesc bine accentua- 

te în literatura de după 1840. i e 

“După ce se exprimă astfel asupra poestei popu- 

« 

lare dela noi dînsul continuă: 

„„ acelea nu es'decât în 14 teraturele tormate a 

în limbile statornicite după cum o ştiut, nai cu. 

sebire toţi aceia care scriu,şi prin EC, GUn0B0 

influenţa ce are 1îmba asupra stilului, 

“Acest pasaj e caracteristic în ceea ce priveşte pă- 

rexrile lui Gr. Alexariărescu; arată aici că într! ade- N 

4 

văr înţelege. 1iteraturayexpririarea în versuri ca un a 

efort edevăzatynu ca diletantism, Spune că 1a noi . 

sînt puţini acei care îs dau silinţa cînd soztu să, 

axate că înţeleg ni siunea de! scriitor. 

sînt semnificative tarăşi. scrisorile adresațe 

lui Iancu Văcărescu şi lui Vo. tai re pentru că şi a- 

ici întâlnim ceva âin convingerile intime pe care 

le. area aînsul. Deaceea să ne oprim ia un pasaj din 

scrisoarea către Voltaire: : a 

o.coorsneeeneavese nu area ctatât igbuteai, 

D'ai fi avut să formezi limba în care scriai, 

-Dar secolul te- -a ajutati în vremea în te-ai. 
. născut; 

Stilul era curăţit şi drumul era! făcute 
Y



Le 

kai departe spune: 

AŞ vrea să poţi să inviezi, o zi numai să trăeşti, 
Parnasul nostru să-l vezi apol să pe mai vorbeşti, 
Unul iscodttor trist,de termeni încornoraţi,. 

„lipsiţi de duh creator numeşte pe „toţi ceilalti, 
Se plinge că nu 'nţeleg acei care îl ascult,., 
In vreme ce însuşi el nu se!nțelege mai mult, 
Altul strigînă furtos,că suntem neam! latinesc; 
Ar vrea să: nu mai: aven niciun cuvînt creştinesc, 
Si lunei să arătăm că nu am degenerat,. 

„Altul : ce scrie pe şleau ca preotul de la sat 
Zice că e desluşit, se crede: simplu; iar eu , 

- ua trag d!'o parte privesc Şi scriu cum aă. Dumne - 
.. ! , N | 

zeu, 

Pasajul - este caracteri sţic: pentru că Gr. Alexanares- 

cu lasă: să. se: înţeleagă ce părere avea în privin- 

ţa. curentului - latinist, Este semnificativ aceasta, 

pentru că. lupta împotriva : împotriva latiniemului 

s!'a dat în. şcoala; Daciei literare şi apoi s'a con- 

tinuat: la Convorbiri, literare. : - | 

'Este o: întreagă mărturisire de păreri iterare 

în. acest pasaj: al lui Gr, Mexanărescu,adică se văd 

„unele: zepuletuni ale lui: gi: în acelaşi timp modâst . 

 spunesla Bfârşite că dacă. unii - înţeleg să scrie ! pre 

tenţ 108,ăânaul rămâne. da o: parte! SI înţelege să 

_Bcrie: aşa cum: î1. ajută Dumriezeu. zoaxite caractezt:s- 

tică este deaseneni 3071 soarea lui către Iancu "va   | 
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 cărescu,şi mai. ales un pasaj în. care aînsul arată 

cum scria,câtă. osteneală îşi dădea pentru aceasta: 

 Mărunţigurile-ii scapă, şi ideile ce-mi vin; | 

Dacă incep cu o. zimbire;se sfîrgesc. cu un suspin; 

Aplicarea- îmi lipseşte,şi n'am darul însemnat  . 

A strica şi a preface câte sânt de. îndreptat. - 

Nu este tocmai: în acord acest. peisaj „că ceea ce am 

văzut că spunea în prefața poestilor sa1e.Star pă- 

rea că-şi recunoaşte o mare 1nsuficienţăsaceea de 

a nu fi în stare să se oprească la versurile care: 

| 34, vin din prima inspiraţie şi să de. ciseleze mei 

reuaşă încât să fie mol uni te. | | 

| . Se pare: că. „între o conzestune- si alta ax zi -de 

ales în, sensul - că. Gr. Alexanârescu, se. arată “mai: mo-: 

"des i decât. era în realitate adică dânsul. făcea Ge 

siguzpeforturt. as înareptăzi „însă cu: „inegalitate; 

uneori. era bine pornit pe, calea: 'aceastayhotărit îi 

N 

tr! adevăr să insiste asupra unor versuri; cu-! 'cea,i. 

N 

mai mare. stăruinţă „ate ori se. lăsa “multumit cu ce: 

ea ce îi venea denăzeptul acia prima intutțte.De- 

altminteri „aşa. ne-am explica pe 1 îngă alte cause, 

ceea ce rapează la ziecare > "pas, în: opeza lut Gri- 

AP



i ALGE 

gore Alexandrescu, - i: 
4 

Dacă este să relevăm vre-o cîteva insuficien- 

ţe,va trebui, să amintim expresiuni ca: pă,deşărt, 

expresiuni munteneşti ;- ciudate schilodiri: pentru 

rimă, de sxemplu, câmpurile; „unde suprimă pe Dă pentru 

că era o silabă prea mult. . Ei 

Apoi aşa de mult a fost influenţat de france- 

| să, încât uneori şi- a permis să dca expresiuni ca- 

re nu sînt ale limbei noastre; ae exemplu într! un 

10 spune: "Dază n cartea soartei om ar şti să se 
. 

citească", trăducînă astfel pe “on. savaitn, Ceea. ce 

frapează mai ales: este nedepzindezea « cu ritmul cel 

_noulipsa stăpînirei depline a ceea ce avea să aie 

nu nun pentru e]. „dar 3 pentru alţii, Vezs1£icaţi- 

8 în aoură cu romantismul, Dacă ne raporiănede ex= 

emplu la fabula, se Zopozul și șiidurea,aga de bin€ 

cunoscută, videni lupta între ceea ce a ia Orez. 

andzescu este persistent a ceea. c6 avea să zealt- 

sezc cui mijloacele late Sta apus totdeauna că Alex- 

enăreseu « a fost un chinuit în ceea ce privegte ex- 

primărea în versuri, însă pe ae ată paztesta adă- - 
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ugat că fabulele se presintă în privinţa aceasta. 

mai bine,cu o notă superioară. Impresia mea. este 

că fabulele, de mul te. ori au. scăderi. de formă ex- 

asperante şi deaceea să ne oprim la sfâzgitul « a. 

cestei fabule, clasice în literatura. noastrăpunde, 

| versurile se ţin lanţ, fără ca unul: singur, să fie 

An acoră cu ritmul pe care caută să-l urmate: 

Intro pădure veche, în. ce "16c nu ne pasă. 

Un ţăran “se duseșe să-şi ia lemne de casă. 
Mrebue să ştiţi însă,şi pot să dau dovadă, 
Că pe vremea, aceea toporul n!'avea coadă. 
Astfel se încep toate; vremea aesăvîrgeşte, . 

" Orice învaţă omul; orice spiritul naşte, 
Aşa ţăranul nostru numai cu fieru'n mînă 
"Incepu să sluţească pădurea. ce bătrână, 

vedeţi ce: accentuări. greşite trebue să facem 

“pentru ca să. Lâsă, ritmul. 

ar, Alexandrescu. cu toate că a paroătat tendin- | 

ţa atiniştilor, totuşi a zăcut unele concesiuni în 

sensul Iatinisărei aâtcă mat mult în sensul. neolo- 

gismelor, Când a publicat întâta oară căiia mai. ve- 

cheysatira foarte cunoscută era intitulată Satin ra 

dunului, meu; a.  sehinibat: pot titlul în Sati ira Ş spi- 

ri tul uî_ Meu e rărturisese că prezerinţă nu poate să 

  

Zie decît pentru termenul dintâi, a 

=
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pi 

„Și constatarea pe care am făcut-o se repetă - 

dacă ne. referin la o altă poesie, Inima mea este 

tristă, cu:un 'fonâ': inexistent, neavînă ninic eo- 

sebit, Grea că şi aici ar putea Fi urmărită ia 

fluenţa lui Băranger, Ghiar ca factură. Intîlnin 

aici "flori. tinerii licenţă nepermisă. în orice 

cad sînt două. strofe care nu ne izbesc prin aba- 

„terti: prea strigătoare. 

Pot; să adaug că oăatăyde. două ori, în cadrul 

a vre-o gaceygapte versuri; Gr. AMLexanarescu a re- 

uşit să păstreze ceea ce este adevărată exi gen- 

4ă a. 1 tului poetic, | 

Iată un pasaj din Atentare:,. 

-Sătul de mari: nimicuri ce nu dau fericirea, | 
Cătina în viaţă pacea, şi!'n pace mulţumirea,.; 
Ca râul fără nume,aş trece neştiut, . 
Or cîţ de mic e templu,dar tot îl locueşte,. .. 

„Acela ce: pămîntul. şi cerul stăpâneşte: 
Numai pentru a. lui: slavă şi omul sta'născute 

Cinei versuri. -de ritm absolut corect. Ce arată a- 

ceasta ? Arată că Alexanărescă era ae „0 uimitoa= 

re inegalitate. Capriciul “domina riul t' în 1ate-. 
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" ratura noastră, oricît ar mărturisi Alexandres- 

cu:că s!'a silit: să îngrijească factura versu=-- 

„rilor, | 

| câna este vorba de a compara valoarea de. 

inspirație a lui,fonâul poesiilor lui şi reâli- 

sarea ca fornă,ne găsim întrto situaţie, care 

este întrucâtva în avantajul celui care .urmă- : 

reşte evoluţia estetică a 1imbei,dar în desa-. 

vantajul celui care ar vrea să insiste asupra 

poesiilor ns mai remarcabile. Anul 1840, sau Umbra 

"lui Mircea la cozi ia se ridică mult prin inspi- 

raţie,dar au atîtea scăderi ca formă. Totuşi, 

constatarea la care m'am oprit arc valoarea ei, 

adică Grigore Alexahărescu a: căutat să împace 

ceca ce era al tradiţiei dela noi; cu. ceea ce 

venea „prin contact cu 1iteratuza francesă, 

tate desigur! îndrăsneaţă „de mul te ori, în- 

cercarea pe "care a făcut-o Grigore Alexandres- .- 

cu pe la anul 1840,de a lupta cu ceea ce nu 

era deloc în tradiţia, . poestei dela noi,dar pe



LO 

de altă parte trebue să adtugăn că faţă de 

fondul pe care 3 -a. adus, fozmatealisările de- 

estetică a 1imbei rămîn în urnă faţă de bogă- 

sia sufletească ce “tzanspiză în „atâtea poe- 

sii, 
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ai 26 : 1 ş-19833, 

„La dzigore Alexanâre eu an văzut că. bo 

zăuta sufletezacă cote în dosacoză cu aspira- 

„„4iunile le zealiaaze 1sterazăAcepte. aopiza-” 
tun au rămas, în uznă pentru oă Grigore „A- 

, lexanărescu seria în 1uptă cu  inovaitascare 

“aşteptau cu vremea să. fie mai bine înţelese, 

„ ateratura noastră de pe. la, 1540, trăia.în. ne- 

precissora nebuloasă şi arta literarăy „a gi. 

| orice: artănumat „atunoi, cînd ajunge stăpână pe: 

IE Faspoate, să netezească unele contraste „să. adu- 

să. luninile armontet, acolo unde ungle venin. 

O, Densusianu; 
Pvoluţia ss zuacă a jânb ei zonâns. „Faso. 
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ţa vin să ge ciocnenocă cu altele,părîndu-ne 

uneori că se exaluă chiar. Grigore Alexandres- 

cu sczia verstiei în care remint scenţele din 

ceea ce. era al cerisului nostru nu puteau să 

ție alungate şi apoi îl vedem cu o stăruinţă : 

caza nu totdeauna a putut să fie bine înârep- 

tată spre asimilarea înoirilor de tennică,de 

| versificaţie, înoiri datozite mai ales influ- 

„enţoi romantice. Cum aînsul, în primul rînd, a- 

î para. condus de ceea ce era al. romanti omului șor 

_ceasta natupal: că fixează nota predominantă a 

operei lui, însă ge de; altă parte,prin faptul 

"că nu: a rămas strein de clasioi sn această: no- 

4ă vine ca să arate varietatea de! motive, de 

tendinţe care se afirmă în opera . sa şi pe ca- 

„Xe n!0 fost Sa stare totăeauna. 810 pună în a- 

“oză,pentru ca înte! adevăr să ajungă la o rea. 

14 sare “suporioarăsGrigoze Alexandrescu este,. 

"de foptoun 'vonant ie temperat prin clasici smpîa- - 

“că qlaoicismul său nu vine din izvoare depăr-.    



acesta este întrtadovărsizvorul ain care der 

„13 

tate, ci „este clastet smul de natură imprecisă 

SE. redusă la câteva impresii, numai la cunoaş- 

"4erea operei ut Latontatne sau a ai Boneau; 

aceasta, nu putea, să fie destul „pentru ca “în 
pi 

spiritul său să se „fixeze! mai bine o âtrecti- 
in 

„văsca,. să apară. ca un contrapendere na influ- 
i mă 

enţa romanti smuluie Trebue să recunoașten că 
[mp pi i i 

„dacă cineva vrea să-şi îneustască clasteierul 
= a. „în a 

„nu trebue să se. - mulţunească cu ceea ce este al 
r. 2 

gcoalei francese din secolul a “ra -icâ, et 
4 

trebue, să, treacă peste ofteva veacuri» să se du- 

că spre olastet mul latin sau grecspentru „că | 

e. 

vă şi claBioi mul. tranoes. 
— 

Dacă gorisul ivi Origore- Moxanărescu a 

| re o. însugire ce ge. 01 stinge, pe: 1îngă ceea ce 

zi datorește intauenţet romantice a moderni - | 

saze a exprimărei ca flusăitate. a „versului; în- 

, suşirea care inta adevăr, ridică opera poetică 

a lui este 14psa de sători am at zegunoscână a 
vi ei Ei - qi
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' ceasta înseamnă mult, pentru că şi la Heliade: 

- Rkaulescu,mai tîrziu mai ales, se - „vede cum pă. 

 „trunde mereu retorismul. romantic - gi. cu deose- 

bize în epoca dintre :1850 --1870,.. Bolintinea- 

nu aste acela care. a exagerat mult nota aceas- 

- ta inereată ati'tuainet - romantice Nu puten spu- 

“ pe: “totuşi ;că Grigore. Mexanărescu -a rămas. ab= 

“soluţ -în afară- de ceea ce era.al. zetortsmului 

-zomentie,pentru. că. “nu: avem decât: să ne. refe- 

aim la o: strosă, începutul poestei: e. pal. vă 

zus odată, pentru: 'oa să: zecunoagten ceea ce a-. 

i nunţă nu în: opera: Tui ct. în curentul 1iterar 

“= iena noi,năvala: zetort omului: + 

"qa nai văzut oăată, fiinţă de iubire, 

'0'angel ce slăvesc i 

| 4 ceasurile repezi» i soumpa ta îmbire, 

- “Cu: suflet cu viaţa adn sata. să. plătesc. 

“Exolenajta ăe. mul te ori este: “tocmai o notă de 

retoriem gi 'apot, toate. aceste patzu versuri - 

nu putom opune! că sînt stzetne: de: oarecare por- 
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nire- de. emfasă,de. retori sm gi dăcă dînsul .'a * 

xrămas necontaninat de retortamul zonentic, în- 

_seamnă. că: aici. 1-a, ajutat dizect sau “inatrect: 

nu numai. firea sa ponderată,ci şi acea: ortett 

de “redusă influenţă clasică. pe care- a primit-o 

pentru căshotărâtaca să evite „cineva retoris- 

mul, trebue. să. ştie. că este. ceva. care: nu-i: de - 

bună tradiţie literară şi nui a. plecat dela: aa 

34 6 em;cum. de: altfel :un antidot” împotriva a- 

cestei olibtotuni” literare-este şi contactul 

cu literatura populară; Odată ce cineva: nu“ ză- 

| nâne atrein de inspiraţia: oiasică sau: de ing- 

piraţia simplă rustică, unde nu intră zatorian, 

poate, să. fie sigur că nu:va serie. niciodată | 

versuri. în care cuvintele gi ohiar fondul - iaă 

fie alterate de. retozism, Retorismul fosifică 

fondul cun 'talgi 2ică exprimarea; el pleacă: de- 

a geptinentele supezfioiale- sau. numai: închi=.. 

Duste RI. adaugă o exprimare” fal să în „căutare ” 

"de eect. Inţelegen ce mult, înseamnă - căş” între
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"1840 şt 1850, „Orizore Mexanare cu a rămas ae- 

“Tarte ae ceea ce începuse 'să devie aneninţă- 

tori în literatura noastră. gi mai : ales în -po= 

| este. Dacă ar fi să se facă o antologie! a re- 

- vortemului poetic dela notat si ceva! instrue= 

tiv,pentru ca să înţelegen cât de puţini sînt 

“acei e care au ştiut să evite acest păcat 14te- 

„za | a 
Tnchetnă cu aceste impresii apreoteri de 

 Zormăscare nu pot: să îie indepenăente de ace- 

" 1e de fond. âle operei dus Grigore Aexanăres- 

cu trecem la ceea, ce, în oteajna aceluiaşi Gri- . 

zoze “Mexanăresou, vine să se afirme, însă p1e- 

cână dela: enunite convingeri '11terare, refleo- 

tânâu- se nu numai asupra poestet, căutînă în 

srâzgit să aa âirective notărite” în Iiteratu= 

ura noastră.Eate epocă ce-şi fixează £i stonomia 

şi datorită gcoalei Daciei. lite oare « a lui Ko- 

_ găintceanu gi a colaboratorilor! săi, „şcoală: ca 

re nu se poate tăgăaui că a fost critică în fe- ! 

N 
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lul ei; nu-de o oxitică plecând dela specula- . 

vii de esteticăsprin urmare nu doctrinarăsei 

căutână. să îndrumeze spiritul 11 terar la noi 

pe căi: cae trebuiau 11mpezi toșdugă anumite | 

. consideraţtunt putem spune ontar, fără, mată 

| exagerare după. vre-o două principii „cara a- 

veau valabilitatea lore | i 

Când. ne= -am ocupat. de Fel ide Băduzeocu, 

- an văzut că gi dînsul a. avut. „preoaupări cri- 

ice, însă ori indgale—chiar contzaăictorit= Să 

| ozt interni tentes. în orice cas mu. pot să fie. 

| comparate. cu acelea care si! au afirmat în 2o- 

“asa 1 iterază şi au avut: repercusiune în sort: 

sul acelora care. au fost influenţaţi de re 

îi vista lut "Mihail Fogălni ceanu. Chiar critica. 

mai redusă, a lui Heliade Bădulencu nu a Zoo 

„. imutt18„Dacă st! az zi întâmplat gă fie nai bi 

ne. luminată desigur. că ar ar putut să. însemie 

: mal mult, să-şi arate roade nai reale. Cu atît 

mai mult critica pe care a adus-o Kogălnicea- 
po.



: 1a6- 

„na aj putut | gă “aibă răsunet, 

se pune. atunci înttebârea,la cure si alte 

ozi am “căutat să. dau răspunool potztvâtoa asupra 

utisităţei criticei, Sînt "unul care . susţih ozi- 

uioayou toate că astăzi se “face” pica! maltă cei 

tacă, Ai mai categortei spun că - se. “Pac 6: 
7 

opitică inutilă şi trebue destiinţată, pate evi- 

dent că o critică “a | doate să fie ea. singuză ge- 

noiatoare dă 'opere,dacă ipseşte ereatozul; ori 

câte statiri âe orientare Literară 8! ar asa 

cestea zămîn iautiTe: Atunci încă, când dinevă a- 

re “într! adevăr, însăşi ri de adevăzat scrii tozsnu 

se “poate. ca “ascultînă un sfat a ositicei! “să nu. 

auigă Ia o i mipeziz6 a smprăstitor, să se “înţ6- 

leagă că “sori sul cere nu numai aitocriticăsct şi 

” c61sborăre cu ori ttca: ai tota, Acei care într'ade- 

văz, au teusit să jeuli see o: fozmă impecabilă, 
PU 

“sînt, de tapt„acel! care e "1ângă. talentul crea | 

tor ps care 1- -au arăt ai pe ine autoozi tcă aa 

- 
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dante, .... 

Cînd: este; vorba. de evită, de morală „sau 

- natesnu al celei. cu -canoane învechite şi: pe- 

de alte nantfestaţtuni se adni te: rolul eriti- 

cetsDecţ numai împotriva criticei.: “Titerare 

gînd pînă la anihilarea. utilităţei: ei. Ar ft... 

3! au ridicaţ Şi. se riatcă mereu proteatesmar-.. 

poate atei de recunoscut ce este; maj. aecentu=.. 

at în general în sufleţul: poeţilor:. se. „face. -: 

critica tot sub. forma literară si. la must-că.. 

ai: Ia: sculptură, însă deoarece. compositorii,.! : 

soulptorit etc. „sînt mai - streini de. “Boriitori- 
Li I 

pmtnoattățile intervin atunci: "cîna: poaţii,. 

găsesc în. faţa criticilor, care rit, ei ui. 

„Şi conflictele între ei interesează. mat. puţin. 

iterații decretează ca inutili... stai. 

Odată ce a venit Şi la: not. să.„se”. afirme .- 

4 

o: critică mai . bine orientată, mat. conştientă, . 

| aceasta ntă- putut să. fie decât un: „câştig pen-. : 

"tru: 18 târaturăi Dealtfel Lipsa: ei: era: Bimţită-,
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prin faptul că în timp de vre-o două decenii 

şe  îngrămădise o proâucţe literară foarte î- : 

negală.: Şi. din, care trebuia - lăsat. mult la 0 

parte. da. inceputurile literare dacă critica nu 

intervine desigur că poate să fie o 1acună pânsă: când în- 

tervine după o desvottare ce vrea să se afirme în plin, 

atunci nu „poate. să fie decât foarte folositoare şi am 

putea anăuga căpcu | cît 9 jroăueţtune literară m 

junge nai nogată cu atîta intervenţia oristebi 

teebue să fie mai efectivă şi mai categoricăe | 

In vremea ae astăzi scriitorii vin foar- | 

e, mult 1a îngrănădizea de volume pe ste volu= 

_mescu.; toate: că, oricâte volume ar da. un „seri. 

itorde, toptosînt ao
năstre dacă nu. chiar u= 

Ş nul singur care "si fixează ristononta şi 09 a 

scris alături rămâne pentru istoricii Iitesart 

ea, 9, confruntare e impresii. „personali 
tatea ma 

se afirmă. în, zeci ae. mit de pagini sau în. su- 

„te. de: pagini tar
 în câteva zeci + de. "pagini, 

care, „sînt însă de. 1uat în constăcrare : din punc” E 
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tul de vedere al istoriei literare, 

Prin urmare „dacă cumva nu se va: zăgăzul. 

! proăucţia extrabzăinară care se afirmă de pa- . 

truzeci, cincizeci de ant, să nu fim ilustonaţi 

se valoarea unei literaturi prin „cantiţatea 

„ele Văd că şi anul acesta st! au zăcut bilanţuri 

de stârşit de an,icelevînâu-se producţia: 11 te- 

ară. Teoncurile de romane: însă, nu. Înseamnă 

 totaeauna literatură, | | | 

Deaceea critica trebue să interiie- pen- 

tru Orientarea miilor de cititori care: nu. ştiu 

| să facă alegere între unii Şi a1ţ 11. Deoarece 

număi de patrpzeci ae ani. atâtea şcoli, 1ite- 

"zare « au' căutat să, se afirme acestea. cer să fi- 

e puse la punot gt. cine în cele din: uzină are 

un rol ae recunoscut în. ldmurireă acestor: Vae 

lori 14terare sau: de principii: 9. Oxi ticul. tre- 

_bue să.  intervie,şi! deoarece productivi tatea 

“modernă sub o formă sau: alta:a ajuns la. cudmi- 

le care'au ntrecut podte aşteptările noastre,
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rolul: criticului trebue să devie din ce în ce. 

mai. importante . | | i e 

Să Intoreîndu-ne la epoca aeia 1840, oritica 

“îşi. avea rosturile. ei, Acest, lucru. &, căutat să, 

expună.. Minail rogălniceanu în-prefaţă la. Da 

cia MA terară, și. dacă. este să avem o primă îm- 

| preste de: critica ce sia practicat, nu, numai 

„de. aînauds dar. gi de. alţii. înprejurul. revistei. 

din o1dovayputen spune—în. afară. de oozipata- 

via-pe care o. făceam cu oritica „pe. care. a! 

practicat-9 Heliade: pădulescu—că.. are. cevă Ga . 

„ze: trebue: să. î se: 'zecunoască; înafăte- de toate. 

nu este 0. critică: greoaie. Critica ce 3! a prac- 

"4toat: mai.- târziu. este. mult mat: greoate mat pe- 

dantăsEatespriu. urmare
, exprimarea. câtorva pă, 

reri. vioateycu mulță. convingerepmergină
 chiar, 

pînă Ja impetuos tate şi. apoi. trebue, ; să. moi. 

spun că „este 0; critică. ce.Ru era, osti. ae 

ji sm„Să, nu-ne închipui critica. « ca ceva, ga, 

me trebue. să ie glacial» ceva. în. pare. se, no, 

ce
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chide sufletul, fără să aibă comuni câtivi tată 

dogatăsexuberanţă în ea„Critica prin ea în- 

săşi „mai ales cînd -este să-şi afirme preite 

rânţele ei,nu se poate să: se întreineze de 

“sentimentul âs simpatie,âs împărtă şiire a ce- 

“ea'ce este al altorâ, - NI 

- Şi -aceâstă notă i e min 

tr'adevăi în şcoala D aotei. 11 ţerare | 
„primul: Tînă la Mihail Kogălniceanu, care era 

. un temperament. a cărei impetuosi tate merge pt 

mă la: vohenenţă. În felul acesta: atitudinea dai 

eritică: nu are: nimic: pedant, Vor ajunge la: epo- 

ca nat novăsla critica! lut ualorescii, cârâ ea": 

te 1ipaită ds lira gi: p16soă dela: doctrină, 

_ Maioie scu ntare! nigi. "două pagini de. iIttoizae 

exuberaniă; pi tetele sînt foarte ponderate, 

'forna Este: foarte | îngrigi tă protoaozată ds mul- 

te ori. Di ie 

| si ăeacăta găsesc că  eeieraţia âsla! 1840 

"avea această notă: de generosi date, fără să” trea- 
Ne
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L+âe 

că peste marginile indulgenţei foarte vinova- 

+e,cum sta întîmplat la şie1 1 aăe Rădulescu 'şi 

_1a alţii: după 1870 sau chiar de astăzi „cum se 

întîmplă uneori, | Se _ 

-Trebue să mai adaug în acelaşi timps că u= 

neori în afară de acei care, au făcut critică 

directă sînt .şi acei care. ca Negruzzi Vasile 

Mecsanâri au întâlnit în aprecierile, lor 

literare, cu. Kogă1niceanu şau cu nusso,cână ei 

în inpresit, „sort sozi ari i cole de cirouastanţă 

* aduceau. foarte di sere: câte:un sfat litexariin 

chestiuni de ortografie se ştie că, 

„aeesandri a avut. o. atitudine foarte categorică, 

văzută sub. acesi agpeotsori tica din şeoa- 

„1a lui rogăniceanu câştigă incontestabil nu 

mnunat prin faptul. că. este al. doilea roment gi 

mai. categorie de ati smare, În acest sen Sar ca 

expresie a unor suflete ce în felul cum şi-au 

"exprimat, părerile aduceau o. notă care ne rănî- 

“me simpatică, zi 
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| Nu voi insista prea mult asupra. dcelei 

prefețe din Dacia li terară,pentru că a ajuns 

să fie destul de cunoscută mai ales de cînd 

se recunoaşte meritul adevărat al lui Kogăl- 

niceanu,pe cînd mai înainte;îmi aduc aminte 

cînd am făcut înainte de 1900 cursul asupra 

“ui 2uss0, Vasile Mecsanâri jerau unele mura 

re că le recunosc o valoare can exagerată în 

“2 teratuză, Nu m! ăn „înşelat şi asupra acestei! 

chestiuni vom „zeveni când von. ajunge a hu ss0.
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“Pentru ca să înţelegea spiritul, care 8 

predominat” în exprimarea lui xogâlniceanu gi 

convingarile pe oaze. căuta să le transmită al- 

cora, tzeoue. 'să $inem sama de 1dea1e în . care 

„se concretiza: 1deologia 1 lui e „Xogăn4 ear „re- 

levează tradiţia vie care să ne servească per- 

du ceea ce aved sa. tie  atirmarea noastră de - 

viitor, Tradiţia vtesera în mă aură sto înţelea- 

ză bine,pentru că dînsul sta îndreptat . spre 

ceea ce ne “zămînea din trecutul nostru Sn ero- 

nici gt documente şi nu a rămas departe de as- . 
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pectele permanente. ale. veţei noastresde . obi- 

ceturiie populare, | 

„De multe.ori kogălniceanu îşi arată .pre- 

"ailecţia sa pentru -cesa ce era caracteristic 

pentru trecut nu numai “ca faptesci şi ca ex- 

primare. 2ra 1a- dânsul o înţelegere - foarte 

"dreaptă a ceea ce poate să ne dea trecutul în 

ce priveşte stilul,. . a 

| Yogăiniceanu. a adus: un spirii foarte pon=. 

derat; mw a căutat :să introducă czprestuni: ar- 

. naive î în voce bul axul. nostru. Păai i: vorbeşte de 

re) Gații), cresti neae. At Să dati. întrebuinţează 

Zoxma, varvez din epoca ncogretească nu ne010- 

zi smiul. barbar, Sînt rare apariţiuni - de sti1i- 

sare în toi ce a. scris * rogăIniceanu gi dacă 

"le găsim. mai des,le găsim în. 11 soursurile) „Gu 

caracter literar-şi tstorie mu în' acele cu ca- 

racter poli 316, Vedem că: înţelesese: unde se 

pot face concesiuni ş ezhat eneloz în scrisăl 

nostru, Oe ii gas - 

  

O.,Densusianu, 

Xxoluţi a, estetică & Jim pei. romângs Pasc.10:
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In ceea; ce priveste 1atura, cealză tă, in- 

fluenţa folklorului, Şi aici. a fost foarte pon= 

aerat. Tu vedem oxprestunt! "căutate anume « Hu a 

„pare deloc strein, de obiceiurile tradiţionale 

dela noi. Voi da un pasaj în acest sen5. A avut 

în această privinţă o atitudine cât se „peate 

de înţeegătoare;. a iaus la noi adevăratul spt- 
N 

E rit critic. i 

„Cu. privire, ia înoirize, ce irebutau” adu- 

seRogălni canu nu. a. rămas strein la ceea ce 

putea să Zie impus în cul tura noastră. A potze- 

„cutiei mult. tim Şi a tăcut otuăii în Gezma- 

nias. e | E | 

mrebue. distinsă epoca în gaze a stat %o- 

„gălntceanu, în Gezrmaniaş era epoca romantică. 

După - -1870- a venit înezedezea,pedanti omul. Ko- 

gălniceanu, a. avut o aată atmosferă: aceea ca- 

"re. după. 1870 s'a înareptat spre cul tura "gez-" 

a. o ggintceanu a-peșut să vadă în limba! 

core
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germană o exprimare mai vie,mai 11beră,nu cu 

acea arhitectură masivă Şi obositoare care se . 

întîlnea un deceniu în urnă. Totuşi ș a primi 

influenţa mai mul t din: a tă parte decât dela 

Germanţ.. In. ce “priveşte S+i1isarea 1uisnu am 

| descoperit nimic de . influenţă germană. Poate 

„doar. un cuvînt pe care îl întîlnin în discur- 

surile sale: prelecţie ="prelegere" din geme 

| Yo rlesung. în germană avem - o „redare după latţi= -.. 

nul PRELEGERE. Kogălniceanu a . întrebuințat cel 

dintâi această fornă; Astăzi sta impus forma 

prelegere. In ceea ce: priveşte cuvântul pzoe- 

, 

Borsunti accentuiază profesor! am fixat la 

-zorma -profes6r. pe. vre- o patruzeci. de ani. - sta 

„ căutat să se impună forma pzozăsox, care cred. 

ca e o influenţă germană. Acei. care ţin la fox- 

mă latină sau francesă accentugază ultima gi- 

„dată. | | 3 

kogălniceanu - nu are  înnoiri: numai din iz- 

“orui german,ei şi din sursă .francesă, A patre-".



Mihăileană şi semnificativ pentru ceea ce aău- 
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„cut la Zunbvidne mat mult timp" şi fără să fi 

avut predilecție exclusiv. pentu cul tură fran- 
1 

cesă, se vede că a fost influenţa în oarecare 

= 

măsură, 

“Cum se  precintă deci, influenţa francesă 

la: Kogălniceanu ? E incontestabil că a- “ştiut 

i aleagă ceea ce „era de recomandat, pă găsim 

axces ae tranţuză ee, Insrebuinţeazăde | exen- 

piu tome suiet, potroiai însă zelativ,aces- 

te! franţuzi sne sînt mat. assezete aecâtia alţi 

e 
oz
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a
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contenpozeni ai lui. st în ceea ce “priveşte tre 

atţita şi în ceca ce  petveşte aisceptiili tatea 

aut ae a: ptai âtn cultura nouă unele elenente, 

| apare călăuzit ac acel spirit îmi tie pe care - : 

' 1- -a avut şi în “alte împrejurări. E caracteris- 

| “ue un pesa din asecursul ţinut la. Acadenia | 

ce ca, obiectivi tate. Vorbeşte despre 1atinite- 

tea noastră ăână o sintesă a ceea ce a fost 

i 

trecutul: nostru şi despre” mania ae a ne mami    



“|.evgneni st = de bun nean,nobil, | 
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Romani. . 

” pe 

in mine. veţi ge.si-un. Român, însă nici oda-. , "tă pînă acolo,ca să: contribuez la sporirea 70-: manomaniei, adică: maniă: âe a: ne: nuni:: Romani, 'o- patină: care domneşte: astăzi: mai: ales: în: Tran- - _silvania şi la unii din: scriitorii :âîn- Valahi .. a. Petru Hator,de' fericită. aducere aminte,prin cartea sa Despre :începuţul komîntlorspubli ca- -. tă pentru întifaşi dată la'anul 1812,ca un.rou . Hoisi: a deşteptat duhul naţional,mori de. -mai | mult: de. un veac;: şi lui: îi 'sînten datori Cu. 0... : mare parte a impulsului patriotic ce de atunei s'a pornit în tus-trele provincii a vechi: 'Da- cii.Pe de altă. parte, însă,a avut. şi nevinovata nenorocire, să producă o „şcoală,destul. de nume- roasă,de Romani , de la Romulus şi pînă la. Ro= mulus-Augustul, Aga :d. Aristia,pre carele îl cin-. stesc: ca: bun traducător-a unei părţi a Ilia- dei, înirt'un poem epic exaltat. de un entuziasm. Puțin potrivit cu un Roman,d. Aristia; ZiC3 :nuo meşte. Român: pe longin;sutaşul roman,carele .a străpuns coasta: Domnului nostru: Isus Hristos, 5 cînd era răstignit: pe cruce,şi nu-şi. putea as- cunde bucuria, că cel înțîi creştin a fost. un... Romîn, a] ÎI IE DDR IC Ci Să ne ferim,Domnilor mei ;de această mani- „€ care trage asupra noastră risul străinilor, In poziţia noastră de faţă,cea întîi datorie, cea întii însugire trebuie să fie .noaestia;al- mintrelea,am putea merita aceea ce zice Dl E£E- . liad,că .numat. naţiile baneruţe vorbesc necon-.. *tenit de strămoşii lor,bunăoară ca Şi. evghehig- tit scăpă taţi. să ne 'scoborim din Ercul,cacă vom. fi mişei,lumea tot, de mişei ne va ţînea: şi din „Potrivă dacă isgonim demoralizaţia şi neunirea 
. . 
mi 

pi 

7
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obştească, care ne darmă spre peiresne vom si- 

i cu un pas mai sÂaurs8 ne îndrepta pe calea 

frăţieisa patriotismului
 sa unei. civilizații să- . 

nătoase şi nu superficială cun 0 avem atunci 

vor fi respec taţi. de Furopa chiar dacă ne-am: 

4rage aân: horâele, lui Gengis-Han, Aşa daryDom- - 

“niloYr: me eu nu vă voi ascunde ca legile, că. 

obiceiurilescă
 ] imbască începutul nostru. 36 

srag din. Romani ș. is
toria âe mult e aoveait a- 

ceste.Nu. voi măguli o manie piicolăvorbind
u- 

vă de faptele Romanilor ca şi câna ar fi ale 

noastre; ci voi. face ceva mai folositor: mă 

voi sili & vă îndemnască dacă vroiţi. să fiţi 

cunoscuţi ae adevăraţi fii ai Roman antlor;appi 

„să faceţi şi, Domnia-voastră 
cevaycare să poa-. 

1ă sămălui CU isprăvtle poporului de lume dom- 

nitore. 
i, „x, ogănioeanu,0

pete; | 

| Ne | EGe Cartojanyp+
89. 

„momkantceana a prevăzut ceeace 
trebuiau . 

să sie preocupările noastre i storicesA ştiut 

4 eăsească nota justă în toate curentele din . 

_cuătura noastză
-Nu a. oxagezat. ce era francess - 

na a primit oxbeşte ce venea in Germania; şi 

mat ales nu sta 1ăsat atins de eresta gooalei, 

arăeeneso însugire ezcer
itonală pentzu vre- 

mea aceea 

Dacă dt acent continuu spirit Kogălni- 3 

- 
m
n
 

o 
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ceanu a reuşit. să-şi „fixeze atitudinea lui in 

electuală, vor înţelege ceea. ce caracteri star 

ză exprimarea lui, să nu pierden ăn vedere că: 

afară de ceea ce: era nou- şi ăn sursă “romanti = 

că: a fost influenţaţ şi de cultura clasică Pre 

bue şă admit: că dînsul &: luat, în consideraţie: | 

“clasiciemul şi nat ales disciplina frasei.- în | 

frasa, cu.0 factură cam uni forină însă nu 'obosi- 

toare, se vede totăeauna sufletul concentrat și 

exubezent,exiberanţa adevărată privind gorntnă 

dela concentrare. Uneori frasa e prea dusă. de- 

parte, însă, chiar atunci incidentele nu “apar 

des. Ceea ce, reteae este stilul fixat, în patru, 

2 cînei. rânduri şi unităţi de frase căre'se' re- 

i _ m ce a 

petă, un zi tmoam ciementar-- însă, a gtzut să 

salveze. impresia de ceva “prea Siinplist, 

Dacă ne zeterin la pirtinele cuvinte. din 

cuvînt initzoauctiv» vom, vedea această factură 

bine releratăi 

După priveliștea lumii după minunile na= 
Pa a 

..) n. ” 

_—_
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turii,nimică nu este mai îinteresant,mai- măreț; 

mai vrednic de luarea noastră aminte decit 1s- 

de Ei DRE m .. , 

Istoria,Domnilor mei,după zicerea autori- 

lor celor mai vestiţi,este aâevărata povestire 

şi înfăţoşare a întimplărilor neamului omene sc; 

ea este 'rezultatul vrâstelor şi al experienţei, 

se poate,dară,cu drept cuvînt;numi glasul semin- 

iilor ce-au fost şi icoana vremii trecute, Ka- 

ramzin,în alte cuvinte,o numeşte testamentul lă- 

sat de către strămoşi strănepoţilor,ca să le slu- 

jească e tălmăcire vremii de faţă şi de povăţu- 

ire vremii viitoarei : . e | a 

RE -“ “ouvânt pentru 'deschiderea.cursului :! de 

istorie naţională în Academia lihaileanăsp 75, 

“ odaritate ireproşabilă. Heliade "Rădulescu - 

cînd era clar se ri sipea, fiină prea iîmpresio: 

nist.Frasă care: nu ajunge 1ă mecanisare: prin | 

întrebuinţarea aceluiaşi procedeu, . 

 Infăţoşare e” o formă moldovenească; moldo-. : 

__ventsmele la Kogălniceanu nu au 'ceva supărător, 

pentru că nu are pretenţiunea de a '1e- impune. 

„Dacă me zagoztăn Ia alte stilisări de ma- 

tuzitate,le găsim dceeaşi calitateţ un sim al! 

ritmului. Acesta apare concentrat în acele cu! 

vințe cu. care dânşul: a:întîmpinat. pe Cuza cînd!    



“vu 

sta urcat pe tron,Ne vom opri la un. pasaj. ca, 

să vedem reflexele de exprimare pe care le a- 

duce: 
..: î.. MN aa a eee 2 - : - - Di tr 

„0 „Doamne jmare şi “frinoasă- i este mistu-. 
nea /. „Constituţia din 7 (19) August. ne -! însem= 
nează 0 epocă nouă; .şi Măria.Ta. eşti „chemat 
să.o deschizi, Fii dar omul. epocei; fă. -ca,. -lez 
gea să, înlocuiască. ărbi trartul ; fă ca legea, 
să. fie tare; iar. TusMăria, Ta, ca Doian; fii. bun. 
şi 'blîna, fi bun mati.ales. pentru: aceiaspeniri 
cari mai toţi Domnii trecuţi . au fost Repăsă- 
tori sau răi,. 

Wu-uita că. dacă, . 50 ae. deputaţi 7e- -au.a- 
les Domn, însă | ai să domnești peste două mii - 
oane de oameni, 

Fă,dar,ca âomnia Ta să fie cu totul de 
pace şi. .de :dreptate; înpacă patimile şicurile 
"dintre noi şi reintrodu în mi dlocul. „nostru 
„strămoşeasca. frăţie,.. oa ei e 

ii -- 
s.n 

m. 

! Impresia e mai: mult de o. rigăoturieyo' în. 

piorare. pentiu sentimentele vzeântce' dee cars 

teza ie şteaptă dela a. e 
Referindu-ne însă toi: Ta ceea ce a îcris 

togăni ceânu, parcă vedem o apropiere de care 

trebue să tinem sama, In Qoiceiuri. dela. 4 ară, 

zeproauce 'Zoa arte Atberazisatone aă un! Frog 
. . . “i e , pf . EREI im az se 

+
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ment de oraţie: 

Iată viind vremea vrîstei căsătoriei şi 

veseliei dunitale,; frate,păr
intele nostru te 

pune. la masă , şi mire te face,unindu-te de-a- 

cun şi cu. alt neam străin; ci pururea să fit 

neuitător părinţilor şi aragostilor frăţeşti;. 

şi toată vremea să fii plecat la toate poron- 

cile părinteşti cu toata inima,ca să iei bine” 

cuvîntarea lor.Cinsteşte pe tatăl tău şi  du- 

rerile maicii tăâle să nu le uiţi,că prin ei 

te- -ai născut şi Cu. binecuvîntarea 
părintească, 

cu: bun ceas dela. Dumnezeu, să fii pururea în 

„veseli; dumneata. Amin. - 
: 

| “scene pitorești din obiceiurile poporului, 

vedem: 

pe 50. 

că este acelaşi. 4 teme Dai vine: să 

| cred că atunci . cână. a vostit cuvîntares 1apre- 

„stonantă . în. faţa lui cuza în amintirea lui Ko-. - 

gălntceanu 

| gânait că poate era o anintize din Invăţături -. 

le aut Meagoe vodă dar mai "cuzână puteri să mă 

erau vorbe auzite la o oraţie.I'an 

* aînen la părezed că e. ceva. din exprima
rea 'po- 

porn 

A ară tat ce se e poate» fără pretenţie» fără 

zustictsăre.A adus un “ecou “din ozaţia noast
ră,    



158 

care păstrează ceva din demnitatea moravuri- 

„lor strămoşeşti. | 

A fi să ne oprim mat mult la un nasaj 

dintr'un discurs pentru înbunătăţirea soaz- 

tei ţăranilor. Kogălniceanu putea. să fie reto- 

zic. Găsim la el convingere „pasiune logică. în | 

partea din urmă găsim ceva patetic: _ 

O/ fie-vă milă de un milion de ăranie | 

cari cu femeile şi cu pruncii lor,deşi ţinuţi 

' afară gi departe de desbaterile noastre,au o- 

chii ţintiţi asupra dealului Mitropoliei caa- 

supra soarelui. mîntuirii, şi :vă întind mânilef. - 
O,nu.qrămuiţi brazăa de pămînt trebui toa- 

-x& hranei ţăraniloreGâînâiţi la durerile;la pa- 

 4imile,la lipsurile trecutului lor,Gîndiţi la. 

„originea averilor D-v; gînâiţi că cea mai ma- 

re parte din ele o datoriţi muncii şi sudoare- . 

lor lor, Inchipuiţi-vă că părinţii lor s'au 

luptat -alăturea cu părinţii noştri pentru sal- 

-varea ţării 'şi altarului. Gînâtţi că mîine poa- 
te ora pericolului poate iaraşi suna; că fără 
dînşii nu veţi putea apăra nici Patria,nici a- 

verilej;nici drepturile voastre şi că—odată ţa-- 
„ra căzută—nu veţi fi decît slugile străinilor, 

cînd astăzi sunteţi în capul Romîniei,în. capul. 

unei ţări libere şi autonome, Aa 
RE -p.238,, 

Yogălmiceanu- a usat de această notă pa- 

*
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“tetică, fără. să degenereze, însă în patetism. 

Am putea spune că dela, discursul acesta 

din anul 1861,a început oratoria noastră ro- 

litică,Toui. acei. care au urmat au fost. din. 

şcoala, tut. Kogălniceanu, Dânșul, e un întţia- 

tor. Oratoria ui. a. imprestonat Şi pe. cei ce 

i-au cetit, discursuri le;£ gel mai cumpătat în | 

expresii şi „cână vorbeşte ca istorie şi cînd 

vrea, să-91 fixeze Adegiul zu. să privire la, 

3 

politică, oratortă lui. a. aăus la moi, îgtre 

„1850, = "1860, „pootbrit ți, notă, de, exprimare: 
„ 
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ia 

.. da a 

| Cîna! am axat Fi pia de: orator a ai: i 

“hail & Hogăini ceani mi - să părut că am nedteptă- 

ai pe. Batu Catariiu, care: de ut â fost! re 

o cunoscut ca uni artist a cuvîntului, Nedreptă- 

| tirea ar veni de acolo că, înaintea, lui ogă1- 

ee ar ri trebuit! amintit 

“Barbu Catargiu, pentru că: întradevăr, în viea- 

| “ga pot tică acesta ain urmă sta modt festat mat 

as. „vreme cu! un discurs pe care 1-a ţinut între 

| “anti 1842 1843 şi care I-a afirnat cotat să 

printre fruntaşi elocvenţei! nosstre, In oce-
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laşi timp era cu zece ani mai tînăr decât Ko- 

găintceanu,deci un motiv ca preferința. să - 

treacă nai curînd asupra oratorului din Mun- 

tenta. Totuşi, rectificare
a. nu vine dele sine 

faţă de locul întîi pe care I- am dat lui Ko- 

găiniceanui ne duce! spre 0 stabilire de deo-=. 

sebiri între. unul şi altule Dacă întradevăr, 

Catargiu a precedat întrucâtva pe oratorul şi 

serii tozul din fo dovas totuşi acela care a a- 

ut înrăurire mai mare este tocmai ogălnicear | 

nu şi apoi inrluenţa pe „care a avut- -0 pentru 

geztitorissă zicea în casui nostru pentru ora- 

„tori peontează faţă de ate consideraţtuni- „D
a- 

că Barbu Catargiu are incontestabil; “
remarcabt-. 

16. însuşiri ca oratoz, îrizăuzi rea lui a „fost 
= 

Dal redusă decît, a contempo sanulu
i său ain 

. modovasnat zeausăpăin causa. - Laesior pe care. 

le- -a susţinut, iasi care Io au cazsfic
at de „re- 

actionar. aţă. 
de veacrtie nouă pe care ie a. 

s 

„ducea. inall vogă
inioeenu, 
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o
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o 
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"Dacă este să apreciem forma oratorică a 

Fiecărui din et „mărtuzi seso că nu aşi putea . 

arăta o > preferinţă în ceea ce priveşte stilul 

1iterar al unuia sau cl tuia, Redarea loz “an 

adevăr este. ra ră Şi. faţă de ceea ce este as- 

tăzi nu ne aă impresia:de o ceva de tot înve-. 

„chit, Acel care ăi publicat discursuzile . lui 

Barbu Catargiu, Anghel Denetriescu,spune că 

Barbu Catargiu este superior. lui:  Kogălnicea- 

nu,pentru că acesta ar îi de multe ori. Drea 

prolix, E | | 

-Crea că proizitatea: nu . poate fi adusă 

ca vină lui . Kogălniceanu, Din cele câtevă drog- 

„mente ce am cititecu altă ocasiune, stilul lui 

 ne- a apătut ca. un stil nu. diluatyci dinpotzi- 

7ă„concentrat,așa încât aprecierea lui Anghel 

Denetriescu mâ se pare exagerată, 

- Barbu Catargiu se exprimă. Şi. aînsul' în- 

io formă. concentrată, apidară, Dacă 9 gă=l 

comparăm cu. Kogălniceanu, trebuz 'să _recunoaş= -
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ten că sînt două feluri deosebite de a se ex- 

“primayfiecare “in ele fiind o axhiteotură 4m- 

 punătoare.Ceea ce ne impresionează mai. ales 

în aceste at scuzsuri; e: aptă că se "taică 

deasupra vanatului avână conâentrare! suzle- 

“ teascăjstilisare frumoasă şi vogăţie de nuan- 

“Iri “prima 1ecţiune. em vrut. "să “ârăt. că: va- 

loarea pe care trebue 310” ăn “coribăzaţtunilor 

“este zenatără. Comparaţuneasn am rrut. să spun 

„că ne duce spre erazhi sări şi atminuări "ale 

unuia, sau ale aa tutauCoriparaj tutit1e ai îni stea 

că; ssnt justizicate atunci. oîna. punină alături 

dos sertitori,să apară “Fiecare “cu originali ta- 

! tea 1 şi din, contrastul de realisări ale u- 

puta şt. ale: a tul aypuţen să punem mat bine în 

evidenţă personalitatea tsbcăruta.Dect, dompa- 

"raţiunea n'am făcut-o ca să. reduceri pe unul 

au să stacăn, valoarea celuilal te. 

“Betn urmăre, japLtcâna compaitaţiîuineă la Ca 
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targa şi Sogălntccani, să veder prin ce nu 
pe 

„anţe . se deosebesc ce grad de concentrare, ce | 
, . 

PD 

exprimare găs im la unui zi ia ata 

„Kogătniceanu are ceva care apare mai -. 

discurs v. Să nu uităm că era: istorie şi ca 

- atare era pornit, spre, dLscurouri „Barbu + Ga 

" targiu nu era istorie;: dânsul a venit: şi sia 

„ atiamat, cu. însuşiri i terare renarcabiie Şi 

| “dacă: ax : ei vrut. să fiesăe ex senplus ori tie are 

matic,ar fi. reuşit foarte bine, A Boria oâte- _ 

„va Pagini de deosebită valoare ga! “cu: mult 

nery. eri ticepline âă. păreri sănătoaae în vre- 

„ m9a,. aceea. iauceasprin uriare, ca. orator o -cul- 

 bură serioasă Şi, nai, ales pricepere, 1iterară, 

„Atunci înţelegem aitezonţa între unul. 3 al- 

i „Dacă. mai. adăugăm ! că. Barbu Catargiu a fost 

„influenţat nai. ales; de maeştrii „ elocvenţet. 

France, găsim Lorăşi o' deosebire, Și Kogăini- 

, ceanu . :a citit discursurile zu ccero' şi. 

urmări, pe. oratorii rancesi, însă am 1 împresta. 

  

a. 0, Densusianu, 

„Evoluţia: enietică a, Jimbei xoinie Fâsc, u 
aaa a 2 a ina   amar dotata În ia 09 ai
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că Barbu Catargiu s'a aproptăt nat mult de 

genul oratoric epresentat în Franţa. Aducea | 

“otodată şi amprenta spizttului frances şi 

fondul moralisato? se evidenţiază în diBcur- 

gurile lute Pe. lîngă acestea găsim. în discur- 

suzile 1ui conbativitatea 
omului care vrea 

să forţeze notas
 „Fiind un artist al cuvântu- 

dia reuşit. mai uşor. decât ţii.
 şi deaceea . 

chiar atunci cînd .a pus mult temperament în 

exprimarea! a căzut în exagerările altora» 

“Din causă. însăscă părerile lui treceau drept - 

zeacţtonaresne 
ace inpresta că de multe ori 

a trebuit să, pună mai : multă vibraţie în: ele, 

cc intenţia. de. 8 convingespe cână xogăIntoea-
 

mu era mai sobru şi era mai sigur că este în 

mt sufletească. a ascultătorilor. 
! săi. mrebue 

i oaăugăm că. frasa oratoric
ă a 1ui Barbu Ca- 

sarea e sacadatăsnu | are liniştea. pe care o 

| zoden în arnitectura
 stilistică a lui Rogăl- 

| niceanu, chici atunoi oînd aînsul “ziatcă nota Sa 

„. - . - , e 
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şi caută să ne arate toată exuberanţa sufle- 

tului său, vă voi cita âin acele. discursuri 

pe care le-a ținut Catargiu cu ocastunea u- 

nirei Principatelor.Aşa cum au 'fosi tipări te 
de Anghel" "Demetri escu „discursurile lui Bar- : 

bu Catargiu,ne. ajută să-i Puten urmări! nu ca - 

orator, dar mai ales ca  4doiatru a unor  saei | 

gi pu ten vedea din aceste discursuri care e- | 

ra atmo sf era pari anentară la noi Între 1860- 

1870... | a . . 
aste u uri pasaj dintrtun at scura dela 1859 

unde dânsul” aduice, o mustrare acelora care Vor- 

| beaiy cu dispreţ de generaţiile anteztoare, și 

el spunea că aceştia alungă mintile: trecu 
tului Cred că știți deaiminitezi, că Barbu - Ca- 

tazgin deşi zeacţionar totii „a avut: taei e. | 

chilibrate în foarte multe înpreurăzi, Tată un pasaj: Ma Se DRE: 

, Intre cet ce au fost ŞI au. făcuţ ceva, şi între cei „ce făgăduesc Şi n'au făcut Rimie es-.. 
2 id . „. . ,
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te mare deosebire, Cei ce au fost, . au făcut. 

“mult rău,âar au făcut şi, mult: bine; yânturînă 

faptele lorstot: VOI. rămânea mu te arăunţ e gin 

pleavă ca să avem ce semăna şi să putem în ur-. 

mă, culege.Dar,de vom vîntura vorbele "pompoase, 

făgăduelile 1 unflate,de care suntem asurziţi de 

câţi va ani în coace,vă întreb, în cuget curat; 

ce credeţi că ne-ar rămînea.tTot ceea ce am pu- | 

tut: agonisi vânturând vântul: un sgomot. amăgi- 

VOr;0 gîngă âe vorbe îngînatebabilontcesne,
 ne 

ţelese chiar de ces. ce le rostesc. Tată rezul - 

datul, Vă rugăm dard- -lor fiţi mai. . modeşti în 

vorbe, Noi avem răbdare şi răbâare multă; vă 

„aşteptăm faptele,ca să vă pten cunoaşte cine 

sunteţ î» ce voii ii ce puteţi. - i 

Vedeţi, cuvirite incontestabil impresionante gi 

mai ales ceva din raţiunea bine socotită împo- 

„triva acelora care vorbeau prea superzt tal, 

care nu-şi dădeau sama de multe - ori ae grave 

tatea unor. fapteyunor acţiuni care. puteau to- 

A 

tugi: să aibă efecte. dezastzuoase, con se - în- 

vâmglă de multe ori: 

AT ri de relevat Aurăgi un” pasaj în care: 

întîlnim 0. formă frumoasă gi ce care ne arată pe - 

gînăttorul idealist preanărind superioritatea 

intelectuală, Yrea. să. spună în acest pasaj că : 
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nu există reali sări de orice-natură decît a- 
tunei cîna cîteva suflete, suflete adevărate, 

se unese prîn muncă prin -avânturi, şi. aduc o 

îmbogăţire,un' cai tal real,cinstit şi matezi- 

« Puterea,dibăcia,agerimea trupească, age- rimea întelectuală, gentul invenţiei,' geniul: perfecției,toate se. leagă împreună, şi fieca- . re din ele se sprijine şi sprijine pe ocea-1- altă,şi in acestea toate se naşte progresul, avem bogăţia,cauza şi efectul,alfa gi “omega al tuturor strădaniilor omului. Rolul -averel, Vedeţi domnilor,nu e mai mie decît al celor- l-alte capacităţi. Nu; căci fără ea;cine ar răsplăti pe cel ce "Şi dărapănă puterile tru- pului printr'o muncă ostenitoare,pe cel ce "şi. consună viaţa în chibzuiri adânci, în des- coperiri şi invenţii înalte Şi atît de folo-. -Sitoare omenirii '? Cine ar vasplăti, zic,pe cel după urmă muncitor şi pe cel mai mare. inventa ! 

Vedeţi că,de fapt Barbu Cătărgti nu era - toc- 
mai aşa reacţionaz cum a fost calificat ae a= 
cei care voiau să apere spirltiil de castă, 

 Veaeţi,prin urmare, ce bine a-nuanţât Bar- 
„bu Catargiu armonia care trebue: să. existe în-
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tre toţi acei care colaborează la manifesta- 

ţtile hotărttoare în vteaţa unei țări. 

Dacă uneori în cercuri șestrânse în ca- 

„Te a pronunţat ai scursurile sale Barbu Catar- 

„atu a afiuenţat această influenţă nu ştia în- 

| tins destul âe departe. Barbu Catargiu a avut 

_4otuşi dolarii săl.Acsasta se. daţoreşte 

“printre altele şi unei tieugt zi „care poate că 

| 1i1psea dat Kogălniceanu uăcort, Srisugiret de a 

imprestona.Din amintirile pe care le-a cules 

Anghel 'Deneiriescus se evidenţtează că imprest- 

onagmult cu timbzal vocei sale,cu gesttculați- 

a nezvoasă, încât ne-ar putea explica pe deo- 

ă parte zăsunetul în cerul unâe a. vorbit: şi a- : 

„_ precierea. care 4 sta dat în  afază,2rebue să a- 

 dăugăn însăscă a zost un răsunet mai limitat 

:zaţă de acela al Iui Kogălniceanu, care £ a. cuce- 

rit toate sufletele. 

Şt. act; prin contzast, să, trecem la genul 

cutva, care a însemnat un nume important în e- 

ne
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poca aceasta; să insistă puţin asupra lut 

Ce A.Rosetti. | | i 

“Ar fi de relevat toate aceste valori ca= 

tegorice din această epocă de închegare a vi 

eţei noastre dela 1840 - 1860. n genere - do- 

mină o apatie pentru punezea-la punct a unor 

fapte,ce pot să dea învățături Li pentru ac- 

tuali tate, Fiona comparaţia între un gen ae 

exprimare gi celălalt, de tort, tpatrect, ne. ras | 

portăn la ceea ce este RL al vzemei de astăzi, 

Rosetti a pronunţat gi el multe dt scurouri;ăar 

mai ales unul me interesează. Fiind delegat În- | 

preună cu aţi să se presinte după: alegerea 

“ca Domn a lui Guzasa zostit acest diecura;ca- 

re cuprinde după ediţta cea mică pe care a da 

t-o.Dl Adamescu vre-o patru păgtnt „aa antiet- 

“pez cu aprecierile; vor: tei dela Bine din c4- | 

tirea câtorva pasaje: | 

“tăria Ta, sântam mânâri., şi rertoiţa. că: A- - 
suna! Electivă din Bucuresti „ne- -a_ “ onorat 

"A
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cu marea, şi frumoasa miste de a depune Coroa- 

pa lui Hihaiu în mâinile lărtei Tale, cărui 

fraţii noştri. de aici eu încredinţat: Coroana - 

14 'StefaniCeea însă ce: realţă misia noastră! 

şi face să. tresalte de fericire inima Wăriei 

Yale,este că. Românii Munteni. au coronat în Mă- 

“xia Ta;nu un îndiviă ci marile principii -de 

viaţă ale naţionalităţii noastre, 

Gh. Adamescu Elocventa românăsp+ 155+ 

„Meaeki! ce: straniu sună astăzi aşa cevasexpre-- 

sii ca niste,realţăsinătuiă pe care-mu le-am 

găsit La Kogălniceanu. cu toată năvala de nco- 

 1ogtsme din vremea apeea, fiinăcă Mihail Ro- 

- eălniceanu' avea simţul cuvintelor. Ca A„Rosetti 

. vorbeşte! de Cuza cu termenul fun LhAtvidNeAs- 

ăz4 în duzul acestui. cuvînt .9'a creat 0 “at- 

"mosferă foarte puţin Zovorabilă, 

Kai departe urmează a
 Sai 

-- Cu intmile zârobi te de durereşne supuse- 

„zăm în. toaţe acestea voinţei. minorităţii  pu- 

tertilor chezaşe şi procedarăm la alegerea, dom- 

nului. In momentul: însă în care Adunarea elec- 

- +ivă din Bucureşti voia să proceadă la alege- 

mea domnului: său, fatala prăpastie,în care ne 

aruncă despărțirea puterilor administrativa: - 

„2 
ze 'arăţă înafnte în tostă adâncimea ei gi în. 
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ace]. moment mandatarii Naţiei, stingână cu. la 
crimile lor focul de ură şi de diviziune ce 
nenorocirile trecute. aprinsese. între. clase. gi | 
partide,se luară unii pe alţii în braţe şi să- 
riră cu toţii fatala popas esstrigâna:. să, . 

__ trăiască Alecsandru. Ioan 17 
Sa E - Pe 139, 

Vedeţi aici cum apare în. plin romantioni cu 

0 notă falsă de tot, şt îmi închipui pe Roset-. 

ti subl întind aceste cuvinte cu gesturi “sm 

pzestonante, cu fraseologte de răspîntiă peum 

se obişnueşte în adunăile politice, Astăzi se * 

caută destgur,de către acei care îşi dau” sa- | 

ma o ce trebue să fie cuvîntul „adevărat, cuvân- 

tul frumos, se caută să-.se spună căvinite teşt- 

te din: sufletcare riu caută efeet uşor,ci ca=: 

ută să imprestoner e „prozună. îi i 

| 7ot în acest assovra găsim "fapt din ce- 

le mat maztio exprese plată in cele mat 

! grase ; sau: cei care. or mai înarăzni a re- 

faza unirea principat elor" aâscă,cei ce se 

Yor mai one.» »aăui oo a ie aterac în:
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dată âin vânul naitlor. celor viin o asocte- 

re curioasă şi nepotrivită de cuvinte. Roset- 

Mii mai: întrebuința şi expresiuni ca acestea 

n aevăratele conehiste"; conehistă dă o „4. 

„preste deplorabilă. 

Dim toate acestea resultă că Rosetti e- 

ra lipsit de. simţul frumosului, şi ca orator 

era ajutat: desigur de mimică„Dar una cu a 

ceasta nu poate. să fie cineva un ovator van 

" ceea ce: trebue să,. “imprestonere este „seral 

“sufletesc al “atacursulut “81 este prin urmare 

cu totul departe de rogă1niccanu Ş. ae Parbu' 

“Catargiu... 

„Dacă e. să înţelege de unde proxine. a. 

” ceastă scădere tzebue să .ne etnăta care a 

fost în. „genere mentalitatea 1ui Rosetti .Era 

“un tdeolog şi icontestabil, un. suflet pornit 

“spre: avânturi, însă de multe ori  aezoraonate: 

Din lecturt- 1ă întîmplare, a tăcut şi litera - 

iuzaya seri” versuri. în care găsia incontes- 

”„
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tabl un sutlet vibrant „însă prea desoztentat, 

& căutat să ajungă. impreotonant pentru ca: nu - 

trebue să ut tăm că Rosetti —şi atei e marea 

lui slăbiciune—a urmărit teatral mul, Desi-. 

| gur,la aceasta a contribuit 'şi vanitatea.Cînă 
o. 

ve mulţuneşti cu efecte ugoareyde multe o 

Ş ajungi» natural, ca să. zii încrezut. Ii Anchi- 

pui că orice cuvînt at pune numat. datorită. 

| felului cum si intonezi, „capătă 0 valoare no-. 

uăs Asemenea concepţie nu poate. atinuis 

Vedeţi darsce insuztctenţă,ce intertozi- 

tate incontestabilă se "vede în acest. d1 scura 

care a fost pus în 1egătuză cu temperamentul _ 

lui Rosetti gi cu . cultura! lut, In. orice cas, = 

"ca ozator nu poate să conteze; produce sfec- 

“te doar în „ozatozia ae improvisaţiesna în o- 

sătoria. de atilscare singură se timpune.- ba 

. După ce am instatat asupra genului oza- 

"tozic si să reventa: la ceea ce ne-a îndreptat, 

spre. activitatea iu Kogtiniceanusadtcă ae-



„etice "fără. socpteală şi fără scop. Aprecie- 

„112 

“4le ce stau asvol tat, a circulat graţie miş- 

cărei dela Dac ia 14 terară Acela care. merită | 

să fie amintit ca aoctrinarnat mult decît. Yo- 

găinticeanueste Aecu' pussosAlecu Rosso a fost 

un nedreptăţit. Multă 
vreme nu î. sta recunoscut! 

adevărata personalitate.
 Şi astăzi. sânt. apreci- 

eri oare caută să-I dininuezeâeşi. el. -a fost 

în. Zzuntea: mi şcărei “dintre "1830 .- 1840, si! a re- 

îricercat să i se „conteste patezai tatea cântă ăi 

pei. României în. favoarea, ui. Bălce
scu, Ara” 

-:mentele. sînt 1ipstte, de conyingere „pent că 

"am rămas; la păzereay foarte. justiticată. în. toar 

4e.. istoritie 11 țerare că numai . Alecu! Rusa0..pu- 

"tea să fie autorul acestui. poen 
în prosă, - 

„Ta afară. ae. aceasta, în. ceea, ce priveşte 

„stima aut, din cînd în. oînă se cau aprecieri. 

care trebue: justizicate, In Istoria 14 terntu- 

-zi4, sonânes Dl: Iorga spune - că: avea însuşiri p6- 

rea caste: neareaptăspentru. că Alecu: Russo. .a 
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scris,de fapt,prosă poetică şi vibrantă,nu po- 

_esie pretenţioasă.B1 nta scris "fără socoteală 
şi fără .scop",penţru că orice rînă al lui. era 

ca o săgeată,ca. o isbucnire împotriva acelora 

cu care nu putea :să. aibă causă. comună, 

Deci, dacă. voi insista! şi asupra, lui. me 

“Russo, o voi. face pentru. ca să: regtificăm valoa- 

" rea. "adevărată. a lui,căutînă să evidenţien şi 

notele caracteristice „care ni-l. arată ca pe:0 i 

adevărată. personalitate, .. , | 

In ceea ce priveşte atilul lui, trebue să - 

spun că într adevăr, trasa lui nu „supără. „Ju. tre- 

bue să uităm că -a stat în, stzetnătate, 3 a Zozt 

vuiniează i neo1ogi sne, totugi. zăsim o o. „ Zeasă 

tesnezvoasă şi. 1mprestonantă, na putea: spune 

că Mecu Russo. este cel: dintii timpresiontst din |. 

ritica noastră, Aceasta, se. veae atn toi ce. a 

publicat. în  Bonânia îi tezară şi în  Zronăsirea 
care. se leagă cu ce este publicat; în Dacia 4
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terazăe Ar ri o onografie interesantă ae. să 

„ cintrconserată acestor ret reviste care . „au 

avut un roi important în mişcarea noastră 14- 

ţerară - cuaturâlă de acum optzeci ae ani. să 

se azate ce 'sta publicat acolo -ca doctrină în 

toate dtrecţiile, sânt unele nume uitate a8= 

4zzi, care aveau însă o valoare. absolută atnc, 

Prin urmare âin aceste scrieri» Alecu Russo a- 

. pare doctrinar şi ozit4c-Dealtninieri sigur 

| spune” într! un 10 cum nevoia critică se impu-. 

ne: 

a  oritica dar-e o paptă vomînă astăzi: şi 

"ae nevoie; cînâ pîraiele se îmflu. de. apele 

lodoase a:ploilor: de toamnă -şi ameninţ cu: 

' înecare. casele de pe malul 10, gospodarii îşi 

număr odoarelesle strîng gi. strig de, la un 

mal la altul sosirea primejâtei: Poate că în 

treacăt critica vatănă- vr?o iubire. de .3ine: 

măi tare decît dreapta judecată; dar: cine . 

- sorieşcine. ge pune în fruntea . naţiilor,cu a= . 

aevărată sau încnipuită miste,acela se face 

proprietatea publicului; mi şcarea, sufletul. 

lui,toate sînt a discuţiei pentru acela fi- 

inţa. 1: se şterge: din om:rămine. numai : nume-. - 

- lee Cum, să critici sistemele âe limbă bunăoa- 

ză ,dacă nu vei. arăta care gramătici:au făcut 

“întunericul 2 „Cum: vei înverna  granaticasdacă 
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nu vei numi făptui torul ei ? Cum vei degtepta 
cetirea,dacă nu 'îi spune autorul cărtei?-căci 
numele în literatură şi în foncţii sînt titlu- 
rile ce aţîţă recunoştinţa,iubirea sau desgus- 
tul gi despreţul publicului. Multe lucruri şi 
multe cuvinte sînt încă în lume ce Românii nu 
înţeleg: porneala limbei şi noima critice! sînt 

" Gouă din: aceste lucruri încă: neînţelese,: 

Ale Russo; Sorieri, za. PV. Raneş,190845-61. 

acacia i. atei e "no tăs originală, dat facs gre- | 

gala de a întrebuința cuvinte: romîneştirieao-. 

„ge alături de neologisme, fără. ca să cadă. -to- 

tuşi în ridicol, zI avea un auto- control care. 

„în ţinea. departe ae grotesc, | 

vorbeşte astfel. de "porneala limbei a 

„noima cziticein, Alecu Ruseo gi- a aplicat, pă- D= 

erile sale,cînă a. adus o critică mat catego- 

„ zicăsmai personală pai respectată, în care se 

„vedea. uneori taetze aut ogălniceanu. Abeasta 

se. poate vedea nai ales atunci 'oînasel, mai 

mult decit FogăIniceznu, azată ceea ce: 1ipseş- 

„te 1itezaturei noastre, 0. att*nars în sens. ro= . 
po 

2 

mînesg: si



.. Obiceiurile 

ae tradiţiile boeregtiee Să nu ne înșelăm: - 

i tăzi: eczistă cinuri,dar boeri 
“ în Woldova 25 

176 
o 

părintești au părăsit ola- 

sele cultivate; aceste clase stau âepărtat 

de fizionomia poporală precît s'au depărtat 

nu- mai sînt se. .aVven proprietari, amploiaţi» 

bogaţi, speculanţi „poeţi „avocaţi „profesori 

alegători oameni. mai bine sau nai rău cres- 

> Căi e e „Cine star. mai zice astăzi om de ca- 

_-'sa cuiva ? Credinţele, vorba era una la boer 

„şi la plugars; acea legătură s'au întrerupt - 

o prăpastie. adîncă desparte astăzi omul nous 

„poreclit boer,de popor şi prăpastia aceea se 

 entamă ştiinţa. Pe dîţ boerul creşte în idei 

„gi. în învăţătură 
urmă e | 

„pe atâta poporul rămâne. în. 

11 „Russo, Sertori Bă, Pe Ve Hang 1908; p. 35 

Un alt pasaj în legătură. cu valoarea 

„tradiţiei e urmă 

ar Dacă este c. 

o limbă: şi o lit 
părăsi căile ped 

i svorul adevărat 

le pămîntului ;un 

mele. şi. stilul; 

mitologia romînă 

latină: :sau. greac 

torul: . 

a neamul romîn să aibă şi el 

eratură, spiritul public .va. : 

anţilor şi. se va îndrepta la 

: la tradiţiile şi .obtoeturi- 

de stau ascunse încă şi foz- 

şi de aşi fi poet,agi culege 

„care!i frumoasă ca şi ' acea 

ăș de aşi fi istoric aşi stre- 

bate prin toate bordeele' să gescopă
r 'o anin - 

„"tire sau o .rugin 

"aşi călători pe 
4 ae armă; de aşi fi gramatic 

. toate malurile romineşti “şi: 

_- aşt::culege -1îmbae m 
opeettupe36e 

4 
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| Met sec Russo întzebuinează un stia! ca al 

lut Kogălniceanu, nu cu aceeaşi solemnitate mat 

caprtetos, încât p poate să apară unora că este 

stil ugor,gazetăresc, însă nu este aşa, In acest 

pasaj Alecu Russo arată valoarea tradiţiei şi 

a folklorului nostru; a revenit apoi asupra 

Ă importanţei cîntecelorsa. dat ajutor zu Alec-" 

sandri la culegerea de 'poesii: populare, După 

dînsul s!a insistat mul t în sensul acestade- 

Şi erau unii cu totul etpactari la ceea că! 

poate să fie „păstrat oa fona gt formă frumoa=, 

să în inspiraţia populară, | | o | 

-B mai bine în culegerile sale: decît Gri- 

_gore Mexanărescu la care găsim o ati tuâine 

reacţtonară, Dar Hilologii era prea exolust-. 

vişti în acea vreme,prea porntţă întrto pPar- 

„te. Sînt şi astăzi destui - cu asemenea : moşte= 

“nizi, Totuşi „parcă ne=sra aştepta dela cineva, 

cum era Timotei Cipariu, să adusă. a. Înţelege- - 

re în această privinţă, Timotei, Gtpariu „publi -. PNR RA pi 
O, Densusianu; 

Evoluţia estetică a limbei _ronsne. pase. 12 
ma MP sp 7 0 lo tenace a
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că la 1855 un compenăiu « de gremati.că română un- 

de explică termenii: care trebuiau să fie între- 

vuinţaţi într!o poestie populară. Dînsul avea 

cult numai pentru ceea ce era clasicePrefaţa a- 

cestut compendiu este interesantă; dar: prea. pe-: 

dantă şi exelusivistă. Și atunci vedeţi că reac- 

“ viunea- pe” care o pornise ogălniceanu, trebuia 

afi rmată cu cît mai mul tă energie. „Alecu Russoa 

seria paginile acestea în'care. „avea absolută 

|  areptat=.Ceea ce astăzi este câştigat definitiv 

ceea ce este. loc comun, atunci era prilej de con- 

teataţie gi a trebuit o “luptă, întreagă. pentru ca 

"să se “afirme curentul: de' apropiere aț, Ji teratu- 

“ret culte de - cea populară curent. în care Alecu 

: Rusao şi-a afirmat cu deosebire însuşirile Tue! 

AM. văzut că şi 'Megsanări, Hogălniceanulieg
ruzzi 

  

au: soris despre valoarea Jiteraturei noastre po- : 

pulare de acum 60 - 70 de ani; însă. "Alecu Russo 
4 

a relevat adevărata: importanţă care trepue dată 

acestei 1tveraturt. populaze, i 

e one €    
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; in To) 

Cînd spuneam despre AMecu Russo. să. „poa- 

„te ri „considerat, ca un critic: al generaţiei 

dela! 1640pnu. înţelegeain prin. aceasta că dân- 

| sua ar fi. fost: în primul. rână. numai, critie 

; literar.De. „fapt, dânsul. ca şi, kogălniceanu,nu 

a. aplicat, eritica, sistematică. la operâle l1- 

teraesnu a stăruit, să analisge încontinuu , 

ceea ce este. al operelor 14 terare Între anii 

1840 - 1860,ci alături de directiva 11tezară, 

în legătură cu reforma 1imibei, a căutat că rg- 

vieul ască prăblemeze genezaie ale „auzture i 
DE Ta
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noastre. Aşa încât,  alăturt de ceea ce se'refe- 

re. airect la Mteratură sau limbă găsin ia 

“aînsu) gs preocugări în. legătură cu. vieaţa na- 

tonală 1a no4,Despre. patriotis
m dînsul sta 

exprimat odatăcun nici Fogălniceanu nici ad- 

tii nu au stărmuit gă 86 exprime: Putem vedea, | îi 

prin urmare 0 notă personală a lui Mecu Rus-: 

50. în dtrecţia patriotismului întrun pasaj 

din cugetările. salesEl caută şi chiar Ja. în-.. 

ceputul acestor cugetări» să atragă atenţtunea 

“asupra acelora, 'care. iau prea uşor patrioti
s- 

“mule In felul: acesta am săzut că protesta şi 

Barbu Catargiu» însă Mecu Ru850 apasă mai mult 

“asupra falsului patriotism din: care: unii şi 7 

pentru vzenea ut îş
i 'găcuse un fel de pzote- o 

“siune, Iată cun se exprimă aînsul în cugetări 

1e sale despre : falaua potetotieni 

Falsul  Datetotism: este
 masca egoisriului. 

în „impuste de. tulburare, 

«Pisi 

veţi, în: tout zineari o punozo la punct ca- 
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re. are valoarea e1 „Spune anume Alecu Russo că 

atunci cîna împrejurărize. sînt, tulburi, se gă- 

sesc mulţi din ace care cu gestul, cu srandt- 

locvenţă vor să pază i patrioţi şi mat departe 

- spune: . 
d 

„ Aceta care. > speculă 1ibextășize. popoarelor carii n!'au alte. principie decîţ interesul . -per=, sonal,alt Dumnezeu deoîţ Pre: sine însigi,altă profesie de credinţă decît noi prin_noi şi. pen- „tru noi; -aceta carii nu cred-nici în POporsntei în 1fbertate,ntet în Sacrifictiuri,nici în de-=.- votament, se acopăr cu haina patriotismului în . zile de lupte „în zilele cele mari ale popoare. , lor.Ei1 parcă fac. sepia jeturi sdar. n nu: sacrifică nimică,ci pun la âobînaă, e Rit 

Este o: expresie. foarte potrivită acest "pun la 
dobinaăr, o expresie neoaşe roninească.lat să- - 
sin la. dînsul' asemenea exprestuni curat rană- 
neşti unele chiar cam îndăoneţe alături as Ei 
nele neologi ane, însă Spiritul" "său atitohton nu 
dispare. şi nu este afectat de. prea multe neolo- - 

“zisme. Renarcăm şi atei 0.- stt14saronu. se -exort- 
mă, dtăactieș, fzasa apare nervoasă cu. un Pita | 

- 
- . . . 

Hi
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_âeosebit şi cu pasaje care-l: apropte' de coda 

ce: poate: ei considerat; ca înâruzător ca. d4te- 

ratureie pestgurycă 
găsim unele. expresiuni ca 

ze ne: par demodate astăzi.pde pi1dă;ea. apeculă 

în loc de ei speculează şi sacrificiuri în loc 

| e aaoziziciie „Dar nu putenvăuă ce sta izat.” 

astăzi Limba; să juaecăn nict pe pecu Ru3s0, | 

„nici pe mașat, dacă întzeb
utinţau” forme diver- 

„pente, zoţă de. cele 
de. astăzi set trebue să re- 

„eupoaşten că atunci chiar cînd exprimar
ea « sa Şi 

mu este în acoră cu ceea ce. este al limpoei de 

| ostăztenu « scria sară. să-i dea suma ci cu o 

exprimare destul 
de îngristtă cu dorinţa de 5 

| a s se apropia: cât nai mat de forma Jiteratăe | 

Mă „Alecu "Russo. a scz, „pasaje î în legătură. 

„cu vieaţa poporului nostru din care se poate 

vedea “stilul său intenţiile sale J4terare gt. 

în care puten “recunoaşte calităţiie sale de,, 

Ă oxprimaze ui terară, vă voi zeproduce un pasaj . 

pentru a să putea facs 'o 1ăee cât i apropi- 

  

     



185 

aţă de stilisarea pe care a 'gtiut s!'o dea A- 

lacu Russo exprimărei sale: 

Nu este Romînul din 'acele neamuri: teri- „ citesce au hrana minţoi ia uşa părinţească; 
„Multe veacuri ştau primblat e1 cortul de :: pe 

şesuri pe dealuri,de pe dealuri pe alte. dea- luri căutîndâu-şi pănîntui strămoşesc, acum 
Încă e pribeag pe lumea înţelepoiunei,şi tre-: . __buie în neagra străinătate să-şi. agonişească 

„ Putere,pentru a mărturi si Şi sfinţi patria 
“mult iubită,dar mult necăjită,patria asta ce 
se clatină,ca o luntre ugoară .în toate părți 

„ lesşi se- întoarce cînd la apug,cînd la răsă- - 
rit,cînd la miază zi,cîna la niază noapte,ca- 

- frunza vîrtejită de furtunele toamnei * „depar- 
te trebuie să cîştige inimă şi pînea sufle-. 

 tească,ce susşine în zilele nedreptăţilor gi 
înfrumuseţează zilele sărine, „căci . pînea 
sufletească şi înima sînt un rod scump şi rar 
a pămîntului român,ist bogat -de roduri,,. In- 
tr!o zi,copilul care îl chiemăn cuconaş şi se 
va chiema mai tîrziu,Neamţ,Franţuz şi: mai în 
urmă bonjurist;copilul crescut în hazart, în 
bumbac şi în toate dragostele mamei trece în- 
trto ocaretă,.,.careta se mică, ...se'totmig- : 

 Căeee„merge şi tot merge peste nouă țări gi 
nouă hotare. ..„icoană tristă a vieţei -poliţi- 
ce a bietelor ţări, e | | 0 pelO4 

Intr'adevăr este ceva. nebulos în acest cerc 

de frase,tar fecunoaşten totugi, care au fost. 

intenţiuniie lui Russo cînd a scris aceste | 
Danae anainte agata DOLAR 

+ Aa dă ediţia D-lui Haneg.Trebue să fie gre- 
t în oc de huzur:.,
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rînduri.El pune în contrast ceea ce a fost 

5 vleaţa. Români 102 de: altă aatăvieaţă neşta- 

toznicăsy vieaţă de ostilitate, încontinuu 
pli- 

pă. 48 un pattotisa sănătos, în contrast 

„_vieata. din vremea Juiepestatornicta 
suzete- 

1oz,oaneni care nu: pot. să-şi fixeze preferin- 

 voLescână unii caută că. se moderni seze, să se 

tranţuzeascăptar alti “avână preferinţă pen- 

tru ceea ce este al culturei. germane Cu alte 

cuvinte avem 0 profunsă antiteză între ceea - 

ce a fost teaţa “Ronînilor de altă dată ta 

ceea din timpul lut, Cu toate că stabileşte a-. 

ceaată antiteză “ei pleacă dela recunoaşterea 

anei note comune între. trecut şt cotualitate, 

“adică aceeaşi vieaţă nehotărită aceleaşi zxă-: 

_mântări întrtun sens sau întrtaltul E locul 

aict să vecunoaşten caităţiie, de scriitor a 

le lut Alecu  Rusoo„Plecână 
dela, consideraţiunt 

asupra patztotismulut
, ajunge spre atârgit la | 

_0 notă personală, 
Această notă personală n ne a- 

=  
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pare atei mult mat bine exprimată „decât a- 

"tunci cînd dînsul: s'a gînait că serte acel. 

poen a cărui paternitate după cum spunebin 

şi rînâul! trecut nu mai poate să ie contes- 

“tată, anume Cântărea: Romîniei, | 

Desigur, sînt în acest poen inegalităţi, 

oarecare prolixitate, însă găsim aici pe Rus- 

- so relevat nu numa. sub un aspăctyct sub trei 

aspecte variate, 11 vedem liric,âl vedem. vista 

tor şi uneori cu Oarecare intenţie. de izonte; E 

De mul te ori dînsul apare ironist în unele „Par 

saje, cărora, totuşi, nu le lipșeşte ceea, ce. es- 

te a]. sertitozului. liric. Și tocmai aceste ao- 

uă, trei note caracteristice sînt de natură să - 

înlăture orice. suspiciune în privinţa paterni= 

tăței şi nu i nai poate fi. vorba, de. paternitatea 

“lu Bălcescu asupra. Cîntăzei. pontatei. Bă ces- 

cu este un prosator deosebit, de ceea ce. găsim 

în Cântarea tonîniet, Are şi el personalitatea 

lui pronunţatăso exprimare mult mai viguroasă,
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mat” matestoasăvnu e. exprimare plină de atîta. 

 dirism: şi feminitate ca exprimarea ui “Rus8s0e - 

"In Ci inigrea României ăsta bine .accentu-. 

| at adevăratul caracter liric al lui Rusao.Vă . 

vot citi numai câteva rânduri pențru 6 cons=: 

 4atare! pe . care dealtminteri. am. făcut-o mat 

ae mălt: 

Domnul Dumnezeul păringilor noştri Snâu- 

ratu-st'au de lacrămile: tale norod nenîngiiat 

nduratu-s'au de durerea plămiilos tăi, are 

mea 2. 

lia; însă .neemintegte şi de Lemennăis de ca 

ve era. întrucâtra influenţat. Trebue să “spu-:: 

” nem: totuşi că influenţă : lui Lamennai 5, este 

secunăară+ Von. Pace o comparaţie dacă ne 'ră- 

nîne vreme pentru “ca. să: 'veden. dacă şi întrus - 

.oît; putezi: zăsi 0 alăturate „de ceea, ce. este: 

sortezie cîntarea Românie ,p:125 

Aicl. am recunoscut. dela. început: ca i în cea: 

mai mare parte din Cîntazea Bonânlei zi timul E 

- viol ic, Intrtodevăz» Alecu Russo a cunoscut Bt: 
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| al spiritului frances, 

ceea ce în primul. rână trebue pus În e-. 

videnţă e că direct din citirea Bibliei „Me- 

cu. Russo şi-a însuşit unele ritmări de frasă. - 
Y şi mai ales începutul lor care nu poate să. 

„fie strein de ceea ce este cunoscut în ati. 

tea şi atîtea. pasaje ale Bibliei. Aceasta o. 

put.en evidenția mai mult referindu- -ne la pa- 

“gina următoare unde sînt, descrise. frumiseţi-, 

le ţărei n6astre: 

. Verzi sînt dealurile tale, Frumoase pădu- Di 
rile şi dumbrăvile spînzurate de coastele dea - 
“Iurilor,Limpece . şi. senin cârtul tău, unţ i se 
înalţă trufaşi în văzduh; sînrile.ca. brie... 

„pestriţe ocolesc cî: puri sș nopţile tale 'în- 
cîntă auzul,z lua farmecă văzutul e « pentru. ce , 
zânbetul: tău e aşa de arar „mândra mea tară 2: 

Ia „Ganoit, pe126. a 

“5: 

„„In acest pasaj şi mai mt se poate, pasate, + 

| coinoidenţz stiiului. său cu. cel biblice, Rit- 

mul fraăelor saj.e "ne aminteşte Biblia . a pe . - 

urnă unele cut inte unse expresiunt! g. ne...
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nte de cântarea 

ronînenacă star 
treaga atmosferă ne aduce: ami 

cântările, n orice traducere 

reda a nterea: cîntărilo este ceva tipto. a 

pibliet care se. recunoaştese este 
acel pita ca 

re nu poate să. fie pierâut sau “schimbat „fie 

că aven un text mai moderni sabo! 
unul mai 

arnatesŞi fireşte că Alecu RU830 nu putea să 

atbă decât, o: traducere a Bibatet „poate. dela 

începutul secolului a XIX-lea; „poate că sta. 

 înazeptat chiar spre textul Bibatet. lui sex- 

ban cantaguztno pentru că aceasta era de mul. 

te. ori izvorul acelora care votat să cunioas- 

oînă au venit. ediţii nai nouă cutare 

st- 
că „până 

sau cutare parte din 31b11e.Deaceea este 

gur că Alecu Russo a +rebuit gă ritmeze ase- 

„menea frase după,  semini scenţe din Cântarea 

A a | De 

. _Vorbezn înainte. de felul cum aînsul a în- 

setigat. falsul pa
tricieni erau pasaje fraze 

care cu toată relatira 107  sWiasaare,rănâneau 
+ 
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| în Limba mai curentă, în limba care nu arăta 

tocmai pe scriitorul preocupat să analiseze, 

_tema pe care-voia 3t0 'exprime, | ăi 

Tot în Cântarea Bomînţei aven,cu prii- . 
re la patriotism,cîtevă rînduri care nu pot 

să fie lăsate ncrelevate, Incepe în felul a- 

5 cesta întriun pasaj, ae mare lirism şi fi reg- 

te ceea ce spune âîncul despre patria lui, 

| despre pănîntui ţărei noastre, ar putea să '£i- 

e spus de orişioine are în. suflet „gentinen- 

“tul patriotismului: 

- Patria e aducerea 'aninte de zilele copi- 
lăriei,. coliba părinţească cu: copactul cel 
mare din pragul uşii dragostea mamei, plăz-- 
muirile a le înimei noastre, .locul unde . am. 
iubit şi am fost iubiţi... .,cîinele care: se 

„giuca: cu noi,sunetul clopotului bisericei sa- . 
tului ce ne vesteşte zilele frumoase de -ser- 
bătoare....sbieratul turmelor cînd se întor-- , 
ceau în amurgul sării dela păşune.. „fumul ve- .- 
ţrii ce ne-au încălzit în leagăn înă1ţîndu-se 
în aer,,,.barza de pe -stregină ce caută duios 
pe cîmpie...şi aerul care nicăierea nu este 

„mal dulce , E i 
: „7 Op. cit.p.,134, Ra 

-q Pi pi =
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Wu pot spune că cineva exprimase în cu- 

-vinta 'aga bine găsite: pa vremea aceea senti- 

- mentul getto 1 smului „074 cât se vorbea şi a- 

tanci. de 1ubirea de ţazăs totuşi nireni nu 

ne-a ăat pînă la 1850 - . 1860, în cîteva. pasa- 

jesceea | ce ne-a dat dînsul în'această: buca- 

tă. Veaeţi cu ce năestrie,an putea spune face 

ea asăcierea de motive brodate pe amintiri şi 

“dai ce imtntirt âiscrete se refere pentru a 

ae “arăta ce: putere are patriotismul asupra, 

noastră. Sînt motive care "reuşesc să producă. 

„ Ampresiuni, puternice chiar cînd întrebuinţea- 

„ză. motive în îparenţă prosaicepdar, le înşiră. 

îmi aşa zel încât în, zece „rînduri a gesenatsa 

i 1impezit tet ceea. ce treuta să se înţeleagă 

9rin aaevă: atul sentiment de patrtotism. 

si apoi observați. zi tul din care iese 

armonia, întregului pasaj.Este un ritm” în n a 

re “zacunăaşten,cum am văzut şi 1a Grigore A 

vexanărecu, renta acenţe din accentuarea tzo- 

4 
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hatcă; însă nu este uni form, totuşi chiar ce- 

' “ea ce pare deosebit se armonisează, In pasa- 

jul în care găsim sbieratul, am impresia că 

a fost în intenţia lui Russo să-i continue 

tot în trohai ceEste poate. o eroare în a ediţi- 

a D- lui Haneş cînâ „apare sbieratul Il, in loc de 

abierătul e Este un ritnyprin urmare, în „care. 

accentul trohaic este folosit, Discret înst- | 

nuează şi alte ra tmuri însă fără să atbăi nt- 

“mic desarmonid8; dimpotrivă dîna nai multă pu- 

tere ritmului trohaic.Și atunci Înţelezen ca- 

"re . poate să fie svantajele unei. frase de te- 

du acesta; Prin crîmpete de sat rata frasa 

capătă nai mult accent, accentul căzînă: pe si 

laba primă se relevă frasa mai bine, ceca ce : 

de altfel este şi în casul” de faţă înteriţia 

aut Russo+E. destigur;un pasaj. liric, „însă, ia- 

cest lirism 'maschează gi un “statuare prin ur 

maresdeta didactic, atunci cînd ne Spune “ceea 

ce trebue să- înţezegein oztn adevăratul pătrt-
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otisme 

Spuneam că apropiere între trasa lui A- 

lecu Russo şt între aceea a lui Lamennai 5 

stab putea face şi tocmai sta. facem: punând 

faţă i: faţă două pasaje care cred că nu nu- 

mai ca imprestune de sţi1i sare în genere „dar | 

gi. ca io tiv iniţial trebue să fi obsedat. a- 

nintirile 1ithaare ale. lut, Alecu Russo. Pasa- 

jul: din Cântare a -Ro omîniei i pez-51» începe ast- 

sea: 

NE - Bra oăinioară un nean de fraţi născuţi 

40 aintr!o mumă şi dintriun tată, „şi veni 

acel neam într!o vară lată şi mEnoasă pe că- 

-4ele ceriului de se pomeneşte şi astăzi. e. 

1 fraţii se iubeau între sine şi creşteau 

n avuţie şi fericire, - 

Vrea să arate aci Alecu Russo că într'o yre- 

"me Românii trătau la un, loc gi pe urnă au ve- 

pit. împrejurărite vrăjmaşe care. 1- au despăr- 

st. „Deaiguzrycă începând în felul acesta pasa- 

si corespunzător 
â “din  aănsazaa Honintet+ iAle-, 

 



“nui ritm. pe care-i găsin si da Lamennai 3: 

oi tm, ERE 
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cu Russo şi- a adus aminte de ceea ce era al. 

povestilor noastre, dar nu epte în acest pa- 

sa, numai influenţa ri imului uşor de recunos- 

cut al pove ştilor noastre, ci a influenţa u- 
e” 

a Bt je. fus transporte en. esprit- dans: ies temps anciens,et la terre toit belle, at: riche „ot feconde; et ses habitana vivotenţ hereux, parce da 'ils vivoient en _freres, 

Parolea d tun: oroyazit, Part 8,1866 
| | , Pe 35 

Acest pasaj ne aduce aminte ae 24 tmu2 

„24 Russo care. n robabi] a cunoscut lucrarea 

" Parol es.d 'un un creyantsunde întâlnim. acelagi 

P Ă 

„Văsîr- ta a parte acoastă scriere, aîn-, 

sul ne. apare. format la bun. izvor. de stilisa- 

regi: dacă. î. se recinoaşte notă personală mat. 

“ales în: opuzele de: atmosferă. susletească, de 53 
4 

Air aride: datogie, dacă . 1 se recunoaşte. ceea 
, 

, - EN 

ee intrect, se ro? ctează, da stili care, = 

    

O, Dansusi adu, . . a SD A 

RroliL a e otetlct a Jinibcă zeninş. Fasc.15
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unei zi în rasele ai veden reflexul aces- 

tor greatspost
ţit ale, ut de tsbucniri sart- 

cesde atmosferă nebuloasă în. acelaşi timpe 

'căstr la el o notă plină: cu nai multă virur a 

1enţă” gi energie, dar nu - tocmai în pasaje
le 

cu cazeter mai Literare ci în acelea în, care. 

8. lăsat să “vozbească mai mult. nota. politică. 

a ozicât de: zepeae ar zi scris uneozts to= 

aşi să nu ne, | încntputn că atitea şi atâtea 

ă pasaje nu au fost stizisate de. „dânsul ca Ă 

conştiinţe că. întzi aderă tzebue să Je dea O. 

„tosmă attererăscare să-l mulţunească.Să 
nu 

uităn că singur siizturi seşte ae vre-o „două - 

ori. 'că “trebue să stărutm cât mai mult ca să 

Ă sporiin 11nba noastră în zoă şi. erumuseţe:P
rin 

„siarendecă 
dădea, această oriente

ze specială, 

| nu puten, să. ne. tn
chipuin că o zăcea din: 4po- 

oriziesci dânsul arăta în mod sincer care 

sînt obliga atitle; pe . care. le consider
ă că 4ra- 

pue să le aibă în vedere an soti toz.  
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Mat este de relevat o notă destui de per- 

RE sonală a lui Russo, In însemnări1e sale; chiar 

în cele mai neîngrijite,se vede un spirit. de. 

observaţie foarte ager gi o vioiciune sufle- 

tească rară, A font pus şi. în alte împrejurări 

“sueletăgti” si dînsul a ştiut să dea în câteva 
__Yânduri caraeteri sări foarte zeuși te, care. a- 

rată că era un pătrunzător cunoscător al su- 

fetelor, Anălizîna tot ce a. scris. aa vedem 
„mai psiholog dect+ a1ţ11. Paţă de! Frasa lut He- 
- liade Băâulescu, încărcată de toate principt- 

Hlesdar la care nu putem găsi o pagină întrea- 
săscare: să-şi menţină uni tatea măcar relativ, 

frasa lut Alecu Russo e cu mul si upertoazăte- 

1taăe ăaulescu chiar câna a căutat să a. ingă 
aizerite chestiuni apare za ceea ce a . fealisat 

„mai Smp1i st,mai' elementar gi în orice ora mat 
puţin psiholog decât Mecu Russo, Serii tozul 

moldovean aduce o anaiină pătrunzătoare, vară 

pe vremea aceea,cslități de! mare. cunoscător a
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“ sufletelor oaient10% şi: de mare putere de pre- 

sentare a lor, - 
| 

Şi pentru că e vorba să fizăn printr!o 

ua tână reltefare ceea ce era predilecție lui 

mai de samă , să ne oprim la'un "pasaj in prt= 

nele' încercări ale lui ,Studie moladvamă în 

care deal tnintezi abundă particulari tăţile 

| atelectalegtâră ca să ne dea însă impresia. 

că ar fi ţinut să -ne recomande întrebuința” 

“red lore Găsim astfel. 

aiva riloncia, 3 cuvânt
 poeti cyazu- 

Za îi frumosyorizonul nu-i slut şi elenenti- 

le fac bine în paginile poeziilor văduve de 

cititori. Dar ce folos A iribaul.e geniul. si BSPpÂ.- 

2ajasa şi filome).a Cu suayele ei modul ati, 

- nu- ne încîntă, sau pentru că. sânt 

streine ear nu române ș Sau. pentru că. sîntem 

încă pre Barbari şi Anders de lirile aces-! - 

tor Bxmopi9$i» „de şi pointeliatbil ii 
orteze 

po15 

atei irontsează 
pe poeţii. cere. întrebuința Ş 

neologismele prea 
des. şi desigur trebue „să, 

„se fi gînâit la Heliade, Rădulescu
 şi la a- 
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şti care, nu înțelegeau „că trebue să. pună o 

măsură în această Întrebuinţare a 10, 

Ai pasaj. 

Cei care cîntă Jătinegte, franţuzegte, i- 
“talienegte es înglizeşte. sau măcar chinezeşte, 
pot place podanţilorsdar nu-s 5 poeţi români, 

rentanaă stilui poetic, 

Tu. acelaşi timp. mat - atăzue „încă a 

să pună. în, uamţnă ceea ce este ae inut - 

samă în privinţa inspiraţiei. baladelor noas- 

ure i dînsul şi Mecsanări au zoat: inpyeoi- 

„onaţi nai „mul & de balade pentru că acestea 

aveau nizajul tsupurilor trecute aa eroism, 

De balade, sta ocipat Și Costache Negruzzi gi 

trebue să nu ut tăza nici pe Fogălntceanu.Ne- 

gruzzi totuşi en poate să concureze cu Kogăl- 

niceanu şi. alecu Russo, In ceea se: priveş te 

nota personală iri omul său gi anali sa paiho- 

logică, Alecu Russo,e ste înaintea lut Negruzzi, - 

. Dacă von trees într'adevăr, la Costache | 

z
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Me gruzzi şi. la Bălcescu acolo vom găsi alte 

aspecte ale prosei noastre„Wota de lirism 

să tot ccea ce presenta ca vioiciune şi : a- 

gerime Aecu Ru630 apar mai mult sau noi pu- 

yin gi la Bălcescu. sau la Negruzzi, In această 

| privinţă vom găsi că Alecu Russo are un fel 

âe întitetate,„După cum, în această direcţie 

căsin o întâtetate la Alecu RU 580 ș tot aşa 

aia, arătat mai înainte că, putem găsi. O - în 

vitetate 1ui cârlova în poește.AGică nota. 

„mat vie nat, modernă o aduce mecu Rus507, a 

cura: în prosă după: curi mat înainte a dus-o 

în poeste Vasile Cîrlova.Aşă, înctt în conpa- 

răţie cu Cesteche Negruzzi, cu xoiălni ceanu. 

şi. cu Bă cescus Mecu Russosprivit sub acest, 

aspect mat. modern pe care a introduce. în g= - 

“poca dela 1840 - - „1850; desigur că. trebue: con: 

piderăt ca un PPSOVLS0Te



2 II7, 1931, 

| oâna irecen dela Adou. Russo la Costache 

 Megruzzi contrastul apare cui ar dela “primele 

 impresiuni. Sînt întradevăr două tenperanontă 

de serii tori care se deosebesc puterni 6. Alecu 

Russo are. un. scris nezvGapcaprietoasexpreatv,| | , 

„pe. on: goătache Negruzzi apare. din contra. ca 

| serii tor cu o fire: stăpânită cu : un, „stil arate 

vătrânesc; totuşi; nici ea: nu este lipsit de 1 

vioiciune care însă. se înăreaptă mat mut spre 

„glumă „spre. hunoz, Dacă : e să înţelegen—în afa- . 

ră de geea ce aparţine firesc ai Costache Ne-
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gruzai—ce âatoreşte în această privinţă gi 

influențelor li teraretrebue să ne gînâin că 

âînsul a stat în. contact şi cu clasicismul şi 

cu influenţa romantică deşi mai atenuată Este 

în! deosebi. în „opera lui un romantism filtrat, 

care se. „deosebeşte ce romanti smul acelora ca- 

re:3! au “manifestat la fel în această. epocă. 

a dacă este voxba să azătăm cum sub acest a5- 

pect gsaitănă întzucâtra, au Grigore, Adexănăres- 

costa acelaşi. tine nu trebue să uităm gi deo-. 

sebizee dintre ete 

 Intrtadevăr,cun. ai văzut şi 1a „Grigore 

Mexanărescupciasteisml a lăsat urme În ope- 

4 

„za 1ui pat: ales cînd este. vorba de făcut Par. 

portări le iniuenţa lui “Ipfontatne.Dar ceea, 

ce prodorii pă în cele din ură ai la el, cate 

tot: nota romantică însă un vomanti sm mai stă- . 

pîntt decât ai altora.La coatache Negruzzi am 

putea spune că romantismul este gi mat „redus, 

= decît. la Ozigoze Alexanârescu; firea! ut 1-g, 

= +    



-cue „Chiar în publicaţiile din Dac lite ari 
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“depărtat « de această tiravenţă gi în acelaşi -: 
tim) şi ătingerea cu literatuza clasică, 

Sta zis despre! c. Negruzzi că a fost în: 

unele privinţe! prea depărtat de : vremea, . “au 

"chiar cu: unele note de: rea tonariem, Dar xe- | 
acionazten a am văzut şi la Grigore  Alexan-: 
drescujdeşi întrio altă: formă, Trebue să ada- | 
ug imediat că: ceea 'ce am, constatat la poetul 
muntean, nu se “regăseşte la C.Negruzzi, pentru” 
că. întrta adevăr, dinu a arătat o dragoste cui 

putea spune,pentru literatura populară, ceea 
„ce nu găsim: în. opera. lui Grigore Alexanâres- 

în articolul „Despre Cînteceă posulaze aie Mo - 
dovei“ "cu toate! că. în corpul articoluluş. se o- 
cupă de' Polklomul nostzu' în genere, lasi stă” | 
mai niult asupra celui! din Moldova, In acest. ara 

“tieoi c, Negruzzi se vede” că avea: mai multă a 
tenţiei pentru ceea ce era. ai genului epte, 59: 
coupă, Pirogte, gi ae doiue, îngă sa pate că n
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fost atras: mai mult de literatura baladelor-. 

Aceasta ne relevează o lature a fire, 'sale., 

“Intr! adevărnu puteră spune că Negruzzi a fost 

1ipstt de“ 1irismeVeţi vedea. aintrt'un citat . 

cum. se manifestă în opera sa acest li ri8ms0â- 

re este în acord cu ceea, ce an. constatat ca 

„ineiuenţă romantică generală „deşi nu este de 

cost un. li ri sn zeânep stăpâni în în. orice cas 1tp-, 

sit: de! exuberanţa. pe care: am întS1nit-o da 

„seztitozii din spoca sa-ţi auunot. putea. în- 

ţelege de ce-şi în ceea câ. priveşte. 1 teratu=. 

va populară „mai mult & zost impresionat de a 

peotele epice decât de cele lirice» 

“In ceea ce priveşte nat ades îmhotzălea - 

“sate: foarte “septie.Este. 
un pasaj caraoteris- 

viesân această, pătvinţăsîntzto. 
scrisoare a lui 

 Cimigtuzăie Pasajele 
acestea sînt extrem de ca 

reoteri stice pentru' înţedegerea. sorteziloz sa- 

le. gi ei inâcă între altele ating: şi chestiuni 

ie 14m5E 1itergră„Sortnoșil
e ae acestea sînt a9-  
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cumentă din care puten afla.părerea lui - cu 

privire la reforma limbei noastre literare gi. 

sînt interesante, pentru. că represintă diferit. 

te păreri -ale lui cu privire la starea. noas-. 
1 

i 

ră culturală. Astfel sîntz10 scrisoare. adresa= A 

tă lui Ionescu dela. Brad, „dîpsua vozbeşte . de- 

spre nestatornicta înţelenită în firea: noas- 

„ză! Aceasta era un fel de constatare teistă 

pentru dînsul, din privirea, retrospectivă a i 

manifestă ri10r noastre, Pasajul : care ne: inte- 

resează direct este acesta: - 

Bagă seama, că costumul nostru naţional « a "Xămas. ca o tradiţie numai, Fanarioţii ne-au a- Aus poalele lungi „hainele largi -şi 'căciula mon- - struoasă;. Ruşii în periodicele 107 invazii ,ne- au. ras barbele,ne-au scurtat. hainele Şi necau” lăsat glafzronul şi samuvarul.De la Nemţii an lu= 3 at bocâincii şi piureaua de cartofle; dela Frane cezi cravata lată de. un deget; gi bărbiţă a 1ă Si Henri IV Boone N 

„In ceea 'ce priyeşte schimbarea nozavuri 

„10zpozede- că sînt unele. Jucruri- din. trecut. oa= . 

rs trebue păstrate. In genere se arată tzaăiţi-
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onaitot-8ă continuă possible 

, Precun. vezi ae La  Zecare sm “1uat câte= 

ceva; atita numa ai că n'am luat ce era ma. bun. 

Ce ne pa 4! NL se pare că. prin asta intrăm: 

buzba în “civilizaţie. Șt apoi fi ind- „că civili- 

zaţia se introâuce pI femei , începen a avea 

şi noi. loretele E oare, fetele de marmoră şi 

acele patentate de poliţtissce se silesc a ul- 

tui ctvilizâtta în acez—din nenorocire-=. mi- 

că parte din Juru-neşcare în docul mocesttei 

ce ar prinâe-o bşa. de: vine;are numai obrăzni- 

cia neexperienţei şi aroganţ e ştiinţei super- 

| ficiale, Incepen' a avea Axul. înainte-mergăto- - 

mul sărăciei pentru ţara noastră văduvă de îa- 

brici: şi ce' este tal +vtatpe că această PeCin- 

gine_se lăţeşte cu un „Chip spăimântă tor prin 

„tre locuitorii săteni. 
Prozăsp+297+ 

| Este un pazei care „vsdeţ, ni 1 arată nu 

eat aonas.egruzei. +inea că. întroneze. la. no 

unele schimbări ŞI. mat ales înţelegea dacă ni 

noaerni carea în totalicei puţin. să. me moderni- 

“săn “cu 'Juczurile sele mai utile, iar mu să ră- 

ine într tun urodsţionaltsm absuză. Astfel el. 

nu. înţelegea să “vimînem Lisi se tre im numai. din. 

plugărte» ct. era. de. părere. să punen temeliile: 

şt unei bune industrie:    



209 

Iată,prin urmare cum; trebue. să. înţele- 

gem reacţionarismul: lui. Negruzzi „adică, rela- 

tiv reacţionarism,pentru. că-nu st? a. pretat la 

„orice inovaţie, - 

“In ceea ce priveşte scrisul --romîneac, se 

“arati tradiţionali st, Și: apără. slavont smul.. îm- 

potriva unor neologisme, iată,de. pildă;, cun 

termină scrisoarea: 
, 

„Dar sfîrgeşte (—iartă-nă că nu zic 7i- 
' neşte—) acum cu-povestăle, a d 

, a Pe802u 

„Vedeţi prin urmmare,că el.” îşi: punea pro- 

blema, | de :ceea. ce trebuie păstrat în. limba, 
4 

noastră, ceea -ce trebuia să ze. troăiţie, Şi 

- smovaţ iei Neologi sete n'am putea; spune că au 

fost totdeauna bine întrebuinţate;Deşi. e con- 

tra: 1or,în genere, totuşi. abusează de ele,si 1. generi Bează, de ele.S 

curtosycât: de: circumspect afost alteori ptac-. 

mai în privinţa aceasta n'a putut să păstre- 

: ze-răsurașpe „care o. întîlnim la Kogălniceanu,
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Xogk1ni ceanu chiar cînd a Antrebuințat peolo- 

 etemescle sînt mai puţin izbitoare. 

„Gînâ este- vorba, să „ne: raportăm Ia, nuve- 

lele lui C.Negruzzi „găsin o abundență de ne=. 

 -ologisme pe care ar fi trebuit să o evite. în 

 odea, e ce. priveşte provinotaztenele iară
şi a a 

“unecat şi a, făcut prea multe concesiuni. Am 

„văzut că ici Kogălniceanusnici Russo: nau. e- 

vita moldoveni. smele care uneori, sînt chiar 

neplăcute»ţă, Negruzzi a mers în aceeaşi . ât- 

- vecţie şi mai 'ales cînâ întrâbuinţează . for - 

me ca.hojmas expresie caracteristică din 101- 

-dovay însămnînă "meeu! expresie care. este în-. 

„- să; în. desacoză, cu "limba, JM terarăe. Proyincia- 

14 smele: ge pun âin punct... de vederesfie, că. 1ext- 

eului ofite-al pronuntLei+ Şi atunci când dînsul 

scrie a pitrece în. loc. de a petrece, „constatăm 

că era; prea mult, “sedus de ceea ce era al dia- 

“Jectului moldovenesc. NE 

Totugi—şi vom avea ogasiunea să „zele-  
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„văm aceasta-rsânt pasaje în care are nai ae 

tă băgare- de sană, o' supraveghere mai. atentă 

în ceea ce priveşte redactarea Sti1ulut pos- 

| te uneori şi datorită. faptului că stbiectul. 

nu s'a pretat la forme prea dtalectale.Din a- 

cest punct de „vedere al piovincials smelor tre: 

„due să adaug « că nta fost un fanatic. Intro 

polentcă pe care a avut-o cu Asachi în. pitt. 

| na» se arată cu îngăduinţă. şi zace. concesiuni 

| Hunteniloz, şi arată că nu înţelege să rămână 

numai Za limba proviriotei ut numai . ia 1tmiba | 

| moldovenească. Aceasta este o atituaine - care 

"“4rebue luată în considerare; In! genere. însă, 

cu toate'că. întrebuinţează pronunția dtalec- - 

tală gi "1asă să. se atrecoare. no1doveni ee sau N 

“munteni sne, constatăn de multe. ori: frase care 

| nu au nimic: din “asperităţile prea. regionale, 

şi pentru că am insistat asupra nsoio- 

mamelor să veden în contrast cu azhoienele, 

ceun se preintă 4 fraza. din acest, punct, « de ge-



208 

derepseferinău-ne la cîteva din bucăţile, sale - 

şi în special la Alexandru Lăpusneanu. Mat în- 

ainte de toate,cu „privire. la arhaisme, trebue 

să spunem.că. n!a creat prea multe, ar. neolo- 

 gtemele pe.care le-a întrebuințat ntau fost 

a prea izbitoare.A înţeles că 4rebue . să fie 

menținute arhai smele, când era vorba să pro- 

„voace o impresie. locală Şi cînă voia. să. evoa- 

“ce ceva: al vieţei noastre din trecute Astfel- 

când desorie: portul la asterite clase, socia- 

„ae, din epoca noastră vecnejîl vedem întrebu- 

-- npână foarte. dsa. cuvinte cu caracter arhaice 

Să ne referim la un- pasaj: 

Peste zobonul ! ae. stofă aurită Durta un 

- benişel. de. felenâreşe ee Şlicul ae. SAIT e s2 

„za împodobit cu un _Burguct ab 

ara 

„Vedeţi vre-o patru, cinei, 1ozna care sînt 

| extrase din vocabularul nostru Teohi, Wioi nu 

„se butea exprima însă, aa itelspentzu că. desi: 

EAT. cesa ce era. caraoţeri stie” în poztul , dela 

N 

S   
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curte s2u dela casele boeziloz, noştri de a- 

tunoi „aven st o uni re deosebită. Câna . n8» | 

vom ocupa de frasa dur Odobescu, von: dea 

că,. acesta, sub acest Taportsa exagerat mat, 

mult decit Negruzzi ppentru că a căutat stă 

„zuttozprea stărui tor de multe ori,să _păs- 

treze în rasă civinte Drea arhaice ga. 

numai cînă era vorba să svoace trecutul moe- 

tzașot. chiar cîna 1e patea înlocui cu vos- 

be luate din timpul său şi. oare nu pezni- 

teau nici o înlocuire « „Cu alte cuvinte prea 

Renodate., 

“In 1ezătură « că întrebuinţarea: neologia: 
“moloz. de către; ce Negruzzi, să: ne 'oprin. la do- 

„uăs trei. pacăje din Aezenăru Jăvușneaaa ca, 
Tacteristice în "această privinţă. Iată cum. 

7 

ne Qă o ! decortaze: ă 

"Descălecînă. be: “da gaănde alergară : cu. pet „pă ia. Sebate,Cetatea era + muti st Pustie:- 
———————— . “ 

„Oa -Densustanu, - 

| îreluţiă entetică a datei jontae. asc, aa 
Sa aaa o e



2109: 

an 'mormînt de urieag.Nu se auzea decît mur- 

para valuriieS pistralui ce isbea regulat 

atîncoasele ei coaste,sure şi goalesşt Btri-. 

gătul monoton al ostaşilor de strajă carii 

întru: lumina crepusculului se zăriau - răze= 

maţ i pe lungile lor lance. . 

A Lăpuşneanu. Dacia 4 terarăgedea doua. 

e 
„ns Pe25e 

'oxpreaia hzumina creguscutuliii". e ceva 

care nu place.Deşi se mai întrebuințează şi 

astăzi cuvîntul opepuscul pate totuşi expre- 

s4a: neaog roninească amazeplină de presti- 

- giu poetic. | Ea | 

| Sau! în alt pasaj: 

„sa vrând să: strice prin. aceasta asilul 

nemulţumiţilor, carii de multe ori,sub adăpos- 

4ui zidurilor acestorasurziau complpturi .şi 

aţâîţau revolte,Ca să: sece i 

4 să stîrpească cuiburile feudali tăţii îi des- 

poia de averi: sub feluri de pretexte, 1ipsin- 

du=4 -cu chipul. acesta de singurul mijloc cu car 

re puteau ademeni şi corumpe: pre norod.: 

|  opuettepae | 

- Negruzzi întrebuinţează forma; cozurDe; . 

tormă asupra căreia şi astăzi eo n 

nfluința boierilor 

esigurân= 

ae
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ţă: A_Corrupe gi. a_cozupe. Dia: oment ce se 

spune corel tgionar nu iat are nici o raşiu- . 

ne să se spună a conzuje, ci a cozupe, Sta 
păstrat n din lipsă âe disciplină şi auto= 
ozitică.Dar : în ce privogte forma "influin- 

şi pronunţată: astfe1,năi ales: de acei care! 

nau cultură. Iiterară, 

tă apare - Ti astăzi sori să în „acelaşi PR 

Este) momentul să insi stăm asupra * fox- 
melor care se erupează în jurul unui: aseme- - 

nea neologtem: Ar spune cineva: de! ce'nu- ar 
fi normal să Pronunţăn tot aşa, cu o». ce şi 
Ce Negruzii „odată ce a.vera şi alte forme ana- 
1oagesde exenplussendinţă Ri nu jendenţă. Ur- | 

mărind formele care presintă accastă tormi. 

aţte,vom avea constatarea următoarei uneze a 

au pătruns în vremea de fo7naţie a Iinbei 

- pe: 1a 1830 - 1840, cînd 2 fost întz'adevăz,o- 

noastre, tar altele tocmai în epoca. aceasta, 

_ înclinaţie de q. oohimiba toznineţtunea aces- .
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tor cuvinte. după acelea, care coxespundeau iter- 

minaţiunei latine.Şi atunci era natural : ca 

după. modelul lut. suferinţă. să găsim şi: tn- 

Liminţă.De” ce. ne: inpresioncază neplăcut a- 

ceastă.. fornă intuinţă şi nu:ne 'impresione- 

ză tot aşa şi tendinţă» suferință snăzuia tă.?. 

pentru un motiv foarte - natural. Intri o vreme 

sub aceeaşi. vinfluinţă" şi. "afluinţă” a neo-=. 

 1ogismeloz,sta:218 şi absinte gi veheminte, 

pazspentra că mai: tîrziu aceste forme au fost 

schimbate gi: s'a d absent; ye ehement “atunci 

a fost natural ca . ibstantivele să-şi păs- 

E vireze Şi. ele pe e şi să se zică senenenţăsh- SI 

se nţă „Cu. cedelazte: “sendinţă,răzuinţă nu era 

casul la fel,pentiu că: nu aveam un adjectiv» 

tendent, păzent» după cum aveam. sehenent» Ve- 

deţtoprin urmare că. aceasta a favorisat; păs- 

trarea lut iendânţă faţă de: seria celorlalte 

forme terminate cu <anţă. : 

„Dara zice cineva că sânt totuşi tome 
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care nu aparţin nrrzztăecă t acestul. proces 

şi. anumeștzebue să mai, dtatingen o: altă se-. 

rie de. neotogisme cu două ternineţ tuns,” de. 

pildăssentinţă + sontenţă.. Aceasta pentru: că: 

| usul a cerut să: se facă o: distincţiune „în- 

tre 'cele două nuanţe: deonebi te pe:care 1e 

au: aceste. cuvinte: sentinţa care se. dă da 

tribunal şi sentenţa care însearnă precept _ 

filogofic;Vedeţi prin. urmăre că: dacă apare. 

0: formă sau alta,sînt anumite năanţe prove- 

nite din, necesitatea âistinoţiunei acestor 

forme.Mai este ŞI alta causa, care uneori a 

S nenţinut: foiime cu -enţăi acelea în special 

care ntau pătruns prea mult în limba durea - 

tăscâze, aparţin intelectualilor şt astfel 

stau” sustras 'dela românisare.De.. exenplu sn 

denţă este un cuvânt ca gi: exintesenţă. care formea - 

ză patrimoniul celozicuo cultură . 14 terară;gîn- 

| diţi-vă ce neplăcut ar suna. sadinţă sau £ăin- 

„„tesinţă, şi, pît, de. caprietoasă ar: părea fiza- 

rea 7151onomiei 1or în "sensul. îcesta, : 

= , 20.
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i Deasemenea un alt cas îl presintă cuvân- 

tul. pionunţat! când conferenţăs cînd sontexin- 

4. Totăeauna an scris Bi pronunţat. confere 

| ţă-Tenâinţa este. însă să. se zică contexinţă. 

si. parcă aceasta aparo mai ales după: război 

"gi parcă mai. des- de cână st aud "conferinţe. 

la radio", Ă | 

| Iatăsprin urmare cum am' lămuri t formele 

„cu -onţă şi -inţă care de multe ori au putut. 

| să pază. nu. tocmat logice pentru” scrisul n08- 

tru de: astăzi, - | | 

a Revenină 18 pieologismel6 întrebiinţate 

'de Costache: Negruzzi ,recunoaşten că „sînt, 

- foarte. explicabile aşa cum. le-a serie dânsul. 

Si tot aşa. este foarte explicabil că - "stau 

schimbat: gi se  pzonunţă asa curi se presintă. - 

astăzi, ! | 

„Dacă, este. să urnăztra - elementele “care : 

sînt o , particularitate a: stilului lu Costa-. 

"che Negruzzi jar. trebui să. ne “oprim mai ales 
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la genul pe care, cu deosebire J-a cultivat; 

Ja genul narativ şi descrâptivasi: ca să în-: 

jelegeţi noutatea evidentă pe care o: aduce SR 

” în aceasță dtrecţtestretue să. amintir: puţin 

ceez ce am constatat;-cînă am urmărit serisu 

românesc în secolul al XVII- lea şi al. XVIII- 

"dea mai ales, cînd ne-am ocupat de. oroni cart, 

- Dacă. e. să. caracterisăm în cîteva cuvinte ge 

„nul descriptiv ca stilisare aparte;nu “este 

nevoe de cine ştie ce conplicaţiuni sau con- 

sideraţiurii ample, Intrrădevăz,deserterea nu 

este un dar. al celor mai simpli ş se: poate ca 

"cineva să „aibă darul. poveatizet, însă degozi=. 

| erea cere o eveluare sufletească, cere. GuLtu- 

ză gi în special cultură. 1iterară. ăranul po- 

Yesteşte) foarte frunos ae multe ori, însă. aa 

că e vorba, . să dea o deacrtereso face foarte - 

i neîndeniriatic gi niciodată ma, Zeugeşte -să 

Ă desorie un peisaj,De multe ori exprimă totu 

printrtun cuvînt. A descrie” este peatzu 61 :
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Lă 

vmpoeibiiitate gi deaceea eăenenitua desertp- 

+iv în literatura populară în spectal în po- 

esieeste, foarte redus Şi nu constă decit . în- 

„tatun singur moment adică, ge vorbeşte de as- 

peotul câmpului că este verde, sau că e toan-. 

„nbsdaz nu „găsim niciodaţăyrăcar cinei, şase Ş 

i versuri: în poesia noastră populază de. conti- 

| nuitate. aeseztptivă şi. mai ales. cu. pelevarea 

unor. nuanţe ae pitoresc ale naturele Bate ne- 

_tuzal, să: fie agaspentru că. ţăranul nu _sesi- 

sează. ceea ce poate sesiza sensibi1statea 0- 

. mului culte Pentru el . "iarna! este. " zăpadăt, 

"primăvazat "ploăten. şi de. multe ozi. este mi- 

„zat ţăranul, cînd ne vede. pe noi .că sîntem în- 

cîntaţi. în fata, unui peisaj de, toannă:„0ăată 

„eram „în octobre, într!o regiune. de munte. Văd 

pe an țăran, 

peisajul îmbrăcat în. frumoasa: culoare . „arămie 

„a toamnei. şi întrebînău-l cun i. se. pare. acest 

peiaj „ate răspunsince, muipean ui „se. pare. 

care îni, „părea. că „găsise £rumos 
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foarte tipică această imagine, plastică incon- 

teatabi1, Chiar dacă ajunge ţăranul să dea o 

caraotezisare descriptivă prin compâraţie - — 
aşa o face mai to tăeauna—nu este totuşi, în 

“stare să îngire mat mul te note pe care le se- 
si sează cineva cu: cul tură 11 terază, Deal tmin- 
tei, fiecare: dintre noi asr „expertenţă ştia 

„că în. composiţiile de gcoală desorieztle ; sînt 
| cele mat grele, In clasele primare sau „în cla- 
sele cursului interior de Liceu, czed că proze. 
Sort ar trebui să îidepărteze acest fel. de 

„ iuerare descrierea. Acesti” procedeu apii cai co= 
piilor prea tineri este foarte greşit. Gesta: 
nazatiy este cel ma4. indicat, ter “Copilul nici 
tăronui ș nu 1 pot să „Beslseze în amănunte dare 
sînt nuanțele cele mei ogate în as speot, ale 
năturei,,



Pf 

„lor care. au impresiona
t» intervine un pus gi 

“ mîne..C 

aa 

Costin. sau. la Grigore Ureche, am găsit elemen- 

, te descriptiveaceste
 elemente au şi ele un 

| caracter relativ ruătmentar Vă aduceţi anin- 

„te ge o “descriere remarcabilă în felul ei; a 

lui Miron Costin “năvala Jăcustelor"ş: nu £e- 

ese. totuşi» din acele. gouăzect “de - rînduri 

" scrise Zoarte bineso. desoriere ciim ar fi fost 

"ae dorite 

mat ales un pluă. s
uioteso,Aceasta se eviden- 

 vsază, nunat atunei. cână cineva nu se mărgt- 

;. meşte! la simplă. îagizare, ci trece ăincolo de 

înregi strars 3 recurgînă” la prozunzintie gusle- 

tului săusla. posib
ilităţile | sale de emtivi: 

tate,la starea sa sufletească. care: a 
fost - 

|  aeşteptată ae această contemplare în- fata na= 

turei. Cu. ate cuvintes0 aeseztere superioară 

. ţrebue să cuprindă un: foră Vr
ic; altfel ră- -. 

a forma cea mai, ataplt9tă şi în aceas- 

In deseriereșpe lîngă îngi rarea 1uezuri-
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tă atrocţie tocmai „constă nota. cea nouă pe 

care. o adace Costache Negruzzi, Intr iadevăr, 

la dînsul găsim nuanţe nouă în desozteri1e 

pe care le face şi: dacă ar fi. să ne! oprim nu- 

mai la pasajul. din -etergaze de cai von - re- 

- „cunoaşte cât de mult: cîştigă o descriere nu- 

anţată lirice şi cu bogăţie sufletească, Sînt 

pasaje frumoase | care nu trebue trecute cu ve- 

derea: 

Vă simţ ear foarte trist, Voiam să. plâng - gi -nu-puteam.Am deschis fereastra, Cerul era „turburat; nori groşi se primblau ca „nişte. munţi pe el; lăsînd în. urma lor o ceaţă cenu- şieş luna se ascunsese; câteva stele: Pribege “se iveau unde. „Şi unde printre. nori. Vedeam. o-= raşul adormit desfăgurînâu-se âub mine:ca .0 ::. mare. umbră , Liniştea domnea pretutindeni,. nu- „Mal. întna mea. era. turburată, 2. a a 
Sa ergare_de cai „Dacia literarăsadiţia . a dou esa are i a Sa 

/ 

 Găstn deasemenea mul te z0180veni 56 dar 

ntot un provinciali sm eupăzător. Bucata. de ma “ 
sus- este. una care. ge menţineșatază dș câteva e 

“mozbe,deza i început pînă. la atizgit.cu- “multă
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exactitate este redat ro tivut aeneriptiv.Si 

ocna al ceea ce interesează nai mult. în ase- 

„nenea  gesaje»11 tezatura noastră * dela 1840,a 

venit: ca Zonă liric să se infiltreze în pro-. 

asul assoriptiv„Vedeţi
 ou câtă măestrie po- 

vestegte. 1iries
doateche Negruzzi, emintirile 

care: 1- -au zăsăzii. în aufletscîn
ă Drivea ta- 

"vaoul pe care ni- 1 înzăţi şează+ El spune că 

nu 1-a plăcut, niciodată p
eisaje de turtită 

peisaje. intunecates
ci din contra peteajele 

“seninesliniştitest
esele. 

 punetul. vuia în: depărtarei,, “cer
i “acum 

se. întălea cu. o haină: posomorîtă; stelălk pe- 

„reau. pe rînd.De-aş - fi fost: poetsaş. fi privit 

cu plăcere. această. 
scenă măreaţă a hatureidar 

temperatura avu pururea, 0. deosebită influenţă 

asupra fizicului - meu Uri . soare fiumo 340: noapte 

senină mă înveseleşte; sin împotrivă o vreme 

“urâtă nă întristeazăe e -- 
! opicitopott SE

RE 

+ nacesta- zecunoaşten firea lui Costache 

„Negruzzi: Dînsul. na. fost. deloc: dintre, suflete- 

ne azi inteanereu. ebustu
nstesăin. contra! a. avut  
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o  zize mul comă jtinigtată şi. aşa 1- -a plăcut să 

fie şi natura, că se armonideze cu întăţigaee.. 

ei. de . seninătate, de Jinişte,La sfîrşit. spune | 

| că dacă ar fi poet, —gi- -asupia: acestei “lipăe 

„pe .care şi- o atribue,revine şi . alteori,— ar - 

putea să „spună mai bine” ce simte. Poet & fost, 

„pentru că vedem că avea sensibilitatea poeti: 

| că. Zotuşt, rănânna liric într!o aiumţ tă măsu- 

ză,eă gi- a stăpânit tsucnizie de. lire; pe 

care le- -a avut şi pe 'care. la alţii, 1e-2m gă- | 

sat mai evintate.Deaceea frasa lui “ohiar „as 

tanci « când aduce, o notă. de lizismeste” âomi - 

nată. de ceea. ce se  xelevă: în: scri sul său mai 

| alensadică âe vi stune mai mult piei 

Costache Vegruzzi trebue trecut în: „gi 

zu prosatozilor noştri de un anumit gen; ea: 

„este acela care. a dat frasa după care s'a 0- 

Ia rientat N. Gane şt: chiar rasa ui Ton Creanz' 
gă nu o puten sola ae ceea ce 'este. al: poves-- RE 

tizes lui Negruzzi. Regăaim suzletu nozaove-



ze 

Ş mese gi 1a unul şi da altule Dar: afară de a- 

“ceastaafară, de Limbă şi tehnica scrisului 

lui Negruzzi ș sub alt aspect se zăsește şi la 

Creangă. Anintizile copilăriei lui Creangă ne 

amintesc” câteva din frasele) tacti coasesblîn= . 

de ale lui costache Negruzzi + Pe de. altă par- 

teso urmă a sa se vede şi astăzi ; se continuă 

pînă acu în frasa: lui Mihail Sadoveanu.Ni. oi 

rasa D-sale nu este paită de ceea ce era 

al stilului dela 18408 ad. au costache „Negruz- 

23 zici de curentul sufletesc de atuneie Pe 

„Ade, altă pate însăşeste un 34 curent al ua 

ne. frase pervoase necontenit în m mi goares pe 

„care am: înttinit-o, la. Alecu. Ru9so „Acesta es- 

„tei un curent cu totul deosebit, de primul, 

Astăzi Şi. acest al doilea curent - veste | 

' bine zepresentat; găsim orientări şi întrto 

direcţie, şi într'altaj ne căstn în, această 

priviaţă. la, o răspintie a 1itezaturei noas- 

tresla un : parale11.sm între, aceste două aB- 
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pecte ale frasei noastre, 

| Alături de. Russo vom avea imediat casul 

lui Bălcescu pro satoz în acelaşi. gen . ca şi 

Russo care e “departe de Costache Negruzzi ,fi- 

scare avînd nota sa personală şi distinctivă, 

Dar despre acesta vom vorbi în lecţiunea vi= 

i toare;



9 1771931 

Caracterisână scri sul lut Alecu Russo; 

spuneam că dînsul. adueg o pronunţată notă de 

moâernisars şi anticipăr în această eriiuâtea 

risare asupra stilului lui Bălceacu, . 

AT trebui -să inci stăm puţin asupra. îne- 

lesului cuvîntului npderai sm, pentru că arii. | 

cat la literatură, că loc 1a'âiferite interpre 

“tări chiar la contustunte Ie 

Ari modern, înseamnă ceva care âistanţea- 

ză o afiwnare literară faţă de cei anteriori, . 

Au fost moderni romanticii faţă de clastci,fa- 
7 

a
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ţă de pseudo- clasicii an urmă; a zost mo: 

dezn naturali omul, simbol ozrul + ++ . | 

astăzi „iarăşi sînt meni festări in 

ore uneori sînt denumi te ca ultra-noderni 3-. 

„te, | . | | : | | îi 

Alegînă termenul | acea ta general pentru 

a denumi un curent nou, se nasc confustunt „pen- 

tru că „dacă am. numi $ idol arul modern ore gi 

celor! ae astăzi 14 .Be spune tot noderniști şi | 

asttel nu se tace nici o distincţie între ce 

ea ce'a- toat şi este astăzi, se presupune că 

în zecesdouăzeot de ani vor veni alte: „curente, 

literare,caze vor e nui te moderni ate, 

- Dar nu astfel izebue să caracterioăm o 

atzecţtune 14 terază,pentzu că dacă se vozdeg- 

te de moderni sm aşa cun se > întipiă astăzi, de: 

mul te ori aceasta e ceva care rămîne, în vag, 

nu duce a o caracter care! mai categorică ia 

i definiţia hotăritoure a unui curent literar, 

  

„Pe: de altă pazterdacă e să 3 Meteo în | 
0 „Densustanu,
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"sensul de astăzi ce însemnează propriu zia 

a fi mode rnyered « că-pe lîngă altele trebue: 

să atribuim acestei caracterisări trei pre- 

ocupări esenţiale: în primul rînâ,cineva să 

aducă în 3t111saxe,violciunea; pe urmă;0 nu- 

antarne bogată şi în al treilea rână,sobrie- 

tate. Cred” că în acestea 'se ovintesenţiază în- 

suşirile de adevărat moderni sm.Dăcă găsim o 

notă sau 'chiar două,desigur că eo insufici- 

enţă;numai gînd aceste trei puncte esenţiale 

— după părerea moa-—sînt realisate,poate a- 

„vea cineva: pzetenţia” că. într! adevăr, aduce o 

notă modernă. | i | 

ABIA cână interpretarea aceasta a nodernis- | 

mului la epoca. 11 terază de care ne ocupăm,ăe- 

1a 1840 - 1860,ne întrebăm întrucît poate fi. 

„vorba: 'de: ceva: modern. ! | | 

„La Mecu Russo am recunoscut; cum aţi vă 

„zut„nsta vioate;nervoasă pe care” o aduce în. 

stilul. său; în plusyam. întfinit şi 0 relătivă-  
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bogăţie de nuanţări + In orice casydînsul are. 

nai ales „Preocupări de anni să psihologică. 

şi pe urmă o. asociere variată „mergînă uneori 

departe, ceea ce arată o lărgire a vi siunei. 

14 terare şi sufleteşti şi prin aceasta natu- 

ral: că - dînsul aduce! un. plus, un remarcabil. 

plus. faţă de ceea ce era în prosă înaintea 

lui, 
| 

Nota a treia e sobrietatea,Cu toate că 

„Alecu. Russo nu e dus proa nult pe panta Pro= 

zi tăţei ronani$ cos mu e cu: „totul stăpîn E 

pe exprima vea eobră şi atunei pu tem aplica 

aceeaşi reairi oţiuna şi când ne ocupăm. de .-. 

Nicolae. Bălcescu, | 

ir! adavăr, dacă. dînsuz apare ca eri . 

PR modern, apere prin nervositatea atilului 

, “sau prin o nuanţare mai bogată; în ce » priveş-. 

te „sobrietatea, trebue să fin mai cu eservă, 

pentatitică şi 1a dînsul 'observăn o urnă de în- 

Tâurire romanți că. Sobrietatea deplină aşa Cum:.
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o înţelegen astăzi n) o găsim atei la pălces- 

cu şi aceasta. putem să o exp1icăm,mai întăi 

grin atmosfera timpului „apoi prin temperemen- 

tul pe: care îl aveau Bălcescu şi Alecu Russo , 

„care i-a dus spre această manifestare; atslt0- 

ticăe Trebue să adaug imeatat că în ce: privăa- 

te sobrietatea, „costache Negruzzi. poate. să fie 

pus cel putin înaintea lui Nicolae Bălcescu, 

cu toate că e o sobrietate cu caracter mai 

axhaio.Dacă sobrietatea apare uneori mai bine 

selevată la Negruzzi decât la Ză1 escu gi Me- 

„cu. Ruşsosân. schimb” e1 ; nu are, bogăţia de nuan- 

are şi apoi stilul vibrant pe care îl săatn 

lă i ceilatit, dos. | | 

Ceea ce taebue. luat în conaiderate cînd . 

ne oprim 1a rosa 14 pălcescușe influenţa pe 

| care. inconteatabil se vede. că a avut-o asupra 

Jul, „cârlova: - ÎN E 

“cun am spus de! atâtea ort, nu se: poate 

 coricepe progres în pzocă până cînd drurul n'a  
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fost pregătit ae o generaţie, două de poţi, 

Bălcescu are pasaje în care se vede bine „că 

_a fost influenţat de ritmul, de atmosfera ha 

| yLorial1 smului transpus în poezie de Cîzlova 

şi de Grigore Alexanărescu şi ejinei. ales,un . 

pasaj caraoteristic,pentru că în acelaşi timp - 

_ne arată recunoştinţa pe care dînsul Vinea 

să o manifeste faţă de înaintagii lui: şi în... 

special vedem prinosul : de duioasă amintire. 

a) „pe care ținea, să-1: aducă. lui Cîrlovas. 

Umbrele acestor erotici războinici: pax!că - 
1e vezi înălţînâu-se singuratice şi tăcute îm- 
prejurul acestei ruine; adierea vintului ce 
gută din Carpaţi,guarîină în pustiul turnene 
pomeneşte numele lor,și undele măretțe ale Ia- 

- lomiţei par a cânta necontenit-un cîntec de 
mărire la gloria lor.Astfei i se nălucegte 
oricărui Român cu inimă simitoare,cînd cată 
l!'această mult eloovenţă ruină; şi el nu .se - 

„- poate opri d'g simţi durere amară şi d!'a oţ- 
„Aa după vremea trecuţă.Dar nimeni n'a aimţiţ 
"acestea mai puternic. şi n'a exprimat în 6u- 
vinte mai frumoase simţirea sa,ca tine Cîzlo-: 
vo / floarea poeziei,june cu inimă de foc. Ca 
o cometă trecătoare,tu străluotşi un moment: este România uinită şi înocîntată 'Qe lucitea 
ta.0 moarte crudă .te răpi fără vreme; dar a- 

_"pucagi. a.ne lăsa o lacrimă fierbinte. pentru . : 

po , , RI
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gloria trecută şi 0 scîntele aătă toare de vi- 

aţă pentru vtitor.Cântarea ta sublimă asupra 

zuinelor Târgoviştei puse pocetia vecinicioi 

asupră-le gi ni le va păstra chiar cînd pus- 

tiirile anilor le „Vo? şterge cu totul de pe 

pămînte. | 

„Rominti sub 1 nai Viteazul. EA, Lăpedatup.101. 

o Se: vede cum Bălcescu a fost influenţat 

de. ecai toţi citaţi;, sc. apropie însă mat mult 

de. sufletul. poetului muntean, Ceva âin învău- 

"iwaa de melancolie din puinuri Le mirgoistii 

gĂ Batorul întristat stgur că trece” în a- 

- cest pasaj, i ” | 

„Trebue să adăugăm în acelaşi timp că Băl 

„eescu vozbeşte de Grigore Ajexanărescu în. le- 

“eătură,- toonai eu. cultul pe care 1-a arătat şi 

dânsul pentru trecute 

La Alecu Russo vedem scrisul format, Ai. 

rect, zără acele urne evidente. din poesia 1ui 

„ eter Ri. Grigore Blexanâresca.  - 

Ta tslul, aceste„referindu-ne. la Bălcescu 

ajunzen 10. confluenta mai evidentă a reali să- 

rilor în poenie şi a realisărilor poetului în
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prosă, în aceaştă epocă. Pentru. ca să înţele- 

gen atiiua lui Bălcescusar trebui să facem 

'0 comparaţie prin. contrast cu ceea ce dădu- - 
seră 1stozicii înaintea lui. Distanţa. dintră 
istoricii ardeleni şi Bălcescu,parcă nu e. 
de: câteva decenii , ci de: două, trei .. „secole, 

pentru că istoricii urdeleni au soris rece, 
didactic; Chiar atunci cîna: pun entusiasmul: 

„ convingerilor lor,acest entustasm e. de. a 

ment. care înțelegeau foarte linii tat preocu- 

„pările. lor; în. orice cas, nu ştiau să le dea 0 
0 aureolă ae. vistune hotărâtor "deosebită şi 

nici nu se. sileau să stiliseze rasa, în afa- 
ză de ceea ce era intenţ tunea lor dizeată,ox- 

punerea, clară. e i Ă 

La “Kogălniceani am văzut din di scuroul 

inaugural pe care 1-a ținut la „Acadenia JLhă- 
ilcană—atilui istorie se afirmă modozni sat, 

„vibrant şi cun Spuneam, ou. Lă înţelegere mai în- 
tansă a preocupări 107 noastre na tonale, cu o



ovocare mat bogată a trecutului „Bălcescu mer 

gessireşte şi mai mult în acest sens„pentru 

8 aînsul. ehiar. dota primele pagini ae I8- 

“torte au. Mikal vi.taazul, se vede. că a cău- 

“tat să “încaăreze istoria neamului nostru în 

- vieaţă genezală a popoareiori a plecatyputen 

" spune ojdeia: un fel de “miatioLbn,în - care pă- 

“trunac într'eăerăr, sentimentul vroatştena
i, 

| sentimentul pe11g4593, în. a
celaşi timp însă, 

ansml zvocă: trecutul nostru în Legătură 'cu 

esa. „ce a toat vieaţa, sbucturnal altor popoa- 

xe.ue azată o 1ăzgire a xonanţi smului isto- 

ze şi tot oăată, în acoră cu aceastayo „po- 

ieniare a “exorinărei , o ocotăentatisare a sti- 

| lului pentru că dacă ne. zeterim 1a unele pă= 

| “aja, tedem că Zrasa românească are. la dânsul. 

„sa tntoric, însuşiri de rasă pe care ar ri 

N 

seri8- -0 orice istorie ocotaentali nu: mai e 

gtilul: romînasc în felul lut interesant, ca 

“dăbtesntatiazal roni oarilo,nu mai e. stilul  



didactice, sec al Ardolenilor; e frasă isţori= 

Vegerii. Şi a : îstoriet,.... 
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că nouă care. pleacă dela o visiune nouă ae 

împrejurări; de fapte. 

Dacă fiecare nație are o mi si-e evanghe- lică a împlini pe pământ, să cercetăm Şi. şă întrebăm şi pe această nație romînă,atît do= “ritoare astăzi de. viaţă,ce a făcut 2? Ce lup- te a purtat „Pentru reali sarea legii lui Dum=. mnezeu;atît în sînul său cît şi în: omenire ? Istoria,lumea are drept a-i cere această saa- "--măt: căci nu: trebuie a uita că cu toată sfin- țenia. dreptului său,astăzi nu e destul ca a ““najie să-gi aibă-loc pe: hazta lumi4.. sau să-şi reclameza acest loc şi libertatea sa în nume = . le suvenirilor istorice,cu dreptul său să a= jungă a fi respectat şi recunoscut de celela]- te naţii; trebuie. încă,ca ea să poată doveai folosul ce a adus şi poate aduce lunii; trea- buie. să: arate formula înţelegătoare. şi - s0cţa- lă ce ea reprezentează în marea carte a Înţe- 

Opreit.p-3. Să 

eăeţi cum caută să cuprinsă istoria, vă- 
zilor. noastre în istoria universală, Ca Bt11l4- 
sare „desigur za. -e „un pasaj: care să. nu, fie. “cu 

+. umbre, „dar vedeţi cum" străbate atei foarte. pi 
- 

ne Preocuparea 1uâ Bălceaov de a pune 1stori- 
a neaziului nostra. în aceeaşi. ainoszeză ca:şi
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a celorlalte popoare. Ideea fundamentală plea- - 

- că întriadevăzpdela ceva ce nu an. mai întâl- 

“nit la istoricii, de pînă acum: nici Dă 

Kogălniceanu nu are un. pasaj care să cores- 

“undă în sensul acesta. -. 

se | întâmplă să găsim în Totoria 14 i 

hai viteazul, trase care ne aăuo | aminte de 

“ză tal Gin discursul lui xogăantceanu, totuşi 

pezaonszi tatea lut" Bă lcescu era. bine diteren- 

„pată a | | | 

UA pasaj "de redare mat 11 terarăse acel 

pasaj clasic, în: care Băicescu . caută - să axate 

însemnătatea overiimentelor âin istoria ări 

lor. noastre: * 

Deschid sfinta carte “unde se “am: înseri- 

să. gloria României ,ca să pun îngaîntea. cohilor 

fiilor ei- cîteva pagine din şieaa eroică a- 

părinţilor lor.Voi arăta acele lupte urieşe 

pent,ru Jivertatea şi unitatea naţională ct ca" . 

re Romînii,sub povaţa celui mai vestit şi mai 

mare in Voevozii iox, încheiară ” veacul. a 

“XŢI=lea.Povestirea. 1 mea :va caprinde numai :0pt: 

ant 1593 - 1601; dară anii din 14 storia Romîni- 

lor. celar mai : avuţi în fapte vitejeşti, în 8X= 

n
e
 
m
m
m
 

e 

 



  

emple minunate âe jertfire pentru patrie, Tim- puri de aducere aminte glorioasă ! timpuri ae | credinţă şi ae jerifire cînd părinţii noştri credincioşi sublimi, îngenuchiau pe cîmpul bă-. tăliilor,cerîna dela Dumnezeul armatelor 1au- rii biruinţei sau cununa martirilor, şi. astfel îmbărbătaţi,e1 năvăliau unul împotriva a zece... .- prin mijlocul vrăjmaşilor, şi, Dumnezeu le da biruinţa,căci e1 e sprijini torul priciniloxr. drepte,căci el a lăsaţ libertate pentru popoa- „Te Şi cei ce se.luptă pentru libertate,se lup- „tă pentru Dumnezeu, 
Moştenitori. ai drepturilor pentru păstra- . rea cărora părinţii noştri s'au luptat atîta în veacurile trecute,fie ca aducerea aminte a acelor timpuri eroice să deştepte în noi sim- * vămîntul datorinţei ce avem dta pastra şi 'dta mări pentru viitorime această prețioasă moş- tenire, E Ma ce 

> . - E Op. cît.p.18, 

„Aici vedeţi ceva din .sentimentul religi- 

os... Da EI | 

"Dumnezeul armatelor e:0 expreaie cuinba-. - 
„cută din Biblie, încît sensul acesta s'ar a- : 

propia întrucâtva de Alecu Rusao sau de Heli- 

ade, : | 

“ "Dect:-din vi siunea mai cuprinză toare avi 

" eţei noastre din trecut -şi din cultura istoxi- 

că modernisată pe care o “aducea Bălcescu în a-
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_semenea, pasaje» se vede că sertitorul ampli- 

„sică cuprinsul frasei. noastre şi în acelaşi 

4imp Lasă, să plutească deasupra ei un misti- 

- ei sine ârept„oarecun convenţional. 

Pa pacă am vrea să cunoaştem mai bine ce e. 

caracteristic tilulut lui pălcescu,ar tre- 

but. să ne oprim la unele pasaje cuhoscute jnu 

le Duten însă cita pe toate.Ne „odin : numai 

da descrierea clasică pe care a dat-o. aînsua 

" gentzu tamatui arocatului: 

Pe culiea cea mat înaltă a munţilor Car- 

pati se întinde o! ţară: mânâră şi bine- cuvân- 

tată între toate ţările. semănate âe. Domul 

pre pămînt, Ea seamă a fi un măreț şi întins 

- palat,cap d!'operă de. archi tectură „unde sunt 

adunate şi aşezate cu măestrie toate frumuse- 

ile naturale ce împodobesc celelalte 'ţtnus * 

„uri ale Europei „pe care ea cu plăcere şi le 

aduce aminte.Un brâu de munţi. ocoleşte. pre-. 

cum zidul o cetate,toată această varăşi din- 

tr! însul; icîi-colea,s8e desfâc,întinzînâu- se pî- 

nă în. centrul ei,ca nişte valuri propti toare, 

_ mai multe: şiruri de dealuri nalte şi frumoa- 

| se,măreţe pedestaluri înverzite,cari varsă Wr- 

nele lor de zăpadă peste văi. ini peste lunci e 

Opectt: po221 |  
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“Sînt trei frase care trebue să presupu- 

nem, au dat 10c de meditaţie lui Bălcescu, ca 

să ajungă la acezistă gradaţte şi e o grada- 

ţie câre încontestabi1 că a fost conştient 

urmări ţă:. prima rasă e cea mai redusă pen- 

tru că se. vede că a vrut în dovă, trei fân 

duri să redea: o primă impresie; a doua e ce- 

va mai destoLtată gi a treia ca îngheteresa- 

paze cu amploarea pe care „credea, că trebue! 
/ 

să o dea acestei. descrieri, 

| Ai văzut şi la Costache Negruzzi sti 

2ul aplicat la descrierea aspectului, la pi.to- 

zescul pe care dinsil căuta să- 1 dea, dar era 

„redus zaţă “de ceea ce poei1sează Bălcescujîn 
| 

acest pasaj veden întâia dată poetisată ţara 

noastră, fără să ie izbi de data aceasta de... 

unele pzolizităţi, E,prin urmare, putem spune, 

constatarea unei atizmăzi nouă” în prosa noas- 

tză,a stilului Aeseziptiv,evoludt mat mult 

chiar decât ce ne- -a dat Coatache Negruzzi. Ve-. 

2



-238 

dem cun Bălcescu prin comparaţiile pe care 

le facene lasă să descoperim ce s de fapt: 

caracteristic stilului său: vorbeşte de  ca- 

po ătopere de arhitectură; de piedestal etos 

gi într! adevăr,Bălcesou, se poate spune , că e 

arhi tectul trasei noaatre.De multe ori ro-. 

manti smul- în „prosă sta manifestat cu * cera 

din ce. aa arhi tecturei goticesceva încăr- 

cate cum găsim la Victor Hugo pe cînd Nicolae 

Bă1cescuputen spune că redă ceva din azhi 

toctura clasică. E” de relevat imagineiesoînă 

le. sfârgit dânsul spune că . de pe man 

varsă urne de zăpadă peste văi şi lunci”. r 

nagina aceasta "uxne de zăpadă. ce se revarsă - 

peste văi şi lunci" are. desigur” ceva de. iăe- 

vărată. păesis şi Bălcescu putea să vâneze mil- 

te imagini de felul acestayînsă a tut să 

NR păstreze năsuraspentzu € că aa ze1 „natural sar 

fi degenerat stilul său. în ceva pzetenţios, 

în ceva de aztittoialtate„qu alte cuvinte _- 

- 
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dar „descrierea la. Bălcescu e postisată şi 'a- 

re mai multă amploare accât se vede la Costa- ! 

che Negruzzi „Moderni sarea se. vede pe lîngă | 

nota de vioiciune,care străbate frasa şi, în | 

imaginile la care alţii înaintea lui nu s'au 

| gînâit, imagini cu. care şi cei nai moderni. po- 

eţi. ae astăzi. ar putea să fie. satisfăcuţi, 

| Rămîne un. aspect, al. operei lui Bălcescu, 

ce nu e toemăi în acord cu însuşirile pe. ca-. 

re. le-am întîlnit, care e explicabil. însă „pen- 

tru. „că trebuia, să păstreze. în epoca; lut; ge=" 

nul pe care î1 cultiva; anume șe partea. aceea 

din opera lui „capitală unde a. „pinuţ cu orice 

preţ să. întercaleze oratorie,dugă modelua i8- 

toricilor „din antichitate. şi de mai tîrziu, 
Mihai Viteazul e închipuit că se exprima în. 

anumi te împrejurăzi, în disăursuri bine tielu- 

1te, însă acestea aduc operei. lui Băzcescu ce- 

va de artificiali tate,căci dacă ne orpim la 

toate, „aceste „pasaje de. e. elocvenţă 18tortcăa-
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vem impresia de ceva cu totul fals.Cu toată 

stăpînirea pe care a pus-o cu oată relativa . 

sobrietate, în discursuri dânsul. a. căzut în 

retozi smyretorism care dela: Bălcescu a * ră- 

mas compromisspentzu, că fusese compromis zi 

aiurea„Deci nu aici trebue să căutăm, însuşi- 

rile lui pălcescuspentru că. 'aînsul a inut, 

să facă o! coicestune convențiilor ii terarey 

conventiilor istorice ale epoceis dar. prin 

aceasta dânsul nu a adus nimto în plus 1a SI 

calităţile. stii sărei. lut, - 

| "pentru că apare spozaatc; la Bălcescu ;in- 

„dizect cm revenit 1a genul. retorte şi va tre- 

bui să insistim un moment în. iegă.tuză - cu ce- 

ea ce am "apus despre Mihail Kogălniceanu gi 

Barbu catergtu-Un nume care. trebue deasemeni, 
-, 

relevat: în eocvenţa noastrăsîn alt sens, e 

„numele lui Băznuţe 

Dacă “până astăzi a rămas „oi umbră “grea i 

asupia stilului lui Bărnuţ „În sentmb. ! nu i se 
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poate contesta sufletul de . 0 intransigenţă. fa 

natică Li de o absolută probitate pe care l-a. 

| arătat în împrejurăriae dela 1648. - - 

„Bărnuţ, e 9 viotimă a  întregei şcoaze are 

deleneso victimă care apare cu atât mai Lnpre- 

sionantă ! cu cît vedem ce sia întâmplat, cu în 

cezcazea « de latini sare şi ce s!'ar fi inta 

plat mai alea,dacă şcoala latinistă ar. fi a 

Jjuns să tmpună “fixarea limbei: noastre I1 tona 

re în. genaul vederilor et. : | 

” Nu voi gita desît două, trei rinduri din 

- discursul lui Băznuţ „peria ca să veden con» 

- trastul faţă d6 ceea! ce cra stilul lui Rogăl- 

!- ntceahu şi Aesu Russoj în afară de - ceea ce e- 

za tendinţa de Iatintaare, vedem 11psa Ei înţe- 

" legere a unor expresii zomineşti, o: tozţare a. 

7» cuvintezor,cu. toate că- uneori “întâanim într'a 

o . - de 

„ devăr, faze care au patina: timpului care aa 

prestigiul 10, pentru oă- represintă ceea ce '3- 

rr —— sI 

O.Densustanu, -;. 
(m sţ- “ro ne i. Fasc. 16.  
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za caracteristic în vocabularul nostru. Dîn- 

gul se exprimă în felul coesta!: 

O ginte. întreagă. să :nu  presimţă perico- 

Jul ce î se. ameninţă un popor întreg să stea 

nemişcat ca piatraycînd îi bate ora fericirii 

:şt să tacă ca un surd şi mut,cînd L sc „trage 

campana (clopotul) de moarte ? | 

8 .Bărnuţ, Românii şi Ungurii (Gh. ndenes- 

„eusElocvenţa zonână »p+89 . 

| iCanpana de moarte” înscannă clopotul -de 

moarte. Vedem cum dineu & „căutat să înlocueas- 

că cuvîntul. tipe roninesc printr'uri neologisn, 

care sună. atât de nefiresc în limba noâatră. A- 

poi. vo_ginte întreagă" e cuvintul pe care 1-a 

continuat şi, Vasile ALdenanăriș fără. să aibă no- 

rocul ae a impune: acest latintsmpcare chiar. de 

“atunci a rămas conpzomta, N “ 

mot astfel de cuvinte unele luate din âie- 

ionel Jatin,întinin cînd vorbegte de shi 

şi sate în oc de roraşer. Acest cuvânt e tronat 

mul t timp „graţie mai. ples Jimibei de: adrini stra  
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ție şi chiar astăzi mai sînt ordonanţe peritru 

oraşele de provincie unde se vorbeşte, de „NE 

2ea cutaze. 

lată un pasaj. care ne Prapează în ace-.: 

laşi sens: - 

„In ce chip se apucă. un ecoiom“ "bun “cu toţi feciorii gi aomesticii de. cultura  agri- . lor săi,împarte lucrul la toţi,le dă mi j10a- A “cele cele de. lipsă. şi. cată de ei,ca, să se poată bucura la timpul său de un cules : bun, « de un secerat. nănoa;. aşa. s'au; apucat Ungurii : "cu toate: puterile de „2ucru lors ca să-i facă Unguri pe toţi. 
| 

„Opeagtea.98 i 

" Dcta, bd compăralepaaz ce ne Antozecea- 

zise că întrebuinţează osia aeri-Aeri Bă. zi 

cem că: nu. era, pierăut în limba noastră, poa 

za că şi! astăzi în multe Părţi, în Meheăinţi, 

ca i: în ascolul al XVI -leagse mai zice E-0 

dar dacă acest: cuvînt. se mai. păstrează în u-: 

“neie dirt în linia pozoruzui, totuşi nu. putea 

„ îndrăzni să impunen în: 1ima literară, pen- IE 

tu că ne face. o: impresie de pedanterie. laţi- -
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 nâsentă.Băznas, a pus acest cuvînt sub. influ- 

enia- iatinigtilor „
Trebue să . rămânem ori la cu- 

sânul latin câmp! sau gessori la forma slavă 

ogor: atară de acestea e imposibil :să mai re- 

Zacen valoarea acestei forme. | 

Acest ătscurs cu 1 miba lui hibridă nu a 

putut contribui ta formarea. custului literar 

la: note Inaârite de toate nu putea să fie. înţe- 

1eo; apoi chiar dacă: Simion. Băznuţ, aă ud, 

influenţa olasică oarecare armonie traselor 

perioadelor, totuşi complexul . sti lisărei lui 

a.ceva care au: se apropie de suflet. Deci ora- 

torta aceasta nu putea. - să, 1ase urme efective, 

în sixareb aspectelor 1imbet: noastre uttera-
” 

ze ca ecou. sufletesc pentru împrejuzăzile: 

titei din trecut, deotigur, însă în ce pri- 

„este. estetica 1inbet esa oratoria ceazaă tă 

adevăratăsa "14 ocăintceânu şi Barbu Catar- 

giu.E incontestabil că oratorta a putut să 

aibă o 3nzsurire în esoca dela, 1840: - 1850,  
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şi asupra unei mari părți din: publicul nos- | 

trug dar să nu. uităm că oratorta e prea 1 

gată de contingenţe de impresie de moment;€ | 

un gen fragilsun gen prea de. actuali tăte şi | 

atunci dacă impresionează întrtedevăzpezer- - 

cită o remarcabilă influenţă aceasta se. ini 
breşte cînă vin alte generaţt1pa1ţi oratori; 
continuitate nu „putem recunoaşte . în ? acsati 

gen. . , , a 

- In Schimb prosa, să: zicem prosa lui Me-! 
gruzzi şi Bălcescu, îşi păstrează” din. geneza=! 

ţie în genexaţie valoarea si. | | 
Câţi se mai Întore la programul „de. li 

con “să mai citească discursul Lat Togălnicea- 
„nu sau. să zicem! alt discurs; câţi se mai.. an 
"tore cu acelaşi interes cum se întoro ia pro- 

sa lui Bălcescu sau. a zui Costache Negiuzz12 

Și chtaz dacă, nu : at antipatie” pentris oratori- 

a cun se: practica acun . gasezect, gaintezeci ae. 6 
-. 

atit ,nu mai. poate interca: şi: atunci! incontesi
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tabii (că preterinţele mârg tocmai spre PEo- 

3 sa cealaltă, spre prosa descriptivă 4 narativă» 

“si mat puţin spre cea retorică,pentru că să, 

„mu uităm ceva inerent genului oxâtoriceSpu= 

| “neam despre. Mihail Kogălniceanu ca gi despre 

Barbu Catargiu că au ţinut atscursuri » care 

| nu au ceva didacticsdar dacă acest aspect al 

Ataactiemului fipseşte « din aceste discursuri, 

aiscursul: prin el însuşi pare ceva! 'aicactic, 

"pentru « că urmăreşte feațsareasurnăregte per- 

suasiuneaj ceia direct de impresionare a. “Bu. 

“ setului, Au cevasprin această, incontestabil 

Ra ataaettcsăn amestec de preocupări moralisa- 

| „toare i. înţelegen de ce “pentiu aceste moti- 

ve ,otatoztă nu poata! să zivali seze cu: proga, i. 

| “oesăaltăe.. i 
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Revenind la poenie asa cun ea Sai uxrmea- 

ză drumul între 1840 . - - 1670,aven o nouă COoN=. - 

vire la însemătatea poesieis' apogeul mani- 

festărilox 11 tezare, îl. ixează totdeauna pro- 

ducţiunile - “poetice. In fruntea tuturor, so îri- 

„alță poeţii; prosatori1;rănîn mai 1a o pârte. 

"tate de tot, cura e: clasicismul antici destul 

să. amintim că se vorbeşte de epoca unui Vir- 

gti şi nu. se vorbeşte de , epoca unui , prosater, 

/ Zirmare' la ceea ce. spuneam a1.tă datăscu pri- Aaa 

gi nu „e nevoe. să ne: referin la epoci îndepăr- |
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se zicem a unui Tacit. In evul mediusdacă în- 

tr 'adevărse să fixăm o impresie Li terazăyne 

raportăr la ceea ce e al epopeiei. sau poest- 

ei lirice.Pe armă clasicismului frances st 

impun un Corneille jun Racine; se vorbeşte de 

epoca. „poeţilor clasici francesi ,dar nu se Yor- 

beşte de epoca unui prosator. 

In secolul al XIX-lea, romanii smul e fix- 

at în impresia noastră prin operele represen- 

tanţilor- -de. samă ai Boestei şi nicidecun prin 

| acslea: ale prosatozilor. | 

“Se vorbeşte de epoca lui Victor Hugo seu 

a lui Lamartine Nu se vorbeşte: de epoca lui 

Balzac care pe de o parte e romantice de 

| altă parte + e naturali ste Mezgână mat: depaztei 

ajungem 1a opera parnastenilor a “mai depar” 

tesîn timpurile nouă de. tot, la opera sinbo” 

igtilor, Da | 

Deci, aupă Teali sării e în poeate ge. ju» 

decă în 1 geneza epocile at terare. va oiecte 
? 

e
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cineva: unde rimîne naturali smul ? Naturalis. : 

mul nu poate să fie conparat cu ceea ce am 

Bpus măi înainte,pentru că toate celelalte e- 

poci au avut prosatori gi poeţi; naturali s- 

mul a fost o mişcare limitată; nu a fost. ce- 

va hotărâtor în poesie gi aceasta e o insufi- 

cienţă a "acestei formule literare, 

Apoi aacă e să . ţinem gamă, de:  epresen- 

tanţii naturali Smului, facem deosebire între 
7 

un Zola gi un Flaubert pentru că. mai artist 

e incontestabi1, Flaubert, Din zo1a,nu se "va 

mai cîti aproape. nimic, faţă ae fatma pe care 

a avut-o odată Şi interesul ce se arăta ope- 
mr 

“ei du, i A Ei 
Peste. o sută de ani mat: curîna „chiar, 

zeste cinotisoi de ani, zola o să rămână up 

nume care a. avut! o faimă. a. 1utun nume care 
- 

a! - 

într! adevărsa adus în ce. > priveşte romanul, o. 

roaltsaze nouă însă de faptonu + va CL cetit 

decât de acei care vor: căuta să urmărească e evo 
ah Ei 2 . : , PR sa E ii A - - . - . 2
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luţia literară, in secolul al XIX-leajîn 11- 

nisi mari Humat curtoşii de 4 storie literară 

vor recurge la romanele lui. | 

| Dacă .ne raportăm la o mi şeare 14 terară 

nouă de tot,aceea care sta anunţat de curină 

wle populisme" şi seamănă întrtadevăr ca nu 

“me şi ca intenţii cu poporani smul dela noi: 

mişcarea aceasta dela început se anunţă ca , 

„+.0 mişcare. limitată ce duce mat departe. lite 

. iratura de ronane;dar va fi tot aşa de infe- 

-cunâă pentru poeste,cum. a fost haturalisrule 

" Plecână dela aceste consideraţ iunt în 

ce priveşte Ai teratura noastră se înţelese ăi 

 tunei de ce cînd ne apropiem de opera unul 

- poet. aşă. cum e'Vasile Alecdanâri, facen âe0d8” 

“tă--o âtstanţare remarcabilă faţă de ceea c£ 

i am constatat . pînă acume 

ani e orteâţe. merite ca prosator ar avea 00% 

ia » tache, Negruzzi, totuşi Vasile Mecs sanari în 

+» seamnă nai. mul; se vorbeşte de, aatfelate €
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epocă a lui Vasile Alecsanâri sau a lui Eni- 

noscusdar nu se vorbegte de o epocă. a lui 

Costache Negruzzi a lut Creangă sau a lui De- | 

lavranceae | | i — 

Poeţii sînt aceia care şi la not sînt 

de luat în consideraţie atunci cînd vrei să 

înţelegi evoluţia literară sau a valorilor, 

Iată daci jcă ajungînd la cecă, ce a adus 

 Alecsanări în exprimaiiea. poetică, înţelegea 

valoarea lut ,întrecîna cu mult ceea ce se ye- 

a11 sase în poeate până la, dînsăl şt ce . sta 

zeali sat în prosă, a | | 

| Qcipindu-ne de. poetul dela turceşti, va 

trebui să schimbăm procedazea;behtru: că .nt 

se pare una din. ceie mai 9lementărei exigen- 

ţe ale. oziticei 11 terare gi ale interpietă- 

sei de. orice natuză ar si „de ari fixa. un 

anumit tipic în care sânii trecuţi „bit după 

acelaşi sistensâuză cm ai! au” Goigetul să 

facă; trebue. să: ne ” rezacen: zufletul după Vas
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ztatiunile de caracter 1iterar,în faţa căruia 

ne găsim. Deci, „ocupându- ne de Vastle Mecsarări, 

nu- ăi „vom studia în zelul lui cselova. sau să 1ui 

Grigore Mexanărescu, | | 

Pe „Mecsanâri nu- -1 puten. înţelege în tot 

ce ne-a aa, „dacă nu ne: retezin la acea atmos- 

geră pe care aînsuL. a căutat sto trăbaacă cât 

se poate. de sntens,atmosfeză atât de vie > pie. 

reală a a zomanti smilui Aa 

_ | z o nare | azosebire între deea. ce ce “apare ca 

“zonontien la cârlova sau Grigore Alexandrescu | 

cu ceea ce se mani fostă 1a vasile Mecsanărie 

ceilalţi doi poeţi au cuhoscui vorianti sriul pe! 

„cale de repercustune mai depărtată „prin 1ec- 

turioze cînd Vasile Aleosanăzi a. trăit în n Ita- | 

- 

ata şi, Franţa şi aceasta înseamă mat „aţă de 

scriitorii inaintea E 

„Vaven decât. să ne: aaresăn la. acea: „seri- 

„ere, în proaăscaze. desigur e saveoni tă în mie 

o te privinţesnsă. € e. foarte! 'sehniezeatișă cănă 
m 
5
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e vorbă să. înţelegen evoluţia spirituală, pos- 

ticăsşi de stilist a dui vasile Meosonărtu- | 

ohejieza di Pozania, apărută cum se ştierân 

Dacia literară, cu acele. analișe,aceze deseri.- 

E erispe care Alecsandri a ştiut să 1e reli .efe- 

“ze destui „de bine în 'prosă, Printre. des ciieri- 

1e pe care le-a dat în. Buehe etie ra aa n: Morar 

tassînt cu dcogebire. interesante: acelea care 

se refere 1a impresiunile de. călăţorie în - d 

tenta cuzase- mai ales din contenplaţia unor. 

| elemente de aztăsfte picturală, fie azhiteotu- e 

„radă. Ra 

Tată dorinte pe caz 2 o avea dintii și ta e . a ÎS 

re n. trebue să . Iigoească nici. 28. Boti, - 

“Gâna a aa Dumnezeu ziceam în: mine, “Dri- 
Vână Yr tin. monument, sau vrtun tablou, să avem și noi. în: Moldovă un Raphael „un „ionel „Ange 

Dacia Mterară 385, 
a. - , ei 

E 

Vasile Alecsanări. sta sizyit s în Itadta, 

foarte încântat de Dogăţiile de artă pe care.
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le-a gfoit acolo; dar pe de altă parte i se 

"strînge inima de ceea ce nu , putuge să vadă la 

 noila gîndul de etfitea ră not un: aehea + An= 

gelosun Raphael. 
| 

| _B aici un sentiment. care nu trebue des-" 

| considerate Veden o aspirație: de întreasă “cul- 

tură. care stăpânea sufletul aut Meosanări; 

trebue si adăugămscă ceea ce 1-a impresionat, 

mai malt a fost. arta pasti că: pictuzasazhi 

 tectura. Urmele acestei intiuenţe: sînt „evi- 

dente; ele apar în stilul 1ui adeosanâri. dă 

"mat ales în pasteluri le. veăzn: txanspusee 

_  auchietiera din Foxenţa ne mai arată şi 

“alte preatspoziţiuni pe care dânsul 1e avea 

şi pe care le-a manifestat în. n.poesiet 

- Gazătozul e in irecdrea. sa prin itali- 

a, gustă 0 viaţă nouă necunoscută, şi cînăd ia- 

să de pe țărmurile acelui” pănînt poetic a- 

tuncia i se pare că s'au visat sburînd prin-. 

trto cîmpte îmbogăţi tă de toate podoabele, 

Sa . , 596 

 Saus
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Pare că întins pe un leagăn de flori te 
cobori din nouri încet,fără a vede măsura ca- 
re te. desparte de pămînt, | i 

In altă parte spune că a petrecut în Italia 

“în reverie dulce şi armonioasă"! (p.370), 

Asemenea confesiuni apar mai eterate' atunci 

„când la impresiile din Italia veneau să: se 

amestece ceea ce aducea ca reminiscenţe '11- 

terare din. visiuniie lamartiniene: 

| “Acum e ceasul cînd mintea. se cufunâă în 
meditații plăcute,cîna inima -înnoată în exta- 
sii dumnezeeşti,cîna sufletul aprins de ne- 
dejde îşi întinde aripile şi se leagănă” în 
plăcerile unei lumi „necunoscute, Acum.îi . cea- : 
sul sfint cînd toată fiinţa 'omenească:se ada- 
pă la isvoarele .cereşti. şi bine cuvintează mî- 
na ce au zidit-o. Ai e 

P.368, 

„ŞI Mecsahări şi” alţi 'romântiei: au” :în- 
trebuinţat: acest te ora cînd",e ceasul cînâ"” 

ug- 

hantă decât atunci cîna; cineva ,ar începe du: 

. 

Bu ored ci. nu poate fi atitudine mai rep 

o poesie—ar fi mal: frapant—dar.o strofă în- -
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 vermediarăycu o.: asemenea i inspiraţie. Alecsan- 

ari se. arată aici prosator vapoxoaysentimen-. 

tal „puţin aulceag. 1 s'a reproşat dulcezăzia 

lui Meesanări, totuşi nu trebue să: se. „exage- 

reze- în sensul acesiaypentru că luată în în- 

regime opera poetică a lut aecauntzt e "xe- 

căi sazea. cea mai armonioasă şi cea mai seni- 

nă din 14 teratura. noastză. nu-i putem cor pa - 

7 ra cu Eminescu, Alecsanăzi e o “personali tate, 

îninescu e, altă personali tate. să ru. sacen 

„oomparaţit. ă de felul + acesta, cu intenţii, de ar. 

> mtnuare.. E | 

e sată dă în legătură: cu ce 4 'se ze- 

„Prost! ti a | 

„-Acum, acum 1 viaţa îi dilce gi neproţui tă; 

seu închipuirea mea s'aprinde acum;o Cecili- 

„te: văd: strălucind ca o stea în sentnatul în- 

tunecat a cerului; îni zâmbeşti ca un. înger 

de blîndeţe. 
- ».368. 

N 

N 

- In poesie url Antzebiințat toate dis.



  

  

257, 

  

cret: cuvântul dulce; unii au abusat de-ol'şi 

după mineşe oal1ficati vu de care trebue să 

ne ferim mai: mult, Acest pasaj e. caracteris- 

„tic pentru că anunţă ceea ce e în : poesia: 

St eluţg+ Nu trebue să ne fie: indiferenti: fe- . - 

„ul în care a, căutat Mecsânâri! să: se t'ani- 

festeze în tifereţe; “sta; gîndit astfel::să-gt: 

fixeze unele “impresii în Bucheiiera din plo- 

zenţa-0 lucrate: asupra influenţe streine în 

opera lui Mecsanări a scris Dl: eroi. Afară 

de. ceea ce: am' constatat pie. ca: snifluenţă- tran 

cesă, fie ca. influenţă italiană mai sînt: încă 

unele aspecte: de- Dus în eviăsrţă şi nai ales | 

- dr a de : urmărit cum s'a dosat ae exenplu,in- 

| fluenţa ttaltană faţă de influenţa tsanoesă. 

Interesant ar fi. să urmărească cineva O: “4n- 

 fluenţă sau; cealaltă, încă. ma ored că e! mai 

“puţin interesant să veden | cum. „s'a azmontsât 

deea ce. venea dinspre. Italia cu. ce „venea din 

  moi
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Spre Franţa: şa apol Juânău-te. în bloc,am pu- 

„tea: ajunge" la constatări interesante, care:nu a 

„si! au zăcut pînă acun gi: de care ar trebui: să 

Be. vină pam + : DI A aa 

In ozice cas,Vazile. Meosanăzi poate- să 

„ste înţeles mai bine! dacă plecăm. 'dela' ceea o 

ce: o cocastă: încercareyfoarte tinerească de 

multe: ori; Buchstiera- din. PlozenţB+ „N 

"Acun. ne vom ocupa de cuvirite,de valoarsa 

loz: corectă gi eptetică+ cz IS. 

nina exemplu, foarte! mulţi întrebuințează 

„-curântuă pătoresa: şt: mă întreb dacă. Aecsan- 

art pu e într 'agevăr: -cel dintâi. care. a: intro=. 

„dus: gi a: dat prestigtw literar a acestui cuvânt; 

la feminin : aa. întrebuinţează sub: forma. “Pâto=: 

zanak.» să- 1noistăn-puţin asupra aceatui cuvânt. 

pela Wahuţănie „otnâraneata, a. publicat Bonîni- 

“apât SCĂ „5! a. firat” forma în: sensul acesta. 

Cu: toate. că. an ave dreptate. că. nu 0 'aproe 

ăn în totul pentr CĂs după. cun spuneam. "aată 

si pe i PE i 
e LI ta că
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dată în legătură -cu ncologismele, sînt neoio= 

gisme care sînt adoptate de 1imba curentă şi 

aturici. sînt supuse regimului. de foneti sare 

romînească, însă: altele rămân. întrto. steră It 

mi taţă: şi atunoi ducerea mai aaparie.. cu. aat: 

milareade: pronunțare rominească. poate. să 2 

e. împtedecată. i:se pară că se goaite spune - 

tot-aşa de: bine. pi torescă „pentru. că nări: 

vă, sînt alte. heozogteme : care dacă Le-an trars- 

„forma în. acelaşi sens, star părea bărbaze Nu 

zicem gxot tească ci eroteacă: apăriţiune . „Bro= 

„teacă, Grote ea că n'az, ri literar Denţxu că! e 
un cuvînt, încă în patrimoniul celor du. „cul 

ar 

o. 

o. două eăpicetuni e, mat piţini întrebuințat 

dest azoieac. se serie sau. se vorbeşte. de ae- 

să: ținambulecă' şi: trebue! să . ănînem la - tez-i 

ninațiunea a aceaştă, : i ei a. 

Dacă ca zice: tinar sănat „ar suna stra-- 

„Tot ae  punarhuleaa-sa + să pomenesc vie- 
o
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ni „ndobi ast i în privinţa aceasta sînt 

zesezve care trebua făcute. 

„Tzecînd la ceea ce Alecsandri a adus ca. 

. prestigiu limbei 11 teraze vedem că s'a oprit 

da unele forme, a căutat să arate “zonvingeri- 

| le 1ui asupra esteticei limbei Jiterare gi 

în privinţa aceasta e. foarte intezesant,- de” ă 

citat gi astăzi acel Dicţtonar grotesc “unde 

ride de pedanţt, fie că erau 1atini sanţ 4 fie 

că erau italieni sanţi. cu atât mat mult ata-, 

că. . geoala latinistă şi pe pedanţi cu: vonul a- 

cela de umor caracteristic presei moldoveneşti. 

+ 

" Alecsanări face procesul pedanţi107 din 

punct de e vedere estetics | 

-Pedanţii. Români, cloanţe infeinăle șasis- ! - 

| tând '1a naşterea Romîniei,au: deochiat-o cu o0= 

' ohii lor de buhne- cobitoare,lipsiţi. de orice.: 

: “sim estetic,et au întreprins dela sine educa- 

„ia fetei împaratului Traian şi au învăţat-o 

: sărmanaşa rosti unele cuvinte create de dîn- 

ştii care poartă semncle trivialităţei. celei. 

mai revoltante. | 

a Prosăspe s2n-8:
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Iar mat aeparte: SI 
| a 

Nimic mai regretabil decît a „vedea un 
popor ce se deşteaptă aiîn întunerecul barba- 
rismului să cadă în ghiarele pedanti smului. 

„Vedeţi observaţia care ntar avea o deo- 

sebită: valoare dacă n'am mai întilnizo. Alec- 

sanari în bunul său simţ, spunea, că atîtea se- 

cole am trăit în. obecuranti sn. Acura, a1.tă pa» 

„coste: peganţii şi incontestabil „observaţia. 

e foarte. înteneiată. 

. Dar oricît I-am aproba pe Aecsanăzi în 

ceea ce: Bpune în Dicţionarul grotescy totuşi 

a rătăcit şi el câna face procesul neologi's- 

mult onoare „care 'spunea dânsul că: greşit SI 

| întrebuinţăn de genul fenirin; şi aici „are 

observaţii amsante fără însă. să ne convingă, 

  
"După dânsul trebue să - se zică. .nu onoaze, ei Q- 

„ne ru Alecsanări a păbtzat forma cuvântului în 

acest sens, pe! care o. întâlnim şi astăzi. 

1! voxbârea, i ii11tărească. Pentru. acei - care au
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Ai 

„sim esteticșonox are un efect detestabilu. 

După Alecsanări e mai bine să întrebuin- 

exprină un “sentiment văzvăteoe gi “a nieăa 

că'axe areptatepdînauil: spune: - - ii 

i Sa , . . 
3 - .. o 

.? ” „. ... ui 

a „+ se Pedanţi1.; au. găsit: de. cuviinţă. « „gra- 
măticală a' schimba sexul 'acestui sentinânte e + 
a-l dag naţură. „muieratică, ss „Urmîna. astfel 

"“voit-au-oare:să :facă un-act de graţ 1681 tate 
„cătrer-sexul, frumos, 2 Nicidecum,pentru că: nu 
sînt 'apreţiatorii frumuseţe! :şi armoniei ei .. 

„NU au altă credinţă,alt Dumnezeu pe lume: de- 
cât sistemul granatico —filologico—etim01d- 
gsco—ablatiyi00—-burlesco Ac , 

2: 528- 29. i “ 

+ e - <..? pa . . T „7 

MD !: a 4 . o 7 ” . a pati 

Ș Di o . [ . iri , e. : 

- . . a - - . 
-. 

„Vedeti tezul, cum  presintă o notă de co= | 

nic gi nu e oda. înveontt de tota părerea 
: pi. e 

e incoritestabi1 părin ță, pentru că fiu mai pu- 

„ten să ne gânăim la ceea ce. zecontba, dînsul 

| oa privire Aa funia, său “Ronîn-»dead tntn- 
Ni 

„tari, şt ma Mrziu. s'au continuătomat: discret 

+ încă aisoiţiuntze dacă 1 n! 'ar si bine să se în-
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triouinţeze forma; Bunin—yAocaanăsi. - e: do: 

cealaltă: părere: --Ruzin zio numai, Tiganii ş curs: 

“ne-am putea fixa pentru. 0. pronunțare. a nume. 

lui. nostra de popoz: cum zic Tigani f;mat. ales. 

în atminutivul Rimânage - a | 

_ușaMot în Dicţionarul grotesc; axe observas, . 

git cu privire 1a. întrebuiţaroa;unoz neolo-: 

““glsme. Şt mat-alesîn ce. priveşte. tezminaţtu- 

“mea. 10rş.- face. rechizitoriul neologtemelor. în;. 

„=tAune sau-a celor. ronîni saţe după coala 1u4 

“Aron Pumnul : în. “stune: Spune: că. aceste “neolo=.. 

- gisme. "au, „năvălit în: ziaristică. şi eloocverniţa: 

varlementașăn. (p+552), gi imptovi sează-un treg- . 

ment. de Atscuro în care întrebuinţează  a0eâ- 

„te. meologteme: Eu i i Rea [II 

: i cnestiunea a: dat 166. da! multe. dicu- 
y viuni în secţiuni şi la multe interpelaţiuni.. 

    
asupra Amisapasţaţ unei sanâti tnt iunei 2.353 

e 

iMedia că în se paivegte acesta neatogiene 

pacennăji are dreptatevdar a forţat notgepon- -
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tru că notărât,aacă n'am putut alunga neolo- 

„„gismul. onoaze,tot aşa .n'am putut alunga o su- 

mă ide alte: neologisme de felul ncesta.Astăzi 

usul a diferențiat întrebuinţarea unor neolo- 

gi sme în -ţiune altele în iei -de oiempLu na 

 ăune; nație e o formă disereaitată. Deaceea 

Aecsanări avea. poate dreptate că nu ştia cn 

să întrebuinţeze aceste neologisne.0 goană îm- 

potriva. 1or nu. se poate ducespentru că ele ză 

“pună unora din necesităţile cele mai evidente 

ele vocabularului nostru Şi. nu trebue să uta 

“tăm că, mai. ales de, aproape. o sută de ant.- în 

coacei,vocabulazul nostiu a progtesat în abs 

tractisare, Aceasta se datorește acelor neolo-! 

gi sme terminate: în -june. sînt unele, meologis- 

| me: diferenţiate în categoria care se termină 

“sa -1ey acestea sînt venite, prin intermeătul 

_Rişilor, cae întrebuinţează -ie acolo - unde: 

Ptancenul întrobuinţează -tiontar 3tăltenul 

SI -ziona» . ERA EA ză aan i a Sa ie “ a i Sia 5
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Tot antipatice--gi aici ax. avea drepta- 

te, dar. mu totdeauna— sînt neologisnele ter- 

minate în. -mente mai ales: formele adverbia- 

le şi dânsul. improvisînă o frasă spune: .. -. 

D.ministru lucrează sinceraminte la des- 
voltarea,.Tribunalul decide: Xecalninte. Minciuni, 
şi iar minciuni, i Ș | 

P. 554 

„Faţă de. aceste. adverbe. desigur că! ao 

& să avem o ati tuătne ae respingere. ut s'a în- 

“tâmplat ca acum cîteva zile să aud pe. ” Gineva, 

zicâna: naturalnente. Omu nu era. : bătrân, avea 

vre- -0 patruzeci de ani, Şi. cînă -am auzit natu 

taliiente. m? am gînăit la. pasajul acesta. al, lui 

Meosanâri,, în care “cofidarnă, aserienea. aâverbe. 

Insă dacă natubalmenteainceranente, ire- 

+ Due alungate. din, limbă aztee, nu: eminamente ea. 

„81-a aici găsin pe. Alecsanări avînd. ăreptatesiar 

nu! în dotul, Mecsanari. a avut o. intuiţie, jus 

„ă. în alegerea formeloz. acestea gi: pot adiuga 

y
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| că aacă Alecu Rass0 şi. ie14 ade Rădulescu stau 

ocupat în sensul acesta asupra valorei cuvin- 

telozyet aveau nat mt preocupări, ae grenati- 

că „pe cână Mecsonări ţine sama pat mult "de ezt- 

textul estetic gi avea. plizeri justificate de . 

| jziulte pate 

Dacă e să încheiem cu propztize cuvinte, 

ale: lui Wlecoanări satest proces pe care dân- 

sul: j- a: dus, împotriva fedului de. exprimare de- 

„Tai moi; îi vom. da ăreptate! a von rocunoaştie că 

nt? au. fost rânduri 
care, să nu iz avut. răsunetul 

_e 

Ea 
” Ă » 

“g timp +a cuzăţi câmpul: 4tszaturet n noas- 

+re de asemenea. plante: mojiceştis de. asemenea 

" termeni at:sonanţi» care, îmmulţindu-se lovesc de- 

Meateţa auzului: şi: armonia limbei romîne, -. 
Se Pe 544 

meet, auptână. cu. gedanţit, aiosua, ptea
că-ă da- 

la. „convingerea: că în. armonteareţ. Jtmibat 
noastre. 

A 

„preocuparea ) notăzitoaze trebue: să. fieceai eg
 

vtetică; acea de: gramatică ;rămtne- pe: planul. a 

doilea. a 
e 3
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k. D pe 3 ca 

„:0a „să: înţelezen, stia tut Masale. Aee- 

E sanâri n! avem decât. să ne. gîndin că dineu a 

fost. în prima râna poet ate; 1irismul „său 

„-ânsăsa,, deviaţ. de. multe. ori. pre „nuanţa. dea- 

„ertptivă seaca, ce. „se vede în Basteledurile, sa- 

„“Tesîn, orice eas,ăacă, e vozba să “regunoaşten 
e d 

„ceva: epte. în, poesti1e saleșnota seoaata Be 

| zeauce. la „Putitasan putea. spune. că eşte zoves- 

“titoz.uu trebue. că, „conzunaăn o “Anhgize “cu 
4 * 

i, „cealaltă, Cinea: poațe, să, fieipoyenti tor, foar- 

| te, bine însă, să „hu, dea, de PaptozeLtotul epic 
îi 

. N
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gă.- dacă urmărim tot ce ne 23. Vasile :Mecsan- 

ari în oalade,legendes
constatăm că. nota care 

predantnă e de povestitor: lipse
şte - “nervul 

adevărat al oreaţiuniior epice şi dacă . e 

să-l înţelegem şt mat bine trebue iarăşi să - 

„ne raportăm la influenţele care stau strecu- . 

rat în “4oată opera arate 

Rânăul trecut am: jăzut cum aducea impre- 

sit din Italiascare aveau să se alăture la - 

 imruenţa romantică din Franţa gi în plus— 

asupra. acestui punct vom insista mai ales a- 

ctim--Apflvenţa 11 teraturei populare. Dacă, da- 

_MozeşteA Mecsană
zt ceva “acestei iniluenţe, în 

primul rînă e Tluiăi tatea de versificaţiesfl
w 

- 4dttate care se .- datorește desigur. şi romanti- 

: “otloreRecunoaşten
 a aceasta. mai ades cână.. ve- 

“Gem: că sta oprit la această. factură 
de, „poesi- 

e improvisată âin: doine ai. la vocabuzariil şi 

a imaginile cunoscute âin. Mi ţeratura. noastră 

= 

populară; în plus. este ritmul
 pe, care. I-a a-
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doptat. Vedem că ă într: adevăr dânsul datoreşte. 

mult acestei însuşiri, E de remarcat în folk 

lorul noatru nota reală, versul viu care fra-: 

pează oricînă: e sufletul “ţăranului nostru 

aşa cum trebue să-l. recunoăgtez în realitate, 

Dacă aspectul lui în toate împrejurările ne 

lasă cu impresia că e un.suflet închis,totuşi 

vioi ctunea răsare în alte împrejurări şi stră- 

| bate întreaga lui inspiraţie lirică mas ales 

în acele zerauri foarte. curgătoare, foarte 11 

-pezi «în această privinţă putem spune că şi în 

ţinuturile care nt au fost tocmai favorisate 

ca atmosteră sufletească de împrejurăriie ca. 

ze ateu pezindăt,chtar acolo. Tioiciunea fără 

mutu nu ne desmihte. Da ăi 

Gineva - în Ardeal —unde. de multe ori are 

“Ampzesia că sufletul! e mai încnis,mai greoi—: . 

dacă. asistă la sărbătorile ţăzănegti. unde tot 

sufletul se arată! în tdată. ouberanţ a, găseş- 

“te ceea ce. e al! Yăranului de peste toti prin.
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vtmaturtte Rodnei „pe 1a Sibiugprin Banat ve- 

acm -o exuberanţă care:e la fel cu. aceea :8 ; 

ţăranului de. dincoace: de: munţi, oxubezanţă ca. 

Ye are în primul sînă nota latină, şi. chiar. 

dacă: se: găsoşte uneori: ceva: de: natură olavă 

—pentzu că “Anconteatabii trebue, să. reounoaş- 

4em' în: pufletul: nostru o dosă. de: înrîurire. . 

slavă-căre' se' manifestă în. anumite „împredu- 

“măritotuşi voiciuneașexuberanţă. latină a-. 

“pare. la fiecare paseUn - contrast izbi tor. ara : 

tă astăzi: “Apăealul : între cet: de 308. i. 

ee a mie a ai 

“talaizicat impresisppentru că: .aceţ-:care .'au.. 

“toat: fie: sub: înriurira
.- germanășfie Bub : snrâ- 

urire ungară ste oub amâinăcuăișde «fapt șt-au 

"talsititat gi! omprimarea. Intelectuali din 

““ipăeal! se: expriă poarte: greu nu vedem. acea 

i taie. a: a “Şămanuzut: Ancult;y vi
oi ctunea. pa 

 '6are: 9: ian fesţă în” toate împrejurăriles:.. 

Pi 

“Dână: 'să- închsze 9. trasă, Arăeleariul. cult:
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pune nai multă 'ostentală doâît'un: ţăran când 

Jcîntăscind întovărăgeşte mat: ales -la: joă:: cu 

“cuvinte ;cu stirigăturijceea. ce.e ri tinuă mu34 = 

- 

doi” şi al dansului. :. ue na mt pi , - - 

“Dăci,acesta e adevăratul: fond românesc . 

- De'care' 1-ă falaificat în Ardeal: o: auprapune- 

- Ye de cultură neasinilată binepducîna î spre. 

înatreinare Foridul adevărat: 33 "vedem în âces- 

„te oreaţiuni popularez-pele lirice mat:-ales— 

“at în acel ri tai vioi, în acele: versuri: care m 

se desnint niciodată, îri doine; fie că sînt de 

" aincoace sau 'de. dincolo. de Carpaţ4+ 

81 atuzei înţelegem cum. Mecsanări „apro- 

“piine -se: de doina noastră, a: fost: forjanente 

 saruenţat şi: în Vinejaşa că atunci cândi-pe 

da: 1840 a dat! primele versuri, factura 'popula- 

ză apare la fiecare pas ie rin 

: Dacă: “deci dem. gt 'aotăzi acol: "volum: “de 

! versuri dtz tinereţe. Doine și Aăoxămtoara re- 
” gindâşten-imeaiat înrîurirea acoasta-ă vera
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lui pojulaz,înrîurize pe care n'a.adîncit-o 

desteur cum ne-am fi agteptatypentru că. da-: 

că a primit mat. din ce era al formei, versu- 

zilor populare, însă 11 rismul adevărat nu 1-a 

păînottyci a dirtvat inspiraţia populară în. 

pre inspiraţia lui ; deaceea dacă factura ver- - 

suzilor lui. ne ahintegte ceea. ce'este al âoi- 

| neilor ca. “sttm,atmosteră de adevărat, al 10 8u- 

sletui dela ţară» rămân cu totul estompate. . 

Chiar 'primele! poesii—şi mă reter la edi-. 

ia întâia: dela: 1853--arată bine cun «a căutat 

aînsul să urmeze "versiZicaţta doinelor noas-. 

“e ş şi. căstm aici o notă pe care credean că. - 

vimpul. o- disoreat ase deoarece. era în indirec- 

tă continuare! de ceea. ce era. al: Văcăreştiloz, 

“adică înțrebuinţarea de diminutiv; însă aces- 

te: diminutive dînsul: le-a luat din sursă. â1- 

“meotăvaică chiar din doinele noastre. popula 

'zeypentru că ştimătmiputăvele apar destul: de 

"des în “aceste: poesi1,pe când Văcăreşti ae lu-
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-asară din 1ttyratura lăutărească. Vasi1e Alec: 

sandri pentiu „comod tăţi de. rină a recurs to. - 
tugi „prea des la ele: 

Astfel în prima poeste Doina întrebuin.. 
ează Chiar lu înoeput diminutivul Soiniţă; 
vorbegte mai departe de nândzulică „bălăjoază; 

băriiţă dela, b bardă; şi aceăată poâsie se în- 
ahe ie cu o notă de patriotism destul de. stân-. 
aaci redatăs Ă | 

Hai copii,cu voinicia . 
Să scăpăm biata mogie 
pe Păzâni Si de Tobe, 

Este mad ales o poesie care arat ă gi mai . 
, bine Cum forma e. aceea care cu deosebire a im 
Prestonat, „pe Necnanărt,cîna sta. gînăst să a 
bordeze acest genş - substratul: Bufletes se: rămâne 

Dazul, 
care stîrgegte astfel: 

Dorul arăe ca un soare, - 
GR “DonsusTana; 

“Sxodui ia e estetică, a imbei române, » Fasc.18
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Al juntei dulce floare, 

“Dorul stinge,vestejeşte . 

Inima care. iubeşte. 

“A juntei: vedeţi. ce fals sună acest neo= 

logi sm întrto poesie cu nupinţă de âoină,. Ina- 

inte. de toateyca să vorbească de dor; dânsul” 

înşiră şase atroze ăenotină prolixitate şi a- 

poi 'possia: se încheie cu această definiţie— 

am putea spunea aoruluie Ceva prosate,dsdac- 

tio,departe âe! inspiraţia populară; afară de. 

ritm se vede bine: deosebirea: între ceea ce es- 

te ofeotiv popular şi! ceea, vine deviat, vag în - 

poesia cultă, | | | 

| să ne serrim la o goeste. analogă ,autenti- 

căsdih acelea pe care. le-am dat în culegerea | 

Tjozklnse.din sîntedeie povorului, unde se vor- 

este de dor, însă în alt fel:: 

| câtă boală e sub soare: 
ă Ra Nu-i. ca dorul arzătoare; 

Că dorul unde se pune 
__ Pace inima cărbune)... - 

„Câtă boală e sub lună -
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Wu- i'ca dorul de nebună, - 
Că dorul unde se lasă 
race lacrimilor casă, 

i N  Pe6e 

Mai ales iragina din urnă e minunată: 
"face lacrimilor casăn, Ceva autentio. popular. 

şi vedeţi, chiar dacă se dă în această poeste 

populară o caracteri sare a dorului „nu e nota. 

de. definiţie pe căre am văzut-o la: AMecaanări, 
| Deci oricît s'ar-ri apropiat de inspiraţia po-. 

pul ară Alecsandri zămne departe; strein gi. 
constatarea această apare nai evidentă atunci 
cînă plecînă dela: 6! tenă populară a căutat aă 
o dezvolte foarte. mult „dori vână spre. ea inflă- 
enţa directă a romantismului, E 

In seria doinolor se găseşte acea. poeste 

| care a fost admi rață Miztoata flostoara i e. 
curigs că Alecsanări deşi: a pus titlul de Do - 

| ne,de. fapt,oe devărtează de nota lirică foar- 

te de multe ozi „pentru că “găsim balade cum ar | 

a Beza. și totul z animax Pena şi ohiar e 1
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zi oara. plori.oarae Toate au nota de baladă di- 

Juată în. Iirismplirism care dacă se îndreap- 

tă spre cel popular, rămîne totuşi foarte. de- 

parte, cu - înstreinăzi, chiar cu contraste su- 

păzătoare-E destul să - velevăm câteva părţi 

din aceste alcătuiri ale lui- Alecsandri „pen-, 

„4XU ca, să înţelegem cît de greu era pentru 

aînsul Bă-gi, însuşinacă ceea ce era cu adevă-. 

rat populaze. 

Wăzioazra- 71 odioara are epigoaăe. care ste 

părea că nu. sînt deloc dela vară, fie. că. ne 

găsim Site! un mediu arti 10101 ist fie: că lin-" 

ba e împestriţată cu neoiogisme cît se » poate 

"ae strigătoare. N 

Mai mult, se evidenţiază aceste. contras- 

te de 14 tom popular şi âe coloratură lirtera- i 

ză, cînd de exemplu tine să vozbească a _csi 

doi eroi at. “acestei balade Plăcăul despre ca- : 

re e vorba, întilneşte, într!o. dimineaţă 
pe Mă. 

mioara. Florioâra Şi. între e se schimbă aces
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4e'vorbe: | 

-: Cale bună mînârulită 
Hulţumim ie;băadiţă, 

Bînă aici da,dar mai departe începe. să se 'a- 

rate stăruința Ai jezază a poetului; 

nânăru11$ăârăgul4$ă, 
„ Spune-mi mie adevărat 
Eşti. tu fată de'mpățat. | 
Sau vrtun! vis ce am visat ?: 
Că de cînd mă sint bărbat . 

„Multe ţări eu am călcat, 
Fete multe-am dismerdat, 

"Dar ca tine „Chip gi stat 
Ata! n lume n'am aflate. | 

— Străine băâișul meu ş 
„De vrei să stiitce-sînt eu 
Intreabă!'tu florile, 
Flobile. surorile. o 

E ceva ce ne aminteşte genul âe paatora- 

1ă din gecolul âl XVIII- lea şi a IVII- -leajcu 

j nota de aztifotal care; care '& încîntat totuşi 

pe -atâţi cititori şi spectatori „unde păstorii 
şi păstoriţele vorbesc ca în: saloanele dela . 

curtea din Paris sau din alte părţi, 

| Dacă nu se păstrează prin vocabular ceea
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ce e pur meăiu dela vară orice încercare de 

a deriva de acolo motive de inspiraţie,rămî- 

ne o- simplă intenţie,departe de reali sarea a= 

, devărat poetică. | 

| Și vedeţi sîntem între 1840 - 1860 şi la 

“Alecoanări totuși nu am găsit ceva mat bine 

“ acoentuat în 'acesţ sens. Ceilalţi poeţi au fost 

streini 'de inepiraţia populară; Alexanăresou, 

„an văzat cu ce dispreţ o privea: â. rămay simplu 

romantic. Budai Deleanu tarăşi nu înţelegea ce 

era. adevărata inspiraţie populară. de e : la Văcă- 

reşti, derivă pe altă cale, 

Meesanări: at fi putut totugi să. dea nai 

multă armonie acestor elemente. Cână a literari 

saț culegerea de doinăsa ştiut. mai abi1 să. în- 

_ cadreze ceea ce era 14 terarenuanţef populare ș 

| :» sânt 'Ş4 'a0010 desigur versuri „care izbesc; se 

| vede intenţia prea tireotă a poetului cărturar, 

dar nu găsin di sorinnţe aga de: izbi toeze;-curi ză! 

“sim în poesâiile lut În care, la ceea ce era 11te-
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rar romantic,a căutat să adauge ceea ce cu- 

noştea din inspiraţia populară,deoi o lipaă 

„ remarcabilă de înţelegere a ceea ce era pro- 

priu inspiraţiei populare dela noi. Dacă gîn- 

tem Fixaţi „rea, asupra. felului cum Aleosan- . 

ari” a căutat să se apropie în primele lui com- 

"puneri de 11 teratuza populară, şi aceaată xe- 

iese mai alea. din pocsta la care. ne-am oprit 

în ună „tă riozra Plortoara»va trebui să, ne 0= 

| “prim un moment la câteva versuri din aceeaşi 

compunere pentu că ne dau: sugestiuni care pot, 

7 

să. aibă importanţa lor. Intrtun loc, dânsul: spu- 

ne: 

“Luna: plină: şi voioasă .. 
Ca o frunte de. mireasă, 

„Altei se vede nota de. poet 11 terari nu mai 

e notă. de. popular. Vă aduceţi aminte! ae versuri- | 

Iese luna din brădet : e 
Şi se tnalţă încet,încet a.
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- Gânditoare ca. o frunte 
„De poet. 

Dao frunte, de pont, aa, o frunte de mirea- 

i Să ne întrebăm dacă cumva nu poate! să fie o 

vagă influenţă 1a Goşbua din aceste versuri. a- 

le lui Aleesanări pentru că nu ne nutem închi-. 

pui că. Gh. Coşbuc n'ar 74 chit această pocste 

& at Mecsanâri; e imposibil să. nu fi stirăbă-. 

tut întreaga operă poetică a zu secsanări. a 

dest mir,mai artistic zedată “doriparaţia la coş- 

„bucrâax Alecsanări poate să fi fost, acela ca- 

„Xe "să iro e, sugerat Ta altă pazteplarăşt vre- 

o: donă versuri, derini fi oativei - | 

| Dalb luceafăr aure1, 
Mitiţel şi gingăgel 

_ULtă ceptul pentru mine, 
- să pir Aunea pentru tine/ 

g. an motiv. de. poeste mat înălţată, care .. 

ntâmplător apare în această cpupunere a au 

Meesandri. şi imdătat ne gândim: 1a  Iaceatăă 

n 

>
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lui Eminescu, Aceste versuri ale ut Alecsan-. 
ari ne aduc: aminte de versurile din Luceafă- 

rul ut: 2nineacu: 

"O vinșodorur meu pespus 
- Şi lumea ta o lasă; 
"Eu sunt Juceafărul de sus 

„lar tu „să-mi ri mireasă. 

| Xarăşi o întrebare: putem să credem că: ă 
Eninescu n'a fost cât de vag. influenţat de | 
aceste versuri ata poesia lui - Alecza anâri, că 
Proporția între ceea ce a reâlisat 2ninescu 

gi Aleosahâri, e dest gur oât se poate de „de- 
părtată, dar parcă sîntem înclinați a ereăe; ă 
că ceva din această atmosferă, pe care o „gă- | 

sim în.cele patru versuri văzic Gara: Flo rio oara | 
a trecut inconştient: în Luce eafărul lui Ei -, 

- negouj. chiar ca arnoni 6 şi Intensitate, con- 
centrare suzletească,bă, visiune cum se vede, 
e mai mult, sau măi puţin. acelaşi Boti, Vedeţi 
însă cu câtă maaicali tate 3 cu: cît ri tr a-i
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-aaîne susletesovEminescu 
exprimă aproape a=. 

celaşi lucrușpe cdze L-dm găsit în cele patzu 

versuri din poesia lui Vasile Aldosanărie A- 

„ceastă apropiere + pi se pare că nt poate Fi ân- 

dizerentăypentzu « că literatura noastră atât E 

de redusă cât este aşteaptă încă reci tiri „con 

fruntări „nu doară ca să se diminueze valoarea 

cutăzui sau cutărul - seri itorci pentru a face 

proces de continuitate Mi terară în timp de 

cincizeci, şasezeci ae ani care nu & lipsit la 

noi! şi pentru a releva sugestiunile pe care 

„un poet ca Eminiescusde exerzplu 1e- a primit de- 

„la predecesorii săts 

“Dacă! această poesie a aut vaste mMecsan-, 

ăi ne-a dat: priiejul să . zacen două categorii 

“ae constatări pcână treceri mai departe, 'veden ' 

că se îndepărtează dela ceea ce căreaiterisa a- 

ceste prime alcătutrisgentiu că romani 1 mul pâ- 

nă acuni apărea vază delicat în _csea ce cra “mai | 

mult. de faotură popuzară e. în aceste compu-
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„nezri de mai tîrziu pe care dînsul le datora 
contaciului cu literatura francesă, şi călă- 
toziilor, în italia, vine să. se Videnţieze a a- 
ici Şi mai „ales cu nota. estetică, , A 

Caracteristice cu deosebire sînt vre-=Q 
ci teva Vers uri. de încheiere din Lacul. de_Co- 
10, care rie arată întrucâtva ce aveau să fie 
pastelurile. sale. nu e atîţ 11 zi 5mp0â4 pito- 
resc,cît notă descriptivă; sfîrşitul ara tă 

” cum a evoluat la un interval foarte - “redus,tac- 
tura versului lui Mcosanări: 

! minune/Ferice „ferice | închide aripele- -aice,. „Vesel pe floarea de crin. 

De cîne-şi 
Ca fluturul 

Sînt „trei versuri impecabile, ca xi tm- Şi 
veaeţi singăşta compareş,1e1 --puten « spune. din 

| acelea uşoare—ca fluturul vesel pe îoarea 
„de orin—însă totul e, bine concentrat gi pe 
„urnă renarcai ceea ce s! a întâmplat rar ui, 

amaţii tu. totul repetate, ia: 

,



dis:anţă de două cuvinte ăar care nu sînt. su- 

 părătoare: "0! lac! o; minune /" lei care alătu- 

ră 8 înterjecţiuni; acestea ar putea să 2i- 

bă un etest aszastzuoa 
în ad. tă partee 

Deo din acele călătorii sub cerul Ita- 

1eisairi ceea ce datora influenţei romanti.ci- 

lor francest a reuşit gă dea pe la 1850; vez» | 

guri de o metoalitate 
perealisată până 10 | 

aînouymusicaTi tate « care desigur ne duce de- 

parte. 'âe aceea 
pe care am. întâlnit-o, la câ 

- “1ovat se ntâlneşte ca sit uneori pentru că 

pleacă din aceeaşi sursă somanticăpânsă 
ALecr 

sanâri incontestabti a ajuns să, asimileze mai 

bine ce. era al tehnice! romantice şi mai ales 

„pentzu « că a Stat sub insluenţa lut Jamartines 

nu sub influenţă dţrect. italiană, 

| Dacă înttinin reflexe dela: Detzarcas: de- 

pezestizegtesn numai 
ae armonie a versuluis a=:. 

„ccasta vine pe cale. imatzeotă 
dela : 1emartâne, 

pentru -că, Vasile Meosanări se vede că nu a
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stăpă nit aşa de bine 1îmba ital taxă. Chiar în 

Buchete ra gela plorenţa ne spune că a. recurs 

la un Italian să-1 explice înţelesul unor cu- 

vinite elementăre de tot şi de fapt, Bînă la 

 sfârgitul vieţei dîneul nu a fost un adînc 

cunoscător al 14 teraturei italiene, | 

Deci mat mult călătoriile atmosfera în 

care a trăit câtva timp în Italia,au: avut. r6- 

percusiuni asupra lute Ce vine ca armonie E 

vers Ja. dânsul, se âatoregte. lu4 Lanartire gi 

indirect. nunai ui Petraroa, în măsura în. ca- 

„re poetul frânces a fost in£ fluenţat de ce]. ş-: 

talian; 

Din atmosfera orientală: Aleosanări avea, 

să aducă ceva “mat accentuat de Liri sm „visător, 

iolatec, Iatr!g; poesie din acelea inspirate de 

călătoriile zi în. oxient, în Bo aforu vaze: de: re= 

. marcat cum evocă . atmoatera în. cară | “dânsul a, 

petrecut câtva timpi i
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Acum ai smierdat însă,de-a. Ginilox suflare 

se legăna molatec cu-o leneşă mişcare 

Şi ca oglinda vie sub cer se întindea, 

Har luna zîmbitoare,şi tainică şi lină 

vărsînă pe-a sale unde dulci spume â& lumină - 

Cu faţa sa balae în e] se oglindea. 

Nu mai e ceea ce am gă31t în desorierea 

acului omo; 'e atmosfera de ortentalisn 

în plinsaşa cum 1-a influenţat cână a "văzut 

| Bosforul, Deci exotismul lui Aecsanări nu a- 

pare numai cu nuazţele pe care le-am întâlnit 

în Buchefieră. din zlozenţa în prosă şi acele 

âin poesia Lacua ae. Comoe „Dinsul” a ştiu să ar- 

moniseze şi ce era oriental ism Şi ce venea 

din italia „şi ce era din Pranţa. Ce era al po” 

porului nostiu, inspiraţia populată în prima. 

 fasă Vedeţi că a rănas mai în umbră, | 

Mad. târziu cînd. a luat teme din trecutuă 

„nostrusîn Legende, sau atunci” cîna a descris | 

frumuseţile țărei noastre atunci. a lăsat fac- 

tura la care se oprise întîi; factura populară 

8 a îmbrăcat motivele în ceea ce ajunsese să - 

îi rea ta 

4Ginit sînt nişte fiinţe in credinţele fan- 

tastice turceşti. | | 
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stăpinească în plin ca tehnică romantică, a 

versului aceluia de mul te ori prea prelungit, 

însăY&reoi „pentru că Alecsanâri chiar atunci , 

cînd n'a fost. ajutat pentru o nuanţare, totuşi 

nu a căzut în prăpastia scăderilor pe. „care 

mulţi ia noi nu le-au putut evita, - 

Chiar orientali smul 31. vedem. stăpânit, nu 

ducîndu- 1 la frenesia retorică pe care o gă- 

sim la Bolintineanu, de exemplu. Oiienial1 mul 

apare la Vasile Alecsanări cu. acel. prestigiu 

pe care reugi seră să î- 1 dea zonantieti pres- 

tigiu care a însemnat gi el, nalt în. poe sia * 

“ndastză pentru că nota exotică venită astfel 

piin poesia, lui Aecsanări„aâucea ceva nousa- 

ducea o notă de înnobilare a unor aspecte ca- 

_re înainte, sau chiar pe vremea Iu Alecsandri, 

nu inpresionau 31 nu puteau să înalțe.



„50 TI1p198. -. 

 mecsanari na reuşit că-şi asimileze: 

spizttul inspirejiet. pop
ulare,pe cînd sta a-. 

„rătat foarte accesibil însuşirei carooteru-. -. 

| lui inspiraţiei romantice. „Totuşi acest: cas... 

si ar părea coritredietoriui. se explică pentru 

că inspiraţia populară nu-i. era, proprie Şi. 

“nu. se. putea proecta pe primul plan a! sute 

“vuzus său şt în. acelaşi timp tbebue, să, i 

| tingen între a. înţelege şi a as simi1 Aa 

i „nu 88 poate spune : 46 Vasile AMeosanări. 

că nu a ajuns. să pătrunăă spiritul Laspiraţi-



  

  

289, 

si populare; însă pînă la asinilarea acestui 

spirit şi redarez lui,n'a ajuns.De faptsera .. 

o fatalitate a împrejurărilor că Alecsandri 

arată şi el această lacună: mai uşor aspuţut 

să, se apropie de ceea ce Deane do Emotie 

pentru. că sufletul lui ca şi al altora: 

accesibil nu nuinai la ceea.. ce eră: al, -1iţera- 

_turei,ct la tot ceea ce aparţinea atmoofezei . 

de atunei şi putem înţelege! de, ce dînsul a pu- | 

tut rai uşor să-şi însuşiască ce! era caraete- 

„„Tistte inepiraţiei romanticilor. gi să. se ara 

te mat stîngaci cîna era vorba de redarea. în 

poezii proprii a spiritului, poesiei populare, 

„ Apoisnu trebue” să ui tân că, romanti cit; în 

aci in fost spirite. unilaterale, înozozuţi 

în ei avînd preâtsposiţiuni spre anuni ta. rea-. 

11 sări ; nau arătat acea supleţă pe care tre- 

| buiau s! o manifeste cînd era vorba de. a deri- 

va în literatură tnspiraj La motiveloz popula- | 

0, Densusianu, | 
„ Byoluţia, estetică a 1 imbet. zonânie, Faso. 19. 

* 

, +
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re... 

Mecsanări cînă a căutat să dea motive- 

„1e popularea rămas sclav fatal a: „acestei da- 

„cune a preaisposiţiei zomantictior, şi nu ne 

poatesprin urmare „mira. că tocmai ceea ce era . 

propriu ţărei noastre,ce era al: ii teraturei 

noastre i-ă rămas „de fapte „mai puţin acoeston 

ca motiv de derivare. Sa n. 

Dacă urmărin--afară de ceea ce, mini 

“sînaul trecute latura: exotică —aacă 
urmărim 

Jizismua sub alte vre-o ouă, aspecte în cule- 

perie âe mal: târziu pe! care. âînsul mi a6- -a. 

_datpân pinul sînd trebue să relevăm acea at 

"mosferă de misticisn,care chiar dacă ne, în 

azeaptă s spre; lamartineptotuşi, 'are. Filtaţiuni 

mat depărtatene. duce la: poesta italiană alui. 

Petrarca şi nai depazte la poesia tube, auri- 

107. Averi de- a-face cu un vag reflex ai 11e1s- 

mului. din evul mediu, trecut prin poesia Ita- 

atenizor si în. . special a aut Petzazoayde un- 
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de s!a inspirat şi Lamartine.Cine: e familia- 

risat cu ceea ce. Be degajează dip, toată a- 

ceastă poesie, nu. se poate să nu recunoz ască 

ici şi 'co1o într o expresie; întrto asociere 

de imagini, Liri mul propriu acelora care E 

l-au: luat ain poesia evului mediu,a truvaău- 

rilor; „Şi mai ales e o factură specială a ver-. 

sului care . dacă la Mecsanari pare într'ade- 

văr măi uşorytotugi de Zapt, ne duce la oare- : 

E care. iuanţări care ne aduc destul de, bine a 

ninte de! cea c6 are poesia lui Petraroa, se 

desprinde âtmosfera de vispde -candoare sufle- . 

 tească,de ni sticism al tubizei, care a fost'no- 

ta baractesi sti.că d - poeţi1oz pe. care indizeot, 

si găsim. în opera ut, | 

Dacă: “fie rapoztăn mai. ales la. vre-o două 

“moca caracteristice din seria. Lăorămioare- 

lozsinai ales la una intitulată: 8 Mazty 1845, | 

putem: să accentuăm ceea ce. datora dânsul li 
1 

zi omului romaritic cu înruairi mat îndepărtate,
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jaf o strofă care în. afară de întâmplătoare, 

abateri de ritmnu se poate spune . că „ne âă 

403 ceea ce Aecsanâri. a: putut să peuli seze 

“mai vine în lirica. sat: 

Tu eşti acea: siinţăstu gingaşă lumină | 

Aprinsă!n a mea cale de însuşi Dumnezeu; 

Și sufletul meu vesel la tine se închină 

O /scunpa mea, Elenă /0 /dreg îngerul meu / 

„oază maudestete « că e o: abatere. „de 

rin; țrebue să accentuăn În părul: meu “Giae 

i e. aenosbil 1a ritm absolut corect» desi- . 

zar că poate trece peste accâsta.Din această 

atrotă „se esprinăe + ceea. ce e propriu inspi- - 

matei Janartiniene
” şi mai ales atmosfere a. 

caca vagă, vaporoasă care e destul de vine 

redată-Darnota 
această cu deosebire reiese 

cână Lit ennul de tubire vine să se alăture 

la evocări. aproape. pentelste. 

Desigur că poate exagerăn puţin - când. : 

  

stabilim visiuni panteiste a. Aecsanări» de- 

oarece dînsul nu avea sufletul aşa larg: cu=



  30 spunen, Ave reseriele. noastre în 
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„ prinzător, ca alţi poeţi, .. 

- _„Regă sim nota eterată şi pe uriă armonie 

specială pe care nu totdeauna a reuşit să o 

reali seze, atunci cînd în on noapte na tază « se 

exprimă astfel: 

pe- odat! un glas de îngerzo sfîntă armonie “Plutina uşor în aer,oca vântul ce adie, 
Se coborî prin stele in leagănul ceresc, Duios era şi gingaş acordul îngerese Căci inimile noastre săltară mai ferbinte. La dulcele său cînticsl 'aceste-a: 1ui, cuvirite : 

„ Vedeţi „poăte că şi întrebuinţarea unui ca- 

14 ficatiy cum! e Gineaş 8 În atară de felul de E 

a. înţelege astăzi poesia; nu” numai că e. din a- 

cele cuvinte compromise în poesie, însă astăzi 
- ne-am depring—ve1 puţin o parte din acei ca= 
re « au înţeles Şi. înţeleg ce e Spiritul unei po- 
esii noderne—ne- -am deprins cu redarea unui 

sentiment nu dirâet, nu - Brin caliticative apu- 

se > deaâzeptul: atmosfera. de gingăate de beati- 

tudine trebue „să retează dintro poeste fără | 

ceea ce:
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_priveşte prestigiul poetic al acestui epitet, 

gingaş însă în orice cas regăsim iarăşi pe 

Alecsandri adevărat armonios; cu amploare în 

redarea, unei stări sufleteşti şi mai ales. cu | 

acea atmosferă de visiune înălţată, eterată, 

care” nu fusese exprimată în poesia noastră! 

pentru că . oricât am recunoaşte. ce este la Gr: 

jexanărescu,1a Cîrlova,sentimentul 1ubirei 

m! 'a fosi pînă la aînsul exprimăte AMecsandri 

1-a. „exprimat astfel, încât; într! adevăr ne gă- 

sim. în aţa unei. nuafţări deosebite de senti- 

mente Şi în acelaşi timp în taia unei xedări 

cu mat superioare acelora care l-au. prece- 

ăat Sau a contemporanilor săi cliiar, . | 

La aIeosanări însă, în această Snălţare 

sînt conseevente- inegali tăţile; apoi întrebu- 

inţazea unor caizicative care astăzi. nu ne 

„mai impresionează; erori de 1 tm sînt dease- 

ment slăbiri, întunecări care arată că într!'a- 

devăr nt? a fost în deplina: stăpânire, a inspira= ” 
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*. 

ue. vom A Opri==6ă nu ne pară anal la po- 

esia aceea care a zost' ajăt de: mat popilazi- 

Bată Ti în care două, trei: generaţiuni au gă- 

sit expresia romanii smilut lor: e Steluţas ca- 

„re. în catia dela 1853. poartă titiui de Dea- 

saie. 

Sta, întîmplat cu această pocoie 1izică 

a lui  Alccsanări ca şi cu pbesiile populare, 

cu marşurile naţionale; din aceste poesii se 

ştie o stzoză sau Govă. Câţi din Francesi cu- 

nose din: rarscil aie se. mai mal t de o; strofă, 

două sau. câţi “sin. noi ştim mat, mult decit o. 

strofă, din. Deşteantă=te zonine 7. 

“Din! Stelu a se cunoaşte prima strofă 

Sau gi. a: doua; dacă ar. fi cunoscută întrea- 

ga poesie,desigur că cele patru sau opt. ver- 

suri ar fi fost mult scăzute în prestigiul. 

107 i apoi trebue să spuneri că e o fatal1- 

tate în soarta unor pocstit: sânt faime foar- 
„o.
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te compromiţătoare. 0dată ce o poesie a ajuns 

gă fie prea. curentă; e doscreai tată. Aşa sta 

întâmplat cu Steluţa ca şi cu alte poesii: din 

:xepertoriul nostru, Chiar unele poesii ale lui 

Eminescu au fost comproni se pentru, că. au a- 

dans să fie flaşnetisate, CE 

_Poesta aceasta e “semnificativă faţă de. 

__zeputaţiile 11 terare care: se fac. în jarul u- 

nor versuri Iată o strofă 

o, 31 înăă mult duioasă şi tainică 1imină 

„In veci. pintre steluțe te cată al meu dor;. 

-5 'tadesepri la tinecând noaptea. e senină; 

Pe plaiul. nemurirei se 'palţă o!un lung sbor', 

vie plaiul nemuzizeit inconteatabii că 

“e imegtna cea mai. poetică in toată poesia. 

de până aici, Incolo; aproape neazitul poatic, 

vorbărie mai ales dacă ne oprim da cîteva 

verii 

7zecut- -au ani de lacrimi şi mulţi vor tre- 
"ce încă 

Din oara: de urgie în care te-am perdut; e 

 



  

De scumpe ş 

za 

Sara e un n neoogtam tot aşa de. antipatie , 

ca şi ora. Ne gânâim că dacă AMecsanări ar ri . | 

spus geasul de uregie, imediat relieful versului .. 

star fi schimbate, | i 

Mai departe întâlnim: "steluţă 2Smbi toare 

diricolo de mormânt" Aici zelevăm i mai Prepan- 

tă inconservenţa.. de. ritm; qi 1ne610, 

Frumoasă îngerelă a aa aripioare, 

i  Destgur « că. “mulţi din Drm ştiţi că Ste: 
-luţa cuprinde această expreste:" frumoasă înge- 

xelăr, Vedeţi ce coptlărească întrebuințare de 
N 

diminutive.: n - 

Urmează o. strofă întreagă: - E) 

„Un suvenir, comoară de visuri feticite, 
i ferbinte. şi: dulce sărutări, De zile. luminoase. şi îndumnezeite, 

De nopţi veneţ iane şi pline de mobntart, 
Ea | . . | ! 

Vedeţi. ceea ce ge | întâmpaă ia Aecoandsi 

y 

“foarte des: 11pea camuzui granatival zori e- 

-
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 1enentaze: pluralul ferbinte gt gulee.De ce? 

i Din causa ritmului Dacă ar şi zis zerbinţi gt 

dule:, lipseau aovă silabe şi atunci, expeăst iv 

“a pus ferbinte şt dulce. ndumnezeite! e o ex- 

presie care într! adevăr ar ei putut să se per- 

petueze— chiar « astăzi se întrebuinţează în- 

dumnezeirea! are nimic care să repugne» 

lată ce e,de fapt, această poesie cu. pres ” 

tigtul pe. care; I-a avut justificat la “prima 

imprestesapoi şi prin. ceea ce se ştie că a 

fost, în vieaţa lut Mecsanăzi: „Vedeţi însă, 1-. 

- negalităţi fzapante,ortcât am recunoaște, cum 

am recunoscut “şi altora, sentimentul: adevărat, 

centinentui înălţat care stă la vaca: acestei 

poesii. 

1recînă la celelalte asbeote, ale 1îrismu 

lui săucare. apar în. Pasteluri „ne „vom găsi în 

” zaţa unei evozuţiuni nat depărtate,pentru - că 

Mecsanări a. scris pastelurile. cu “maturitate 

de inopizăţăe gi. de formă, totuşi. nu întotăca-  
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una. Sînt iarăşi exasperante abaterile „dela 

| ceea ce ne-am aștepta 1a 1870, dar în orice 

- ca sînt picături . de 1imină an sufletul au 

| şi apoi un întreg peisaj al fărei noastze,de- o 
. 

sizur cu. nijloace uneori reduse „Pentru că î- 

naginile nu câştigă totdeauna prin noutatea; 

chiar îndrăzneala 10r.Nu puten "spune că - sâni 

| reali sări perfecte; sînt însă semnificative 

în. evoluţia atirmărei 14ice, sg vede cum a 

'zeugit să exprime, întrun fel 'sau al tul, ceea .. 

„ce îi. era propriu, însă sub aate aspectesalte. 

  

preocupări poeti ceppeătu că întri adevăr nu 

găsim în. pasteluri afară. de „pitorescul peisa- 

jezozssutletul ţăranului nostru, Dacă. în „Ba- 

| dica ase enănătozi1„veăen irooâna tantomatic po 

  

uri de ărant aceştia, nu spun nimic: un bu 

nă ziuan gi câteva cuvinte de bun simţ „ăză- | 

nesc! se aud pe iei şi colo şi atâta tot. “Su- 

fletul iăranului nostru în pasteurie lui n 

Jecsanari e aproape. absent. 
-
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Coşbuc a adus un pus “faţă de Aecsan- 

ari. în această privinţă totuşi Şi Cogbuc. ră 

mîne departe în multe privinţe de ceea ce e 

ad ţăranului nostru. câteodată dânsul a avut 

vistunea ţăranului de pretutinăeni la sărbă- 

tori sau în momentele tragice, însăsde, fapt; 

sufletul ţăranului „cu profunzimea lui, cu 0 

anumită conplexitatesn'a fost schiţat - toi 

de: Coşbuc, Să | 

MR „Totul e de multe ori visture picturală - 

- ae $ înscenări pe farmecul unei sărbători, dar = 

nu 'ceea. ce e propriu. al ţăranului nostru. Și 

„nu este doară numai, cun ' Spuneam, mai înaints 

vâna fecturet romantice; Coşbuc era 'mai rea- 

list, E aici notărit o insuzteienţă de cunoaş- 

„teze mai enănunţi tă: a vieţei. dela: vară, pen- 

tru 'că nu e destul să călătorească. cineva şi 

'să vorbească cu tăzanii ca să poată spune că 

îi cunoaște. Tsebue | cineva: Bă. ştie ce se as 

7 

cunde. în aufietul, celor simpli, 

 



  

  

301 

Acest subtrat adevărat țărănesc nu a - 

fost uşor simţit de Alecsanari şi a fost ex- 

primat în două, trei note caracteristice. de 

Cosbucaşa că rămîn „perspective de zealiat - 

în aceaată direcţie. 

| Din pasteluri, pina. poeste asupra căre- 

ia cred că trebue să mă opresc, e tocmai ace- 

„ea care deschide seria: Se rile del a Mi zce ati 

Vedem aici pe Mecsanări cu: reminiscenţe din. 

“timpul câna a scris Buchetiere. din. Florenţa 

şi apoi avem indirect o. „explicare a împreju- ! 

: rărilor care 1- -au : hotărât să serie serta pas- 

teluziaor, 

„Prima strofă e aceasta: 

" pPerdelele-s . lăsate şi 1enipele aprinse; „In sobă arde focul, țovarăg. mîngîios,;. Şi cadrele-auri te ce de. păreţi sunt prinse Sub palidă lumină apar nisterţos, 

B Lgzăşi, o airofă: care ne dă dovaăa. I0Ă = 
?
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estriei pe care a avut-o incontestabil, ade=. 

„seori, Vasile Aecsanâri. să împletească: în 

impresie de arabescuri; versurile, Sfirgitul 

„poate să fie recunoscut chtar de. poeţii cei 

mat moderni din şcoala oiniboz stă cîna ne 

spune că, din pereţi cadrele evocă anintirile 

„care se coboară, vorbesc misterios; se apropi-. 

e de suflet. vedeţi, iarăşi un progres faţă ae 

„ceea ce. se dăduse în poesia noastră pînă a. 

tunei. „Două strofe sînt cu deosebire Bemniti= 

catei 

Pe -jilţu-ni, 1 îngă masă ; având conâeiu n. mînă, 

Cînd Scriu o strofă dulcezpe care=0. prind 
din SboT; 

_câna ocht-mi întâlneşte g1- _admi.ră o cadînă 

Ce!'n cadrul. ei se 'ntinde alene pe „Covor - 

„04 sea cin aoatezet și ata vintuztia: ae- 

1a. Constantinopol. Cealaltă strofă e următoa- 

meat, | | | 

Apoi a mea. privire prin. casă rătăcinăă | 

cu jale se opreşte pe un oraş tăcut 
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veneţia,regină ce!'n mare se oglindă | 
rărta vedea pe frunte!i splendoarea - din. A | i ' trecut, 

beci Alecsanări stînd la Wizcegti „evocă 

emintiriăe din călătoriile din Italia Bau din 

cele spre Constantinopoi ş din. asemenea recu- 

legeri pute reconstitui ceea ce a provocat 

în parte gîndul să slăveașcă Lunca dela. Aire 
- 

ceai: 

0. farmec,dulce farmec al vieţei călătoare, Profundă nostalgie de. lin,albastru cer: ” 2. Dor gingaş de lumină amor de dulce soare, | Vo: «i „ră răpiți când vine în vară. asprul ger, 

E Iarăşi, o strotă semnificativă, câna Alec- . 
sanăzi -« se întorcea; În tarăs1a „Hirceşti mai a- 

„les lama, se simţea foarte nenorocit; veden 
cun. star Fi. Bimţit fericit. să se găsească sub 

„cerul de iarnă mai blîndă” al Italiei, Inţele- 

gem: de. ce: în astfel de. seri dela Mirceşti dîn-. 

sul: se: simţea. gingur:
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Aşa!n singurătate;pe cînd afară ninge; 

Gândirea mea se primblă pe mînâri curcubei,; 

Pîn! ce ge stinge focul,şi lampa!n glob se 
stinge 

Şi saltă căţelugu-ni âe pe genunchii mei, . 

In aceste rcculegeri - sufleteşti e. şi o 

"expresie în acelaşi timp. de seninătate, cînă 

se gîndeşte la farmecul peisajelor dela Mir- 

ceşti.. _ | | 

B. cu alte: cuvinte o continui tate “ae ex- 

otiemVenejta;Constantiriopol transpunndu- se 

_ asupre, ceea ce. era românesc, asupra cadrului 

„dela vizoeşti, | 

“Iată darcum puten înţelege gi mat Die 

spiritul în care au fost redate pastelurile» . 

vocabularul e evocativsavînă ceva . „ete- 

N rat de vLasae încântare. Sânt vistuni pictura- 

1e care se avtdenţtază şi pe care le-am în- 

“anit în  âgaceteriie in Buchetiera din F19 

| zenţa. Vă aduceţi. aminte că-şi exprimă părerea 

de. rău < a noi nu zăsărtse nici un . „pictor 

 



"27 1vV, 193. | 

Oricât de concrete ar fi motivele din pas= 

telurile lui Alecsandri,ele primesc de multe ori 

„o coloratură abstractă Şi “aceasta se descopere, 

mai ales Ja sfârgi tul celor mai mul te poesii din 

această seria, 

Cînd ne-am ocupat de prima, din aceste poesii, - 

anume Gexile ia_ Mixce gti vă uduceţi aminte unele 

versuri —1e- - am relevat— acelea unde Mecsanări 

spune că lasă eînăurtlo să se p1inibe pe "mânâzit. 

„curoubei» ceea ce Gă imeatat amploare motivului 

coneret şi încadrează într! o atnosteră nouă, în- 

treaga possie, | 

  

0.Densusianu,. 
Exolutia estetică a_Jihei româns. 7asc,20
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Uneori conatatăm eateti sarea. în sensul uces- 

ta intermediar: dacă. unele pasteluri se încheie . 

într 'adevăr,prin nota concretă,iar altele: prin . 

note deplin -abstractisatășîn alte casuri vedem 

"ceva intermediari motivul concret imediat asoci- 

at cu ceva de evocare,de.visiune care ne duce 

mai departe şi aceasta cu aeosebire se poate ve- 

ea la sfîrgitul acelei poesii,clasice în felul 

e4 „concertul în iuncă.Cele două strofe se pre- 

sintă după. cum gtiţi»în felul următort 

Gânditoare gi tăcută luna!'n cale!i se opreşte. 

Sufletul cu voluptate în extas adînc pluteşte 

5 4 se pare că staude prin a Taiului cîntare 

| a-ale îngerilor harpe lunecînd mărgăritare, 

Atci vedeţi o imagine care se apropie de a- 

„ceea relevată,"gînăirea care plutegte pe cureubein!, 

Dar versul din atrofa âin urmă e caracteristic: 

E priveghetoare dulce care spune Cu uimire | 

Tainele 'iînimei sale,risul ei de tericirec es... 

lumea!'ntreagă stă pătrunsă de-al ei cîntic fă- 

Să - | pă nume... 

Vacul Ssângursr0$ la faţă,doarme dus pe ceea . 

- : a : ” n: . 1uMe « 

- Meaeţi,afîrgi tul e incontestabil impresionant, 
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de un efect poetic Temareabil gi salvează de da- 

ta aceasta mul 4 ve din esitările, scăderile între 

gei poesti, Oricât de concret ar 24. acest vera în 

partea iniţială, se înalţă: spre "ceva evocatiy, ce- 

Ta ce “duce mei departe i stunea poctacă, Urmări te 

pastelurile din acest punct de vederă, s tar cons- 

“sata că într!ndovăzycea nat mare parte: din! ae 

sînt saivate mai aleş prin: acest! procedeu: de ca 

ze nu okeă să nu-şi fi dai sama centi. men 
cra că îl repetă de atâter ori, | 

Revenină la conc ertul în Luncă, întâi trebue 

să recunoaşten acestui pastel —ocea « ce pentru 

  

alţi poeţi ar fi o încercare riscată—că se” în- 

. giră atâtea numiri, înot multe stroze ne “fac im- 

- presia de homenolatuză Dotantcă; Yozbeşte de "'ds- 

diţein, isuloinăt, "nalben, ne îngiză o serie ' în- 

„breagă âe flori, In poeate cîna intervin îngiră- 

i1e,sînten duşi spre ceva de 11 teratură în pro- 

să Alecsandri, Lhcontestabil.. că a procedat itoar- 

o.
 

o.
 

“abia pentru că aceste “nume de Flozi, in par-
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că natural,Wu ne supără insistenţele pe care le 

face poetul, când vrea să arate cun vin rînd „pe 

rînd diferite mozi«Decis a "salvat în felul. aceB- 

| ta ceea ce putea ugor să degenereze în prosăîn- 

„să sînt şi pasaje care ne opresc prin asocieri- 

le de cuvinte care ori au 'ceva' înestetic, ori 

sînt în discordie cu sentimentele pe câre le. deş- 

- teaptă anumite expresii.De exempluscînă spune. 

aînsul:"Ble merg stndună!n grupe,se feresc de 

buruene" ş vedeţi "buruene" alături: de "grupe". A- 

poi "se adună !n grupe" parcă e un pleonasm, cu 

4oate că nu e tocmai aşă de supărător acest ple- . 

onasme 

Tot aga-—atci mai supărător—e neologismul 

“din versul următor: E E 

„Eată grieriseată fauturi cu-ariptoaze puăruite: 

„Puazusteenu merge,N!'ar merge nici smârate , pen- 

tru că imediat ne gînătma că e un cuvînt aatrt o 

! sferă anumit tă de preocupaţtunt e Ne întrebăn: star 

“putea găsi re=0: expresie echivalentă 2 au pen- 
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tru că nu avem în romineşte o expresie veche 

cate să corespundă expresiei din. vocabularul 

frances.Destgur,că gulimenite n!'ar merge deloc, 

poesia, veche .nu găsea posibilităţile de oxpri= 

mare indirectă, care astăzi sînt la îndemîna pa- 

. cţilorychiar a celor mai puţin ajutaţi. 

. Alecsanâri putea să exprime aceeaşi: idee, 

fără să întrebuinţeze un neologism de felul a 

cesta,care nu poate să fie adoptat de --poeste,. 

Când vorbeşte de privighetoare cun e întîmpina- 

4ă „găsim versul acesta: 

Toţi rămîn în 1 agteptare,Cîntăreaţa! ncet pre» 
| lude e 

“Detgarzai mult necesităţile de zină au impus. 

lui Alecsanări acest neologism, dar parcă nici 

el nu e la locul ut Aven impresia că termenul 

„n'ar Ti ferteit ales; parcă ne antnteşte de ca- 

va ce e al. orhoatreloryde ceva de tehnică. In 

" orice casșnu e imaginea poetică pe care. am a 

asteptate. zi | 
tao 

Dacă Dă zăo if aceste socati. şi ne , îndreptăn 

/
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apre acelea care ne întăţigează sub alte aspecte 

impresiile lui Meosanări „ne rămîne „să ne oprim. 

la versurile cu caracter epic,însă cum „Vă.  Spu= 

neam gi în altă 1ecţiunemu e atât opic cît po- 

vesti tor şi pot adăuga că pitorescul adică noti- 

vele din poatâluri le vedem strecurîndu-se şi în 

compunerile ui epice „de multe ori aducînă o nd- 

tă de 'invioraze faţă 'ae 1incezeala incontestabi- 

_1Ă care se desprinde din cele mai multe din ver- 

surle sale epice. o 

Fentru ca să înţeLegein nota. dominantă direct 

repercutată şi în stil, trebue, să amintim că Alec- 

sanâri nu numai că nu avea temperarientul epte Dro= 

“nunţatydar predomina la el acea notă caracteris= 

tică în impresiile sale,11 râsul: care se repetă 

"- şi în inspiraţia cu' caracter;cu întenţii;să zi. 

“odmy epice, Si apot,să nu ustăm că AMeosanâri— o-. 
> ai 

cupînâu-ne de' Costache Negruzai„âm constatat ace- 

-eagi notă—avea- repulatune: pentru aspectele as= 

pre, întunecate ale. naturei şi. atunci înţolegeţi 

a ss 
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do ce nu putea să redea ceea ce de fapt nu ora 

în temperamentul său, . | | 

Câte poesii de toarnă n'aven de cînd -a venit 

imi taţia streină a romenticilor gi mai tîzaiv a 

simboliştilor,care au avut predilecție pentru as- 

pectele de toamnă, însă pentru că nu no-eu venit - 

sugestii âin 14 tezatuzile streine,nta. fost cîn- 

tat ce e al iernei din câmpiile: dunărene şi din 

Carpaţi. . e 

| Pentru că nu avea teriperanentul epiosînţele- 

gem de ce Alecsanări cînă e vorba să descrie ce» 

Ta epic,rămîne mlt,foarte mu14 departe de inten- 

iuni. Vijelia luptelor din Dunbrava roşie dînsul 

încearcă să o redea printri!'o serie „de :curinte, 

prin alegerea, acelora care 1 s'au părut mai ex= 

_presive, însă. tabloul s foarte pal 4d;pentru că za 

| avea, Alecsandri energotica aspectelor prea furtu- 

„moase şi. atunci: înţelegem de ce dînsul. îngiră o 

serie 'a6 vezsuri „prin care caută să ne dea. im 

 presta-de “ceva eple În-Dumbrava zosie:
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Pe loc ambele cete aprins electrisate 
Scot paloşele!n soare ctun freamăt de oţel. 

Dela început e un defect de ritm: ambele. Apoi | 

impresia pentru acest cuvânt:electrisat!, "aprins 

electrisaten; se vede aici lipsa de mijloace pen- 

tru a scoate în evidenţă impresia pe care o vrea, - 

Mai departe: | 

plecână apoi cu toţii, strâng frânele, dau pinteni, 

“In sprintene. desghinuri îşi saltă caii sprinteni, 

Aici forma desehinuri: nu o găsim fericit aleasă; 

Fiinacă deşi e un cuvânt cunoscut în “graiul mol- 

aovenesc, însă nu oreă -că are expresivitatea potri- 

vită aici, 

4 sbor pe-aripa urei,cu-avîntul de nălucă; 

i întră ceatătn ceată şit?n luptă se apucă, 

Pămîntul ropoteşte sub tropot de copite 

Văzduhul, străluceşte de arme ascuţite, 

„ Bar paloşele albe: ciocninâu-set!n loviri; 

“ Dau foc,dau moarte cruntă,dau aspre zinghenirie 

Alecsanări a urmări t aici un efect onomatopeic: 

“pământul ropoteşte sub tropot de copite", însă 

repetarea unui termen pentru un efect onomatope-  
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icse uri “oxtificiu li terarș face un fel. de “impresi- 

es însă nu de adevărată, înal tă poesie, Intrebuinţa- 

rea lui zinghen nizi în 1 loc de zîngheniri:ne arată 
că şi Alecsanări avea ticuri pentru mutilarea u- 
nor cuvinte, să mai relevăm o parte din Dumbrava 
zaşie aceea unde descrie Bfârgi tul luptei, Putem. 
presupune că e Şi mai scăzut; 

„ Precun un cîrd de vulturi. din sferele. senine | Cad iute ca un fulger pe- o pradă ce zăresc, 

Atrag atenţiunea asupra unui fel de exprima- 
re;care mi se' pare. absolut defectuos: şi astăzi 

sînt mulţ î. nelămuriţi asupra raportului care. tre- 
bue făcut. în versul acesta: "un câză de vulturi | 
“cadr,cârsot trebue să. fie "cade". Uneori se poate 
Ga un . cuvînt care 'cuprinae 0 idee de colsetivi- 

tate, să fie urmat de un plural, însă în casul a 
cesta cred că nu era deloc potrivit. să " apurier 

a3 fer, 

“Românii duşi de Stefan, în lagăr se  isbese Nimic nu le resistă,ntci tunurisnici desime,
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ici şanţ „nici zid de  caze,ntet deasă - călărine, 

Căci ei răstoarnă !'n treacăt,şi darnă » sfarnă!n 
clipă 

sonaroanea tunuri corturi, și pun tot în ri sipăe 

Aot nu nai e poesie: e 1istă+ Chiar în prosă 

o înşirare de felul! acesta e dezastruoasă: nu re- 

iese deloc efectul pe care 1 intenţtona poâte. 

Si apoi introducerea versului penultim cu con- 

„ dunsţia căci: e: nenorocită, 
i 

Merită să ne oprin un “moment asupra unei po- 

„esti: din. seria. vegenăelor pentru că aici cu deo- 

pebire. vedem îmbinîndu-se pitorescul âin paste- 

uri cu intenţiile de a părea epicsale lui Alec 

oanari; poesia incontestabil are un relief care 

| se iaică mult deasupra altora, întăi pentru că 

pleacă dintrtun motiv de legendă populară si ao. 

„„ pol e. unitatea în succesiune bine. stăpânită, în 

presentarea diferitelor episoade, Să ne -oprim da 

„ Legenda sioci îriiei,care ne. aminteşte întruoitva 

“alte poesii pe tenă posulară c& Vă rioara Piori- 

oara» Inainte de: toate, să zelevăn ceea ce e curios  
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şi neaşteptaţ,)ti se pare că Alecsahări putea să 
stăpânească mai bine în aceste casuri factura, Ia- 

tă o strofă: 

Ri . ă j 
2 

Ea are-o faţă albă ae flori de lăcriimioare, 
Si ochi cereşti,albaştri ca floarea de cicoare, 
S'un păr ce străluceşte pe fruntea sa balae 
Căzîna,fuior ae aur;dealung pînă'n călcae,: 

Bal.ae rimează cu căl cae; pot spune că e sur- 

prinzător,pentru că Alecsanări a arătat de mul te 

ori subtilitate în întrebuinţarea cuvintelor,Ve= 

deţi cum se deformează 1îmba noastră de dragul. 

rimei.Pentru ca să rimeze cu bălae pur şi simplu, 

a spus călcae în loc de călcîtie, - . 

Un alt pasaj care ne aminteşte de Mărioara 

Florioara prin faptul că găsim un vocabular ab- 

solut deplasat, următorul: 

Ades copila,pradă gîndirei ce-o răpeşte,.! -. 
Se scalâă în lunină,cu soarele grăeşte, 

„Si zice:"Tu al -lumei monaro strălucitor. ::..- 
0 splendidă comoară de vieaţă şi amor i | 
“Tusochiu deschis în ceruri-să vadă-a mea îubire . : 
Tu singura-mi dorinţă,tu dulcele meu mire , 

_ Pleca=voi,ah pleca-voi luîna urmele tale;. 
să te'ntîlnesc ferice,să te culeg în cale,
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să fii al meu gt numai al Meușo nânăre soare; 

Să nu.mai plâng de moarte când ta săruţi o floares 

Căci te urăst atunce. ș e e CU dragoste, şi dor 

gi văâ că de-acea ură duioasă am să mor n 

Ea zice şi se simte de raze inundată. . 

Vedoţis iarăşi: inundat nu merge aelvo aici a- 

ceai cuvînt e la locul lui în francesăs în itali- 

ană sau în latină directe - 

"Două "sersuri dela sfârşit: 

Ah 4 mare i-au fost visul şi scurtă fericirea! 

Iubirea i-au dat ; moarteaşi moartea, nemurirea ! 

= ceva care ne aduce aminte ae znineocu. Chiar 

din motivul acestei legende se vede cun o fată se . 

înărăgeşte ae soare şi Jucrurile merg pînă unde 

intervine ideea de nemuris re, Prin urmare şcred că 

e âe făcut 0. apropiere! între Mecsanări, şi Emânes- 

cu în această privinţăe 

Trebua să relevăn că ge desprinde inconteaţa= 

bil o notă de intelectualiserede data aceata. în- 

pusă ui mecsandzt. ceea ce ar trebui mai. nul. t 

luat în consideraţie e dacă. e liriegdacă e -des-  
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criptiv,dacă a încercat să dea gi poesie epică,a- 

cestea nu sînt streine de intelectuali sarea - îns- 

piraţiei, Această notă are nat mul tă amploare şi 

pleacă dela o visiune filosofică, Cîna se spune 

despre: Alecsandri că i-a lipsit ceva din profun- 

zimea sufletească, eu cred - că i se aduce o nedrep- . 

taţe, In afară de filospfia optimistăymai e gi al - 

! tăceva; e o tendinţă de abatractisarezde Simbol, 

pentru că,de' fapt,legenda ci ocîrliei are o temă 

3turbol i că şi aceasta lasă să se înţeleagă ceea, 

ce a preocupat sufletul lui în afară de motivul 

bine evidenţiat,
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 Analtsînă opera ut Vasile. Alecsanâri șpe 1în- 

să alte constatări ne-am oprit la aceea că gratie 

- poeslei sta ajuns la ceea ce trebuia să se afirme 

E în exprimaea literară dela noi, „Din amal gamul de 

- forme datorite pe de o parte tenăinţelor 1atinis- 

te, pe de altă parte tradiţiei noastre ca _exprima- 

re veche zonînească „poesta a reugit să . aleagă ce-. 

ea ce într! 'adevărpputea să dea aspectul, estetic 

 exprinăzei noastre. Căpfizeștesn!au gtut poeţii 

"* +otdeauna cum să aleagă aceste diferite elemente 

„chiar Alecsanari sm văzut că a rătăcit de mul- 

te ozi—aceasta desigur, pe 1 îngă absenţa de însu- 

giri personale, se datoregte gi atmosferei  timpu-  
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lui „Deci „graţie poesiei s'a ajuns,am putea spune, 

la o filtrare a formelor de exprimare Literară gi. 

aceasta înseamnă mult în epoca pînă la 1860- 1870, 

Dar trebue să na: întoarcem, în urmă şi chiar 

la 1830spentru că „trebue să urmărim şi altă înfă- 

ţişare a evoluţiei 1imbei literare la noi şi. să 

ne referim la presă. AX fi un capitol cu ramifica- 

ţii foarte depărtate şi de cercetări foarte mi.gă- 

 loaseyurnări rea înrîurirei acestei manifestări în- 

telectuale dela noi, Mă voi mărgini însă numai la 

E câteva schiţări în jurul cărora se poate grupa o 

serie întreagă de fdapte şi de impreăit, In primul 

vâna trebue să plecăn dela ptima afirmare în pre- 

„sa noastră,aceea care a avut un incontestabil ră- 

| sunetgraţie iniţiativei pe care a luat-o He 1a- 

06 Rădulescu la 1829,cână: la 8 aprilie a făcut să 

| apară Qurierul romînese,  -îÎ 

  

 Tntenţiile lui se a după titlul pe „oaze! a 

oit să-l dea: Curierul Bu ucureştiloz;dar pe. urnă. 

1 sta atras atenţia că acest titlu ar fi "ceva -
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- 
poop ari 

'prea local şt atunci i-a: schimbat titulatura, În- 

ştiinţarea pe care Heliade Rădulescu a tipărit-o , 

"în fruntea Curierului românesc;e interpretată nu 

ca valoare literarăyci pentru că “surprindem- ceva 

âin întenţitie lui şi apoi indirect putem presu- 

„pune care putea să fie răsunetul acestei publi- 

_caţiuni! pertoătce. Chiar la , începutul ei, Heliade” 

Rădulescu arată că âupă cum alte ţări civili sate 

au ajuns la o  desvolţtare mare a presei şi 1a noi 

ain acest punct de vedere trebue să urmărim acea-= 

ieaşi năzuinţe şi arată că atunci cînd sta gîn- 

at să publice Curierul românesc „a avut cu dzo= 

- “sebize! urmă toarele intenţii: să fie:0 gazetă ca- 

ze să folosească politicului „adică omului: care 

“se ocupă 'cu afacerile politice; pe urnă Lieratu- 

| Juis, filoso ofului 2 ră, boi icului —vreă să spună mâ- 

i litarilor— negustorilor zi la sfîrşit adaugă că 

ă poate i folosită chiar şi ce "asudătorul plugar' 

Deşi în frunte “se. “xede că Feliade Rădulescu . 

Bunea programul său cu pzeocupaţtuni li teraz: ode-  



spre ştiinţă, dcape artă nu s'a exprimat mai ca- 

begoric. Totuşi, se conprinde o intenţie foarte 

- 

practică: nu aţât de a publi ca lucruri cu carae= 
* N ter teoretic,cit să îrâe părteze pe cet care ca 

ută nu numai îndrumări pentru cul turăsei şi pen- 

tru unele prof festuni şi în acelaşi timp să dea 

ccouri din vieaţa politică şi socială din Aifezi- 

te părţi, Dar dacă: mergem mai departe veăen. că par- 

u
a
 

= Lea. practică ara mai accentuată, pentru că spu- 
. - 

6 si
e 

E
 nea în eg tuz ia comercială, că va - da 

ete de mezat de Vânzări pi pe urmă adaugă că 

nu va uita, ot tăm e: zpreata: ii, sfaturi folositoa- 

o "pentru curăţen ta ozageloz,penitru păzizea mă 

atiset etc," 
| 

| Ac zies NI program foarte vast, înce- 

pîna âeă e lucruri care privesc politicaslitera- 

tura. gi ajungînd pînă la chestiuni de ufbantema- 

„dică de îngrijize a oraşelor: Intruct Rol Lăde Ră- 

i auleacu a reali eat acest, program ? Trebue să 2pu- 

  

"nem că; gaz eta 1vi a apărut cu puţine -coloane şi 

» D- Danaus i ari , 
Ii a: “ -_ î. sii catzuteă că A 2 Jânbs si _romine. Pasc, 21, i
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mai ales cu îngtiinţări de acestea £ie referitoa- 

ere la sţările dela noi ș fie la ceea ce putea să 

interegeze pe cititorii noştri ca evenimente an 

“streinătate, Totuşi dela început a putut; „să pă- 

| trună şi puţină 14 teratură. Partea care a predo- 

„minat 18 început a fost aceea care se adresa vi- 

eţei practice, Sta ajuns mai . târziu ca partea li 

terară partea culturală să fie accentuată, însă 

să nu ui ţăm ur 1uezu: ceea ce a. apărut ca aoe- 

„fină a lui Heliade pădule sc sau ca răsunet „de 

:  aesvoltare 1itezară, culturală în colaborare cu 

“caţitsaceasta. a ajuns să fie cunoscută şi altfel: 

| prin publtbarea, cîte unei broşuri de versuri» în 
/ 

cât Curierul românesc ca jurnal puter spune că a- 

jutînd, mai ales,literaturasa aut în deosebi altă 

: menire: să creeze o atmosferă. generală de cultiva 

rea spiritului dela  motîntii punându- -] mal - di- 

rect în contact cu. ceea ce era al streinătăţei şi 

| apoi să . înlesnească exiprimarea nai moderni sată în 

toate împrejurările,  
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| După cîtva timp, eliade Rădulescu a primit 

ştirea că o altă gazetă va apărea în Hol dova: A 

bina. ronînea scă a lui Asachi, Anunţ înăâ acest Iu- 

cru; Heliade Rădulescu Spune aceste cavinte de op- 

timisn, de îndemn: 

"Această! veste pe tot Rumnul simţitor trebue să bucure,şi dea Domnul ca tot orăgălul rumânesc. 
să-ş: aibă gazeta. sa", | 

o dorinţă care a trecut ohtar peste agteptă- 

rile ui - Reliade Rădulescu pentru că sânt, foarte 
2 

mul te gazete care apărînă în toate orăşelele nu- 

mai foloase nu aduc şi ar trebui „fizeşte, că “se 

| ajungă ia 0 nivelare a acestora; regional smul 

„sănătos e totăeauna de încurajat, de: recomandat, - 

Dar dacă e un regionali sm prea mărunt cu mant- 

festări inutile faţă: de ceea ce 'se atirnă bine 

în alte părţi atunci natuzal că mărunţigurtie a- 

cestea care se înerămădese, trebue să răntnă ae 

e) parte, 

Gazeta zu Asachi: trebuta. să apară Ei 15 mai
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si - îitirziereaumpînă la 9 'Tunte—a rămas: nelăzuri- 

„tă Inşti tnţarea e: interesanţă într!o privinţă pen- 

tru că. pe. de o parte vedem: puncte de contact cu 

programul lui [ie] ade Rădulescu,pe de altă. parte; 

ceva personal al 1u4 Asachi sa al cerculii cul 

tural în care se găsea dânsul Dînsul se.» cprimă 

cam în acelaşi fe ca şi Rel ide “păauleacuseu pri- 

“vire la “unele intenţii: spunea | că va da noutăţi | 

politice.) Dînsul influenţat . de - Italiană spunea no- 

pităţăi apoi culegeri 1nte7tcep11terede, morale 

4102oghice. Spunea apoi că va urmări şi vieăţa 

practică; în această privinţă, Asachi e “mai cate- 

 gorie decât: 111 de, Seriitorul: muntean căuta „să 

 axmontiaeze ciclul de | cunoştinţe pe care căuta să 

SI presinte, fără ca să arate o âcosebită prezerin- 

să pentru unele Bau | altele pe când Asachi spune 

categorie că mai ales va .căuta. să dea szaturi per 

zu econonia câmpului. 

Hai departe: ajunge ia un pasaj. cu privire la 

felul cun are să înţeleagă redactarea ca limbă a  
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Albinei ronineşti. Pasajul e semifivatir:. 

"Ce să atinge de stilul gazetei -aceştiia,re- . 
dacția va urma după cel cerut de regulile limbei . 
şi pe carile ori ce filolog ideal îl va afla po 
trivit.Pre'cun de datorie este a numai întîrzie de 
a aduce limba vorbită de mai mulţi de cît patru: . 
milioane Romîni,la gradul deplinirei. cătră care-" 
le strălucitul ei început 0 'împuterniceşte, iar 
paradigma cultivatiler sale surori o îndeamnă, 

„Alb.rom, 17 apri,1829,. 

„ŞI Agachi a scris pe nu mai, într'un cuvînt: o 

gregală care: are o sută âe ant de existenţă; şi as- 
tăzi prin gazete şi prin tezele av. se întilneşte. _ 

„des.Vrea să spună Asachi „prin urnare;că a căutat | 

să serie întrto limbă care să fie demnă de origi- 
nea neamului nostru şi să poată să rivaliseze cu 

ceea ce se găsegte în gorterile din streinătate, 

"Era desigur, can pretenţios Asachi aici: să put a 

- lături exprimarea presei noastre abia. la început, 

de ceea ce era al: gazetelor:mai îndepărtate care 

ajungeau âin Ocotăentsdesigur că era prea îndrăs. 

"neţ.Dar Asăchi 2 sennificativ,pentru că vedem la: 

| e. multe” preocupăţiunt exprimate. în: îngtiînţerea -. 

4 
ii
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jurnalului său „pe care Heliade Rădulescu nu le-a 

arătat în Curierul romînese. Heliade n'a publicat 

E aceste preocupări în titlul lui; totuşi gazeta 1ui 

sta ocupat de foarte mul te problene ae scriere. A- 

sachi tocmai dinpotrivă,le anunţă, dar Je! aplică 

| mai puţin. în această privinţă, Asachi avea mat mult 

părerile lui inedite.Uncozi a căutat să ia o ati- 

tuăine categorică în zelul cun înţelegea “dânsul 

| redactarea stilistică a gazetei pe care avea s! o 

conăucă, | | | | 

| A conztibui + Şi această gazetă la afirmarea ex- 

“prinărei generale dela noi, fără să a avut totuşi 

o enormă răsptinăize, Ca influenţă, incontestăbii că 

- aceasta trebue: să fie luată în samă, dar ainten,de 

ant, departe de. ceea ce ne interesează pe noi di- 

xect: 14mba, x puten spune că, Albi ina, zegânească 

şi Curie zu. ronîn one au “contribuit mult în Bensul 

acesta. Au zenţinatsca să zic agapntvelul “curent 

de moderni sare! al exprimărei noastre.Dar dacă ne 

interesează presasmai mult e pentru că a fost mei  



tîrziu aceea care a alimentat mult spiritul dela 

noi în bine gi în rău de foarte multe ozt smoi a- 

| les cînă presa începe să primească un foarte ca» 

tegoric caracter politic. | 

Dacă e să ne „oprim la un jurnal politie care 

desigur a avut o deosebită înriurire, trebue să 

anintin Ste au a Dună zei dela 1855, l octobre, mata ul 

ei şi cubtLtlul a fost dela început de jutnai po 

1itie „14 terer,econonte şi programul e mai desvol» 

“tat şi mai inţeresant de urmărit decât la Rol tade 

Rădulescu şi Asachi. 

„e lîngă a1 tele Kogălniceanu aăucea tară de 

un orizont larg al spiritului său şi procedee de 

“urbanttato occidentală, care erau necesare la noi, 

In ce priveşte moderni sarea noastră Rogăini- 

seanw. desigur că, a avut” înrturire şi cu deosebi-. 

| ro în legătură cu munifestăriie de vieaţă politi- 

'căe Dânsul ţiroa întrtadevărysă afirme dela înce 

"put că trebue păstrată "multă noderaţiier şt mai 

o ales mult tati —togonină persona ftășie st o»



cupîndu-se, numai de principii, si accentua că 

enua, Dunăzei tva păstra toate cuvi inţele'Chiar 

| insistenţele acestea din Dartea Int Kogălniceanu, 

la care nu stau gînâit assoni sau Heliade Rădu- 

1escu arată că după 1840 tenâinţa vleţei politi- 

ce era, nai în plin afirmată. trebue să se aducă o: 

înfrînare şi întrt adevăr, kogtiniceanu a căutat. în 

Rtea Rleaua. Dunărei. să afirme această notă, ae ocetăen- 

talinare a manifestărilor de acest fel, 

irogăiniceanu avusese. ooasiunea să-şi exprime 

pă? zerile sale asupra, 1 iteraturei în Dacia: Ii tera- 

ză; în fruntea Ştelei Dunărei arată ceea ce urmă- 

roşte cu deosă ioizesaătcă probleme de politică. gi 

's interesant întrt to. privinţă pasajul acestagpen- 

"tva că arată spiritul în care îl' concepuse Rogăl- . 

„ ntcoanai e a? i 

Doi 4teayâupă nimeri ta espresie a, unui DubLi - 
est. franceza ajuus a fi astăzi sufletul lumii 
moderne; la dînsa ţintesc şi. lar ile tendinţi «a 

“1e litetaţurel ca formulează şi împrăştie 'ideile, - 
şi propăşirea industriei care asociează,organisca-. 

ză produce si răspândegte. Politica este puterni-  
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ca ciroulație,ce aţîţă t94ă gînâtrea şi t0tă fap- 
ta. In politică se învîrteşte astăzi t tă ideea. 
Din ea isvoresc tote acele valuri de teorii, de - 
proiecte,de. sisteme care bat necontenit în opi- 
niea publică,şi împing activitatea mulţimei spre: căi-noue.  . | ȘI | Studiul politicei stau făcut dar cea întîi şi - 

„cea mai nobilă din tote gtiinţele,şi au ajuns a 
fi de o necesitate neapărată,Romînii aîn zi înzi 
mai mult simţesc această necesitate, . 

„Steaua Dunărei.1 0ct.1859,. 

Vedeţi cum înţelegea Kogălniceanu să insiste 

asupra politicei; totuşi să nu privim pasajul a- 

cesta sub impresii prea actuale, Pentru „dânsul, 

>rin urnare,politica este ceea ce cuprindea. viea- 

ta soqială, a. tuturorşctoenirea de clase, aspiraţi- 

„tie unora şi ale altora, în orice cas ceva: care a 

ra fatal el vieţei dela 1840-50 şi cînd, sta gîn-. 
- dit, după Danta iţterară, să publice Steaua Dunărei 

cu caracter politic,desigur că era' o. exprimare, po- 

triviţă, intenţiilor lui şi cînd caracteri sează po- i 

litica avtfel,o făcea fără ca.să se coboare la 

„_otea ce atitea şi atâtea împrejurări. au coborât-o, 

= Mai târziu Kogălniceanu caută să introducă şi:
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„1iteratură în gazetă. sa, însă numai în parte,dis- 

cret. Inţegem -atunci de ce programul său are. un | 

pasaj care cu toate că ne aduce idei: cunoscute 

| ain Dacia 14 terară totuşi merită să fie relevat 

în întregime pentru că insistă întrtun loc asu= 

S pra felului, cum înţelegea aînsul' exprimarea în ro- 

“mâneşte: | | | 

„Ca jumal 1iterar,Steoa Dunării chear din în-. 

ceput .se pune alăturea cu opiniile şi tendinţe- 

+ e României literare, În deplin acoră cu popularul 

"nostru poetsşi redactorul e1,cred
em. că iiteratura 

'..:românească trebue să se adăpe la isvorele naţiona- 

14tăţit,adică în istoriea,moravurile şi credinţe-..: 

- le verii nostre, Von combate dar din tote.puteriie - 

nostre direcţiea falsă ce o parte din seriitorii 

.-. de:astăzi se încearcă a da limbii şi îiteraturiie 

is.„Critica s'au făcut neapărată mai ales în tim 

.pul. de. faţă,cînd limba românească este restignită 

pe fel de fel" de cruci,stropşită prin fel de fel 

:. ae sisteme, întunecată prin fel de fel de ortogra- 
a 

-Zi4 unele mai absurde decit al tele.Sînten -pentru 

. aesvoltarea limbii? aceasta 'este co. convioție a Îme= 

__ şti nostre; cu opt-spre-zece ani mai înainte an 

* soris despre. regularea şi purificarea ei... .„Pre- 

cun în politică nu suntem pentru utopii;,aşa şi în 

„... Atteratură nu suntem nici. pentru pedantism nici 

pentru şarlatanisn; suntem pentru adevăratul pro- 

_gres,Urim confusiile babilonice șurim ignoranţa şi 

mediocritatea ascunse sub cuvinte răsunătore dar. 

seci de simţ; socotim că ne trebue o literatură o. 

siginală nobilă,naţională- însuşită de a ne fozma  
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mintea şi intmas0 literatură de care să ne. putem 
făli şi înaintea străinilor, Aceasta nu ne' va da 
nici odată pacotila de versuri fără poezie,de ro- 
mane traduse şi de tratate anabafisto-limbistice 
“a celor mai. mulţi din scriitorii noştri de astăzi? 

. Steaua Dunărei+ 1 oct. „1855, 

"B un pasaj din jurnalul său polţtio semni fi ca- 

tiv. şi impresionant ne evidenţiază nervul pe care 

1-a avut Kogălniceanu şi pe care a ştiut să-l în-. 

irebuinţeze atunoi când avea. să- şi exprime convin- 

Dacă astăzi apre ca o profesiune ae. oxeăinţă 

să vedem prin vre- -0 două eenplizicări. cun: întrta- 

adevăr. dînsul a : ţinut; să urmeze inţenţitior pe care 

le-a. exprimate Mu. putem şti totăsaunai cine: îi. erau 

colaboratorii, In orice casa; îniceputi articolele 

| primopzeăsctortaleyau fost gorise mat: mult de dîn-, 

sul. Apoi,fie că a trebuit să. ia parte nat intensă 
i pă - 

“la Vieaţa poiticăytie. că de imite ori: tzebuta să 

vină la Ducureşti „gazeta, ajunge pe îns streine, 

E se- vede că aceia care continuau “vevtatăsau menţi- 

mut caracterul ei mai mult, 'Şau mat Basin. 
7.
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Apoi să. ne -gîndin că ea a apărut în preajma, 

„unirei şi chiar a ţinut să, opună că va fi gaze- 

ta unire, Urmăzind-o nu: numai din ce ne aduce ca 

nărturi ejăar şi an alte fapte de atunci,nu ne 

putem închipui cîte cîocntri erau şi * cum Kogăl- 

niceanu în primul rînd,şi c1ţti alături âds el, 

âau, căutat să . înlăture foarte mulţe âin resisten- 

țele pe. care le-au arătat alţii în asemenea toc 

“nizi, Cu câteva zile: înaiste âe a se proclamă V- 

nirea;la 10. anuaște 1859, apare: un: articol are - 

deşi e scris la patru. ani după apariţia gazetei, 

probabil, bănuesc că. uzebue să fie sezis . de Eo- 

“gălniceanu.E un. articol. care chiar dacă nu vină 

"dela Kogălniceanu, ci dela altoinevastoţuşt păs= 

trează 9 notă de decenţă de oeea ce trebue să fi- 

„e cîvilisat în raporturile dintre unii şi atții, 

In acest: asticol se critică ati tuăinea rencţio- 

- mazilor împotriva unirei şi împotzira ecelora ca- 

re. nu: voiau 'să recunoască utilitatea libertăței 

presei; Iată un pasaj: -  
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Ian lăsaţi gluma, spuneţi curat că nu.vă pla- 
ce libertatea, sau mai bine: zicînd bgea presei de 
care se bucură ţeara astăzi,pentzu că nu ! yreţi 
lugină;nu vreţi înbunătăţi rosnu vreţi propăgizej. 
aţi dori ca nepotizmul „hatirul si abusurile ' să 
rămie tot cum au fost în fericiţii timpi ai tre- 
cutului;-aţi voi ca putregiunea de care-i: cuprins . 
trupul. soţiețăţei. să nu o atingă nimine; viar 
plăcea « o. presă simpatică corupţiei, 

Steaua: Dunăret. 10 „1en.1859, a 

E: un articol care are. 0. notă destul ae! Yehe= 

mentăspentru, că exprină conflictul dintre: con- 

jingexile sale gi convingerile acelora care re 

presintă nota reacționară, însă vedeţi că. nu e 

nici un cuvânt dintre acelea care: astăzi au de- 

| venit o , speciali tateyun: sport verbal din: cele. 

mai repugnante; chiar atunci. când era un 'confuet 

: între contraţii de gazetărie, se ajungea la expri- 

nări bine simţite, însă, în nici un cas nu degene- 

rau în ceea'ce-e no ta, de tot scăzuţă. de. astăzi, ” 

“In numărul din 20 mart 1859 într!o polemică | 

gazeta Patria; primul articol se începea cu. un! 

. fel “ae aruncare: de vorbe. dela distanţăatără în- - 

să. Bă degenereze:
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| Biata Patrie! ! Auzînă.'0 ozbind ast- feli,ne 

amintim numai decît,de bărbatul fricos care;pe 

şcena teatrului nacional, mai. dăunăzi travestit 

în hîrcă bătrînă,zicea cu multe farafastâcuri: 

"sînt Gemuazelă "e 
| Steaua Dunărei.20 mart; 1859. 

O amintire comică dela o representaţie aesi- 

gur,care trebue să fi făcut mare efect în pasa- 
' 

N ” 

sui acesta in Steaua Dunăre «Veden că aici glu- 

ma nu atingea deloc trivielul, 

Deci; oricât: de porniţi au fost acei din 1850- 

1860;0ricît de înăsprite ar £i fost raporturile 

dintre unii şi alţii, oricât ar. fi clocotit pasi-. 

anile, totuşi. era o! demitate a gazetăriei care 

“presupune o demnitate omenească „pentu că. dacă 

“nu at. 'zeapect de alţii ,nu ai nici de tine, ceea | 

ce din nenorocire nu se mai simte astăzi, cînd 

“se crede că originalitatea în presă constă în 

cuvintele cele“ "mai respingătoareca să -impresi-. 

 oneze, Aceasta dovedeşte că sta: „ajuns pînă acolo 

încât numai brutalui să impresioneze. Vocabularul 

acesta ascunde însă o: sărăcie sufleteascăo0 să-  
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„zăcte. de. fonăd,o inanitate de idei, Tai caută să 

impreatoneze prin cuvinte aruncate. nu la întâme 

plaresci intenţionat în vederea anumitor efecte. 

Această stare de lueruri trebue să se rectifice 

prin întoarcere înapoi şi acesta e uită 

tul şi al istoriei literare şi al istoriei în 

totul. Cîna cineva nu se limitează. numai la ceea 

ce e ziinic,sci se întoarce înapoi cu cincizeci. 

- âe ani,cu o sută de ani,vede că nu mai e conti- . 

nui tate sufletească,nu mai e demnitatea de atunci 

nici în gazetărie nici în literatură, i 

poe remarcat că. dură cinotăprezece. ani; Ro=" 

 gălniceanu mai: lăsase din: moadoventme, Deal tmin- 

“teri am mai făcut constatarea aceasta.Concestuni- 

le lut: Kogălniceanu au mers. în sensul 1imbei li 

terare din MunteniasDe exemplu și nu mat scrie cum 

scrisese 'înainte;ca şi Negruzzi cu a: "părerile 

ai tuturor omîntloz pet ale. 

“sînt unele: expresii . care ajunseseră din gcoa= 

la at -Axon , Pomnul pâră la Iaşi şi nu ştiu, dacă



„356 

le-a întrebuinţatodar s'a putut să se mol ipseas- 

că şi Fogălniceanu, Intîlnim astfel forme ca a- 

_fipt în loc de afiş, prochiară în loc de procia- 

“ măsobservaciune,ete. 'Apoi o români sare barocă: Ă 

" în loc de infaţI iii găsim: infailiveră, Intâlnin 

| apoi dignitate,neologism care ar fi putut să ră- 

mînă sub forma aceastaypentru. că dacă. zicem Cerin, 

și demni tate,oatecun au urmat pe Aron Pumnul e 

In orice cas; în ce. priveşte limba literară 

pe care o întrebuința Kogălniceanu gi colabora. 

torii săi, se vede demnitatea exprimărei pe care 

a căutat să- o menţină şi pe de aată gazte » 

tenătnţa mai afirmată de apropiere, între ceea ce 

era a Moldovenilor şi a1 Muntenilor. 

 



  

21 vV19a1, 

ag e ra mt pa ad a 

ceea 
ema 

Ca să: comparăn stilul ziarelor. noastre, ae. a 

cum Yre-o. trei. stezturi de veac, după Stone, Du- - 

nărei; trebus. să ne îndreptăm Spre o altă gazetă: 

 Bonânui lui c. AiRosetti „oaze puten spune că & E aaă 

vat! mai . mult influenţă decât jurnalul lut „Kogăl- . . 

ntceanupprin faptul: că . a apărut. mulţi ant, ŞI „a 

pot: stilul gazetei. acesteia „parcă în unele. pri- 

vinţi, se potrivea ma. . vine cu preterinţelo ti 

torilor. noştri de..pe 1a 1660 şi de mai, târziu, 

Pe Ca A,Robetti dan. cunoscut dintz! o primă 

impresie” cînd am citit un pasaj ain dnseuzeul pe. 

„care l-a: ţinut, la alegerea ca: domn * a, lui. Cuza, şi 

îi vedeam ; atunet că prosa în para se exprima ne fa 
- - tii „a ie „a Da Ta i Cd. 5 
  

0 Densusianu, „-: DIR 
avon a estetică a limbei ronîne. Pase, 23 

E -
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ce 'să suzâdenpponiru că prea e “copleşită de u- 

nele căderi ale romant, 4 emuluto 

să nu ui ţin încă că Rosetti: a fost poet a 

axvutprin urmare, cul tură 11 terară romantică să 

ceata se refloctează bine chiar în articolo- 

„e 1ui ae gazetă,fie că "erau! simple editoriale, 

“fie. că uneori riergeat mai departe: gs cuprindeau 

„expuneri de dactz ină pentru că întriedevăr -a : 

scris mat multe. articoiesîntttulate cliiar Prin- 

zipâi, în care caută să-şi. “exprime mai _aizect 
re 

corivingerile lut Dacă astăzi comparat cu kogăl- ; 

* niocanupCuA Rosetti apare măi învechite tocmai - 

dir causa. “aceastaypentru că nu a ştiut să adau- 

ge nota. de. etăpinizegde sobrietate pe care Ho-. 

. gălnicecnu nu. a pierdut-o din vedeze. 

Totuşi „să nu ui tăr un fapt: Rosetti a fost 

-catomniaţ de multe“ ori; 1 s'au atzibuit păreri 

pe care,de fapt,nu leza avut,sau dacă le-a”: iîm- 

 părtăgite în orice casșhu a căutat să le'dez o 

“Anfăţi gaze prea militantăe. a  
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| Cînd. deschidem primul număr din Boriinul sîn- 

ten frapaţi de articolul | „întîi care nu e cel de 

program, ci 0 simplă revistă „politică, cu ecouri 

din gazetele streine+După aceșt articol „pe. mre-o 

trei coloane arată cam în ce. sens înţelege Bpi- 

ritul de conducere al “Bonânulu ie Inainte „de tao" 

a te, „vinea . să arate că Ya, ti 0 foaic. In . rimul, - 

„rând politică şi. economică; deci nu se dresa de- 

„loc; „li tezaturei şi ca șă, înţelegem spiritul a 

cestei. "gazete gi mai. alea atitudinea „pe care şi-a 

impus, să o la în. conflictele de păreri, să cităm 

| pasajul caracteristic unde Rosetti caută să- ara-. 

| te în. ce „ROtă va stăzui: să dirijeze Jurnalul lui; 
> 

| pa după ce: “Piecăre: ta. da părerea s sazcăci. 
toate opiniile. trebuiesc ascultate cu respect—: 
cînd un principiu sau o chestiune vorfi: recunos- 

„cute de. adevărate ne vom Bili, a le introduce în 
"domeniul. faptelor... 

DR 

„Prin. urmare, o notă occidentală de desăvîzai- 

tă, urbani tate: respectul pentru părerile altora. 

Si mai departe:
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| Dacă zidar (jurnalistul) este pătruns că - 

meseria lui este 0 preoţiesdacă va intra în că- 

mara âe lucru .cun intră preotul cel adevărat, în 

altarul bisericetunu-i va ti tare greu a'gi în- 

âeplini mandatul Doi... 
- 

la lucru dar fraţi Romînt / se ne suim cu nin- 

tea mai pregus de sfera cea strimtă a patimilor 

individuale, şi pidicînă 'înin a noastră în templu 

Patriei şi Libertăţii şse Dâsim cu toţii nainteș . 

siguri fiind: în ceea ce vom avea bine sădit .în 

-* mânte şi în inimă,mai curînd gau mai. târziu "va 

intra negresit şi în legiunile noastre, 

In a asâzgttovedeţi „apare “cooratura romantică 

„ da.care ţinea aşa de mult Rosetti; vVeder: ain a. 

cest pasaj cum înţelegea dânsul nistunea unu 

“gazetar: îi coripara cu preotul care se apropie | 

de. al tare. N | i 

aa ca să cunoaşten gi nai vine scrisul lui Ro- 

scuti, să ne zaportăn 1a ceea ce dânsul a publi 

cat cu două zile! înainte. de pxoclanerea Unirei, 

prin. urinare; „a „22 Jemuarie 1859. Yeden bine în a- 

ceat articol ceea ce era caracteristic stilului 

” 4 său 

o Conjurăm dsr, în nuizele a sute de-ani. ae. su- 

ferinţi şi de chinuris: în numele a acelui ocean 

de ară de durere şi de zuşine ce izvorăşte  
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fără curnare şi aa sute ae ani aia ochii. paţici, Dă 
ce. fia-care cetățean în parte! şt. toţi înmreu- 
pă să veahieze assupra curselor întinse, e... 

Cetăţent ai: capitalei i voi fruntea Naţtiet, 
veghiaţi; astăzi este zioa să ne arătăm toţi . 
vîrsnici şi oameni ai legalităţii şi. cu: vot. va. 
ti Pumnszeue o | „ 

N aaa Ronânul, 22 Lane. ) 

Desigurecera exp1tcabi1 în atmosfera “de a 

__tunei,însă incontestabil e ceva. din. fraseologta 

„care. a ajuns să ge pezfecţtoneze..Trebue să. : zecu- 

noaşten însă, că între 1830 - 1880 erau convin 7 

ger care chair dacă pozniau alăturea şi atin-. 

geau Tantesta totiigi "veneau. dinteto probitate, 

sufletească pe oare mulţi "mai tăzztuyst chiar. 

astăzi n! au Înţelea sto continue: 

Deşi Rosetti nu atingea 11 teratura în. pro- 

_ &ramul. său, totuşi în. cel dintâi număr aă loc. şi 

publică o nuvelă Omul nun te 1 originală desi- 

„gurscu impresii din Joldova ŞI. semnată; D-na ;. 

apoi: « o: reducere deapre Români „ăia aMârtin. 

za numerele viitoare acenată 1iteratură se: 

. aocentuează; apar: poest ile. lui Grigore. jioxan.
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drescusapoi scrisorile lui Gn.Creţeanu. In sfâz- 

git, se traduce câte un ârticol din gazetele sau 

"revistele. francese asăpra 1iterăturei din aceas- 

tă opacă, | | a e 

Desigur că era o 11 teratură. derivată. âin ce- 

ea ce apărea în alte părti şi care a ocupat un 

loc redus. şi trebue să adaug că nu totdeauna nu- 

me “strălucite care începuseră 'să se afirme atunci 

“da noi dau partea lor de colaborare 11 terară. Sînt 

şi anonimi care au publi cat versuri Astfel. cine- 

„va dfztnis o o "sori soare! Lui Rosetti adresându-se 
, 

în felul “abăstai usi: poesie patetotică dela o 
Me: 

Rumâncă mamă a dot mititei: Rumâni gi fiică a u- 

“aula ăin abonaţii dumneavoastrăt. se vede. că . Ro- 

„oâtti. a ă „fost cucerit şi în telul acesta ne - expli- 

“căn oi cur “această copilărie. 1tterară e. pusă alături | 

e. poesi ie lui Gr. Alexandrescu şi alţiie 

"Dăcă” ar fi să ducem mai: departe coraeirile. 

asupra gezetăi ui” Ce „As Rosettisar fi să conata=. 

 tăm 9 eclipnate; atunci. “cînă Be" abcontucasă- mat: 
IN  



  

tuâtasmului, lut Ce A.Rosettie a 

343 

mult: nota politică.” 

Dacă ne oprin la cele 7ze-0 două prime asce- 

mii (re] oxiotenţă, începutul a acela care "poate 

că ie luat în “sanăpentzu că a fost o gazetă sa 

zăoNu venise. presa de paztia,care natureă că le 
de 

un moment dat a ajuns să capete oscendentul eî. - 

şi Românul. a. rămas mai. în, umbră gi: chiar în ce 

priveşte alcătuirea zi snu mai putea: £ să. aducă ca 

ea ce. prezenta în primii ant ;mai ales arate en- 

i 

După cele două gazete din vuntesia şi Jo1do- 

Taycare au avut influenţa lor. asupra zixăzei sti - 

1alui gazetăresc la țiot în. curs de mai mulţi ani 

—ecu: vagi. continuității astăzi—să ne intoarcen ” 

o puţin, spre Axăeal, La 1836, apare o gazetă 1a Bra- 

„goveE Foaia șentzu ninies inără_și li teratuză gi 

Gazeta de 1ranstavanin. Cea: dintâi era conducă de - 

- Bariţ şi cu cirtltcele ei, parcă puţin mai -c01— 

„. Auzoaae decât ale. altor publicaţii: de atunci ne 

1 

dă desigur. inpreoia dela încoput de ceva arhato,.



sa. 

Cazata de 7ranailvaniia a adărut” în ad „ceolaită 

în octobre. Gaz eta de Transit Ay vehnia începe mai. în- 

„ta cu un cuvânt PG mină nu avea altă dorin- 

țănaecit de a “ei io foate pâlittocascăr. ai în. 

N. 

program se spuie pzintze” vitele: -- 
' 

- ” | po... | 

„cu; toţii. ştiu şi, pricep, cumcă renaşterea u=- 
net naţii pe o cale mai. uşoară şi mai scurtă nu 

„este altfeliu cu putinţă,decât prin însuş lucra-! 
rea zi îmbogățirea limbei Şi a literaturei. Bale. 

In program atinge. şi partea 1itereră pe cazi 

Rosetti, mai. târziu nu. a avut-o, în vedere şi. deă- 

. cecazceea:. ce. se. „expunea în. acest prim articol din 

Gnzeta de Transilvania ar. putea i utilisat . de 

. istoricii, 11 terazi seu. atît: mat: mult cu cât către 

sfîrşit ge face. un Bizanţ a zesul tateor învăţă 
v 

mântului aşa cum. era organteat la : noi după "0 

scurtă oxperienăAstre în cuvîntul ăin fruntea 

Gazetei de nzenstiyania se „spunea, că; „de „fapta în 

şcoală nu se face. decât. să se” nemoriseze: în a- 

ceasta se, re sună, învăţăriântul nostru, Pe de. aţă: 

„parte cultura spiritului şi anume atuatul olasi-  
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cismului e neglijat: 

'0lasteii,caril ar. irebui, să ne fie cea mat. 
scumpă. hrană „pentru nintea gi inima noastră sri 
preţuim în destul / 

„Pentru clasicism. cuvinte ae Tăul” acesta ae 
* 

hotărîtă „convingere. nui stan seria multe în best 
7 

timp; nici în Arăeal nici în Principate. Giasilots- 

“mal prin continui tate de sugestiuni otita: "să. 

prindă peste munţi dar totuşi „prea. puţin sta ze- 

alisat faţă de ceea ce putea: Bă dea; gi: aceasta : 

,  astozită eregelei îndninătorizorpcare n n! au: şti 

ut să aeştepte” ințeresul pentru * ceea. ce: era: nu. 

ervătţtesci 1i teratură clasică, In acelaşi” arti 

| col se vorbeşte că Românii au. devenit ori gelo=., 

neni pori germani, ori rusomant; ori. ungeromante 
„ 

"Tocmai: acesta nu era aspectul! tendinţelor îi 

| noastre. din vzeniea aeeauirăi ales cînd vozbeşte 

de ungazoriânie în cultura noastiă de atunci, nu 

se > poate spune. desigur;că na e o: exagerare. 

să trecen la! Toata ventru ninte a: lui, Perii,
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Un prim articol scris cani copilăzeşte,începe ou. 

împresti de căzătorie în Bucegio pr 2i doar de 

elevat ceea, ce ne aă ca imagine de stii grote 

"care parcă pe duce spre frasa latină. însă | mat 

„curînd în vine să cred că e sintaxa latină ire- 

cută prin cea germară.5ânt frase grsoate masive 

care - amintesc construcţiile 1âtinepta
veatite, | 

rd 

| aud st41i sarea permanii e. . 
- 

7 “ 

“iu „0are ce âun şi aplecări. domnesc întipîn- 

gtiocât naţionali zm cîtă Yubire de patrie, cîţă 

d ep volvizre morală câtă energie fireas scă zace în 

ființa lor de-a putea păşi înnainte în cultură 

dacă vor fi: ajutaţi şi sprijonis '1,pînă la ce ră 

aură sînt cuprinşi de greşeli; slăbiciuni şi pre- 

judecăţi paceate ș cine era să ni le descrie cum 

-sînt-? i | 
N 

| ce aducea Hoala P renta ntâis 2 Ecouri - “in 

ţaiă dela noi şi. din. streinătate» din diferite ga- 

 zete şi apoi. notițe: cu carater comeretal, tndus-. 

tatal; însă chiar! dela începute fără Bă - găsim in- 

aicată intenţiasgăstn gi Jiteraturăs oare merită 

„să ne oprească. un: moment niteratură de, traduceri . 

cun esde exenpluso traducere âtn englezeş gta. n  
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titulată: Viaţa: şi cinstea. Tatugise posibil să 

nu fie o traducere: “directă: din eriglesă,ci din : 

“germană. E vorba de un Răvară care e deseris ast- 

fel: ! 

z 

= Ochi negri . îngocei,entp « deâcnis băzbătesc, 
statura trupului vînoasă foarte potrivită. şi 
dreaptă, .... 

 Ravard "iubea prea mult primblăritie 'Bingura- 
tece,Natura cea mută vorbea cu glas cătră inima 
lui cea pruncească Florile şi 'copacti.„păraele 
cele curgătoare încetigor, simbolul ăi „lini go 
tite,şi. cântăreții. cu iluerile prea za îndul- e 

„cea sufletul dai i 
EI 

. 2 

„8 ceva'dasoiant; o lipsă absolută de sin 
"literar, E ai Dia - : 

In primul număr & o poesie neiacălită int 

tulată: Dearărtireai a 

mu? vedea poate! fecioat 
„De frumogi ca nişte flort - 
Ri: Vorbindu-ţi dulci: momele,.: :: -... 

a ta Inima ca să ţ!'o ingele,  - 

  
Ci nu eredo la cuvinte. . -...- 

„Ce pre. fete poa At mintea, 

"Aceasta e poesteze literatură întrto: enzetă 

“dela 1838 ;câha avem pe Câriova a pe Gr. Alexan-! 

“
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azescu Lă Daz în “ninăza: eo cita “podsi 6. Aceas- 

tacă tă. o  szuneasă ,semhăti Ce 3, ASE carăototis- 

uică prin tendinţelă dare dacă st ar zi “Snitraiint 

în poesia noastră ar fi fost un aezastru:: 

Răsuflatea ta i ază a 

Si privirea-ţi sărinează, 

naoţită. de sperinţă, - 

„Ticăloasa- mea fiinţă... 
E 

e Sa 
c. 
a 

“Mesa: “zice. că. nu- mezi tau aceste enorai țăţt'să 

fie înregistrate) totugi,ne âuc ia ceva mezi . 

In “arăeal sta. tipărit în. vremea. aceasta 

foarte mult . însă, în. ceea de: priveşte „postbie 

ităţile "ae "a. forma gustul Ateraryexprimare 

Literară mai înerijită nu. hein în Arâeal. cesa 

ce ne- -cxa fi asteptat să ne dea. a | | 

Li 

„se vede ce. -aposebize. e între stilul 

chiar cînd nu e. deosebit de îngrijtt—aă lui e- 

" 14odesviototunea pe care o- aduce. ainsui şi fan- 

„testa, care. i-a frănînţat uneori. trasa,şi ceea 

„ce. ne d Zo ka. pentru int Ri | E 

Iu „ Tenăinţelă: pe care "1e-au amet aceste: do
uă  
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gazete. şi mai ales Gazeta. de Trenoiavanie a ut, 

Bariț seu fost de natură pedagogică. Fireşte, Ba- 

„Tit a. făcuţ. în gazeta lui pedagogtesdar pedago- 

gia lui e foarţe simplsaţă„Deal tninteri versuri 

le: âin poesia pe părţi re am văzut că “numai Liri 

ce nu. sîntci mai | mult nişte sfaturi. cura să se 

poazte, cineva; 
a ; 

„Nici azticozele. ui nu aveau stil Lsazea 11- 

„terară i. nici iteratura nu, se nenţ nea la ni- 

vel, fiinacă e un. nivel care trebue să tie men- 

gtnats, adică alături ae bucăţi, într adevăr re- 

marcabile cele mat slabe să nu coboare până ia 

„ridicol. E 

Câng spuneam că. gazetele din nxăeal au. un. 

„cazaoter ș şi un stil pedagogie, se înţelege şi o 

altă lipsă a lor: anume, „1+psa 11 Ft smulni n star 

părea poate. , curioăsă « această “apropteze: | juzna 
- : Ă ] 

li sm Şi uirtem. Totuşi ezed că o presă superioa- 

ERE: 3 nu „se poate dispensa de ceea ce e a Jiris-   muti Lipts, într! un: zei. a adus Meiade “Răau- 

A pa
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lescu;pentru că exprima în gazeta sa seva de cre- 

„ainţă fonatică, DE De 

"Kogălniceanu fără să. fi scris versuri, + a a 

“dus şi el 14ri8m în. Stenua. Dunărei şi totăeauna 

gazetele,reviotele de avantgardă nu se pot. dis- 

pensa de: 1î.rsme | D= Na E 

Lirism putem căstoân + celua 1 1utogi 18 0. A Ro= 

settt gi. dacă e. să... continuăm această îotă liricăs 

o. vom: găsi gi. în streinătate gĂ aa noi în mișcă- 

pile de avantgarăă, În cozotelesîn zeviotele 4 

"revenâscări socialisteșpentzu că. sufletul care 

Gleeptegte. nu. ge mulţumeşte: numai să înregtotze- 

ze: | Da | 

| „Nu. putem îisola rolul presei ae carectezul ei - 

“Titoucă sînt gazete cu reputaţie atabizi tă de o 

sută de: an șcare nu răspună acestei note, e adevă- 

- zatele Tenrs,Pinessilournal de Ditatssgazete de ca- 
„ze mulţi nu .se pot dispensa, au Lă factură a, lor; 

sînt gazete de - informaţie poi tică,1iterară,şti- 

Anţifioă,de cultură generală,cu documentări. foar-  
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te instructive însăsde fapt,sînt gazete cu ceva 

rigid,masive şi natural cu o notă acadenicășcânt 

1ipaite de vieaţăde lirism 

“Ging vrea să urmărească aspecte fie: din Prane 

vastie din alte ţăris trebue „să zecureă,i la altee- 

Ta decît la aceste ziare, 

preferinţele noastre tzebue să „meargă Bpre 

 eazetelă cu coloratură jtricăacelea caze exprl- 

mă sub forină aleasă gîndiri sentimente care pot 

să inprestoneze. Că există lirism şi: în' gazete; a- 

3 

| tară de acelea la care ne= am. gînăi todesiguz; ş Aîn- 

să, să,. nu uităm că la noi pe "1 1870 - 1860, din 

„causa presei de paztid,cea 1isică a căzut în. um= 

vră, Se face lira politicsdar de: diferite: colo- 

raturi ii mai ales. i rtsmul în preajma alegeri- 

lor e cea mai suapectă îngelătorie, ” 

5 Pacă la cei: nai vechi „cum a fost Ce ABosetti, | 

mata! lirică apare "derivată în politicăse datori- 

i nu numai “atmosferei de atunet romantice dar 

i faptulăt că dînsul nu “ge "solase ee itteratu- A?
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ră Ce A, Rosetti dela numărul trei al Bomânudui 

a publicat o serte! ae articole. 'despre Doine şi 

la ăorămtoaze ae Ji Mecanări, iar mai : 4irziu 

„8 "au. văzut oameni dela noi plecînă dela poti 

„Să şi, îndjeptânău-se spre “literatură, | 

In Franţa atmosfera politică şi manifestă- 

zile politice nu sînt isolate. de cele literare. 

şi mat. ales gszetarul se: ţine în curent, cu li“. 

„teratuzai are ertja expriiăret ;pe cînd la noi 

ceea. ce a zost între: 1840 - 1870 sta ăiduat în. 

esa, zei încât 3! a produs un htatus între ceea 

„ce era si ceea ce trebuia să se “menţină. Dacă ar 

4 să ne referim 1a epoca absolut: actuală gtunei 

desigur că "uneori trebue 'să zecunoaşten | că sînt 

„„ articole remarcabile prin 'stilisare însă nu . ex- 

stă la noi o gazetă care să-şi menţină presti-- 

„gtul, fără ca “dela o pogină la alta să ai impre- 

„sii din, ceze mat contrastante. Chiar dacă e scris 

„un prin e articol convensbii sau chiar foarte bine 

, imediat, ce treci pe “alte ecologie sau pe. altă pâ= 

gină, ai "impieeti deăiziite», = E  



„15 7,193, 

> . 

Ar ri să 1ăsăm o impreate neconpletă dacă n 

“ne-an: opri o clipă la o altă gazetă decît. aceea. 

a ut. Fogăintoeou sau Boa stiti „apune le aosea 

| „_oaxe a epărut în 1848, sub. vonduceraa lut Bolin- 

n ame mie mm 
tineanu,înti tulată Zownrul: zezaae sa apărut 

treizeci de numere şi ca sni zătone „afiuoe - ai nte 

de ceea ce avea mai tirziu „să exprime G. HBeset- 

"u, însă cu o notă întrucâtra dooaebităse A 

sare car exagerată, atingînă Doribasi cul căni înd 

că impresioneze prin cuvinte de. notă. rozţată, A- 

- şade exemplu, în primul articol „Ia arta git epu- 

 mesh o ...Bă nu vă. faceţi nevredni aa. de a pute 

  
“cununa imortelă oc titozul va împlett. mobi: 
  

0. Densăsi anu, 
Evoluţia e satet rea a A 14 zb ai roz singe pasee23



  

354 

lor fii a Romîntei,f o frasă în care se vede 

ce intenţie. aveai de tmpresionare, însă cu mij- 

-loace prea cuzente,cu ceea ce era în general. an- 

tipatie în expzimarea romantică, 

Dar e o altă notă care se manifestă în ga - 

| zeta lut Bolintineanu, Cu toate că titlul „era 

cun spuneam, în cozpul articolelor recurge la for- 

ma-Popul. lu. caută. să-i dea tona. latină şi sînt 

şi alte: intenţii ae latini sare, De- exemplu; Vor- 

„beşte: de. "bella noastră . evoluție”. surpeinăen a- 

„tei, ceea ce „vom vedea în întreaga operă a „2ui 

Boiintipeenui. o 1ipsă ae măsură. nu ştia ce să 

aleagă; nu 1 cunoştea vine nuanțele cuvintelor 3 

mai. ales: era prea căutăitoz ide năologisne luate” 

ia. întânplare;B.. stilul care - anunţă ceea ce. avea 

„să se manifeste uneori în. sazetăzta noastră gi 

mu. ales în timpul din, urmă. Sînt expresii. care - 

„puteau să- fie evitate, pe exemplu; în primul arti- 
de. 

Qol . vorbeşte. de, plante” paatezde. şi nâzsarei c0n- 

- traatul acesta,un neologism: 1îngă.: un cutânt TO=.  
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nînescsne impregionează neplăcut. 

In nunărul doi se exprimă asttel:tingenă | tră- 

dare, întrun articol zoris înpotrtve colon 

Odobeacu şi Solomon care au avut un mare. „rol za 

nt şcarea dela 1648. | | | 

Bolintineanu n! a uitat nici 14 tax zatura şi a 

dat poezii proprii cazeae fapt,Bînt numi tpro. 

visaţii de ocaste. In primul nunăirpde exeugtu, apa 

re una 1scălită numai D. Bu —desigur nu poaie dz 

. fie acest Bolintineanu—intitulată G Cântec dea î4- 

bertate asi mprovi sat în ziua de 13 Junte unde „pă 

sim versul acesta: "zioa glorii a sogites o “tzaau- 

cere din. “Maraei11nd9e. In nuză rul dot e o poente 

îndreptată contra ui Bibescu caza în zenul acea- 

ta: | | E | Ii o | 

Tată Vodă... 
Fă-ţi iădiţa, ... 
Ia-ţi domniţa 
Și te cară, ..: 

„ Hexgi Qin tară, 
:, „Mergi din țară. 

Şi să vii cînd fominta E 
Va'dori înct, robia, 

: „- ,



  

Ga
 

în
 

CA
 

Vedeţi. e nota.de pontl et, 34 Bolintineanu mai 

târziu chic, în progi “grele politioe sau ca. „sită - 

IES 

natuzăsa- exătat accostă 

=
 o rniza ce apizit fron- 

întzâneze ex restild ozicâtă deux: nu stia să, şi 

pinecritate £I zi armate şt într adevăr aceasta -. 
i « 

g- „nu ie. poate conte esta era un tan «zperament care 

HU. putea. să răztnăi de parte de coes te erau ovat iri 
sia - E 

serile ui, ferme, Dar în această PE MAE, 2 5. 
ia ItESI 

certtăței, de mate 93 1 dânsul a ziina Ti tri atea 

şi gecasta e e:0 scădae, Am anintit Roy orz, BLUE 

zana pentru că. e o ganată core ne le alturi cu cat 

caza, dela 1848. e 

Da a BEPOXNI. suyerar tace Spre. opera poetic 

sia s "lui Bo iziţinieanu 4 1. vom teiea sun dînsul. 
A, 

„sta. Un venpazamerit inconteat D314 e. post dar i-a 

vu,
 Jipaţt crea 35 î fost moderat 15 01ţi 1 din şcoa» 

. . 
- 

care vegheaz necontenit asupra oxteăral ÎMprovt- - 

N setii mat. ugoate. IE 
- Îi . . - : i Pc ta 

Bolintineanu nu era tocmai înzestrat cu 0 cul 

iu romani tăpi=a itpsit acal siză, luminat estetic, 

 



ct
 

Sg
 

S
 

. 
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3
 

- 

o pe
 

a G uxă devasdităi aderi care sînt în: 

acord cu nenifeatările multor ronanti.câ, Putuzi vu=! 

&.
 

e a-ia ce urm mă pi. inestetice a ajuns e multe ori 

A
P
 

pa
 

B € us pevor dela începu să ne: aăregăn. chiar... 

poostilor Îui,pentru ca si ne fizâu primele Ama - 

„pzenti.n capta deta'1047 ere cîteva tuvinta în 

care. spunea că nu. jine. prea mult la pocriei rin- 

opiratiz zic,ale copi. ări et: ia caze: acum ţia. 

foarte guţîn” „Deeigur; Podintius anu avea: slăbiciu= 

2: Pondarneni să 4 Getirorz zi ruului său poe tic 1n- 

-nag na 3 toat de Zaptpentra că: a scris . foarte: 

mansa e area continai tatea, - axtistului “care 
. 

e controlez ză incontinuu ŞI nu 5 mulţurieştei - 

u
i
 Bă aa zomentieti ein. o are. făora parte: gi 

Bo intinsanu, ţineau mul t 1 a ata Anspirai0+ 

Să. au na închipuiri fusă că a fost abeolui con- : 

nici nu iie= ax :-pun m
.
 

o
v
.
 

+ 

secrent a0uttei. mărturisi ie 

fa
 jea fechiput: anezati inecat steve ,p pentru că. me 

dă .layvâgi. pe osbilitateu că-l ueuă zi îu.-siJin e
t
 e,
 

[3
 

de presentare litera ză e patati india CI 95 tu



  

cade în şcoală nu ştiu dacă se insistă să se ex- 

„858. 

ven ocasie să facem o comparaţie între ediţia.:de- 

da 1847 ş1 următoarea, | | 

| „%, opresc la 0.poeste arhicunoscută care ia 

„făcut dealiminteri . gi reputaţia de poet,0 fată ţâ- 

nără pe patul mortii; chiar dela început are. u-: 

mele, cuvinte: din care reiese uşurinţa cu care Bo- 

lintizeanu -sc 'exprima în versuri, Hulţi-:aui citit 

 psobabii versul al 'doilea: a 

Ga robul ce cîtă amar în robie. O 
Cu 1anţul de braţe un aer duios... 

zăsă s să se întrebe ce însefmnează acest "asr au 

oana ţi cetese poesia aceasta, mecant& Li nei 

pliee ce însemnă versul acesţa. Aer eo foarte 

nezericită redare în romînesțe & cuvântului fran 

ces LÂr a "melodie, hoîntect„Bolintineanu a re- 
4 

dat în Zeul : acesta exprgeta francesă cântă un 

aer auto; e o zalsă transpunere din 'francosă în 

română. | Ra 

Das să insistă asupra “câtorva versuri care -  
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Vezsul uta a acestei strofe cs: 

259 

„ne arată: că Bolintineanu întrtadevir a retugat u- 

neori poesitle sale,nu însă în măsura dare trebur 

“tasdacă ar Zi avut o Bai. vie donştiinţă de artist, 
“Versul al 4-lec din prime strofă ! “a “redacţiunăi d6- . 

la 1647, suna astfel: aaa 

Pe patu-mi de moazte eu cînt tângui6ăi * 

Referindu-ns la ediţiz, ain 1655 îngrijită + âe: Bi 

p 

on,găsim: - 

Pe patu-mt de moarte eu cânt dureros, * 
- Di 

Nu văd care ar: ci ras fezicită azntre acestă gt 
- 

dacţii. _ 

Dacă merge mai . departe; veden O. retuşaze ai 

esenţtalăi verăul zi 2- lea sună” în edtţia întst: 

Cînă ziua'e rece şi ceru? 'notos 2 
Când crivățul suflă prin văi, „Viaoolos, , 

tar în ediția dela 1858: 

„âna zioa: e. rece şi cerul în. nori. 

când grinătna cae torente pe Boz 

a veaurile din eătţaa dela 1855 salvează mad . 
i
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bine ppazi „Dar alei gi-a dat acuma. incontestabil, . 

Bolintineanu 'de vi defect care iu. 2-a frapat al- -. 

tăsri: strofa întîta şi a doua avezu pa otru veza: 

în prima $tra [6 sui în rima aşa de ugoază: duiog = dureros aa 

şi Bozes « Xiscolen în a doua.A înţeles că e o 

neg1tjonţă şi o ipaă de simţ estotia să. dat.o: 

cină sşa d curentă în două strofe consecvente 

gi - astfel ne explicăm de ce serul noros a.  deie- 

mit ceri în popi. i 
Hai ctractezi st10ă încă e „strofa & VI-a. tn 

roâaoţta ; întiia din 1647 avem: 

să: moară vătrânua Jipsit de putere 
Ce plînge trecutul de ant gîrbovitţ, - 
Să moară şi. robul cuprins de durere, 

8ă moază şi omul de plâns obosit. 

mn catţta des 1809 avem: . 

ve
 

moară bătrânul ce fruntea înclină, 
pl înge trecutul de ant obosit 
moară 'şi robul cet?n lanţuri. suspină E 
moară sot oul. cu suflet carobite W
U
N
n
Q
U
 

DI
 
p
o
 

siantaatua o zotudare avantajoasă. Vore  
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sul. din ură nu e fericit nici în retugarea, . de 
'maj: tîrziu, dar e ceva Buperior celui 6îh ediţia | 

dintâa, | 

Deci „Bolintineanu cu toate: că ţinea mal $ la - 
| dofootele. pe care le-a părtuzintt, totuşi unsori. 

e "căutat Bă nu' se mulțumească cu prima zednota- 

re a versurilor, ” 

Geea ce a plăcut aşa de mat unor ainiratori 
7 

ai lut Bolintineanu, a fost îutattatea "versuri: 

lor Jai „peritru că. incontest abil, avea o Yirtuo si 

"tate, simplă de. multe ori, dar improaionentă, 

„Si Mecsanări desigur,a adus o armoaie: nouă, 

| cea masi curgătoare care se zeali case în poesiă. 

noastră de pînă atuno: dat în. arhitectura Jai A- 

lecsanâri, se. vede că pleacă det 29 a1tă mature 
n _poetică,pe în Bohintincanu se muițunia cu mu 

surări cu vrăji, uşoare âe cui sute, 

Dacă e:să urmării mai departe tilidarea “aa 

în legătură cu cânpazeţia pe oare. ara făcut=g 0 
a. 

prindu-ne' un moment le genu lirto,iată jzeio za.
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ce versuri care într!'adevar se susţin relativ bl- - 

ne şi mai. ales au fluiditatea lor care a. fost 

mal $.. prsţuttă de contemporanii săi consistenţa 

poetică lăsînd însă mult de aşteptat: - 

O tusce framuseţea-ţt poetică divină 

.-Rasală farmec dulce ca fumul. Ge pe flori 

Eşti tu. o 'nchipuLreș0 poză de lumină 

Perdută Ain cosiţa râzândea aurori ? 

Din nora înflorită a viselor. ae îngeri 

„ mu.poate te-ai perâut! 

i pe ământul nostru de-doruri şi de, plângeri . 

u dul eile. surideri la noi te-ai abătut ?. 

„ora care ţi-e natura„divină,peritoare» 
“Tu vii pe-acest pământ : 

să. răspîndeşti profumul juneţei răpitoare; 

"pu vii câ roua dulce-ce trece pe-un mocmânt i 

La Dia Pe Ce „9.18, 

“ 1ntzt adevăr, avea uzeche senatbilă 1a păstza- 

rea acceptului „Bei intinaam. Vedeti motivat aces 

ta care e Gin repertoriul cunoscut a zoniant câ 

3.07 pe cara 1- -a exprimat gi Weocanariânisă cu 

mai mua te enploare e schiţat la Bp3intineanueprin 

„ee patra. expresii cun ar. ri zâzânde că. auror ri i 

| apoi tazăni abusul pe. care 1 cara întăinit gi 1e |  
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 Mecsanari,de adjectivul gule « 

„Să ne oprim 18.0 altă poesie, care arată. co- 

borîgşuri,cu “toate că e ca atmosferă sufletească .. 

pi 
un şoblon al sincerităţei lui: 

„Noaptea cu Încetul vălu-şi întindea 
„„. Iar trăsura noastră pe un deal-suia, 
"“Suspinîna,o. fată,duloce creatură, | 

„ Wăinsoţia în cale pînă 18 trăsură; 
„Pe. straine ţărmuri -avînd a plecau. 
Unde nici un suflet nu mă aştepta, 
"Ba-era plăcută ca.o fericire; | 
Şi purta în suflet tînără iubire, 

a - „. Coznul,pe16,... 

E depigur,ceva. înduioşățozedar nu poetice A--.. 
cesta e păcatul. inegalităţei atrigătoare în poe- - 

“sia lut, , | | | 

Pentru că sînten la poeziile dintâi gi la ce- 

le cu caracter liric,iată încă vre-o: câteva ver= 
"suri din poesiă Fecioara: |. 

IE „bu enndela murindă purta cătarea sa. i»: 
„Ir latele-i cosiţe sub flori şi sub tulpină... mn ui. Cu: graţie pe sînu4-uniînde se lăsa,.: NE „0 vino lîngă minescăci iată vîntul:baţe .. „+ Si floarea dimineţei de-acum va. vesteji. .. "De-acum cînd te-i întoarce. din. locuri Ge-. 
Da aa pan părtate, 

i
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In dar vel căutemo,căei nu o. vei sai 
| - | Di P. 16. 

Qara în 10c de privire; nu boţi snteoouinia sa. 

asenarica cuvânt oricînă ca sinonia cu pririre. Da- 

că ar 21 de rcăst ceva din atmosfera rustică, sau - 

„ceva av noţă! intimi, fată dară ac, înă,. 25010 ună 

cuvântul privire şi PI sînt inpu88, data ana, 

nu eve motive să le în1penira cost, în_dar „Bar 

crede că e o: expresie zonînoasctsfi o. furigare. . 

stîngaoe 8: unui italtoni 890, expraate al câzei 

„părintes în. vocabularul foatause Heliade Bidulea- 

cu. Vedeţi ce stozţări cu fotul. depigeate de intzo- 

ducerea a expresiei în vocabularul aşa î€ poreora | 

fireşte, aa ui "Bolintineanu. Sînt gt: zate curinia 

cara ne surprinâ,De exenplușun-Y era din poezia 

Dia Rea. 58 tormină astfel: a | 

„2&. pontra: care “cântă an aa viubi ui Lei 
4! 

Ai ăbiua să 3 "un. custnt tuzogionSnaorntna vpatiii 
a 

gis toazdn.Bolintinoanu' du ata “mimi t cu wa: ai 

cuvînt Ga,  Fslomelă, oziviehotaatect i dia =8 intaia  
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inţat p6 acesta.B cevâ,an putea spuna,de influ- 

enţă. macodozronînă,fiinacă ştim că eacenderiţii: 

“dus Bolintineanu. exau Macedoromînt Vor vedaa i- 

meăiat. că nat sînt gi alte uime de , această vagă 

înrîurire necedoromină,, 

In aş 16c,poate” că n! ar ri ae dat prea Hulea 

tă atenţiepda ici formă e de relevat petru că 

vine să pe dlăture da ceoa ce: ura uri găsit în poei=. 

A 

i i posta Fepidarpaul tisa 

vera se termină - cu cuvîntul părptni;Basţia dela 

1855 am spus că e re îngriji tă Ge Slon' gi nu-mi 

„vina. să c sed că ar. i 0" droşală! “de tipar! sau 0 

neglijenţă a lui Ston:E Ea ozcă că Bingur Bol in- 

vineânu a scris în felul caosta;cu 46ate' să în 

„tz âtoyăr,Hiubază otvtntăl cu pămînt, 

Vă câuceţi ntat e că“ En înodtazeă sebeteră 

an gănit! această Zozrră Burprinză tâare” cu uni 202 

hoti cere ne use spre aromână Daci îmi; vina. 

să area 9ă- acoat năemină, sta strecurat din. re- 

alhigcenţele madodorânîne” ale'dui Bolintineanu,
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Mai e. apoi o strofă care se termină anâfeliiergi 

şi sparge lăcrămiori”, ce a voit să spună Bolin- 

tineanu aici 7 E vorba de lacrimi; vrea să spu= 

pă să lase să oadăysă împrăştie multe lacrimi, Să 

ne închipuin că Bolintineanu sta gîndit la senbul 

De. care îl avea cuvântul latin SPARGERE ? Nu cred, 

Mai - curând sînt de părere că .şă aici purprinden 

deva de anizzveriţă macedorsntnă pentru că într a- 

adevăr în macedozonînă acest. cuvânt. are aceepţiuni 

mat variate decît în aacoronână, --- ” 

d Dacă am - ibotatat asupra. acestor “douăstrei cu 

inte în Jegătuză cu “aromâni mul familiei late 

penţra că nu numai în amănuntele ae vocabular zo- 

stio' al lui ît puten surprinde origineajâar si i 

în mar6 parte din poesiile lui, anume acelea care 

vin. ou impresii dela muăpnai s105:  ziszile 20 crgo- 

"In 1eojiunea viitoare vom.  dâuta să ic în- 

presi115 'asupra  poest
ei, dela 1650, - mai 

  

.__ 

1  



  

  

18. V,-1981, -. 

a: Bolintineanu ca şi la Meosandri pezotia- 

mul pe care, 3 aducea âin călătoriile din oxt- 

entiera desigur o: _Sonyentenţă, a vremei „datorită 

 însuşirei ronanticeșăar are Şt, o altă cemntgica- 

ţie» pentru că într! adevăr Bozintineanu cînd „a, | 

poetisat vistuntie ui din călătozi ile spre Bos- 

toz,ne face impresia că îşi regăseşte suflateşti 

„zeniniscenţe d ancestralecare au ecou în Verauri - 

le Iute ȘI deaceca poesiile „pe cere 1e- a. „soxis. 

sub această “inspiraţie ne due. la o: accentuare a. 

pred! spogițtiloz Iuispentru că atei cu doosebi- 

re veden exeltarea vexbală” ajunsă, la 'parozt em de 

mul te ozisa Yocabul azului lut afară de. ceea ce g
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al cuvintelor cu. caraster oriental; porneşte se 

„vede dintrto 'olocoti.zo sufletească, dintrto exu- 

„boranţă care denotă o pastune specială co ră- 

sărea în oufletui său, | 

Nu avem accât să na adrasăn pentu moeasta; 

  

„da Florile Bosforului. Coi.o dintâi sînt cu deo- 

sebire caraotezisticoypentia că ne fac să re 

„ounoagtaa, acegată, notă proprie; an _aspeat al in- 

spiratiei poetului muntean. Si 

Desigur» întâlnim at data aceasta. Jersuri cu 

E o. factură! care arată naturi tate, însă nu  sântntni 

zece 6inc1sprozece în Siecaz se atn poeziile iu, 

“ain: Florile. Boatorului; care să se “menţină la . o 

“unitate, să ne dea impresia ae zeelisaza esteti- 

„că oupţinutăe Soia NE 

latăgde. exemplu, oua . ne înrăţigoazăvâupă îm 

“ prostiile 1ut „Bostozai, în prima pooste: | 

0 Bonfor! o “farmec care îst dtauna „ 

Fost-al. visul dulce celui călătoriu. 
„...Mixantas pradă, flacăra, furtuna, j 

AU trscut, pe. Bâmal tău destătătoriui  



  

359 

“Dar nimica încă n'au adus sohinbare 
Frumuseţei tale; ca un ciamanţ 
Ce-a trecut prin sînge. fermecele-ţi. rare 
Au rănas negtorse;: ort ce conoharant 

| Inălţînd mormântul pe, aceste maluri 
-Nta putut: să creadă că a doazzi 
- O furtună noă p!'aste limpezi valuri - 
„Xure şi ţărînă. nu va prăvălii 

DI Ze31a; Cântul zatătopo2864, 
r 

“Vedst: ce: asocieri 1a' întînplare i 'Guvinitele' tare | 

sânt: trase la” sorşi:tiranten, padăi', „o rlăcăzăn, 

ntaztunăni sânter departe” de casa'ca: si be. vremea | 

“ acseu, putia săi ceară pocâtai ca '1da11 săte. Parcă, 

tocmai exaltarea pe care izau adt=o peisajele pe 

    

+ 

oare 1e-a, contemplat I-a făcut uneori: mai puţin 

să-si, contzoleză scrisul, „Siiittotugt:, tablouri Ga. 
iii i: So 

re au ceva de: athoaferă “atentie că: rtoritală şi, 
APE A 4 rc 

“fireşte; icu o. notă de preste ireLâivă, “Melo 32 - . 
în. rai 23 doo? 

"ooboază 4 deodată "în cele! rai: 'siipărătoiize pronats- 

me, Tată:;ae exeiipradă * sirouri 

Măreţia: chioise- gi udă pi civariletn Bosfor . 
Si'n-unda. fugătoare se miră.cu amor 
„Sub dhiosu curentul trece: Gu: “die zegejuna; 

Te ete 

a... 

- La "mate caine snm ea oma m.m... ÎN 

  

peace iz a . opinii 

ai dia 

04 Densusi art, a asi 

" Bxoluţia ast etică a. 14 bei româna: Panoe 24: 
La Pad aaa a e aaa ma aaa 

?
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far narnura-i invită la duloe moliciune. 

'0 nală actogonă formeaz acest local 

In caxe străluceşte tot lux oriental. . 

Mu  Zoila„ Cântul: a  doszeape1t 

B în aceste, vezouzi tot ce “poate ai sorodita pe 

„un poet şi nu “sînt întânplătoare anemenea a0ct- 

7 aente poeticescăet se zepetă cu alte insugtoten- 

o. de: Socabulart ori că ge dau expresii șonâneşti 

mitilato;ori, exagerează unele asninutivee Iată. 

Yzre-o . zece 'veruri oare încep prin acea exprosie 

| câte, avea. să, se peniisezei., a 

"BE ora dana tienard “lina: Propontiăo ” 

“Sub al aurelet& dulce sărutat; . 

LL 3oînteina 3a gocul stelelor 'oplenăide - 

":“'0e luca în fundul cerului curate 

-: colo" ochiul vede nişte insulițe - 

_Străluoind la raza atolei lui Zials 

“ Astefel oa un N5g7u 'pîle de eluniţo 

-* ce împodobește vinul virginale, i De 

|. wehgtubo„0întul înttiu-
170 

1mogini caze mot vE “ee, a0 “juznaă umoristic; 
e 

ceva 02 2etonază o “fontoste: muagară„0ântă întâi 

  

zuza a Taăeenută ai” dea ră  
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din Mehriube se ternină astfel: 

Un cate prinsşta tânăra mireasă - | 
Treizeci de lopete undele A5ega6, 

-: Insă de; odată. „palida princeasă 
Cade leşinată într'al ei caic, 1 

- 
' P, 7, 

Nu crea că poate exista o stroză mai nenorocită „ 
? “decât aceăsta. întâi jentau că vedeţi, ia ce Era 

a dus negli jenţa Bolintineanu. în ce priveşte pr) 

tzebuinţarea fozmelori astfel verbul desria 

loc de deioică,zentru că rimoâză ci cats şi i 
potitvea' toiminaţia pesitru ca Iilzdasă să Timezs 
ou prinoeasă, Am găsit şi ate forţări de "teiul * 
acesta din urnă, însă aceasta întrece. toţ. ce me 
am fi putut, nemti | 

„ Puțin mat feparte, iată ste patru. Yezburia o 
| fanteste do, euvinţo care ne miză că - ala: Butut sări 
treacă prim eta 
Da a 

4 

Unda înflorată 'de- -aurele line, 1 Scânteie sub brâul. mărei purpurat | Cu .ale ea calcare: magi ce,divine,.. ce: înc întă, ehiul. 3'inima îmbat,. 

Mehzsube, pe Cântul al “totioaup.a76 IER 

..
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“Pentru ca. să-i Lasă o Bilată, Bolintineanu în- 

troduinţescă coloare la pura in Le de culori 

şi pentru” ca să. găsi ască Q rină Ja propri strans 

formă pe îmbată z în 2rabat Dintre aceste mutilări 

de eranaticăna -1 orozavă e 'forna aceastafăsspte 

„cu care se deprinsese lumea pe La 1870 şi care 

şi astăzi se obigrmogte . în moă greşi ie . 

să. căutăn deea ce zi zost mat: personal: şi mai 

| înâlţat din inspiraţia 2us. Polintineerii ai să ne. 

înăreptăn spre ăcel gi» ă de poesi i jcare' “tntztadee 

„e 2-au' săcut reputaţia mal aul te în + unele „prt- 

vinţos st. care şi. astăzi datorită tradiţiei ae 

program atazotic, se continuă în. impresta 1tera- 

ră at mpa, a ri a 
* Pee 

Belatele. lui:  Dodintineanui prin acea aureolă 

de: ontustasr: a »ena, gterei noastesau îns! adevăr Sa 

| faina de. a ri dat ceva aeosebit în  Iteratura 

| noastră Faţă de sărăcia aceatui gen. pooite 10. 

neipele sînt „de luai, în. samă. Bolintineanu şt % 

Jcosanări stea inspirat, din ceea ce. Be tzansat- 

N 

 



  

  

+ 375. 

_sese prin ozonăcari „mai ales din 9 Bemă de cuvine 

“te diui Ns culce, apoi ain basme. sau. din baladele 

populara; incontestabi1ș0 surs&ide. inspiraţie ca- 

re au. poate să fie 1ăsată la o parte. Să 

Afară de prestigiul patriotioeat fară ae ceca 

e. sta fixat până astăzi în. câteva versuri de oa- 

recare sentenţiosi tate patriotică, Ziecare baladă 

luată dea început nu prasintă o costinui tate de 

reslisaze poetică : ia care. “ne= am a agenta 

- 

AR crezut, că. post e să fie interesantă o. con- 

„paraţse după eăiţitie nai nouă gi at vechi, 

Cu privire la acea baladă cunoscută una 1uţ, 1ut 

ste fan cel Mare ese. interesant. să vedem cam în ca - 

sens'a: oscilat mai bine: zau mai zău=Pozmtu. pe 

caze! Bolintineciia a crezut că tirobue. să. 1-0. des. 

versul zl 4 i-lea în ediţia âela. 1855, suna: 

„Dulce. şi suavă ca o earoziţă, 

snzoout în 'a1tă caspie prin: 

„ Rinenă suavă ea: o gazotiţă,. - 
7 

“să zicem ga de, Gata aceasta: din causă “că a



- Da BTA 

abusat şi dânsut de: acest aajecitvanaa mai bi 

|. 

Ş coasta. din zi i 

ae ar fi fost să ci rămas. la: 

- Runenăi,ouavă ca o  garofiţă, 

ouă versuri tarăşi dau prilej unei  compazar 

sata în saiţaa aoia 18553 

„m “Insă dacă cerul vrînă păi ingreueze 
imii vieţii mele şi să mă'ntristeze... 

2.0 coreotare în avantaj 'atct,pentru, că. în. alte 

sata iti aaa 

| insă aacă cerul ind să i ampovere. 
"anti vieţii mele dtadîncă durere. aa 

a zozna fmpaveza,ohiat dacă atazectai ar “exista în . 
E oa 

 Iitezatuză încă nu ar putea avea 10c+ 

„sînt. din seria de al ade câteva caze ne 0 

prose fără ca s even i contrariatăţi estetice. Ast- 
a 

sal e Teragătoarea « sau Bisaternă bebei care in- 
a 

Ru 'contestanti e o, reolisaze, Iată + un panoj dt g- 

ia 

ei 
. ai N 

Or. :. unde: vei : morga, să : cale1y0; strătne:f 

Pe id făr de > viaţăssiin. visu-ţi pă-] vezi! 

* 
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să strîngt tu în mină mîni de singe pline? . 
ăi ori ce ţi-or spune tu toate să crezi 
Să-ţi. ardă plănînit. de sete adîncă,... 

"Si apă,săxrmane,să nu poţi să bei/ 
Să simţi tot: d'auna pe capu-ţt:o0 stînocă. 

„Să pleo1 a ta frunte la cine nu vrei 7 
să nu se cunoască ce bine vei. face? 
Să plîngt,însă lacrămt să nu poţi. vărsa ! 
că ori ce dorinţă,şi ori ce: iţi va „places 

gece: » îndață « ce tu vet mata, | 

Originalitatea acestui - paaj + e. „ritmul e care Bo- 

„lintineanu 1-a stăpânit a ater cu măestrie. “Pu- 

„ten surprinde aici. care a fost, de faptanota pe 

'0are dacă ar ei cultivate La ar a accentuat -o 

„ î. ROL: mal to t- ar n gat, mai muz tă aureolă de poeta. 

Bolintineanu întztoăevăr, avea proăteposţit se= 

marcabale spre ritmul 2pte.0hiar poesia dintii; Ei 

a zată dinăză ze patul mertai,încege fa ritmul 

„omtibrahte,E u un Tita, care „cere abilitate şi în 

Aiteratura noastră, a fost cultivat ao unuii, dar 

| în acelaşi timp e senni£icativ,pentzu că a pre- 

tează eu deosebire inspiraţiei epice: ore ceva 

aaa . 

„do: mers: miguzsesâa marş gi. atunci: Siţelegen de



a; = 

ce. ritmul aceața impresionează cu deossbiro în 

pom ep 
|  Mrebue să presupunem „că. Bolintineanu nogte» 

nise şi această preăisposiţie dela st trănogit lut 

Axonîni pentru că întt adevăzppoeata. aronînă, e 

cu deosebire epică; nu lipseşte. 1trtenul, însă e 

„o woesie viguroasă;cu accente cara. duo spre ver- 

gurile lui Bolintineanu, | | 

ă să zicen că Bolintineanu ar eu fost influen- 

at şi de = 20 iau. zotiaie a poestilor populare; : 

oare după. cun au spuse oazaoteristie inapizaţi-   
et. noastre populare însă în. „realitate se. vede că 

dânsul a “rămas! strein, mult mai strei n decât A- 

deosanăst. şi âe aoins gI: de Dalade, şi ae basme, 

cînd a; pootisat 0: venă dum” e. aceea ata zăt i 

o fzunossăin seria. vai adeloz, în notă spune că. Lă a 

înâreptăt spre „un vasn foarte cunoscut, însă aa o 

că facen o comparaţie întze ceea ce. a dat Bota 

tineanu şt. ceea ce ora al pogozaduli ha săsia o 
me 

derivare! mat dlzectăsisi găata stdţul artistului



rouă,ne spuae :Bol întineanu,că -îl ştie dela cine-i. 

3n9 

"care plecină dela inspiraţia poporului „alege e- 

 lementele! caracteriătice transformîndu-le în în-. 

spiraţie cultă. "Sujetul” altei balade Domnul de 

va din Ronanaţi dar nu găsim în această băladă; 

decît vagi ecouri -din inspiraţia populară. | 

să mai cităn un alt pasaj din Bile estemul. pai 

Dsi,cunoseut  şi-eli a “fost citat de mate Sa 

ca. efect: onomatâpeie; însă in acelaşi timp în ce. 

priveşte ital ie Semnificativ: pentru ienintea:- dă 
- 

lui: Bolintineanu. * 

„omul încalecă; onlul său tropotă;- 
Puge. ca. vântul; 

i ură pădurii e,vâj ie frunzele , 

. i "Gene. pământul, Ice 

| Mei e o. altă factură ae vera: o. silabă accentue. 

a. » 

| ată, două. neaccentin te” îns să zeci iarăşi acelasi, 

efect epiet, un rin masiv, impresionante, Depi: a, 

. coasta exe. "nota, talentului: aut po2intineanu, cea. 

mai. cpzseţezistLeă, se. „vede, că  săriguz, nu a Sneo 

“1ea ce Ditea să derive din ea. “gt mat ales să o
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cultive, Pavaje. de. felul acesta sînt întâmplăst. 

E polintineanu,dacă e să reaun impresiile, e 

.. încontestabtl .o apaziţiune simpatică sufleteşter 

prin, ceea. ce a fost a „dat, în participarea „nu 

numai la . evenimentele. de atunci, ci şi prin Zap 

tul că era. incontestabil șun. real Ls0tor. romantic, 

“ însă” unilateral, ... 

:Dacă er. lipai el, din mugoarea poetică « dintre 

„zoati. o mare acădere şi în. literature, noastră ai 

gungă: ăigcreditul. unei fosmule a generației. de E 

în :cea streină romantică pînă unde. a putut. să a= 

+ 

„usi dtuneie: E ia ia 
- i . 

agerare. pe 'care a. 4inut stg: :dea în ce. priveşte u- 

„Bolintineanu e tipic: tocmat prin această ex- 

sumele preăi spoaiţii xomantt3e,De' ce nu'a Înţeles 

uta pe oare zaa văzut că a atiimat-oșeza: înorezut 

în factura dusi "ora. fascinat de volubili tatea cu 

„până unde trebuia să meargă; de. ce: mai. ales: 8 

scris prea mult? Pentru “că. era “cu. toată: podes- 
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ă care” întrebuina cuvintele şi imaginele, Dacă ar 

Fi fost singur impresionat neplăcut de ceea ce 

sori așaccasta l-ar îi putut face să se: Gprească. 

rai des, însă în realitatezel a fost deseori mul- 

“vumit de foxma pe. care c dădea-unei poesii. şi în 

„zice cas a zost mai” ales mulţuni t că: nu lăsase 

să-i scape atei. un prilej în care să nu pună: un 

"i potiv: 'a1 inspiraţiei 1ui, Aceasta e o: Dantă -tot- 

: deaună; primejătoasă. în: 11 teratură, Literatura po= 

- eatasoa: gi ştiinţa presupune 6: meâncetată- nemul= 

| jjuntre. Cine e: totdeauna mulţumit cu "ceea: ce a scris 

Lei opzeşte la ceea ce 1-a, încântat un: momente 

oricât; ar. zealisa cineva cu “masi num=ul- iÎnsu- 

“7 gizilor ut, trebue” să se: 'gîndească să ajungă la 

* soslisări mai: trial ţee Deci, “vă .nu. creadă. cineva că 

tot: ce. a serie e ceva de sdolătzte: “dack'e: mai aro. 

“ tist, 'aâuce 'ceva în “plus în  năzuinţele către. pez- 

a pectyconirol îndu--se încontinuu; 
„.“ . : : Ei 
ma a [pa Da . 

N za e re e £ 

Di . - . 9. 
. De .. Pai Poate [3 i Ta pi i E a.



22 V, 1931, 

Y 

Ă : 4 . 3 - 4 

Revenirea, dela foesie da pxosăsne dă paste | 

să constatăm o expresie a enuui 14 boxer ata 
Li   „uznăs£ie pentru, că, ne aduce ceva cu totul “nous 

i 3 

fie pentr că această noutate : nu rămâne în, zii .- 

ma agteptăriloz; dimpotzivă e întrece “întero 
AT 2 

o. 
privinţă. MR Aa . EI | a | 

acela care a dai între 1850. - „2660 o. „notă în 

sensul aceata a prosa noastră,e un seziiitoz. ca-- 

re parcă atei. astăzi mu. e recunoscut în “aoplina. 
.. . i. N . a 

lui Valoare; e icolae Pizimonșal căzut „roman se. 
IERI -$ 

„câtegte. reloiiv nai mat. âccât alte scriezi din. 

tzăcutul nostruivînsă, în ealitate nu 4 ge. dă. 2 

terţi: pe. care oi ezită pentăii faptul: că - iînsen- - 
- î - . . Dia ti 

Ra
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nat o dată în istoria 1iteratuzet noastre, Dacă 

“ne , gânăin « că, dânsul - a. scris în plin. romantiemse 

cu atît. mai surprinzătoare înțelegerea pe care 

“a dat-o "genului literar le care s'a adresat pen-. 

tru că într! 'adevăr,dînsul aduce însuşiri renar-! 

cabile - în desacoră: cu ceea ce - era al celor - mai 

mai romantici; aduce, anume ș un: toaxte; ascuţit 

spirit de observaţie. - 

| că întiinina gi la Aînsul urme 816 înrâurirei 

| romantice desi guir: artegitul românului are ceva - 

în acest. en, însă “pentru că Bilimon ere, indon- 

“vestabil un teinperameht căruia: ma-i 1ipaeă spi=.! 

„ritul oritiesatară de darul obeezvaţiata evitat: 

  

oxagerările. zomanti01loz,chiar cână: a > făcut con 
Li 

'cestuni atmosferei 14 terare' ain vrenea It gi cm 

putea spune că în privinţa aceastajdă iarăși do 

„vadă de. stăpthire Jiterară;care după cum: am con: 

-statati n'o; fost însuşirea sul tora din sorti torii 

ace tei epoci. aa Mao 

„ Wicozae F41 imons ca: prosator;e ored interes:



“za2 

ant gi ata alt punct 'de vedere, fiinică. 

„la 

după “impresii pe “care cred. că . Di e 

exagerez, puten descoperi unele influenţe: caza. ar 

ZA interesante âe urări tn muze la nat azi ei 

în alte 1jteraturi, Anume dînsuă & fost uri pa3âo= , 

„nat al musicei. gi teatrului, 

“A soris cronici. 'zoriarcabile de ozitcă zusi= 

cală: su armati că.De “alci,pastunea 1-a dus, mai 

| - departe şi în 1855 a a pornit. cu. gîndul să: călăto- 

„vesadă în îtreinătatei. dels Vienă: a: ajuns în 1 

talia gi. în această călătorie care. a fost de în- 

presioni să uşorde. rovertesde bozinie sil ion a a 

căutat. totugi; să 356 cultive! şi. să adune cît mat | 

mult din. ceea: ce. era al pasiunei ui! pentru mu 

Bica. an Italie şi Germania şi. a dascris întrio 

caiete: tipărită în. 1858 impresiile, lat 'artiatico, 

impreati în “acelaşi . tinp! şi despre atările- -de'. 'a- 

“tiinci, „despre oamenii ; "în. toate, se. vede un cenăz: 

pri 

0abil dar de observaţie. 

E, de fapt, întâtul zealist în. “mpa vonentt- 
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„cilor in noi. 

Dacă ne „retezin ia ce'a scris asnaul despre 

muoicăzăin vre-o âcuă pasaje putem să înţelegea 

care rau părerile îi în acest sens. Citez după 

ediţia pe care a dat-o de curînd Dl Băiculescu 

| pentru Ciocois xschi Ri not;-=aici mai sînt: a 

„ Wnele precisări biografica: care “aşteptău” să sie 

„date şi cu această ocasie Nicolae! gilinon esp 

tipi spentru că ja putea să intereseze pe “nai 

mulţi. cititori decît ediţiile foarte slabe: ae. i 

-nă. atuncie Din. părerile lut “asupra arteisDl Bai- 

culese reproduce. două pasajes în care gilimon 

gi. mpărtăgeşte, impresiile delă conseztele. ae 

mustcă germană. sau Ateltanăt E 

o, AR aecultat. cu  atenţiune operele: clasice-ale: 

“lut” Gluck, Hayân, Sebastian Bach, Mozart Beethovens 

Vendei.aon gi  Meyerbeer: şi an aâmirat foarte mult 

“ arta, ce am găsit întriânsele şi pacienţa coloda-. 

lă a -maegtrilor germani .de'.a inventa mulţimea ae 

ceea de armonii ge care sunt pline,dar n'a sim- 

vit acea dulce melancolie: şi emoţiune ce. gastă : 

cineva când aude o. meoâte, de, Rossini „Bellini cau 

Donizetti,”



care a Boris despre, opera jagnertan na se vede că 

BB4 

Deci Filimon era un idolatru al mustcei, Lta- 

„Xena. Star. părea surprinzător şi totuşi aici ve= 

„dem. t mperamentul ju: recunoștea ce e. al lui Be- 

ethovenșânsă arată că. nai mut îi atrăgea. arta 

musicelă sin Italia, . 

Va alt „pasaj caraotert stieșe acelu în care a 

erat despre Waguere E. desigur cea, dinti la noi 

u 

8 , ast impresionat într! un. ze de. caea ce aducea 

„geniul oomgopi tozvilut germeni 

ă o A acul tat. la Loatzul din Xinchen" opera Lo= 

herigrina ce trece de cap dtoperă ul musicei. de fe- 

1ul acesta:Am pus: cea mai mare atenţiune ca sănu - - 
.PLozz O “notă; cu toate acestea nu am putut afla 

“întrtânea niai 0: “nuanţă , care să-mi exoite cel pu- 

in curiositatea.Totul în acea operă era confusi- 

une; melodia,care ete! basa principală a musâcei,; 
lipsea cu totul; armonia cee naturală ce satiata- 

„ce urechea şi inimaera înlocuită prin nişte tran- 

“-siituni “gi atorduri -repetate la: părţile ac ute sme- 

“uii şt grave,prin Care Richard Wagner pretinde a 
aesezie duni aa “focului: gi a fulgerului;a represen- 

"Aa distinoţiunea: colorilor şi a devina viitorul ş 
"fără să; obsezre că cauțtă efscte not: 23010 unde nu. 

At. 

"pe. măi găsesc, decât defecte, aa neante € aa 
2 

pa . - . - : ra. a. î - a. EX -. 
4 aie na „i . . 

iii cite top totzi riste dute 

 



  

pesiunei, gentzi mugică, 

0, Densăgtanuy 

„REDAN$i a anteţi că a. Li maj. Xo nânsi Pasce25.- 
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nex,pentzu că era atrao de cea ital tenăsdaz, paai- 

unea, pentru accostă axtă, £4. lupunea pă. urmăzengcă 

dinco1o do ceea ce ezon predispoătţiilo. şi prefer 

rin ele „Date | | . | | | 

"Dacă ne. nai “raportăn la,un - at peoej. unde cae 

Ret. Sa Sci a aa Si o 

s Ă 
- , 

„Scopul. e călătoriei mele În Italia fiind acelă 
de.8 aactl4ta.. celebrităţile.mustosle alo avestet, 
sări gi a: îobîndt mai mul ţe noţiuni . prastice în - 
arta. -suneteloryse înţelege de.; Bina Că era Dare nt 
cepitato a străbate peninsula ital Lică „ni toate di» 
recţiuni lo, Qi i ... i si 

Ta 

vederi psatunea jus pesta nara zanefielo zi" care 
tr me 

cu acosebize sa intezenu, Cred că aboanta ale. în- 

că 

semnă tate. Dacă: ihsă exp: dia i Zeii a în care a scria. 

PAlimon, stilul dvi, fntrisaorăi ea improntayăși “pu-.. 

tea, apune ohvingereâsci pzoa a: aa 8 ânunot a 
...v 

- d. 

E incontestabil „ceva deoseett de propă dui LE 
3 e 

a. 

jsosanazi și Costadtie. voguzzt. Ma aesdacă 
4 

-. “ 23 

vozbs să. „facen o. aprbptere de “fapte, “aeesanăei 
. A MA 3 i Â." - . -. . AER Lo 

  

* t
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: ştin bine că a arătat în prosa dlui preăilecţiuni 

pentru moţirele de artă pioturală sau arhitec- 

„turalăs întrucit a putut să înţeleagăssă „preţu-: 

iască musica, Alecoanăzi», nt aş putea precisa. Fi- 

1 mon se. arată int t'odovăr, impreoionat incontinuu 

de ce era al musicot; cred că se reflectă în fro= 

sa lui ceva âin munica lui Donizetti, „Verdi, ROB84= 

| ni ete. E atoi 0 parte, de analiţă, stilistică gi 

în acelaşi timp şi un capitol de istorie: litepa- . 

zăycare “mi: se pare că. ar merita să fie mai vine: 

urmări t„pentru că s! ar ajunge la impunozeo unui 

punct ințeresant: star recunoaşte: că în cutare.t- 

apocă scriitorii au fost influenţaţi nai mult de N 

pictuzăde arhitectură, Ar zi interesant Snoă, în 

dâr pentzu- nalt sarea unei epoci şi pe urnă . eu ” 

precisare pentu felul de scriere al unor autori 

să vedem care sînt. aceia oaze cu font irgrcato= 

nai de una din aceste aste: sau do. emîndouă Li 

dacă unsi sortitori au foot. vefzactarie” Si 

Ia ce ar! consta: intluonţa; muoicoi orupra stie 

e o 
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lulu 11, Filimon ? Intâi trebue să adaug că nu. 
trebue. considerat dânsul. ca un stilist impecabil, 

A pepe tăţi, are. uneori. frase repode expediate, 

însă în totul ne „impresionează prin: ceea „ge de 

mal te oz. a exclus. din scrisul său: mai gles ; nu. 

e un maniac 2, neozogtomelor; Că găsin uneori. mul- 

je. arhai sne; e, drept însă arhaisme” care. sînt, Ia 10- 

cul 107pevocatoare, pentu: ca Bă, descrie epoca. ds- 

18. începuţul ; secolului. al XIX-lea, când Be. preiun- 

gea: încă „Vieaţa, orienţală la. noi gi atunci. era. na- 

tural: ca, să „Xecurgă. în „descrierea stărilor. socia- 

Ismet. ales, cînd, aminteşte funcţiunile,şi deserie 

petrecerile Şi. alte, amănunte. ale vrenei era natu- 

za ca. să, recurgă, la, un. vocabular care, nt se. pare 

astăzi, de, „tot învechit, însă cu. măsura, gi, accentul 

pe, care n'a. ştiut: totdeauna. să-l păstreze. 0doben- 

cu. şi. deaaeea acesta.a făcut arheologie verbală, , 

„care. avea: pentru. dînsul. un deosebit. „prestigiu, 

Filimon; e.foarte. moderat; nu'se. pierde. în nu- 

anţări;de stiliat şi e.cu:atît mat, surprinzătoare,
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această calitate, că cât: şi-a tăcut zultara mai 

zidit singure A urătt: într 'adevăroîntr'un sere za» 

inţeresantpe care a 29 vocat gi Ghica, ie boemiz'a 

care avea. contest, zi ov 14teretwrae Cul tura şi-a 

însuşi i-o de. multe ozt La nt împl : vai. ara: anto- 

âîaact, în tă a. avut, pasiunca cădătostilorgi - mai: 

ales pasttinea pentru. muai că ătuzi da. i 1tereta-: 

ră i într) aderăzcă prin acestea : 2 ajuni. să ue 

, dea romanul . său pe: 1a, patruzeci - şi cea. de, mia 

9: dovadă de mături tate Şi de persozălitat a! * bine: 

etate e Di pa aa 

„In ce priveşte infibenţ & mugicet, pici: trebue” 

-să zecunoagien. că e o armonie san ritm: care mu a... 

„Xe pLesticătarea procei. aut „eosenări 
“gau: ae. 

eruzai. E. o6va, atu resonanţele muasicale,âin pia 

mal care: oma soro cevs âân corbinaţiile de. nato 

ale acaluia, care a auzit multe” con e gi pa UP 

mă dincolo âe prosa Lut, oricât de racliotă, ar fie: 

surprinden cesa ai vagului muzicei sgentri că ză 

ceanta e note care asstinge 2 proză. 0 „acorâut. "d



  

  

va din izseotacbitul muoicei ca se se , adaugă Ia ar- 

monta aioctă de 

"pe. care. i-a deas pet estotuşt ştia ză izddeleze” sntbn- 

DOI 
. 

dc £ musai îzâc o pzoă cu linii „Petovcozozi de , ars. 
4 

hi trotuar ă aau de pictură, Sînt rase tr care: se ve-. 
NI a ! 

de influenta pictureis ai impresia ae cava bine 
+ . 

contrat „ăescantpbine roast cu “amuz te efecte -de 

culori. co e mustealaze to tăeauna ceva mai vag, ce- 

- . - +. 

zii . - - LA - a 

Dacă în sensul - aceata ozeă că , patea' zecunsag-, 
a . 

ie sp propicroa- “fai. muri tnaengtioptă pe care pizi- 
Pi 

MOR & Tăcut-o între Ji teratuză Să pusi că, să uzmă- 

„râm oâtova din paoajale. care. arată ze de: o „parte 
. 

î.prizea Dame tu lui vibrant, incontentătiz, cu cante 

anestea ni it eă ta pensii că dacă intenţia ui a 

| fost pă: dea „o-Sagine + vie a iumet fanăriote, ta- - 

tuşi ș dînsul a £ căutat nu transforme-—Gun 2 să- 

“cufăr exenpin,ZSă0t Ronînul = în pamflet pornirea | 

Zu împotriva câtotăţei dela seârgttul ș6colulus 

„al. XIII dea o sitter orteît ar ZI deteatat ze mută 

n Se] 

taţie cp totii re (tos pasajul. care încheie 'BCrie
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soarea plină de cruzime pe care o  aâresează cto-! 

| coilozenu are 'nimie supăzător şi nu impresionează 

neplăcut prin frasa bine tătatăscu 1zbuoniri care 

uneori evocă musica: 
ai 

Vouă dar, străluciți luceateri al viţitlorsca-: 

zi aţi mâncat starea stăpînilor voştri şi v'aţi 

ridicat pe ruinele. acelora ce. nu.v!'au' tăsat! Bă mu- 
ziţi în. mizerie; vouă,cari sunteţi putrejunea Şi, 
mucegaiul ce sapă:din.temelii gi. răstoarnă împară-. 

viile şi domiile; vouă,cari aţi furat cu sfanţul 
in funoţiunile. cele mici gi.cu miile.de galbeni. 

gin cele mari,iar acum cînd vt'aţi cumpărat moşii 
şi palate. stropit. cu. noroi. pe făcătorii, vogtri de. 

: bine,vouă şi numai vouă âedic această slabă şi ne-: 

' “însemnată scriere, Citiţi- o.cu băgare. de. seamă , dom= 

mii mei, gt. oricîte hoţii îmi vor fi scăpat din 

vedere, înennaţi-le., pe un catastih şi ni 1e.trini- 

„teţisca: să le adaog ia a doua , ediţiunee 

Dope tt Pee 

"Veâoţi ce!  nuanţat şi deiteat Stilisatycă o g- 

pigramă “artistică, acest pasaj fina âin. sozisoai 

rea ui “vehenentă totuşi pe care o vrimetea acelo- N 

ra pe care vrea să-i pupă în lumină, | | 

o “staţi că în. musica 1ui Donizetti „posain, stâr- ” 

şitui mpi estonează sgomotoa, Mei parcă se "poate 

| spune, că Filimon a căutat. să impresioneze ca înc: 
Îi
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trio încheiere de operă, însă, toiugi „vedeţi că nu 

e,de fapt romantic cum ne-am ti aşteptati E omul 

care îşi năsoară “mi jloacele,nu pentru că ar îi fost 

reduse: din punât de vedere Literarsci pentru că a- | 

vea întrtedevăr,simţul bine accentuat al nuanţări- 

lor în descrierile de situaţii, 

| Dacă ne. ginătm la Costache, Negruzzi pan zelovat, 

în ceea ce priveşte nuvela istozicășcă. e un inova- 

"tor zenarcabil prin: însuşirile ligi în sorieri- 

_1e şi în impresiuniie pe care. le-a. publicat aduce. 

| întetoăevăr un spirit de: analiză pethologicăi fa 

semna mizt aceasta pe la 1840, dar relativ costaete 

Negruzzi a rămas nai departe acelaşi. | 

| Nicolae Filimon: apare ca pathologpun foarte 

adînă cunoscător al sufletelor ai aceasta se vede 

„din exoyraiile lui pentru, că foarte. bine caroate= 

ri scază unele lucruri pe cae le-a Văzut, sufletul 

oanenizoz pe. care i-a înttinit şi aceasta a ap1î- 

„cat- -0 elor dela noi. A avut zostbili tatea, să-gi 

pezteayionezo „această îngugize în acele. “căzvozie 

LI a - n. iu



„398 

pa unse lasa tăcut în streinătate. 

- «uă cum descrie De ciocoii,după ce le-a adre= 

da, căile dela sfîrgitul seri sorei: 
og 0 CEL Ş 

:- Ctocoiul sau puiul. de :ctocoi;ajuns on de atata 

28 degbibeşte de omul onest prin. mai multe fapta; 

dar mi cu geamă priri purtarea. sa,El nu Be pronun- 

4ă definitiYt pentru nici o doctrină politică nu se 

fane câept: eredinotos al. pici unui parțiâ-nu dog- 

să că are apiritul. drept şi nepărtinitorsoi. ca să 

'noată tzploata.-de căâată toate doctrinele -şi parti- 

dele în Zolosut său - NN 

- Amorul de patriejlibertateasegali tatea 4 .de- : 

votanentul sunt: vorbele sacramentale..ale . cibcoiu= 

dut,pă' care le ro steşte prin adunări publice gi prt- 

_vatei dăr aceste virtuţi cetăjeneşti de care: fave 

atita pompăstm. sunt decât-trepete scăret po. care 

_voagte a se, sui la putere şi uneori. cînd ele. nu. 

Sâ ziă deajungsel.-aleargă. la străini. şi, primeşte do 

la dânşii posturi în ţara Sâ! ee E 

„Aduna la gradul de mărire,pentru: care a comis 

toata mizatiilesa suferit toate umilinţele şi a 

aeciana5, fără de a le simţi toată, virtuțile. din lu- 

me,0tagoiul: îşi; ridică masca ipocriztei dela ochi. 

gi ap stată lui î în mizerabila şi uricioasa nudi- 

- tate a Bufletului său celui mice a 

Mae se E
 

P,9e. 

- Mat Anconteotabil că expresiile sînt mei-tari 

” însă totuşi enu. e ceva care vă ne supere; nu -e: vul- 

shritato,cu atît mai puţin trivialitate în între- 

wuinazeb termenilor, Izbucnirea naturală pe ca=.
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„ze nu. o.putea stăpâni pentru că într'adevărsori- 

câtă moderație ar fi căutat să pună în  desertai 

rea acelora pe. care î-a ales „nu a lănat de o par= 

te tabloul de uribză pe. care ținea să-l Dună. în 

anti tesă cu. ceea ce. dozia. să fie. a1tă vicaţă. Ca». 

„ze se începea la noa 

Spuneam. că în. descrierile, de: situaţii, de, mo. 

2 mente' psihologice, si1imon. arată, tazăgi, apti i- Di 

dint deosebiţe pentru aceatoa,E- o scenă în- "care 

descrie cum fata Banului ca—aă numai! iniţiali 

- e vrăjită de un tînăr erămtiostaro se. afla în 

- 0QaBa tatălui său: ' 
/ 

Tnât, Q' zi,pe cîna se. afla. ea. în  chioge: Gu te 
meile.sale,o mică suflare de vînt risipi vreo: cî= 
teva hârtii ae. ale . lui. Gheorghe; Maria. se: Yepezi |, 

"să-de' adune,dar mîna ei se opri fără voie pe! o 
“hirtie ae: Veneţia cu mărginile poleite;pe Care e- 

- rau scrise versurile „acestea: . 

sus! pe cer;pint. înalte. stelei E 
Câmpu-i plin. de. floriceleş - 
Dar nici una dintre ele  -. 
Nu-i ca chipul putcii sere. 

„ Moziayeiţinău-1e, se simţi izonsportată ae Du=-: 
ai e şi strângîna hîrtiao' "băgă în: buzunarul. fer 
monelii După e citeva ore, râniind singurăjea. reci
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ae mai- multe ori acele versuri şi îşi plăzmui o 

mulțime de închipuiri frumoaseşâ căror concluzi- 

une fu convingerea temeinică că versurile  8râu 

scrise pentru dînsa şi că Ghsozghe o iubeşte.Sin- 

aura ideie ce o turbura era că.nu se credea . aşa. 

G+; frumoasă precun o descrisese Gheorghe în ver- 

gurile ' sale, Modestia ei nu-i permitea să creadă 

că este nai frupoasă decît stelele cerului şi flo- 

xile: pământului; cu toate acesteayamorul. propriu 

| gi cochetăriaaceste viciuri cele posedă pînă la 

ocrecare grad: chiar femeile cele nai oneate făcu 

pe noua noastră Ero,să-şi îndrepteze paşii spre 

oglinaă unde după ce schimbă de mai. mul te ..0ri: 

vegtmintele şi Be privi îhtrtînsa aîmbind şi ges- 

ticulînâ ae. cetrage plină de speranţă: că poate fi 

iubită de frumosul ei Leandrue - | 

_ compazaţia elementară. cu "gtelele cerului gt 

fioriae pămîntului” e vine plasată atol pentru că 

-aă ceva din candoarea iceatei tinere; € ceva s.În- 

dontestabiil atmpiatcare, însă face o vună impre- 

n. „ioohtăr încheierea aceasta: Lermăzuse bine P9- 

izivită şi /dostgur,pasadul arată măestrie în. Fe- 

darea unor momente :şi în acelaşi timp.6 pătrande- 

re sufletească;ce înseamnă „un progres în 15 tera- 

mara noastră. 

"e oaxprinde, de multe ori: că putem găsi. ase- . 

„ . 

“menea 'trage' pei la 1850,cînd: şi mat mîrziusEminea-
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cusde exermplu; în prosa ut, are de mul te ori „ase, 

peri tăţi care sînt eupărătoare;. tot astifei Moni: 

ţă„Delavsangea- care - au. stilul mat evoluat: au: mea 

. IA 

a Nicolae Filimon cu toate acăderile. pe, cate 16 

aratăsa avut această stăpânire « a formei „care, : ne: 

ntză pentru: vremea aceea, - -. 

A mai: gi un" pasaj în. care. se: e desozie ceva! 

din vieaţa din, taecut şi mai alea. cum: [i 'petzeosa 

pe, atunci, oare cu tot vocabularul. arhăte, ne dă po-. 

aibiittatea s să vedem cum 1-a nodorat il tone a 

ce o arititesă întzo vieaţa « de. vară i Larnă ia Zu 
3 

cp. Pa 
?. Pe 

i $ i i - - 

Aga “trecea vizpul în. sărbătorile erai; dar 
" oînd venea epoca cea monotonă a iernat,. toţi: “ao 
câşti ' oameni stau închişi prin case gi: serile cs-: 
le lungi le petreceau. în tăcere; abia dacă. 'uneo 
ori se 'adunau.mai mulți la un loc spre-a povesti - 
'cele ce se întîmplau în cercul .restrâîns: al. mâha= 
lalei pau spre a juca între, ei SenţinBonariaşul 

şi Curelugae 
Atunci însă,ca gi âcumyboerti Bi. oamenii cei 

cu averi mari se deoaibeau foarte mult de: „popor, 
în'petrecezrile. lore: 

Boerii se pl tzibau în calezti it butoi. cu. ar-., 
“durile poleite. spre a.5e. deosebi, de. neguţătozi.20- 

t.
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aul Mogoşoatei şi al fizaului de afară erzu cele 

de căpetenie preumblări ale bolterilor.Yesele şi 

petrecerile lor se Păceau în: fanilti mai multe a- 

___-aunate la un locș. rar se întîmpla să piînînce - £2 

Va grăââniş dar şi'atunct: preferau -grăâina lut 

Scuza, via Brîncoveanului din dealul -Spiret şi gră- 
u- 

dina lui Belu de lîngă Văcăreşti,spre a nu da pri- 

lej norodului a “surprinde vreo necuviinţă a: lor 

şi.a li sa pierde printr'accasta prestigiul. i 

Boerii cei vinert,din 'cauza strînselor rela- 

„viuni ce aveau cu fanartoţti. şi alţi venetici de- 

pravaţi „contraotazeră, încă âe-pe atunci.-0o mulţi- 

ma de victuri școntrarii cu totul modului de vie- 

țuire al: boierilor bătrîni, santa niţologicăa lui 

„Betzadea G.Carageayfăcută în forza carului lui A- 

| colon. şi “cei şase;cerbi: ce o trăgesu; contâsul că 

- de postav albyblănit cu sanur. de Woskai hangerul. 

cel gemănat:cu brilianturi şi gugiunanul.: de Baiur 

cu: fundul alb al acestut frumos Principe, pre cun 

„9% dochiile cele nepreţuite,galurule și feregole” 

de Pomniţei Ralu, întorsese atît ae mult capul Ju- 

nilox boieri şi 'cocoane, încît de'multe : 053. -via-. 
DT 

„ deau”maşti de mare-preţ ca să imiteze luxul şi atră- 

lucirea. acestor Principi. risipitori. Răul poate 

că ar ?1'fost nai ate;dacă star fi. oprit -aciţ dar 

si aţa scandaloasă si depravaţiunea luînd propor= 

4ii mari infeotară gi- demoraltzară pînă: dă un ma- . 

1.7. grad-societatea! întreagă. . 

p1%0 Eat voate felole”acesteayjocul de cărţi fu &- 

cela care răspînăi mat :mult demoralisarea; el să- . 

zăcea pe botesi gi funoţionari,şi=i îndemna la. 

-. „hrăpirifde_tot felul, DR N 

E “Unul :din et mai mari: dosfrînaţi şi risipi- 

„dori din acei timpi era, Postelnicul Andronache : 

'muzluoş 61 fura ca un tâlhar de coâru şi cheltu- 

-- Ta Ga un nebun,Mesele .cele mai strălucite, setate- 

de 'gele mai atrăgătoare; jocurile de. cărţi. : cele: 
aq pd vu 

mat dăzăpănitoare,care” făceau: să treacă -dintr'o . 

„pungă 'într'alta averea săraciloratoate acestea în 
“cisă îa dînsul pe pătreceaui ..  -- “p,120 

4.
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_B o exprimare abilă,nu la prina întîmplare. - 

“Eo deaetiere. care are valoarea eisprin. faptul . Sp 

că nu se pierde: în amănunte obositoare„Cînă e. | 

- vorba de a evoca trecutul sînt. puţini care gtiu să 

păstreze lintta, să păstreze: zocabularul, Şi apoi. 

vedeţi. că nu cade Nicolae Fii tnon. micâ.. în defec-. ., 

tul pe Care: avea, să-a accentueze . “aceata zealis-, 

4%, efectul. dezorierilor care aproape na se, mai 

 atîzgesc. Aminunte- obopitoare,inststenţe ezaepe-, 

ante, nu. găsim: la. PilinonDe, unăe. „putea, în. aza= 

o ră .6e darul lui naturaleă 1 ne.. închipuim că- pilir 

mon ă: ajuns să reali geze asemenea . efecte de. ;PI0-. -. 

să la noi 9. Desigurscă,, âînsul nu.a fost strein 

de. literatura froncesă; pomeneşte: ăe, ADunas, şi, E 

ata: atîta. cât a. scris acestasar trebui, cineva ză. 

urmăreaocă dacă. Sntr'adevăr: a putut ceva. să fie aa 

“derivat. de Pi imon- ca trasare; Apoi. nu-mi, pot. în... 

 sehiput că Balzac nu ar fi fost cititşi poate. cu, 

pasiune de scriitorul muntean, 

0. întrebare aceasta cît. se. poate. de. vagă» . e i
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dacă nu a “ajuns să cunoască gi pe- Flauberte Une- 

ori: e „ceva din zeslismul lui Flaubert, e'ceva. în 

afară ae “Dănas. In primul râne totuși trebue Bă=l 

ri ajutat. însuşirile ut, - 

Un altul „presupunnă cur spunem, că ax Zi ci- 

i pe DinasgBalzac, chiar pe: Flaubert gi n'ar:; ai 

git să ne dea prosa lui ptltmonsprosă însă care 

 mâtăe | 

i 

„a. rămas fără răsunet pentru că, într! adevăz aCega . 

tus, roman care trebuia să ec ipseaze mul ţe Încer- 

„cărti pînă după 1800,nu 4 sta ast importanţa cuve- 

+ 

4 

Au. fost una care l-au. citit; care i-au recu= 

nogcut meri tul; însă în “generala fost o reservă 

faţă de dînsul şi putem spune că numai în timpul 

4 din. urmă lui Pilimon- i st au recunoscut meritele 

„Iiterare.Atci e- ceva care 1 apropie - cu deosebi- 

i xesfizegtesâe Budai Deleanu. Budai Deleanu cît a 

trăit,a rămas necunoscut, Când a apărut Tieantaăa 

 nimio nu s'a spus de recunoaştere a valorei acea-
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tei opere şi nu se poate spune că n'a fost citi- 

tă, Douăzeci de ani au trecut dela tipărirea Ță- 

gani.adei» fără ca să “asbă această operă răounetul 

pe care îl merită, Ă 

Romanul lui Filimon prea atângea multe sus- 

ceptibilităţi ca meritul lui să fie relevat â6 

cei visaţisşi ne-am explica în felul acesta ce-. 

ea ce ne poate. nira că a rămas o operă isolatăe 

e „n attevmeagieetree



25. V, 19315 

„Am vămt e. program aducea pac a 1 ezară, pen- 

- tru „epoca. dinatnte de 1870, - | i | _ 

Tot. aşa gentia ertosda dela 1870 se. impune. 

să veden ce. iâei veneau odată cu apariţia, revistei, 

fonvozb iri Ijtezerarca oxgen.. al. cexcului, Zunâmaao 

s'a spus deogre această revistă că a adus un Bpi- 

rit mai luminat “de: înţelegere literară, Von vedea 

în. ce măsură a, adus control crizie msi riguros»: 

pentru că se poate, „opune că într! adevâr,Convorbi- 

zile au. fost. a ovi astă ezitică.. | | 

Pe, de altă parte e în ati tuăinea acestei. Xe 

viate cera. care urbreşte. incontestabil zealicăzi- 

de „po: care 1e-a cdusp Şi. emune;o: ai nezeai ţaze “a
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„ tuturor manifestărilor 1Ltexae ae pînă atunci, - 

a curios: cun în Convozizile DĂ, te exere nu 8? a 

„arătat niciodată ce se datorea bunei! “îndrunări Ba. 

„ lteraturei noastre graţie Daciei literaze şă, Ro 

mîniei Literare; riumele- lui Alecu Russo nu: e niet- 

odată, ponenit cu toate că am văzut—se ştie de . 

 ofioine—că. dinaua a dus 5 sanpante împotriva la» | 

tinomanilor, | | | 

- Când apare o: revistă sînt două, ati taina ca 

“ze se se impun. dela sine prin! probitate: ori. conti- 

nui pe: predecesori gi atunci azăţi că natiirăl îi 

însuşeşti: dacă nu în totul, dar în parte ce au 

sczis,sau ai atitudine hotărât opusă sarătâna că 

predecesorii stau depărtat deaă ceea. ce: votau să. 

exprime, . 

o: atitudine ae felul: acesta. â 149514 cu “aosă- 

. „vârgire Convorbiriior literare gi nu. numai a ig- 

  
5 norat, dar. a lăsat de' o. parte ce .. - i aduseseră Da; 

sia Miterază, şi România, literară şi vom. vedea că 2 

  

aceasta âin urnă e poneni tă : în treacăt o singură 

9. Densusiariă,



pg 

aaţă la început, : tăi i Da ai - fe at 

Programăi aceBtei -reviste :î1. putem -vedea,. „În. 

numărul întîi care a apărut .la:1 mart 1867 gi--de.: 

atot puteia ăssprinde ceea ce-e 6senţial::pent?u;'a;, 

putea înţelege ideele revistei dela. Taşit:... i iii | 

4 .! - . .. « a 

: ” dai . - 1 . - i Pi PN 

„„„înfiinţarea unei reviste care să aibă sco= 

pui .. de a reproduce :şi răppînăt-tot.ce intră: în: 
cercul ocupaţiunilor literare şi atiinţifice, de 

a. supune unei. critice „serioase operele..:ce:: apar. 

din orice râmură a ştiinţei; de a da samă despre 

“activitatea şi producerile societăţilor literare; 

în special acelei din Iaşi gi de a.sezrvi cu puncs 
de întîlnire şi înfrățire pentru. autorii:. naţio- 

- nalâe::: Do Te tag a ate 

7 se desprinde din; acest program ceva: Tags în 

cat aa oksitaţă de. ceea se am găsi în” păr 
" cia 11 ierară când hotărâtor Kogălniceanu spunea . 

că. va; proceda a: zevisuizea literatuzei noastre; 

eiegia mai:bine spiritul oritic Aşoât din: da-i | 

 tenţiile:de. acelaşi:fel ale “convorbirilor: di tera- 

ze;Deci „un: program: cît se 'poate de 'neprecisi ins: 

tonţit doar'de control: să manifestărilor Jitezazii 

ze -şi ştiinţizite,âar nu un-6rez- catețicişiiapot! 
Li



ta” Ra ă 

„mBoaă, musicalitatea versului ut Lenoxtine, 

171403 

arătarea precisă ce-i. va doosebi moi. ales de prer 

decezorii lor: literari lipseşte cu. decăvârgize. 

Ax: fi. interesant, ar. fi. mult de sptonit, din, „nume-, 

xele: acestei - evite, dar: nu: voi „putea. insiata. - 

„prea mult. Astfel: în prinul număr al: zeviatei. 'con- 

dusă de Haiorescusohtaz. da pagina, 25 apare. o tra. 
îs et 

duceze din Ienartin, Traducerea; « e: “zăcută:: “de „e 

Scneuttti. Să dăstm atet vorsuzi de. izedua. aces-. 

De- atunci în “1ume zăul oa: . suveraa. dozinează ;- 
„De-atunei.; tot, ce respiră şi tot ce: cugetează . 

S'adapă în venin. 

ce oxizi! sa făcut. omul - să: merite :să; “nască . 
Cîna ţi-a. cerut neantul 'oă!'nvie să. izăonocăi 2 a. i Când viaţa a. priit 2 
Suntem noi o kazardo 2 sl. scoartei „ducărie ?. 

a... La 

au se vode: nici: „cel noi. mic, otozt: de a: reda . 

„Dar să rscen: la Poeata originală coa dintâi 

„care a apărut în. Convorbiri: lAterare,1a- Pagina. 

4l:.e: „semnaţă. de. Hihai Cornea: care a Publicat mule 

„te: „poeit«Dânauz a. 1ăoat apoi 15 tezatuza, a Ba.
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„> vede că a înţeles că nu irebue să continue: a a-= 

" juns cum 'se ştie un avocat de samă în vazul nos- 

tra Poesia originală a ui coznea e intitulată: 

9 Jaczină. Iată două strofe: 

Ar fost în “amg, şi eu. odată ni 

Cu suflet june şi plin de dor; 

""0redeam atuncea că viaţa toată... 

B un vis dulce. de lung” amore 

pe-a vieţii valuri îngelătoare 

_“  Pluteam atuncea neingrijaty 

Pîntce de stânca spăimîntătoare N 

„Wica mea barcă sta. sfărîmat, - 

“za pagina urnă toare. 42 aa tă poesie” “toti de 

No... 

Cosnoat. Jai giza sobei i E e 

. gândeam la. tine,dar Zocutn  atză i 

'Bată ,plesnegte des. scînteind  - 

cânte -afară . dureros latrăs Sa 

„Ploaea în. geax amuri bate genîna. a 

„Driotă iubit ză d'amor ferice 
Scumpa mea urbză de. ce-ai venita 

De-a ta privire 'Gonsolatrice - 

Act n! am nevoe; sunt fericite, 

veaeţi, 9 impresie în desacoră cu ceea ce spu- 
s 

neau: cet dela: convorbiri. at orare Dar nai e. un 

une care apare și în: imizitâzile D- lui: Iecob. je- 
x 

- EI
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gruzzi unii dintre primii colaboratori în poesi- 

eyanume Capşa. Se presintă sinpatic în mintirile | 

D-lui Iacob Nogruzit,; înă iată pe „găsim le pegt- - 

- na'898 în poesta pe. un =. 

“Intr! o zi fără de soareş:: 
_Me=am găsit în Grumul meu. | 
_“De-atunci: pîcla-i şi mat maree e» 

„Dute dar | “cu Dumnezeu. : 

Un alt: munopadestă nat cunoscut Şi bine “pre- 

at tot vinpul în cercul Juntizei se Bodrăzescie 

“L-am cunoscut şi cu; avea însuşirile lui ea călt . 

însă se o cultură masivă greoaie ds. dincolo de. ur 

Carpaţi : Avea tinteniturii să. derive: Filosofia - 

poesie. însă. nt avea . absolut, de 106 pimţul tormei 

şi deaceca ontar în : prima degină Şi. dînsul a pu= 

| blicat un amestec de pxosă şi, versuri, ceva din. 

literatura, cara 4. se părea ui că poate | să pu E 

“năaDin vers urle. caze sînt tzecurate arta prosa 

sasăesprinden,de: exemplui 

St 'cereasca“st privire! 
„Si-0 distatăn bulbucire,.. 

Pa
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ă ua departe: 

 Agat: omul ne-odihniţ 
Ca izvorul ne-adormit, - i 

Forme din forme veşnic formează i. -::.. 
In care singur se oglindează, - a 

Vine apoi poetul gezănesou' care a. avut in- 

contestabil.” cva. de. fanteste aimpaticăsarnonii 

pe care le-a iudei uzat: Jatoreseu, gesbănescu a 

“ze la egina 124: o “poesia: za-2r rabin, care “înce= 

-:pe- astzels 
Da i 

piu 21 pădurii negie, cu “urdele ctetăe, *-: : 
“Danubie-bătrîne.cu valurile-adînci, 

-..  Reptil 1ichid,gigantic ce stat întinsa 'Jene 
CU capul - tău. în. mare cu : coada. înțre, stânci, 

E ceva de patriotism i rău înţoiea, et ia 

“Ne întrebăm: cum au , putut ză apară: ademenea 

1 DI i . ri III 

“Versuri: în Gonsorbiri literare 7 | 
- 

ea > 

ia Un “mine care î s6 înttlneşte şi ci în zovista 

“dune şi care. dealiminteri are un ice stimat - 

ia literatura noastră zau 7 rămas dela dânsui “ao- 

LE: uă poosii de tinut în gană==toţugiope srm5. per. 

„aielatua as acela ai luai OeţeanueE surprinzător că 

!



Li A 4: 3 . a Szesi , - 
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2. stau dat doc. În Convorbiri literare vernuri= . | 

- lor-din poesia cu: intenţii. soctalei. dn colibă. 

“Tată cîtevă versuri 

In funâui câretei învălitătn' gal, SEE 
O.nobilă damă. venea-dela bal... i: 

„„Armăsarii negri ce ca smeti= -alerg- 
"Se: opresc. atodată, şi -din. loc nu mergi: i: 

„ La razele „unei eată se zărea . . “ 
ra Un: copt1. în. faşă 'ce-abea: mai . gemea,....:. 

„Dat nobila damă un semn a făcut i 
n Si-pe altă-parte. caret!a. trecut,. 

lăsînd în ninsoare bietul prunouşore: 
„ "Pot pe-acolo trece. Şi. un munci tor; aaa 

Invelit în sdrenţe, tremurând de frig 
Iuinâu-și dejunul compus. Gun cereti, - 

Sa î Să i. Bla 

   a II - pa Pi Da N ri . .. .. - 
pe Pf 3 EA 

„Veţi. zicei vide. e  poeaia. adevărată. din. con= 

vorbizi, literere 2 au se vede şi totuşi, ozttiiăa 

dela început a voit să se, arate aprigă. 

N pe exonpiu, ete Carp a. sorts: În nunăizul as- 

la 15 noembrie "1667 o eztteă 4 despre Băe san: LT 
ses Do ah 

Yidra a ui Hasdeu; Hu puten spune că - pieap du 

- asăou. avea însuşiri extraozăinae, însă ca încez=. 

„care. azanatiă pe: -Yrenca: aocea—și astăzi figurea-" 

i în. zepertoziunu putea. să, fie tratată otel, 
„ 

ei 

za. 
Tia sa 

A aa ară sait . Fa A pi 

Lă . TI o a.
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zetire Carp spunea că e o simplă “ezucubraţiuno€ . | 

“91 „asenenea aprobaţtune. dovedeşte nu o lipsăsei 

0 corupţiune de guste e .8 ".Aga. se exprima . Petre 

Carp despre piesa lui Hasdeu, . [ 

_ | ai mult—ăealtnintezi deapre critica lui Ma- 

Lozescu mă "voi ocupa în ultima 1ecţiune—dar să. 

3 amintesc că tot aşa cu atrăşntete se vozbea . dea 

| spre rolul criticoi gi tocmai „În Convorbiri ji te- 

 zaresvol. 1 301, pasozeacu spunea: 

Noi . suntâri cet. ast atât: a “sani tecă pentru “mul” 
| te din producţiuniie: literare. ale Românilor tăce-. . 

" rea absolută es te încă” "sentinţa cea mai bliînaă ce.. 
o merită, | A . 

Dăr. în aegătură tocmai: cu.  începutuztne csnsar- 

iztăo literare, să. nu uită cur tot Hatoreacu se. 

  

oxprimă ceva mai târziu la: doi, trei. ani,pe Ia: B65, Bi 

în Ounorizi.volenioe: a Ea 

In ntjlocul unei tenăcnţe a. spiritului critic, precum am văzut-o din exemplele: citate; câţiva ni | „Seriitori: stau întîlnit în credinţa,că. pentru ..0-=. noarea bunului. simţ şi în interesul tinerimei. noas- “tre ar si „timp a. se restabili. „odată măsura lucruri
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« 

dop şi de acea la înfiinţarea: Convorbirilor 14- 
„Literare s'au încercat  fic prin explicări teore- 
tice,fie prin schiţe humoristice a răspînai o.du-. 

[A 

A  Observări. polemice,p.129, 

“Prin urmarevedeţi că nu e vorba-—gi: vom ve- 

dea că mai departe Dl Hegruzzi apune acest 1u- 
PI 

"eru—nu e.vorba ds'.0 recunoaştere,do:0 iniţiere 

înceată. aiorescu spune. că. au: apărut :Gonvozbir - 

is convinse: că trebue dela început Să aducăto ju 

decare mal serioasă;a literaturei noastrengi 'mat . 

„+ 0 primă gregală,de care trâbue astăzi. ferită 
tinerimea noastrăseste încurajarea blîndă a medi- 

„oerităţilor,Cea mat! rea poeste,prosa.cea mai lîp- - 
sită de idei1,discursul cel. mai, de. pe.deasupra; ==. 

„toate sunt primite cu laudă, sau cel puţin cu' în- 
„dulgenţă sub 'cuvânt.că "tot. date ceva! gi. că are: 

să devie mai bine. Aga zicem de 50 de -ani. gi 'încu- „ rajăm la oameni nechienaţi 'şi. nealegi , Domnul ::X. 
e. proclamat poet mare, Domnul .Y jurnalist eminent, 

_ Domnul. Z bărbat de stat european,şi zezultatul'es- 
te.că de atunei încoace mergen tot mai răuscă po= 
esia.a dispărut din societate, tii 

|n % în contra direcţiei. dă astăzi,p153...
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Sînten 1a 1870: era poesia pe oaze E) realina= 

= Bo orizere mezanăzescu, Mecsapari și întrucitva 

“Bolintineanu, 
s> 

; Cum aispăruse poceia că ce aduceau doro at 

“ziie Jiterare 2 a | mi i 

Zn i : pace 

si o ultiză "relevare | în. sensul acesta. e “vâna 

ai 

păi, 
: II pi atu 

“uatorescu | spunei nsingira revistă. critică” ce. a a-. 
piu 

“zuza “Români a,onsorbirde literare, si 
e 

| za programul dela 2 nazt 1667, iomânta, ie 

îi PNI i 
Dama ia 

Dată e emintită doai “atâta ea: “sozaai. Acolo “se 

î 

Pai 

< i 

spune că revistă avea să apară în toimatul Boni- 
ad a 

ntei Aiterare: atât. „Apoi afirmarea că n! a exts- 
et as 

„tat. aţă zeyistă critică în âtază ae Qonvozbizi- 

a va. a i pe 

ie 1itezare,incontestabia « că arată o.. exagerare. 
m? 

ron: 

“să urmărim din Amintirile toazte. inceze, de. mai 

Ea e . In min 

“te ori pe care ae- -a dat » Tacob Neczuzai - ' acun 
e 

îi câtiva ant, ce se acaprinăe | cu privire 18 începu- 

“urile revistei dela Iaşi. Intâi- Di Zacob egruzzi 

„Spune: că. îndinte ca să. apară. zeviatapvra-o-: ăi 

” „Vai tinest=gatru; cinci —se' înt xuneau: gi fără iiea



  
“puri da cu ” toperousttini: mai întâzatate; »- 
sii 

! « | DESIRE, Ii PE . e o Pa Pi cre si 

aaa, 

„să se gîndească hotărâtor la apariţia unei perie 

 oatcosînt schimbau părerile ai. începuse să redae- sită 

“teze - un fel de: antologie în care să dea. mnoaica 

. ii teraturei noastre „ai nai ades fn. poesto,. după - 

controlul pe care aveau să-l aplice în ce. priveg- 

„te. sorterile pină Ia 1870. Această antoioaie a Te- -: 

vistei de mat târziu n'a apărut însă Maiorescu & 

“utili oat-o,a. ales ain schimburile de impresii, de- = 

la întrunirile anterioare cazoz. dela: “duniniea [i 

„de-a pubiicat-=ne von ecupa rândul vittor=în ze 

aia zonină caze,de Santos o antoioate “ta afară 
de. ati rmărtle de. doctrină, ae re i Pizza 

Să 
az 

  

D i 
si . 

câmă se ticeasprin urmare, trtagal ta pooată. 

noăstiă ata mărturisi zile D- aut: Tatob Wegruzzi,ve- - 

den vre-o "două tei Juozuri semnificative. pentzu 
- ps i 

“optztui e care ai domnit; acolo i” nu 1 nunai: 18. înoe- 
) a tt î- 

, 

“se opune, că: 
A a a] pa fs CEE VI Ti 

E pu . : ph 
. DR ai 

„Poeți. de-- alde 301 tac,itomul anu, Stamati. gi a1- | ui asemănaţi,de ale căror merite literare se fă-, 
„.cuse: mult Svon:. În. public. si în presăsnict: putură 

po.



aobâna+ grata de a introduce o singură bucată în' 

versuri în antologia. noastră; din toti Mureşanu a- 

- via scăpă cunoscuta sa poesie patrio ică. "peşteap- 

tăote Române" ș. Bitad poreclit de. contimporani "Dă= . 

minte al literaturii roiîns” o păţi şi mai rău,Ne- 

ologismele. sale ctuâate proânseră numai. rîsgi chef 

în sootetate.Cntar mult lăudatui său "Sburătorul ' 

fa. respins cu unanini tatea voturilor. . 

amintiri din. "Juninea! gpeă, 23 - 82... 

vedeţi că în i optztul ozitie ela:  onsozbizi, 

ata fost totăeaunala înălţtinealat multi 
II 

| mot: aşa se întîmplă cu Grigore. Mexanărescu. 

Vesti ta "Umbra lui Mircea! fu găsită bună numai: 

până. Ja junătete,ila? partea a doua. rea Şi. Lipa 

tă de inspiraţie, | 

, 
P.83. 

Uibra, int Mi zcea. mici în ate poestismu 1ipeesc 

eraşeliie, desigur greşeli de. 7Ltm, inepisoţis zu tot= 

“deauna. ousţinutăscînă şt când 1 încezizi ; da poesi- 
: r 

vu: 

a lui Grigore. Hiexzanâresci s8 pie tzecată pr zu a 

„cast, 31 9tem de critică pedagonică pedantă 2 

st cu atât mat: mult, cu cit e isbitor contzas- 

a între ceea ce: au! publicat; Convozbsriie i 1 terar



apreoterilor faţă ae alţii, Dar mai le 0 mătnai si 

3 domni. t atunci în întrunirea noastră, 

 taztoire [ 

re la început „ca pocsi e în .cpecial gi -striantola 

vo. 

re semnificativă în Anintiride D-lui Negruzzi: Bo 
BI . , - | pa e eeitmetiitaind - 

nume ne povesteşte cun într! zi: pri imegte. un" nză- 

văgear să se întîlnească cu Pogoza eodoz Rosetti, 

 Saioreseusperitru că Petre Cap avea să, citească o 

vraăucere din N acubeth: 

- a. Na 
; 

Traducerea e. fost. găsită Sană gi plăcea 1a-toii. 

se făcură cîteva obseryaţî i; nai mult. de "dstăltua 

şi eu m'am întors acasă foarte mulţumit de acea 

serată: Miterară Sal tîrziu,ce | cîte ori: am zaoitit 

acea. tracucere;n! am mirat de lipsa de oritică ce 

pal, 

_veacţi,, ce  4xebue mai mat decât asemenea mă re 

"Deci. să 3e rect! Zice Şi acest capi toi: din 1g-: 

toria 1stezaturei noastră: să se recunoască. Qon- 

jorbirilor! literare ceea ce. nu, se poate contestas 

dacă să nu credea că cela început au. fost bine oztan- 

tate de o orttică gi aveau âreptul să pelvească - 

dela, înăiţine proaucțtunile celelalte. Si zără ca, 

!



  

„ala 

să fozţez notajtotuşi parcă literatura,poesniile ... 

care au apăzut după cum am văzut în primul Nu» 

măr nu stau mult departe se acelea pe care le- a. 

publicaţ! Gheorghe Bariț în Foaia, zentzu, inte, 

„din care am citat câteva,. 

Deci „prima impresia cînă această revistă a 

apărute că avea unele intenții. să pregătească 

ceva; în cercul ei; însă erau: multe dosorientări, 

tenalinţe- cragerate, Bra a ceva care: avea să. se: ax. 

fire: mai târziu şi nu - Tătotăezuna-cu- deplină: per , 

Bpicacitate,: =... 

  

€ aeeae renta € 
N - . e - , î ae îi - 

» pe e -. - 
, , , - 4 4 4 

Is 3 aa . Pa 4 ia îi 
- . ' 

7 pă - în >. . « p 

. ș- 
m. 

* 

. 4 

Pi - “. . 
, ph 

- : .. - pa . îs , 3 az. î Hă 
m Ta 2 

” Pe 

r 3 sat O



  

ma a zi 1:29 îi V;1931.., 

a ace pia eva ij. 7937 | 

ae e a o... 

- Câna” trecem la ezitica lui: liaiorescuj trebue! 

| destgur: să zecutioagtem: că-ea: aduce: preocupări CI 

de:câre! alţii au rărias departe gt: mai: dloş. Stă 

ruinţa de a 'presenta, întrun: Siatem,unele ssaeu. 

estetice, 

_Teozitle 1ui ialorescu,cuni se ştiespleacă de- a 

„la filosofiajestetica germană i se. concentrează 

“împrejurul ideei că frumosul e exprimarea. idecloz 

sub Zormă sensibiaă;De aci: dânsul: a. formulat. di-! 

| ferite: păreri azirmative! sau: megative; spunînd :, 

acesta. e catettcul, dincolo vine. neesteticul,, i 

| “Critica 14terazăyca ortoc criticășnu poate 

să se di spenseze de formulări „nu aşa de catego-
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zice, Cînă. acum vre-o zece ani am făcut un curs. 

asupra evoluţiei spiritului 'erttic latin, spuneam 

că,ae faptycriiica en putea-o defini: recunoaşte- 

rea, vieţei agă cum. se manifestă în creaţiuni 1i-: 

- 4erare şi artistice.0dată ce înţelegem în felul 

acesta oriticasatunci natural că ea devine mai 

 usceptibilă să Amketeagă cît mat variate - mabi- 

est aţiuniş! la. Haiozescu totul e gablonat; plea- pi
 

că prin. deducţii. aela ceva care 4 s! a. părut „că 

ovate să fie “Între "adevăr châLa soteticei şi re- 

„data erodat, a. aplicat Tormări care deztă de a- 

sosi Apoi” „trebue. să relevăzi rigtâitatea. care meir- 

| „ge. alături cu inconsecvențe„0înă, e" cânevas. prin 

„urnarey fixat într!0, “foxmulă gi. cîna această. for- 

mulă nu. se, mai poate aplica în anunite: caguziza-, 

unei; urmează . dela sine .că adoptarea et: duce la 

contzăzicert, și von zelăva tocmai o. contzăzice- 

ze foarte. semiificativă a. lui Matoresoui în: aott-- 

„Vitatea lui de. Sti | 

Ca să. vecunoaşten. ezitica, 11 aiozescu tze-
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bue să pletăr dela acea cărticică sivări tă în 1867 

poesia. română-—zumînă, seria dînsul unde a: fixat. 

coiidiţiile: materiale! gi ideală! dPpoeisei. Dînsui a. 

mai scris şi unele polemici în care a atins şt cheati-” 
dh. 

uni ae reformă | a limbei; trebue să. amintim că. Ma 

| iorescu întz'adevăr a. fost: un Dastonat gi, chiar îi 

numai pentru eramaticăsortogrătie, dar chiar recus 

nogtea ceea ce. se. putea înţelege atunci ca. valoare 

-a filologiei... îi Ea i SE 
e C ae ee 

4. Dacă ne. zano:rţăn, cum sbuncam,1a Poăata roni înă, 

în primul vâna, trebue, să etenă. în dizectă 1 

| şe! ale sale în Legătură cu. valoarea poeotei, Astfel, 

între 'un pasaj care. poate să. fie. “semnat. de oricine, 
i 

dânsul spune. că „orige cuvînt trebue să. fie. înţielza. 

“în ceea ce. poate avea catetic sau anti- estoticuCeă, 

nat mare atenţie « 0 meri tă deci alegezea cuvintelor; 
, =. Pi E IESI Î a . ? : 

” Cea: măi mare atenţiune” merită ! în. această pri vinţă „alegerea Cuvintelor; un singur cuvînt comun . 
„este în.stare a ucide: toată. impzesiunea. frumosului, Li aceasta Cu. drept... 
  

E 0 Densusianu; 
via estetică, a 1imbsi zoniiie.Faso,27.
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Cum ere natural „ii laiorescu era foarte rău di s- 

pus înpotriva poeziilor cu  diminative „Deaceea chiar! 

Ia începutul cărticelei sale, spune: 

Astăzi însă am citit atîtea flori şi floricele, 
stele, steluțe, stelişoare! şi filomele: în versurile 
rumîne, încît acum primim aceste cuvinte numai . 

“nişte semne -uscate,obicinuite în vorbire;prin . uz 
_ mare fără nici un resul tat poetic, 

| 9.28. --. 

Sfîrgitul aceste! frase. e caracteristic; atunci 

cînă se vorbeşte âe estetică, mi se pare. că e 0 ex-. 

primare pronaică, Vom găsi întradevăr nota aceasta 

| de multe ori la Maiorescu: „note aplicărei prea di- 

 zecțesounezea în practică â irior. păreri. | | 

| „Ca: să. dăm unele carăaterisări. ale. ui: Mat 0res= 

-“cupsă ne . oprim la pasajul ultin ăi! partea teoreti- 

că a acestei. brogurt, în care dă. un fel. de. bilanţ 

| exegerat asupra 14 veraturei 
o. 

- 

- Majoritatea poeţilor mamână nu. merită numele ce 
gi-l usurpă; âîn producţiunile lor se vede numai.0 
fantesie: seacă de imagini -originale şi o inimă goâ» 
lă. de, simţiri adevărate, şi mai bine ne-ar fi fost 
gi nouă,dacă nici odată nu ar fi luat pana în:mînă. 
şi nu ar fi 1ăţit în public producţiunile lor. ns= 
demne de liîmbagiul. maselor,Căci dacă lipsa. de . ori 
ce literatură este unul dîn semnele de barbarie a 

„popoarelor, 9 literaiură falsă. ŞĂ urîtă, este. cel..afân-



  
„- erumoboanit, +. 

„48 _ 

tă „pas spre degradarea cul țurei începânăe, 
îi "Pe 116- 117 

Maiorescu aici aduce. un rechisi toriu categoric 

asupra literaturei dela 1870: vom veasa dacă avea 

dreptate să fie aşa de eprie cu poeţi mai. bine în-. 

zestzaţi decit acei care aui publicat: în Convorbiri» 

„se explică de unde vine această pasiune . nega! 

tivăsla Metorescu. Intr! adevăryăînsul spune la pa-- 

“gina 84: .- E DR E aa 
o. 

„Dacă este greu” si de multe ori imposibil. a. as nalisa națura positivă a cerinţelor poetice, este - "din contra mai uşor şi mai: sigur a arăta ceea ce. este oprit în poesie;şi aici :estetica praotică îşi - împlineşte ni siunea ei cea nai £nlosi toare, 
„BeBae Să : o ” Dă 1, 7 - c 

0 convingere care Sigur că e | retsă,pentzu „că 

în estetică: prima impunere, e- să fie: relevat, ceea DE 

“ce e al literaturei de frunte. In criticăyca şi în. 

pedagogie,nu' e: atâta nevoe, „să se insiste asupra ră- 

adu cât” să se "pună, în valoare aventaeze binelui, 
= o 

| NR Deşi. în felul acesta: a judecat Waioresou,a: dat rea. -a 
o ai Si 

a totuşi antologia întreagă: a tuturor . grozăviilor ca-
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re s'au publicat, pe la 1860- 16'70 Si e:cu atât nat 

surprinzătoare această atitudine; cu cât atunci 

cînd a fost vorba, să 1audesa avut reticenţe,Se va. 

reproşa totăeâuna lui. Haiorescu că. nu. a scris de- 

spre Eminescusce . era datorș. că. a ajutat, La _pecus 

ndaşterea geniului lui Eminescuse drept Însă. 31- [e 

„ceasta'cu oarecare. mici vecerve. Articolul de czi- 

că. convinsă sdep1snă;punînă tot sufletul ca să; 

„recunoască ce era al lut 2minescusnu 1-a dat Mao 

„'zescu' şi acesta ar «i fost tocmai un pendant; poa | 

trivit Ja; = măzunţişurile de analize poetice care;; 

puteau să. fie reduse 1a un! sfert sau mai puţine. 

! 0 notă! 'care e iarăşi: suiprinzăiţoaze întrucât 
4 

vasdar: o: vom înţelege imeatat; pentu că ne ducea 
- 

constatazea, lâ'care' făceam alusie înainteșe aceca: DE 

câre, se âpsprinăe din părerea exprimată în. mod ho- 

rii în ceea. ce "priveşte exolwăerea din poeute a 

„anuni tor lucruri: ai. în apeotal a. ştiinţei şi 8 pe 

- liticet, Intr! adevărsiată ce: “ spune Maiorescu: 

„„„politica este “un , proăuct exclusiv. “ai zatu= 
nei: logice,poesia este şi. trebue să .fie. un: product



  

| aie 

o dei e că crasareă € diplomatie conturată: desigur; 
po 

42. 

a] fanteziei (editez nici nu are material): una. SE 

„dar exclude pe - cealaltă, Pa 

„ce e mai categoric decât ce spunea, Matorescu,. 

că între poesie. şi politică nu "poate să fie pici . 

o apropiere gi. poesiile patriotice sînt; condamna» . * 

te dela sine șă- fie. trecătoare, să vepresinte. “un 

i gen ezener. Aceasta 'spunea la 1867. In 1906 —prin 

 wmare după: atâţia ant-—cînă a fost vorba de pre- 

în care. se. „vede bine un. contrast, alături de celă- 

“Ge -e arept,patrioti omul ș ca "element de. acţtus 

“ne: - politică nu este materie de, artăsori cîte abâ-'! 

PB. 

“mierea. goestiloz D- lut Goga as. către. Academie, rar 

portul a fost Săcut de. Maiorescu Şi. citez azajua, 

eri stau comis şi se-mai. comit în contra unei re- - 

lent literar. caută să-şi acopere lipsa. prin" provo- 

” carea unor disposiţii, sufleteşti,foarte importan= 

te în alte -priviri,dar nu în cele: eştetice, . 

=: Cu toate: acăstea, patriotismul este! în. inimile. 

„sincereyîn afară de ozpe tendinţă, poli ticăsun 'sim=,. 

: vimînt adevărat şi adînc,şgi. întru cît este astfel, : 

- “poat fi, în. certe. împrejurări, născător de _poesiee 

” "Grâtâce, (ed, Minerva; 1908), I11+p. 255-256... 

 gule' aşa,de. Simple,llai ales cet ce n'au destul ta- | 

- conclustaz! raport favorabil pentru n Goga, Ve= 

a.



„îşi aducea «minte de ceea ce scrisesc î în 1867 gi 

atunci cniz it voia să, salveze sozuţiae. Inaânte 

dînsul nu recunoștea patriotianului posibilitatea 

să fie element valabil estetic; acun, 21 ecunoaş- 

te cu conâiţiaydacă e. sentiment £ S imgorsdar de aşa 

„ceva nu era vorba. în părerile di dela 1867. 

| Gare e explicaţia “acestor. două atitudini abso- 

lut de inconaecvonţă e ale lui Mai0rescu ? Ni e o 

„taină: şi. cu aceasta se cazasteriseăză. cet a. din a 

titudineatăotica' ps care. aidtenătie au  mantfesta-. 

too cei dela, Convorbiri: cîna a. £5at un curent, au 

„oăutateohtar dacă la: încejut ia au arătat ostili ta 

“te,au căutaţ săat deviezeysă-1 înglobeze în acti- - 

Ă vitatea Convorbirilor, în 1905, cînd a poznit, :curon= 

| tul poestei. patriotice cu DI Goaavbuna p prinire ră 

cută se „explică pri faptul că. voia ca, acest cu= 

rent să fie Pus, sub patroriajul Gonvorbizilore. 

  

“Mat: amintim că: pregătiea. ut sub influenţa i- e IE 

10soztet apare foarte des, în exprimarea de. critică 

„1iterazăde. formulă zi catei tce şi an putea „spune a 

că mai ales linia 1ogtcă,: rit dorivăâri ae e silogis 

,
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me răsărea de multe ori din părerile sale. Iată,de. 
7 

exemplu; cum ajunge 'la o conclusie: 

„..conchiden prin inductiune, ceeă ce “afirma=. - 
'sem- a priori; că poesia cea adevărată nu. este  de- 
cît un simţimânt sau o pasiune,manifestate în for- 
mă estetică, | aa, 

Poesia romînă,1867,p.112, 

Aici se vede o stilisare a unui om care "era. . 

disciplinat prin contactul cu'logica.Uneori. sti- 

„ 1md. acesta filosofic ajunge greoi;chiar:antipatic, 

Nu i se poate reproşa, lui Maiorescu că nu-a avut. 

„a :exprimare limpede, însă e de:6. limpezime glaciă- 

lăş.:de multe ori se. vede :ceea ce apăsa ca. înfluen- .': 

vă de: filosofie germană,o stilisare chinuită, Iată. . 

un pasaj: | 

„ Poeâia “în special :trebuc, să ne decline spiri- | 
- tul de la înlănţuirea nexului- causal,să ne : mani- 

festeze idei cu început şi cu finit gi să dee ast- 
„” fel o satisfacţiune. spiritului omenesc,De aceea. Da 

ea este datoare să ne îndrepteze spre simţininţe 
şi pasiuni.Căci togmai pimţimintele şi pasiunile -. 
sunt actele e sine stătătoare în:viaţa omenească; 
ele: au o naştere şi o -terminare pronuntată,au un KE 

„început simţit şi o catastrofă hotărită: gi sunt 
doar objecte presentabile sub forma finită a-sen-:. | 
sibilităgei, on 
e „Poesia romînă1867,p,52. 

„„„ 1 Bun vocabular greoi, tu.



i ” 7 a8a 

Dacă trecem la aplicarea părezilor estetice în 

sezia a de „alegeri - pe. care. 1e- -a făcut în poeptai noas+ 

ză ş şi ajungem: da partea a, - doua a brogure din. a 

, hul 1867 „găsim exemple ae poezie română. pmintese 

că Watore scu a. fost nefericit în. aprecierile ui 

„o înd în. două. rînduri spunea dăspre. Cârlova: - 

Noi credem că: au rămas mectiiţi-—ui migloc Baze 
te sigur pentru: a răninea neimitaţi,.- .:. 

E , „OrtticesT11șpe97, i 

Prin uriare numele zi câslova a fost istzaci= . 

“aa âe. Matozascu și de câcul “gunitiiei ce păsa în, 
- A 

“sent, 2 0 goesic. de un oarecare Emo Georgesctiy' Ta 

„pagina: 130; titi tuLată Meaina eneizăe 

“Dâna: ie: azăti: “tă la tercastră ae 
Cu un.aer gînâitor,.., a 

iu A 8 zic:: Vecina noastră: 
810 sărut - g apoi să, mor! | 

2 

Am visat. un. vis ferice . 
„Noaptea, de: ala=1- tăeri . E 

. - Dumnezeu | păru Şi-mi dice; aa 
„..SVoi.. „să-ţi. dau. ori ae tu ceri, 

“Vei -tu aur, ? Vei. putere 2 
Glorie,coroni, năziri pu 
Din a cerului! ave 

„Din ce vei înpâztăgtri 2 
“ v



  

a “Bd de: roze: m, de: crini, 

„in îi age ru... Cao dalie invoaltăş iu 
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mart 407 rin. soarta voastrăy Da 
Eu te fac nemuritor: | 
„Doamne. zic: vecinda noastră 
5.0. sărut s!'apoi să more 

“Mai e ceva de adăugat “sta spus de atoteaea 

că “î înţeles spizitul zoastei noaatră sobuiares ani 
sii io I-ai 70007 na 

unele Snăoieli. A printi cu entustash selecţia du 
A “ua 

 megeanartii însă un entustatm urbei gi. să “tipresi: 

a că multe Zaptn'a. cunoscut Matorestu Botsla n 

noastră populără.uă mulţunese să otez un singur 
1% i a pă de . 

„pasaj: vorbea de matita poeţilor « ae. a  Angira pune 
. "mo - > i m a . | „ aa Ly _ 

ae flori st, spunea: 

ass dacă a, vorba: să: “compară: ot. cu. Poză. să “he, 
> luăm mai: bine de exemplu: poesiile populare ,ctitar 
“cele. mal de rână;care: toate -au:cel: puţin originar . 
litate în determinarea florilor şi nu. vorbest NU 

pS 
de 

„Poesia romină,p+295 

  

Ea dr: : : FAR zi 3 Păi a : i 

„Gan un exengiu ne. a următoarea strotas 
4 a 3 *. x Ă , , : , | A 

nene e 2 1 Prunză verde năr 'săletu.: 
| ia grădipă!n Cigmigiu .. ... 

si ata - Două; fete, frumugele . .:.:.. pci 
„un Mioa furat ninţile mele: a 
iii rm : Una '0achege- şi naltă ... i ee ir 

Pi im ot alta' blondă -migloote îi vii a 
e Ca o jună: iasonite, sc Sta , 

,
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“Una are ochi de mură 
Care inimile fură, - 

„Alta două viorele 
„ce te scoate din oprele. 

poesia aceasta era. considerată de atorescu 

ca poesta, populară+ Dacă. dânsul ar e avut simţul 

adevăratei poesii populare. dela noi „desigur că mu | 

star i oprit 1a un asemenea „specimen, a 

“Deci, iarăşi e ceva care „arată ingonsecvenţa 

de teoretician şi ap îcator al teoriilor Luta, 
e , - - 

„Dacă, e să facem: o ultimă constatare, această e; 

p ea sennificativă pentru că indirect avem 9 cari: “ 

fixmare la. impresiile ae. felul acesta. In afară de i 

ceea, ge: arm sonatătat în amintirile, D- Ii Iacob de 

erai, în corăapondenţa Yremei mai găsim ceva pri= | 

mitoz la atmosfera care domza” la Cinivorbizile 142 
ae 

țerare, şi anume în corespondenţa ui VeAlecsanâri,. 
Pui afiieaate ia 

| Alecsanări dură insistenţele 1ui Negruzzi primise 

- să colaboreze azi Dorivorbirt, e Ge amintit că. poest= - 
N 

116 lui Alecsanări - “gi: apoi. poesiile: lui Eminescu, -- 

sînt pingurele care. “au afizmăt activitatea poetică 

“a Convozbizitor. Iată: paseze! iata colecţia de scri- 
a 

e.
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sori aie lui Alecsenări publicave de Chendi şi D- 
xa Carcalechi: 

„Vă promit să vă întovărăşesc pe cît îmi va permite slăbirea pasurilor; şi ca o probă de. bu= v 

nă-voinţă vă alătur o.mică poesie romînă, „nu: ru= mînă (aş aori mult-să ştiu pîntru ce Dl Maiorescu, voeşte :să' facă din poporul romîn 'un popor coloraţ;. Yumin. Imi: place a .vrede că D-lui 'nu are de scop a . trata. de Peaux Xouges 'pe. compatrioţii 'D-sale) Con=: Yorbirile literare, e. ,fiinăd sora Romîniei litera. Z£..8i -totodată-avină calităţile necesare unei foi: . ce:ţinteşte a desvolta gustul frumosului si a.dis-, - trage. spiritele din: rătăcirea politicei,sîânt gata - a-vă-da mâna cu toată inima, - i Mae 

* Senvorbirile literare dacă nau vrut să ştie as 
cît, de formatul “Romîniei 1iterare,au trebuit să” i 
ia lecţii dela Vasile Alecsanâri, şi să continue ce 

„sa ce. se afimase' între 1840-1850,Această sorisoa. : 7 
„ze, e dir '1867,prin urmare după imediata ăpariţie 
“4:gonvorbirior,Cealaltă e din'1868: . 

[39 

Dl Maiorescu va face un mare serviciu limbei. . şi literaturei noaatre,combătînd tendinţa 'transil- vană de a le poci sub cuvînt dea le latinisa: 'or- . beşte,şau: mai: bine:zicînă,de a le braşoveni, D-lui -. . 

... Care. este înzestrat cu un spirit analitic şi aju-. .. ; stat” de cunoştinţi -vartate ar. nimeri foarte mult „dacă ar corecta asemenea lucrările literare din Bu-. -., oareşti, care-mi -se par: cam hop_devarie supă” cum 24. ce Rominul, intri ii i



ss “verară şi: pe: de “21 ţă. parte ve dcin. o: strigătoaze ein 

ag ua 

| E un pasaj semnificativ. e am 

să, ne mai referim încă la . un pasaj: 

PDA d 

A areptul de a e plânge. ae Doţinul: concurs 

ce-ţi dă Junimea pentru susţinerea foaiei Conyoi=. 
„pirilor, Penomenu e curios. şi. dem de: observat; Cum? 
o societate românească d Dameni inteligenţi, “Pro 

„Fesori; jurişti; poeţi,etc.,se adună în fiecare. 'săp- 
tămînă, fumează , ia dulceţi, bea ceai. sau.cafea:: GU 

„ Taptescritică - orice product intelectual;cu- stia 
1ă justeţă, adesea. gi totâeauna cu: puţină indulgren- - 
văe eo, şi ce. produce ? Să. examinăn tabla de materii. . 
a anului trecut: cîteva poeşioare de amor, tot:: aa. 
mor şi iar de amor] Cîteva traduceri 'din-. poeţi. 

“ francesi gi. germani « + + cîteva articole de critici 
gi iar critici şi tot. oriticisun. romano. nuvelă o 

Piesă de teatru şi un cîntecel conic, Iată totă ta- 
tă productul unui:an întreg. de mişcare. literarăsE 

| puţin,prea puţin pentru. o societate numeroasă ce. 
“poartă numele de Junimea şi care se. adună 'regulat 
de 52 de ori pe an ca să fumeze,să ia dulceţiy să 

“bea ceai. ,„Unii din membrii Junimei. din Iaşi care. 
au debutat cu entusiasm şi foc,acum s'au condamnat 
la o tăcere comoăă şi par indiferenți de soarta:cb-.:. 
“pilului născut,de biata foaie. a Convorbirilor o... 
“Cât :pentru mine;nu: voi. înceta de a-ţi-de mina: de 
ajutor, , 

P,64 = 65. 

eaeţi acesta e adevărul. cu: privire ia. prima; 
- po - NE 

fasă a Qonverbirilor: n' au. aut cum afirmau: caţe-i. 

"dortosun piogran aşa Timpede cum. a. avut. Dacia 34 E 
ma - 

DEAD 
consecvență întze ceea ce se afirma, teăreticegtă
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şi între ceeă, ce. se arăta 4 în. îpiicarea precepte= 

lor oritice, | 

şi acum încheind capitolul! acesta, în câteva” - 
„2 , 

“cuvinţe! să: amintesc ce reiese din toi cursul ae IN 

“anul acestaytără inststenţezpe care „totuşi mu 

e-aş fi orezut inutile; reducînă la. esenţial,am 

“patut vedea. cura e se' afirmă cu deosebire: estetisa- 

"rea 1imbet „graţie. poestei, Incontestabii că “ală=! 

uri. vedem. și Literatura în prosă, însă primul 100, 

Ei are. poesia, 

Graţie zeglisăztlor poeţilor, limba, noastră 8 

„junee pînă a, 1870; la ceea ce într'adevăr ta schim= 

"bat ou desăvirgire, în interval ae treizeci „patru= : 

ae0f. de ant, aspectul pe care î1 avea: înaintee azot 

să. aocentuăm că în. poesie rolul de frunte îI are 

oroaţiunea 14 ricâ+ Numai poesia lirică e. în măsură 

să, „aducă, asemenea posibilităţi de evoluţiespentu | 

“că urmăreşte mai de aproape” schimbările sufleteştiș. 

„e mai suscepţivilă qe anumite nuanţări.Datorită' pe- 

alisărilor. lirice 1 îmba noastră s6 încadrează . în 

7 

Li
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soma ei definitivă modernă; oricît star ajunge 

la inovaţii chiar revoluţionzre în stilisare nu 

ne putem îndepărta totuşi șdela ceea ce relativ | 

a fixat stilul nostru poetic dela 1820 -1830 şi. 

| mai ales dela 1840 -1870,dela ceea ce e cuceri= 

rea cea mai însemnată şi pe care avea sto aucă . 

mei departe Eminescu, | - 

N



| Acest curs a fost editat 

de 

Alegi EmeVasiliu 

t 

Li tografiaa. Constanţa Dumitrescu 

| Str.Popa Han 6e .. 

 



  

  

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE 

OVID DENSUSIANU 

CALI Esti 
A 

ME ME 
. „_ | 

— INCHEIERE —.: 

—— rr — 

1981-1982 
       



  

- Resumat de Al. Vasiliu 

 Str.Leoniday9e |



  

„16_X1,1931,. 

- 
„N 

Asupra oricărei pecial1 tâţi —dacă nu xă- 

mîne la încetiniri comode —p1anează deseori o 

neîncredere chiar ătn partea, acelora care sînt 

mai aproape de ea; nu mai vorbin de acei care _ 

nu se rzlțumesc cu irprestuni, ci trec doadrep- 

„tul la Judecăşi,. | | 

si filologia se înt Supă să £ia pi viii tă u- 

| neori astfel,după ce a urecut mult departe de 

cesa ce era altădată, o 

| Tradițional stii sa ulii ofieoâată “peste 

umăr la acei care cultivă, în spirit cu actuali- 

,



  

tatea,dialectologia sau fonetica experimenta- 

lă,după cun la rândui lor acegtia din. urnă, 

privesc dela o înălţată indulgență, spre cei 

care au ca specialitate istoria. unei . limbi gi 

convinşi de aceasta, se manifestă uneori în în- 

prejurări care ne surprind: pe la adunări de 

filologi, veden antmost tă care se dau în Vi- 

leag. Acum trei. ani când a fost primul congres 

de lingviati 1a Haga, în surdină într! adevăr, 

au pornit. cîteva săgeți din partea acelora ca: 

re,crezîndu-se mat moâerni,voiau să arate că. 

tradiţtonaliştit sînt prea rămaşi în urmă. Apoi: 

la universitate 3! a întîmplat deseori—la uni- 

“ versităţile streine—să aibă loc schimb de a- 

precteri nu tocmai măgulitoare între acei fi- 

lologi care erau sau se credeau mai moderni şi 

„acei care se ştiau mat curînd în sensul adevă- 

- ratei filologi 1, ocupându-se numai cu istoria: 

"Aimbei.La universitatea noastră din Bucureşti . 

sîriteri scutiţi de asenensa manifestații.



-voluţte estetică a limbei romîne zi. această 

5. 

Colaborarea ştiinţifică e aceea care dă,pe 

“ lîngă “altele,nota superioară unei specialităţi, 

“lupă cum în orice ştiinţă trebue -să existe in- 

continuu recunoaşterea preocupărilor. care se 

impun în fiecare 24.Dintre aceaţe preocupări, . 

de mult am crezut că nu poate să fie lăsată la | 

o parte aceea cu privire la estetica limbei, De 

aceea am inaugurat acum trei ani cursul de e- 

preocupare să nu pară că e o abatere dela stric- 

tul program filologic,Dacă principial sîntem _ 

de acord în această privinţă,rămîne totugt în 

- câteva clipe să agezăn această ramură a filo-. 

logiei în actualitate, 

Limba are mai mult drept să fie cultivată, 

pentru că, asistăm la o anarhisare,o caricatu- 

risare,o bolşevisare a scrisului şi faţă de a- 

“semenea rătăciri,se înţelege dela sine că ni- 

nic nu poate să fie lăsat la o parte,dacă e 

vorba să se dea bune orientări. In plus, trăim



CD —— 

întrto epocă în care snetul are în vieaţa noas- 

> 

tră,în toate contingentele eî,o însemnătate pe 

care cei de alțădată nu o cunoşteau,Astăzi tră- 

îm sub rez Ap). am putea spune—al sunetelor; 

ziaie radtofoniei Şi nu ne miră cu această no9- 

uă îwvrenţie schimbă încetul cu încetul conâtşi- 

ile noastre de vleaţă,lasă urme chiar în felul | 

3 a a e Ş & Ssimii,de a ne manifesta.Ca orics 

invenţie, inooătestavi i „că. poate: să. fie dusă 

mult mai departe; .gi deasemenea se va ajunge 

poate la practici ve care nu le bănuim. 

Si. mă gândege,că. e posibil să-i vină cuiva 

în minte ,aă apli ne raiofonia la universitate 

[d în sensul că un protesor să înlocuiasc că pe tre 

“patru, în momentele acestea de ingentosităţi de 

Îi. 

tot felul, Star putea găsi o soluţie ca dela Bu- 
SS 

cureşti sau dela a1tă universitate, protesozui 

să- şi. comuni ce jecţiunile. prin radio. Dar dacă >. 

âupă cun &punean; o asemenea invenţie schimbă . - 

şi poat e Ya sohimba, peste prevedorele noastre, 3



conătţiile de vieață,are gi unele părți de um= 

bră,pentru că nu exisţă invenţie omenească ca. i 

să nu se înfăţ Lşeze- cu ceea ce poate să “ze 

„ „summum al inteligenţei omului dar în acelaşi 

imp să rămîie cu unele scăderi .Radiofonia — 

şi unii au început să se plîngă împotriva ei! - 

are păcatul că contribue la întărirea unei in- 

suficienţe a vieţei de astăzi, inonfieienţă su- 

1eteaacă.0mul modern & ajuns prea mult—şi mai 

| ales după răzbur aă no multumoaocă. eu aproxi - 

maţii şi de fapt,radtofonta dă âproximaţii: un | 

concert transmis prin radta m poate să fie sim- 

it ca în realitate; e mişcarea 'sălet unăe se 

dă concertul e în sfîrgit toată atmosfera co: 

municativă a ascultătorilor,mişcarea celor din 

orchestră care nu pot să fie transmtae—cel pu-.. 

ţin pentru nonent—prin redtofonte„De aceea 0- 

mul de astăzi s!'a deprins prea mult să se sa- 

tisfacă cu asemenea vagi manifestații; distrac- 
4 

iile sînt gi ele atenuate întri'un fel; impre- i
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atile . “oufleteşti, tarăşi; cul tura ăasenenea; cet 

„da altădată care trăiau- în extrăne “privile- 

taţii gi: paşii rămaşi în ură Spriizegtasat- a- 

veau posibilitatea să cuno âacă; ludrăvile. sub 

__aspeotol e, dor autentice şi” ăn: unele privini e e- 

za mat: ozigenţi» sufletele oh i mai adînc 

"impresionate decît la atâţia aci 'Antăzis care a 

ai îndăi cu inâul genţă cotidtană;cu mulţuniri 

toare uşoare cssufieta de acestea care 3! au. de- 

prins cu. 'o dosare prea continuă de impres4j. . în 

sensul: proximărtaore” 

  

“Sac e onstatări “dela care ori: ne eustra- 
Ea 

poa, Gri” “de” care "rămânem atzeini gi care au în- 
fii 

scimiă tatea “or,chiar penţru ceea ce e al . _spe- 

e 

ctalităţai noastre, 

= 2 neca 9 e 

Dată. .ne kîndim în alt sens,dacă ne. refe-, 

riza ni i a ceva ae tot nousla o invenţie. care 

datează de mul te decenti,la teletonzăe exem- 

Plus impresia şi crea că. nu mă înşel,că te- 

"lefonul a inrivenţat gi va . influenţa fezui de |



  
  

9
 

joxbire. Persoanele care vorbesc mult la tele- 

fon, sn remarcat că dela un oarecare timp îşi 

schimbă intonaţia şi chiar în limba curentă nu 

se nai regăsesc cum vorbiau înainte; e: ceva 

fatal al obignuinţei. St aş putea adhuga mat! 

„desparte: aa auzit Dersoane deprinse mal t cu 

telefonul „pods£4cână gramatica: astfe)., ca să 

nu se confunăe âouăzeci cu nouăzeci, zic dns- 

2ECĂ gi am observa t că acest doizeci a. înce- 

put să se întrebuințeze şi! în afară de vorbi. 

rea teezonică gi dacă toţi care recurg Ja 

ţelefon vor continua astfel,mă întieb dacă 

morfologia puneraluiui nu se va 'schimba. 

Sînt lucruri care se petec sub ochii noş- 

tri, lucruri care uneori s!ar putea evident 

ză nu le. sesisăm, pentru! că ori sînten: prea 

obişnuiţi cu unele inprestisort că nu m,e- 

leger prea mult terazhie celor nai multe âin 

ele, | | 

+ St în legătură tocmai cu ceea cee în:
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venţia aceasta sonoră—să-i zicem-—şi în legă- 

tură cu repercusiunile e41,să nu uităm că dacă 

Ti siceşte sunetele au o anuni tă acţiune, sufle- 
5 

tegte—ai aceasta ne interesează pe noi mai 

„nul t-—au altă acţiune, Acusticii,acei care se 

ocupă cu acustica,au ajuns la constatarea că” 

Gacă într'o sală timp de două luni,cinei sute 

de persoane ar: vorbi încontinuu, energia care 

star desfăşura ntar putea să încălzească nici 

0 Ceaşcă de- ccai.vă putoşi atunot înohipui că 

în gedinţele prelurigi teyae noapte,ale Camerei, 

unde se, vorbeşte atîtaynu sar produce energi- 
” 

e să încălzească măcar un degetar! despre 've- 

sul tate, tspravă, îden. 

Deci. tot ce se petrece sub ochit noştri în 

acest, sens;are o latură fisică şi o latură su- 

fletească, Dacă e să apreciem din punct de vede- 

re fisie,atunci natural că găsim o diminuare a 

_ valorei; Gacă însă judecă din punct Ge vedere 

sufletesc,moral, se schimbă cu totul aprecieri-
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le.Si atunci cână e vorba de 'sunete—de este- 

tica lor—nu trebue să ne gîndin la substratul 

fisic al valorei lor ca: element al naturei,ci | 

ca valoare sufletească,pentru că sonorisarea 

în sens estetic poate că arată o ascendență în 

sensul sufletesc, 

Şi atunci privind sub alt aspect problema 

Bau problemele âe estetică ale îmbei ne dăm 

sama de ceea ce am putea: spune că e relativ 

fre apant în exprinara,lu e vorba ao cînava ca-. 

re nu are cul tură ci ae acei care ar avea po- 

_stbilitatea « să înţeleagă mai ces care e ro 5- 
7 

tul estetic al unui fel. de expii are De stg 

A 

în privinta aceasta sînt de vină Şi mposibi-, 

lităţile. de, cercetări precise, ştiinţifice, In 
4 

legătură cu acesteașcu privire la estetica dia 

bei fransese,DlPaul Valert a ţinut 35 gi Spa 

„părtăgească unele impresii care au „Valoarea 

lor. În volumul din urnă Regards sur 1e _ponâg. 

aotuel, într! un capitol Imrrages de da, Rravet, în
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trei pagini D-sa condensează păreri cu privi- 

re la estetica 1imbei francese Şi spune acolo 

că . grancesa e privilegiată prin faptul că are 

o gamă foarte bogată de vocale, Reproduc chiar 

cuvintele "les voyelles sont nomibreuses - et 

Lira nuances" gi aminteşte astfel că în nu= 

anţe Ge £ deschis gi e închis,pe urmă diftongi 

ca în Seuilne! „palăle: „toinestiep. Ia ceea ce 

priveşte consonanti smul „observă că consoanele 

francese sînt "remarguabl ement adoucies. - 

Ă „Putea să amintească D1 Valery şi legături- 

le între cuvintescu toate „că ar i de urmărit - 

„mai de aproape această” caracteristică a lim- 

bei francese, Acum. cîteva decenii se remarca o 

tendinţă 'qe înlăturare. a legăturilor dintre cu- 

= vintescare totuşi erau recomanăate „pentru ca 

'să nu 20 o îndepărtare dela ce era tradiţio- 

na, Insă incontestabil că Francesul nu se va 

putea dispensa niciodată de aceste legături şi 

"ar trebui un estetician cu mult bun simţ ca să
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- facă un bilanţ al acestei particularităţi e 

limbei francese,care contribue întriun sens 

sau ad. tul la estetica acestei limbi, 

Să vedem acum dacă vre-o cîteva, observaţii 

asupra frumuseţilor. limbei” noastre nu pot să 

se desprindă chiar din ceea ce e relativ. cu- 

vontydin ceea ce nu cere numaiăecit o anâl îsă 

gtiinţifită şi o pregătire deosebită ca meto- 

dă riguroasă, - 

In afară de observaţiile pe care în cursul . 

de. doi ani le-am zăcut cu privire la anuniţi 

sortitori niciodată ntam “insistat asupra aces-. 

tut punct: ce se poate desprinăe ca estetio în 

Intîi să ne gândim la caracterul vocalelor. 

Spre deosebire de limba francesă, gama vocalică 

la noi, are. alt aspecte Intâi vocalele noastre 

Bînt de valoare medie: nici prea deschise,nici 

! , 

prea închi șe—vozbese de pronunţarea generală | 

„nu de.ceea ce oaste ăialectal—şi mai ales cu
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nainte mai curînd spre vocalele închias, De 

acusa pentru un Român „cu toate însugirile pe 

care le are pentru a învăţa limbafrancesă, tre- 

„bue timp pînă să înţeleagă valoarea unui g îu- 

chis sau unui & descHii s ete. pentru că în a- 

„coastă privinţă, incontestabil că nu avem bogă- 

ia din limba francesă pe care o releva şi Ii 

Paul Valery, 

In trecut,cână se ştia că dacă £ se afia. 

“în faţa unei silabe cu aceeaşi vocală,era pro- 

“nunţat..ca sa sau e deschis: se zicea steale ; 

deci pronunţarea noastră avea un plus faţă de 

cea ae astăzi, 

Deoisstatemul vocalice al limbei noastre a- 

zemgi Vorbesc de vocalele tundemental ode s- 

avantajul de a nu presenta nuanţări aşa de de- 

osebite ca în Yrancesă sau în alte limbi. Insă, 

avem altele în plus.Dl Valăry vorbia de dit 
a. - 

vongti din limba francesă şi nunăra „cinci, ga- 

se; noi ne puten mînări cu o listă întreagă şi 
7
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de data aceasta am fixat numărul diftongilor 

şi nu e rău să vi-l presint pentu că sînt lu- 

crururi curente dar care au valoarea lor: a- 

vem aift iongul, at: rai; avem au: laud; ea: cea- 

tă a i o i
r
 

„
.
 

0 IE
 .
.
 5 ei: mereu; ia: iată; oa: 210 are; 

“fier; io: voios; ou: nou; ui: avut „Vedeţi, 

unepreaoce Giftongi,număr pe care nu-l “găsim 

_în Prancesă şi aceasta marchează. bogăţia unei 

1imbi,decă în alte privinţe e mai săracă de- 

cît al tele. 

Raportându- ne Ja consoane,ai.ci aven  con- 

„ soane caracteristice: off uză cum avem 

în plus vocalele ă zi â care imprimă incontes- 

N tabilfan, caracter deosebit limbei noastre. 

„In limba f rancesă , gama consonantică BDu- 

nea Dl Valbrysare” avantajul consoanelor mai 

puţin aspre, însă şi mat puţin variate. 2rance- 

„sa de astăzi, în afară de. nsologismele intro: 
vu 

| duse în urmă;nu are pe S nu are pe 3 nu are 

* ” d Aa v % ” 

pe „In: vechea Limbă, francesă sint cs& Care 

Pi



au evoluat la. 3,j şi atunci s'ar putea spune 

că în această privinţă vechea limbă francesă 

se apropie :e | | . limba noastră şi a 

Italienilor. - . 

Hu e destul si urmărească cineva estetica 

„unoi epoci,ci să se întoarcă spre trecut, pu- 

tină să ducă cercetările foarte departe,cu a- 

tât mai departe cu cît rămîne un vast domeniu: 

"de interpretări estetice, 

“Aplicînd principiul varietăței la i imba 

noastră gi îndreptîndu-ne puţin spre trecut,se 

poate apune! că limba romînă moderră a cîştigat, 

în sensul vartetăţet! şi anume în ceea, ce pri-. 

veşte terminaţ iunile cuvinteloz:- cînd se păs- 

"tra încă -u final incontestabil că limba „ro 

„mînă eră at monotonă, Să ct tăm începutul unui 

psalm aga cum era prin secolul E rr -lea, 

psalmul a | 

In ca ehipă degiră cerbulă. la izvoarulă 
apelor, așa jeluiaşte gufle tulă sieu :cătră 
tine „Zeu. Psaltirea Scheiană,
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Astăzi prin faptul că N Zina nu se mai: 

aude aşa de des la sfârgLtul cuvintelor noas- 

tre; s! a îndepărtat O supără toare monotonte,fi- 

2 Ce weda 
inâcă vechea românească din acest punct Vera 

„de sigur mai monotonă şi. această monotonie e- 

ra. mai evidentă atunci cînd, de. exemplu urmau ' 

ret cuvinte unul âupă altul, cu -u final, De 

„exemplu, începutul psalmului 49: zeulă zetloză. 

Domnului ETătonae! | 

Astăzi: prin dispariţia lui a finala re- 

sutat: o varietate: de consoane care încheie a 

cuvintele, | | | 

"Ami auzit: ae multe ori părerea că limba ro- 

mână sufaze de cîteva sunete  antipatice şi 

Aa printre ele ă,î» $, x Tocnai vocalele î şi. ă 

" căre sînt-aşa de caracteriztice pentru limba 

vonînă , imprimă 'cevă cu totul deosebit 1imbei 

- noastre, Şi apoi de' ce ar fi aşa! de antipati-! 

ce consoanele: 3 ii 4 2 Se spune că prea gue- 

  

Qe Densusianu, ia 

Pyolutia estotică a ] imbei române. Hâso.2,
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| ră a 1imbă moartă ste, Totuşi dacă fireşte nu 

3e sepetă prea dese chiar an 3;£ nu pot să fte 

„ supără toare „Ianim un. exemplu aintr! 6 poeste: pc= 

pulază unde sunetul + se repetă de arre-o cina; 

 gaae ori si chiar în acelaşi cuvînt începător: 

| BăaLgor, aepă irtigor, - | 
Nu» -mî trimit te- -atîta dor 
„Şi pe: lună şi. pe soare, 
„Şi.ps cală,gi pe văcoare," 
 St-pe stele. mărunţele, . . 

i pe sbor de rîndunele,- 
şs pe stoileşşi: pe. lună ș 
Si. pe nori ce vîntu-adună,; 

Gt, bage, "n pace mă lasă: 

Cum 'văd,nu $i-0i fi mireasă, 

N 

Esi veaeţi sunetul acesta. în Şase sorsari fără 

ca să atbă nimic desarmontos, Găsira. ătoi _ceva. 

. cazaetezistie limbei Saci x 

IE Deasemeni nici & „nu e su supăir ză tori rbădi şor 

„Bepărtigoznpei ăn contra na dă 9! armonie spe. 

. eta, _ | | 

_Deci,să. nu ne plecă spre peăante preatlec-. 

Saint de fanteste,cână a vozba de a judeca" es-. 

tetic o. limbă. i - 

1
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Luată în evoluţia e1sa, avut şi în trecut 

realisări estetice anunt te "efecte care zu fost 

înlăturate. Pe urmă comparativ cu alte limbi, 

mai păstrează năi vtânall tatea si estetică, să 

“aplicăn la limba noastră -oeea ce e: aplicabil 

la altele,e un procedeu de Talei ficare a con- . 

atatărilor.Și atunei înţelegen oam ce Bcop îşt, 

are estetica o1,Limba francesă îşi are xesur- 

sele ei proprii | din trecutul altora nu pu-. 

- tem desprinde valori estetice Gena a noastră; - 

| Insă să ni ui tăm că principial o: limbă cu cît 

_evolutază cu: atita, câştigă şi în reali sări es. 

tatice: Limba franoesă ohiax dacă avea farme- 

cu ei: în "secolul al XIi-le - XIII- -10a, totuşi 

„astăzi ca impresie gonerală se poate spune. că 

"e mult superioară esta tioeşte 1imbei vechi. pi 

„rege „acelaşi lucru gi pentru Jintba noastră, 

| Asemenea observați ezea că nu sînt inut 

„aatăţ, după cum nu gînt inuti1ităţi nici acs=. 

lea ce atitea ort' spuse în legătură cu istori-
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a unei Iimoie 

SE totugi,se întîmplă de nui te ori să se 

ir airect 'că filologia cur se înţelege la 

"universitate lasă âe dorit gi mas alee că ne- 

ci. îjeoză unele preocupări. care-ar fi miză dem- 

ne 'de luat în samă. Astfol într!0 „revistă sau. 

“mei curînă într lun buletin, FA: Anei case ae e= 

âttură un profesor de „ccudeci tminteri ant 

student rengrocbil aici—soria că la univera 

"sitate se urmire ze prea multe amănunţit siet 

| mult enigme, filologi ce şi că ar trebui să, se 

“aea mai . multă atenţie gramaticei. | | 

„ "Gramatică, în sensul cum ss face în liceu? 

Dar Ticeul axe datoria lui să se ocupe de gra- 

maică. Dacă le universitate, nu Btar. face 212 

1ologteșatunei unde. nă se facă 2. In Jiceu 2 

„Nu se poate Bă. se înlocuiască un rol cu 

celălalte In. Ii ceu. să se facă gramatică ptate- 

matcă. Inchiputţi vă că. universitatea ax tre 

but: să Sriplineaacă lacunele. lăsaţe de .liceu 

pî.



gi să facen gramatică, nu friologie,penţru că 
e 

gramatica e neglijată în Jiceu 

La ce universitate streină se poate.  adu=:: 

ce reproşul că se face filologie şi nu 'prama= 

tacă. ? Ax rămâne i uimit profesorul universitar 

din Franţa sau din altă tară, dacă 4 8! îr apu-. 

ne că nu se ocupă de „gramatică şi face £ilol0- 

toat dacă suferim aceasta în ce priveşte stu-. 

aiul 1 4ibet! noaâtreșe pentru că întradevăr 

iu sînt ozguni fate programele şt tot ce e al 

1sceului în sensu). bunei învăţătuzi” ae acolo. 

nu ss fac ia universttate. sncureăturili care 

ge fac acolo: - încurcături âe prograndar. “an 

afară de acesteașe lipsa. de.. experienţă care“ 

'contribue la această desoztentare„Dacă cieca- 

re gi- “ar controla impresttlesăr, ata că. din 
; SIT. 

cîte Snvaţă în 1tccuspuţie rămîne. i ar upe- 

„bui peăagogii să înţeleagă pe 1îngă sa $ see 

 însennează această poruhcă, & expertigteloz, să. 

se. înţecagăzeu alte cuvintescă îngrănătizea.
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de- înutilităţi nu e în avantajul învă jământu- 

1u1 secundar,Să ns doseze atunci în sensul. e- 

senţialului,dar nu intră nioi acausta în e-. 

derile programului. ac o a 

„Acum doi ant în cîteva şedinţe ale Inati- 

zu de f1lojogie.,m! am ocupat de progra- 

mul din:1929. Dar acum avem iarăşi un fel.de 

program pi pentru linba romînăyclasa I-a şi e 

IV-a, programul o. redactat nu de un profesor - 

„de limba română. Von vedea poate şi mineralogi. 

al că tuină programe de- limba romînă. | | 

In aceet;progran ge spune pe. 1îngă altele 

că se va căuta să pe predea limba romînă. în- . 

tutun spirit nou gi pe de altă parte o enomi- . 

tate:noe dor face roci tări din balade g pos- 

D15 opioen Parci Dal adele nu sînt tot poesii 

„epice 1! Der printre zi te năzâr Svănti ale pro- 

granului e şt aceea. că. se provăd "Sozi5ori da . 

na gustari” psntru oi aaz. I- ae, Inainte; chiar îi, 

cun cincizeci ,gaaezeci e ant se scria cum nu
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se ma, L „poate serie astăzi „pentru că etilul e. 

pistolar evolutază în aga. fel înest nu mai e 

valabil dela. o epocă 18 alta. 

să. nu se dea; formulare de seri sori, Pieca- 

_re serie cum se pricepescun îi spune suzuetul, 

după împrejurări 

Iată 9: soriscs1tg de negustoi -care' "ar -: 

trebui să zie introdusă & în clasa I-a 

at: notei cinstiţi gi buni priettat, duina- 
lui giuaeţul şi dumalui harminţagul de la'ce-: 

“tate Biatriţei,sănătate şi tot bunul poftin cu- 
“ milorvostre de Ja: milostivul” Dumnedzău. Pri cine 

aceştii scrisori a nostre,întăi ca să. cercăn 
de bune sănătate şi: vi iaţă dumnidorvostre, 

A doa,iar vă poftim păntru cest. negustor, 

anume Avan Baronce,carele este de aici din Bo- 

toşeni:. venindu acolo,la ţara dumilorvostreşi 

- avănâu Gatorti: la neşte. negustori ce. trăcacu 

acolo poftim să aibă dreptate,să 1-se facă pla- 

tă pe zapis ce are.Ce noi încă,ia dreptatascer 

hi pofta âunilorvostre gata. ne vom afla în auj- 

vă, că neplătindu Danii acestui negustor cine 

sta hi Gatorsapoi s!a da gtire Hării Sale lui 

voâă, şi se face zeberală, Că acei negustori su 

voi ai cesce poftia reptate si hie.381  nmilos- 

tivul Dumncdzău să fie cu Guznas702s tră. 

We lorgayScrisori de. negus= 
| tLOTrie 

 P.88,
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Vedeţi ce platitudint,Ce poate dîştiga îîn- 

văţănîntul -Lipbei. române âin, punerea sub ochii 

“elevilor a ungr astfel de scrisori ? în. plus 

sufere limba romînă: şi sufări şi alte obiecte 

din: causa programului rău: alcătuit care. tinde 

să transtorze: 11ceul într'un fel de anexă ah 

crului manual. i a 

Yasceul nu e , zăcut pentru altă destinaţie 
PRI 

” 

. decit „pentru acesa care a fost totdezua: să 

dea carte nu ceea ce se poate da în. practică, 

.Bstetica e un termen relativ recent,de 0-. 

„rigine grecească. Si-a început realisările tea-. 

+ .
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reţice în legătură cu sunetele,cu ceea ce am . 

apus că trobuc să fie din punct de vedere este- 

„tic gi preocuparea filologilor,Deci, se întâl- 

neşte prin etimologie cu filologia gi dacă mer= * 

gem mai departe şi. ax fi să valorificăm', impor- 

tanţa estetică a sunetelor,luăm un gre deagu= 

ora altora: deasupra liniilor şi planurilor, a. 

culorilor, Sunetele, adică musicaype urmă vorbirea 

ogtetică„poestay influenţează + nat a înc suttetua, 

In învățămîntul gecundar nu sta înţeles ce “etec- 

te ar avea 0 basă literară bine condusăsd - “Dază 

artistică: musi ca în primul rână şi mat puţin a 

piotura, Sînt lucruri pe - care nu le înţeleg cei. 

care fac programele de cura secundar, Sînt iu 

cruri care ar trebui ca să devină de  aonentul cui 

rent „pentru că numai înţeleg ând ce e  înrădăcitat - 

în sufletul nostrupputen să ajungea să schimbăr - 

“multe din ale vieţei de fiecare zi gi” să “aăa via: 
<a - 

eţei noantre ceea ce astăzi nu avem: şiscare paz” 

„că mul tă vreme : va rămânea” în insuficienţă şi um” 

brăe
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arin e ee ate 

„: Ne-am ocupat rîndul trecut ae: atrînsele le--. 

“gături care stau între: adevăratele preocupaţi= 

uni. î1lologice şi cele estetice şi retegia de-. 

1a sinapcă stuătul âin punot de vedere estetic 

“vine să se. integreze în mod natural acestor pre- : 

ocupa tuni „aşa încât rămâne bine. fixat că filo- 

logta, astăzi, dacă e să răsptindă exigenţelor ei 

da, untyeraitate, trebue să cuprindă: expuneri 

cu cargter istortosgranatio-istoric, cu stuâtul 

„foneticai. etoa şi alături, tot din punct, de ve 

Gere tatorio,consideraţiuni. de natură oatetică;
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apoi; fireşte, aspectele lingvistice dotualejăta- 

lectologt aygeografia lingvistică, şi în plus fo- 

netica experimentală, 

Dacă iipsegte vreuna din aceste disctpIi- | 

ze tilologice;se ș poate spune că . învăţământul 

untversitazr,âin acest punct ae vedere arătă o 

1acună sensibilă, _ | 

Si cu privire a estetică, dânten âuşi ai - 

departe, încît uten ohtaz să. ne  sătecnăn: oa 

ze n! ar ei necesar ca ai la alte specialităţi, 

să se aucă cercetări: | în acest scop. 7 

Dacă. se stuât ază Fzancesa,ternana sau: o - 
» 

a1tă limbă. streină,aţunet consideraţ iunile es- 

tetice cu privire la' evoluţia £ fiecărei ata a 

ceste 1 1 imbi mi se pare “că nu ar, Esi de1oo isa 

„aocui oz ar avea chiar dazul să ajute para 

ne2 ceea ce se urmăreşte în celelalte, direc- 

“gran: „Da az acesta e un destderat care nict în 

elte părinte la cite universităţi, nu aa | 

realizat. Cu vremea încă orea că se va ajunge
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să sa impună şi să se recunoască. necesitatea 

crt textul catetie şi 1a alte catedre, afară ae 

aceea care Be “zetare ia limba, păreri Ă 

ȘI trecînd dela învăţănântul untveraitar ia 

cel secunăar, am impresia că în liceu: în ceea 

ce priveşte estetica, limbei noastre, sînten cît 

„se poate âe rămaşi “în ună.” | | 

La alte Linbi streine,de aigur că nu “se 

poate! aplica exiteriul estetiosdecit. dacă e: 

vorba de: o “pronunţate iai îngrijită, mai azmont- . 

casă; In 1 imba română. “însă,erttertul estetic! ar . 

trebui consecvet aplicat, începână chiar dela. 

| primele clasezpentini a aoprinae pe slev Înce- 

tul cu încetul „să- şi dea sama, de valoarea. . es- 

tetică a unor cuvinte. 
s 

Ar meat să se insiste cu deosebire asu- 

E pra. volorei estetice a termenilor, expresiilor! 

să se arate care sînt expresiile usate joare Tu'.: 

mai au prestigiul lor artistic şi atunci si ar 

arăta bine ceea ce tirevue Lăsat la o parte şt
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_ceea ce în acelaşi timp poate să rie 1mat, în 

consideraţie şi aceasta. nu numai penru limba 

- astualăsdar chiar cînă | e. vorba, de anal 488 aci- 

itorilor âtn trecut tu nu depărtat de noi, să 

se insiste asupra aureolet de poeste a unui cu- 
7, 

Vânt sau asupra absenței de poesie. 

Dar învăţarea 1imibei noastre suteze „Încă - 

de foarte multe nepregătizt, „neînţelegeri şi me. 

| lativ ca plan bine organteatca achisiţie, arm ” 

impresia că. sînten mai în urmă decât acum. pa» 
p- a 

- truzeci cincizeci, de ant „când ezanati cas cu ton- 

„te complicațiile: de ortografte,era nai. bine stă- 

pînită de cineva. când părăsea 1iceul pe cână : 

astăzi sînt 1uezuri elenentare care sînt lăsa- 

te la o parte şi accasta nu e ae mirare cînd 

ne sînăim la sbizitul, în care a “fost elaborat 

programa din 1929. 

Când an încheiat anul trecut 'a.doua parte 

- 1
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a acestui curs, am rămas la Maiorescu; da con- 

trtvutuntle salesla consideraţie ae esteti-! 
a, “ pasa. 

, că. „în “ceea ce. priveşte 1terztura și iimba 
at d amp 

noastră, Ară tam unele păreri bine întenetate pe. 

care le-a adus dânsul „prea puţine faţă de “a1- 

„ telepnu destul de bine elietate sau in ace- 

„i 

+ 

SÂĂ 
| gre 

Lat -tamp faţă de sbsenţa + unor păreri, care: pu- 

„teau chiar pe vremea aceea să ete exprimate. Cu 

deosebire. găstm la ras orascu o „Limitare în. ce- 

ea ea ce priveşte postoiiitățize, âe „compzehenstu- 

„ne estetică, | | | ma a mia 

“se fixase case prea mut. în formule le rigiae şi 

de aceea; ne, explicân mat multe atitudini „pe ca- 

Ze "le-a luat ă: nsul cînă. a. fost vorba de. „pre- 

_$uirea nani? estaţtunt1or 1Lterare dela no. A 

vea anumite predudecăţ 1, anunt te preveniri. A 

„văzut că a tratat cu dispreţ; pe Vasile Cîrlova. 

I-a Lipsit lut Vatorescu intuiţia. recunoaşterei 

- valozei poeatei pe care . cârlova a adus- -0.. 

“cnsaz cîna. a fost 7ozba 8ă - înţeleasă în trea-



  

+ 

ZI 

ga raloare a lui Bninescu, il vedem cu esitărty 

roticenţe timida tate ,ceca ce arată că: ds fapt 

suflete şte mul ta cât trebui ayatoreacu nu l-a 

„ cuprins nioi pe Eminescu Şi aceasta din causa 

păcatului fundamental a oriticei aşa. - cum a, 

a practicat-o dânsul: o critică absctată în con- E 

fitet cu principiul. că frumosul e.0 continuă 

deșeopeire. 

Gritica,fie că a cplicat- 0. din punct. de ve» 

-dere. al Zonăului —pentzu că ptivi” că asnsu a 

stebiait procesul elementar de fond şi fozmă— 
N 

fie că a . Snăreptat- o. spre constăeraiuni "de: „ 

1 formășîn toate: vatorescu. a Fost 1ipstt, âe. mal 

“tu tă siipleţe„ supieţe pentzu valori ficările din 

“trecut şi mai: ales aupleţe pentru anti ctbăzt 
„7 

Să sa! poate. să fie: ozttică fecundă etică a- 

“asvărată decât atunci câna e recunoscut se 

tal Ai teraturei trecutului, nu prin convenţii ae 

mnval, de tra tat Ge  istozie 1iterară sau "Con= 

„venţii porni ue. dea za ozitietsoi din pro-
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"“pria convingerezătn propriul control. jumsi ast- 

feI:. “cineva poate. să. aducă 0 notă novă de reli- 

“ef în- plus, în ceea ce e: propriu unui scriitor 

"sau unei: epoci, SI - - _ 

„Şi în plussdugă ce cineva a arătat aceste! 

* aptitudini. în judecarea trecutului,să ru ră-. 

- mâie aeloc obtuz la ceea ce se dospeşte în nu- 

mele Vii torului, Să. se întrebe dacă o mânifes- 

“taţiune are întradevăr virţualităţi de a se: 

““ “impunecOdată ce întoarce faţa dela tot ce e ră 

"săgire;veatiro. de expresii nouă,un critic e un 

"precoce! aspirant la pensie. 

” Şi= în Atteratura noastră,nu nunai Matores- 

' cu;dar şi alţii,mai ales câng a fost vorba de 

atitudini faţă de actuali tate,nulţi au rătă- 

" “citsmulţi n'au înţeles ceea.ce totuşi puteau 

„să recunoască, ce se anunţa cu prestigiu de a- 

 “devărată ILteratură; Dacă Matorescuype 1 îngă ce- 

” in ea: Ge:. 4rebuc: Să- -Î. recunoașteri, a avut şi aceste - 

“umbre.lîn- manifeptaţiuni şi în ori ti că, von „în-



„elege mai. bine. ceea ce,într!'un fel.sau în al-,, 

„ tulye caracteristic. direcţiunilor literare şi 

schimbărei în exprimare la noi în epoca de ca- 

ra. ne-am apropiat,epoca dela 1870,Inainte de 
' 

a ajunge la priinescu,ar trebui să proectăm în 

câteva: impresii. ceea ce se realisează în acest 

„tine cu o superioritate „faţă ae csea ce ne-a 

: fost Gat. să cons statăm între 1840 şi cele două, 

"vrei decenii urmă toare, 

„1 In primul -rânăye sigur că epoca dela 18'70 

înseamnă un progres şi aici Maiorescu şi Juni- 

mea au avut  înrîurirea:lor binefăcătoare: nu. e. 

vorba de. eliminareasct. de reducerea retori smu-. 

| 
„-1utRetoriamul.. cână. vrei. să-l alungit, atunci e | 

mai dârz gi “în 14 teratură mai ales cînd e: prel 

dilecţionat de. mulţi, îgt. continuă azogenţa. ce 

a cere să 1. ge .recunoască un -ărept, 

De altfel nici Eminescu n'a fost absolut 

scutit de. contagiunza retoriomului;. e găsin . 

  

. '
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re se emancipează de tirania retorismului aşa. 

ae antipatic, Am putea să ne întrebăm de ce re- 

toriamul vorbind de! ceea ce s'a fixat în im- 

presia de astăzise antipatic 2 | 

In primul vâna retorismul înseamnă o  în- 

grămădire,o acumulare. de căutări de efect,âeci 

ceva âin ceca'ce e al parveniţilor: după „cun: 

parventtul îgi etalează podoabele,onozurile 1a 

care a ajuns,tot ago. procedează şi. acela care i 

„are “4dolatria zetori smului padică ori de unde 

şi ciţ a€£ suspectă: ar fi. bogăţia verbală „el 

„caută sto pună în circulăţie şi să impresione- 

2 In plug retori smul e antipatic şi pentru 

că vrea poruncitor să se' impună; e în firea a- 

cestet. practici să creadă că ori gicine ș tre= 

pue să-i recunoască darul de impresionare - şi 

atunci caută ostentatiy, întotaeauna „87 - cuce- 

rca că sufletele, 

Dacă cineva aduse personalitate,pe lîngă 

sensibiliţate modernă,nu Be poate 'să nu detes- 

x
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te retorismul,.. 

"AX fi de amintit şi alt aspect: are marele 

desavantaj retorismul:că e prea grăbit: şi prea 

netotoscînă vine să se manifeste: cu efecte - pe 

care aproape: totâsauna. le -putem prevedea.Un o= 
* 

rator,un poet retoric;vom ştitotdeauna ce gest 

” va face,ce expresie are să întrebuinţeze: e un 

anumit vocabular al retorilor.! 

_ Superioritatea unei. manifestaţtuni de li- 

teratură,e când aduce neaşteptatul, De aceea a- 

tîtea pagini ae literatură contemporană. impre- 

stonează,zireştesnu numai pe cei neiniţiaţi nai 

mult; âar chiar pe. cet care o praotică, impresi- 

onează: printr! un cuvînt,o expresie,o, situaţiu-' 

ne,presentate cu mijloace de ultim inedit sm, 

"ca să zicem .aşă, Valoarea neaşteptatului tre- 

': Due să. fie înţeleasă de un artist, Heaşteptati 

"-are“0 mare: putere estetică,dar retoricii prin 

“faptul! că mu înţeleg această mare taină, dela 

“sine urmează. că nu: pot să fie: în 1 raport, cu su-. 

7 e.n Ie ia
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Zletul de acunycă au D a1tă înţelegere a lite- 

raturel, o altă înţelegere a nani festaţiilor în- 

teiectuale, ” 

După 1870 poesia a dat semnalul că nu mai 

- merge cu retorismul dela 1840 „ 1860; era o li- 

_nie notărî tă câre se trăgea între sufletul a 

celora care aveau să creeze atmosfera literară 

nouă şi între ceca ce era perimat, | 

"E însă un alt efect care. se. fizează şi în- 

că mai bine,mat deplin, în atmo sfera de pe la 

1670: lirismul, Bra Tirism şi înainte—Bolinti- 

neanu, Aleesânari — însă acum avem: lîfismul îm- - 

- Dogăitylirismul care pleacă din xăseplirile a- 

_aînci ale sufletului ,dintr!'o visiune cu totul 

- îmbogăţită în nulte privinţe, faţă de a celor 

' care aparţineau genului literar âe mat înainte. 

De. astă dată cînd zicem reînoire 14 ri că, însean- 

nă revoluţie irică, revoluţie. în pensul cun îze-. 

"bue înţeles acest. termen şi. ară tam anul trecut: 

cum trebue interpretat, cum se aplică li teratu-



n 

Trei, 

De si gurcă: în această revoluţie 1 irică B+ 

minescu e acela care. are partea supremă şi da-.. 

că ar fi să-1 fixăm valoarea literară, poate: 

ne-ar părea un paradox să Spunem că dacă - în- 

tr! un moment se arată, se aduce în sufletul, nu. 
îi 

al cât mat multora, dar cel: puţin în sufletul a 

câtorvhyo prefacere adîncă sufletească ,aceas- 

ta poate să conteze mat- mult: decît o invenţie 

gtiinitică, 

că invențiile şi aplicaţiile: 1 lor practice - 

au adus multe şi Yevoluţionează în: felu lor: 

sufletul „de sigur,dar nu reyoluioncază „vreau 

să crea,atât de adînc cât revoluţionează - su- - 

fietul ceea ce aduce în literatuză o “sermulă 

nouă artistică, ă - | 

Dacă pe 1ă 1870 ajungen să tăţezegeni un 

1irism cu totul noușera un mare , câştig pentru 

suzletui gostru. - 

Intre literatura 'cultă şi ltteratura popu-
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lară se ajunge la o armonisare nai vine real i- 

sată;cu toate că şi atunet ceea ce vine ca o 

achisiţie rămîne departe de aştept tările noas- 

tre ăepline. Am văzut cum se suprapun ș se juxta- 

„pun elementele populare. în. poesia lui Mecoan= 

„Arie Am văzut iarăşi la alţii de pe la 1870, şi 

mai mul la. acei care s'au. îmareptat snze : co 

lecţia. de poesii populare a lui Mecsanări, că 

au folosit, au ajuns să pătrunăă „în suzic tul 

scriitorilor! sau chiar în atmosfera publicului 

dela Noi. | 

Deci se înţetece atunei mai bine ceca ce 

poate să fie trecut din iteratura populară în 

cea cultă, să nu uităm că şi Eminescu,nai mul t 

decît prin colecţiile lui Wecsanări prin - -ou 

” degeri personale a căutat să pătrundă cît mai 

mult în suzletul popozului: nostrusprin Litera- 

tură prin, poate mai ales, | E | 

Dacă ar fi să evidențiem cum se realisează, 

„se manifestă influenţe populară la Tminescuyău-
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pă un control amănunţtt am âi stinge ce e foar=: 

te evident,ceea ce e exterior: unele cuvinte 

luate de tot,de :c010;0 expresie,ceva din moti- 

vele ritmice. populare.Si Eminescu a rămas la 

o_mare depărtare de sufletul inspiraţiei popu- 

lare. ! 

Visiunea Iut Eminescu 's!a îndreptat mai cu- 

rînd spre ceea ce era al filosofiei budiste. A- 

poi prea era concentrat în ceea ce era al su- 

„ fletului său pentru ca să-şi însuşiască cu mai 

mul t folos poetic. ceea ce aparţine inspiraţiei 

populare, Cînă străbatem cele câteva poesii ale 

sale; caze ne duc spre motive. din popor, avem. 1m- 

presta că şi la el se continuă antîinomia între 

ceea ce e cult 31 gopataz: nu vedem realisată.. 

fustunea adevărată. 

mere 3 sotia 
- conasțaite âe 11 teratură populară. ia. ante: 

“ia luispotzivindu-le. destul de bine de multe gai.. 

Curând însă,se şi întrevede contopirea adevă- 
7
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rată între cele două elemente; cînd şi cînd ră- 

sare din opera lui ca transni iune din inspira- 

la doinelor noastrejtristeţea,nelinigtea; e ce- 

va din. fremătarea coarilor noştri care ne face 

să ne gîndim la ceea ce e al literaturei noas- : 

+re populare, -
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„ 

Istoricii literari şi. rittoti sînt seauşi 

în general. de' o procedare care nu e deloc dua- 

tisicată: ei aplică la un: scriitor ceea ce poa- 

te să fie luat în consideraţie. pentru alta 

şa încât încadrează anal î.sa or în formule ste- 

reotipesadică 1e uni fozmi sează.- 

| Critica adezărată pe lîngă az-tete trebue - 

să tepl ice atitudini variate.In faţa unui sori- 

itor se 'caâe: să procedezi. după alte. ;considera- 

4i1 decît atunci cână te. găseşti dinatntea.al- 

tuia sau 'a.altora;,Nunai. în:felul acesta. poţi 

7
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înainte de toate să variezi expunerile,mai a- 

les cîna e vorba de a presenta un şir întreg 

"de scriitori şi în acelaşi timp să-ţi potri- 

veşti sufletul după sufletul acelora pe care 

îi studiezi, 

Si ajungînă la Eminescu, von urma întrto * 

privinţă o cale deosebită de aceea pe 'care am 

avut-o în vedere cînă ar studiat anul trecut 

„pe. Alecsanări. Şi. pe! alții şi anume vom aminti 

| cît ne interesează, cum: apare celz început B- 

| minescu şi: vom arăta de ce von insista la dîn- 

aul asupra acestui punct,care. altă dată ne-a | 

- fost indiferent, Da . Ă a 

In acelaşi LIMp. vom căuta să reliefăm fe- 

lul în. care dînsul a fost! privit, înţeles dela 

pririele: manifes tat iunie. 

| “A zi, natural să luăm întâi tocmai „pune- 

tul -pe care 1 arătam; adică începuturile li-. 

tezare -ate: lui: Eminescu; vom îrversa însă şi 

von căuta să “insistăm ur moment asupra primi



 vrarea lui Zminescu la Convorbiri şi iată în 
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rei. care 1 s'a făcut gi anume în cercul: Con- 

vorbi rilor,pentru ca în felul acesta să facem 

o "legătură cu expunerile e anul trecut. când 

am văzut cum Haiorescu şi Junimea au lvat 8 

tituatne faţă de producţiunile literare şi în 

speotal faţă de poeţi gi să înţelegem. atunci. 

şi ati tuâinea pe. care au axătat-o faţă! de Brat = 

nescu. In privinţa aceasta. avem cîteva mărturii 

categorice tocmai. „Sin partea unuia din acei 
- 

care au fost dela început în ceroul Bonvorbi- 

zi1oz, anume din partea D- lui Iacob Hegruzatpca- 

re a publicat, cun se „ştie sun olum:" Amintiri 

„din junimeav deşi crea că, titlul exact tzebue 

să Me dela Junimea. Un capitoi se refere la în- , 
r - 

) 

ce împrejurări, Dl Iacob Wegruzzi povesteşte 
- 

cum într!o. zi a. primit o sori soare; dela Viena 

şi în acelaşi tim câteva Versuri sennate de 
+ 

"Eminescu; versurile. erau venore şa Wadonă, care 

au apărut. în 1810. în: “ Domvorbizile. literare. 

- 7 i



44 | A 

Dar să ascultăm cum tstoriseşte Dl Iacob - 

Nogruzzi: 

moarte imprestonat an cetit poesia de mai 
"multe ori în şgir,iar a doua zi des de diminea- 
ță. m'am dus la Walorescu cu manuscriptul în mî- 
Nâe "In sfîrşit an dat de un poet" i- -am strigat 
intrînd în odae Şi arătîndu-i hîrtia. "Ai. pri- 
mit ceva buri ? raspunse KEaiorescu,să vedem, E]. 
luă poesia şi o ceti,apoi o ceti 3i a doua'o0a- 

ză şi zisez Ai dreptate,aci pare a fi -un: ta- 
lent adevărat, Cine este acest Eminescu ? | 

amintiri din 1 PJunimean „p.261 

Xu: pot să spun dacă e autentic redat atatogua 

" antre! m Iacob Negruzzi Şi. Haiorescu.ăn tot ca- 

"sul surprinde! întrebarea lui Hatoresou: "cine 

s 'acest 2ninescui on Deşi lucrurile se petrec la 

1870. cînd Eminescu semna Bminoviei, „totuşi nu 

poate să fie 2 explicaj1e,pentru că Eminescu 

pubiica de patru. ani „poesii în Rami ta, acele 

„ încercări din care vom căuta să relevăza câteva 

şi. care sânt date: în urmă şi în | ediţia pe care 

a alcătuit-i -0 DI Torăsleanu. | | | 

“Prin uzmăre, cînd Vatozescu sta întrebatoi-



ne e acea Taineaea" avere âreptul să pe mizăn.. 

puţin,pentru că în remea aceea, nu aro cine 

ştie cîte reviste Jiterare şi Fenilia cât era 

de anemică,totuşi era o revistă cunoscută, şi 

cine se interesa as iteratură,nu putea să-ră- 

mână departe nici 'de această revistă, 

Deci ,nu pot concepe pe cineva criticsdacă 

nu urmăreşte să-şi fixeze impresiile în bine 

sau în rău nu urmăreşte mişcarea literară ori- 

cît de risipită ar fi uneori. Aceasta parcă ne . 

| arată că,as râpt,nu.se urmărea la Junimea ; cu 

| atenţia cuvenită și imparţialitate tot cesa- 

“ce apărea prin. reviste. | | o | 

E "21 iacob Negruzzi continuă prâdînă raspun- 

sul; | | Mai 

"Nu ytiu,poesta e trimisă din VienaFoar- 
te: interesant,zise încă odată Maiorescu, lasă . 

! imanuscriptul la mine.Peste câteva zile,fiinds- 
_ dunarea Juninii,şi Maforescu. cetindu-ne. versu- - 

"mile "Venere şi Yadonă" ţoţi şi mai ales Pogor 

au fost încîntai de acest poet necunoscut, 

aa o p.261., 
,
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Prin urmare, vedeţi că într!'adevăryla 1870 Emi- 

nescu a răsărit în,atenyta celor dela Junimea 

şi a fost cu atît mai mult vine. întîmpinat cu 

“cît acolo se simţea nevoia unui poetpentru că 

aţi. văzut anul. trecut ce versuri submediocre 

stau tipărit în primii ani ai Convozbirilor.li- 

terare,. 

„După această amintire,Dl Iacob Negruzzi ire- 

ce la alta. Anume povesteşte cum mai tîrziu a 

primit.o altă poeste cela Eminescu pi gonii,tri- 

misă tot dela Viena şi deşi Dl Iacob Negruzzi . 

n!o spune;totuşi-. am putea presupune. că au fost 

unele aiscuţiuni în srivinţa acestei poesii,da- 

„că întrtadevăr putea să fie publicată în revis-. 

o tă, Iaţă ce spune Dl Iacob Negruzzi: 

Megregit că în fond: nu era cu putinţă să 
„ne unim cu părerile lui Eminescu.0 societate 
„An care critica juca un rol aşa de însemnat,nu . - 
„Putea. considera ca autori de valoare pe Cidin- 
deal, Wumuleanu, Prale,Bolltac,etei.... | 
NI IE RI Rae „+ Pe262 

=



_axen atîta causă de a ne descuraja." 

Iar mat! departe: 

A 

Vedeţi că Dl iacob legruzzi exagerează pentru 

că am amintit că poestile din primii ant ai 

convorbirilor literare nu ereu deloc superioa- 

re celor ale lui Mumuleanu care de douăptrei 
, 

ori are noroc să fi scris ceva mai bine decît 

se publica în literatura poetică. a Convozbiri.- 

10%e 

Wat. departe Dl Iacob Megruzzi _Yeproduce 

scrisoarea pe care Eminescu î-o adresa înto- 

vărăgină versurile, Iată un fragment din aceâs- 

tă scrisoare a lui Eminescu: 

"Dacă în "ppigonii” veti vedea laude pen- 

tru poeţi ca Bolliac,Wureşan,şi pliade,acelea 

nu sînt pentru meritul întern al lucrărilor.20r, 

ci numai pentru că într'adevăr te mişcă acea 

naivitate sinceră,nzconştiută cu care lucrau 

ei, Noi ceşti mai noi cunoaştem starea noastră; 

sîntem treji de suflarea secolului; şi. deaceca 

Pi265 

_ "Comparaţiunea din poesia mea;cade în de- 

favorul generaţiunei noi gi cred cu drepte 
„Pe 265



Alei zii nescu gt-a, exprimat zâmi raţi a despre 

înaintagii săi „pentru că aduceau suflet;  ge- 

neraţia lui i se pare! 1tpeită âe insufleţ i rea 

„celor dinainte,Prin urmare absolut ceeâ ce: a 

spus de atîtea ori în afaxă âe â ceastă sczi- 

soare şi în afâră ae versurile din Epigonii, 

Era deci, în această a doua poesie trimisă 

la Convorbiri "de Eminescu o deosebire funâa- - 

mentală de ătitudine literără.Pe de o parte 
EN 

Hatorescu dispreţuind pe mulţi dinainte, nere- 

cunoscând ceea ce a, fost. la începuturile lite 

“'vaturei. noastre, importanţa culturală nai mult 

1 decât literară a unor manifestaţiunt şi pe de 

“altă p purte Zminescu recunoscînă nieritele unor 

_ soptători, de. pe la 1830-40. Deciydacă e vorba --- 

să privi opera iu 2minescu în totalitatea ei, 

- în ce e mai expresiv, adică în atmosfera „Bla 

„se Ie rpiziveder o: nepotrivire şi tocmai asu- 

pra unui “punct esenţial. de aprecieze Viterară, 
75 

“Erin urmare „Eminescu nu era tocmai aşa adept 

+
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al convingerilor dela Tuninea Şi, atunci nu poa 

te să fie revenâicat cu acel fanatism, cu acea . 
4 

consecvență care s!a practicat de cele mai mul- 

te ori cînă numele lui a fost pus în strânsă le- 

gătură cu junimea, 

hecunoaştem că Maiorescu. Şi. Iacob Negruzzi. 

„au simţit că. Eminescu aducea o notă nouă dar a. 

ceastă notă se reliefa relativ tîrziu,pentiu că 

Eminescu trimite la Convorbiri două poesii: care 

într! adevăr, se remarcau faţă de încercărie, an- 

teroare ale lui. | | 

| Trecînă la punctul al doilea: pe care ro Send 

necesar să fie relevat din opera aut „pînă la 

1870 la poesiile pe care le-a publicat în Fani- 

118, aven unele decepţii şi atunci Be pune o în 

trebare fundamentală: de explicare a cvolujtet u- 

nui scrittor,mai ales oînâ e de faima ui. ami= 

nescu.Puten presupune că dacă la 1870 Eminescu .: 

se arăta mult superior celui 'dela 1860 dela Pa- 
  

b 

Oe Densusianu, | 
Evolutia estetică a limbei zomîne. Fasce4
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 milda,adeasta s'ar datori Convorbirilor, cercu- 

lui în care a fost ? | 

Există o părere de cea mai naivă critică, 

-cum că anume nu-e nevoe să cunoască cineva da- 

tele „unui scriitor,să urmărească felul 

în care s'a. format, împrejurările în care s'a na- 

nifestat talentul său: orice scriitor e în afa- 

ră de contingenţele care au influenţă asupra 

oricărui om, sertitorii sînt în afară de spaţiu 

şi timp şi un ecou al acestei păreri „atenuat în- 

să,îl găsim şi în prefața ediţiei pe.care DI-- 

răi eanu a dat-o poesiilor lui Eminescu. Intri'a- . 

devăr, tată ce citim acolo: | | 

'- sminescu nu este muntele măreț: câre. se îna1- 
ţă ca Ceahlăul deasupra culmilor dimprejur.El es- 

: te muntele care izbucneşte deodată spre cer din 

câmpia plată, | 
P. 6 

Aatcă pminescu a răsărit decâată,fără nici o le-. 

gă tură cu ceea ce era a 11 teraturei noastre de 

mai înainte.E tot. ce poate fi mai necritic în a-
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cest sistem de critică, inexplicabilă psihologi- 

ceşte.3ă ne închipuim că un om cu însuşiri ex- 

traordinare răsare aşa dintr!'odată;e ceva mete- 

orie—cu toate că şi meteorii îgi au o explica- 

ție—şi că nu interesează să vedem cun sta for- 

mat personali tatea lui ? 

Că sînt aptituaini deosebite dela naştere, 

da,dar aceste aptitudini trebue cultivate edu- 

cate, sînt într to continuă evoluţie, i e - 

Să nu căden ca mulţi istorici literari în 

mania tuturor amănuntelor,dar la. orice scriitor 

cînă mijloacele ne stau n îndemînă,să căutăm 

să aesprindem ceea ce poate să fie- mai bins în- 

țeles.Să nu căâen în exagerările influenţei me- 

ătului, cun a procedat Taine,âar nici în. :'extre- 

ma cealaltă naivă,care spune că ne e indiferent. 

să vedem cum s!'a format un talent, 

La Eminescu nu voi intra în: amănunte de. e- 

voluţ ie a talentuluișei mă mărginesc riumai la a- 

ceastă constatare: pe ia douăzeci de ani,âînsul --
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- | 
abia începuse să arate că are predispoziţii li 1. 

| terare,însă trăia sub robia celor mai evidente 

convenţii literare dela noi.Dacă s'ar fi oprit, 

la ceea ce a publicat în. Familia,Eminescu n!'ar 

fi amintit cîtugi de puţin în literatura noas- 

tră. După cîţiva ant cîna a ajuns la apogeul ge- 

niului său ne uimeşte. prin contrastul de „„eeea. 

ce dăduse înainte. Sta format în tomul „acesta 
3 z 

la Yiena însă,nu în cercul ponvorbirilos gi cîna. , 

a dat JYenere e_şi. moăoră şi Epigonii. sera, cu totul, 

stroin de Convorbiri, ŞI. atunci se pune întreba- 

rea: ce influenţă a putut avea Ju nimea asupra. 

- tornărei lui Eminescu ? Dânsul sta formatie fapt, 

rr at meâiu departe de cercul Junin i. Că. a ve- 

nt mai . târatuda, însă putem spune forma]. că an _ 

Baintarii e pe care 1e- -a publi cat Panu 31 ain scrt- 

“sorile oare pot fi „uşor urmări te în colecţia cu 

tit ul nenorocit: Lumină de lună publicată „de 

“ierta Tetese nemulţumirea lui Eminescu, Intr! o . 

a scri soare „pica exprimat. nenulţunirea că la Con=
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 vorbiri i se tipăresc: poesiile cum nu star ag- 

'““eptă.Erau schimbate în discuţiunile care aveau 

"“loce în cercul revistei fără consimţămîntul lui 

Emihescu.Pentru un comitet de -conducere al unei 

reviste,cel dintîi punct de probitate pe care 

trebue să-l respecte,e că nicio virgulă să nu 

" “Ze schimbată: fără” consimţământul autorului, E- 

“minescu - spunea 'că dacă va: continua acest sistem 

“va prefera să nu: mat: publice nimic în; această 

- vevistă şi se:pare că/-de :aceză colaborarea lui 

“în 'acest timp 'a fost 'zărită, A'revenit apoi, ca 

să aibă încă unele nemulțumiri de.felul acesta, 

nemulțumiri 'pe” cate cu discreţie: le :spunea ade- - 

'"se ort,cu toate că: era în fonă -revoltat şi aceas- 

| ! ta“se vede bine din Amintirile lut Panu, Nu era - 

Eminescu tocmai în mediul sufieteso. care i se 

potrivea lui şi aţi văzut dela început conflic- . 

tul dintre Epigonii st. ati tuăinea lui Matorescui 

Pe ae altă Barte. Eminescu „cu Creangă şi al- 

ii 4receaă: azept' ain aceia care nu -5e “ţineau. 
oaze ne



de tipic,pentru că a fost un tipic al Conyorbi- 

rilor,care cîtva timp a avut prestigiu,dar pe 

urnă Bta ăevalorisat. ȘI atunci ne întrebăn: un- 

„ de e Bninescu ozeaţ iune a Junime 4 2? Colaborator 

da. format însă cu suflet,nu, : 
  

pata 

Trecând la acele prime poesii la :care fa- 

ceam alusteyaven impresia că Eminescu trăia sub. 

tiranta,am putea spune,a lui “Aleosanări gi Bo- 

Lintineanu, Discernămîntul lui poetic era foar- 

te obtus pînă la 1868, Nu mă opresc asupra unei 

poesii cum e Ja moartea lui Aron Pumnul cea din- 

431 cunoscută decât Aoar să amintesc că vorbeşte 

de “dalbă stea",ncînturi răsunînde" sto. 

Dar iată o poesie de mai tîrziu gi care nu 

e ocasională ca aceea închinată lui Aron Pinanul, 

: intitulată De-agi Bveat 

De-aşi avea o floricică 
Gingaşă şi tinerică; 
Ca şi floarea crinului, 
Alb ca neaua sînului, 

Amalgam de-o roz-albie 
n posesoare, 0 nas. 

G, IbxăSreanusii Em: nescu;Poest1,p.267, 

  

Ge
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Vedeţi că începe cum începe o poesie a lui 

Alecsanări:"De-aşi avea o mîndruliţă" etc. 

Apo1,"0 călărize în zorini 

Ca Eol ce sboară prin valuri gi. 4ipăs 

Pugarul, uşor . 

Nechează,s! aruncă. de spintecă!'n. pripă 

„A neguzei flora 
DeCebe 270. 

absolut Bolintineanu cu redarea am? tbrahi Chu: de 

versuri în plină mişcare. | 

să ct tăm ceva mai mult, din poesia La. Helia- - 

ac,pentru că. aici descoperim o predilecție, o 

slăbiciune am putea spune pe care a avut-o _fen-- 

vru Heliade Rădulescu, 

Poeta se încheia astfel: 

Astfel îţi e cântareaybătrîne Heliade, . 

Cum curge profeția unei Ieremiade, | 

Cum se răsbuntun vifor sburînd din nor în nor, 

Ruga-m! aşi la Erato,să cînt ca Tine,barde,. 

„De nu în viaţa-ni, toată „dar cântecu-ni de moar- 
„te. 

„Să fte ca "plăstămun-Ți, să-l cînt apoi să mor, 

i a . 'P; 288. 

-R ceva copilăresc. însă vedem aici cultul pe
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* 
4. 

l-a avut, pentru Heliade în aport cu ceea ce a 

exprimat mai - târziu în Ziconii unde are o stro- 

fă întreagă închinată predecesorului său-şt o8t- 

va trap. contemporan—pe care îl numeşte "ante 

zu capul de piatră de furtune detunată", 

Să nu uităm însă din şirul încercărilor tân- 

zace. din această epocă, acea poesie intitulată A 

morul. unei marmore , în care. întîia oară —aceasta 

„e: impresia” mea— întâlnim pe Eminescu cum avea 

să se afirme, Pot să. adaug, că, inspiraţia e de 

iubire: cu decepţii. şi aceea pe care. o iubeşte e 

ca o "piatră, Strofa tipică e aceasta: 

y 

Căci te iubescycopilă,ca zeul "nemurirea, 
„Ca preotul altarul, ca 'spaima un azil; 
Ca sceptrul mîna blînaă, ca vulturul mărirea 

Ca visul pe-un copil, 
P. 293, . 

Acesta e Eminescu cum avea să ni se înfăţi- 

şeze nu tocmai tîrziu, Intîi starea sufletească 

a întregei poesii ne anunţă ceea ce avea să fie 

întreaga inspiraţie a lui, de nemulţuni re de su-
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flet ortspat, de revoltă surdă şi mai ales în ce- 

ea ce pziveşte factura poetică; o noutate de ima- 

gin care! fără să fie oxtraozăinăr de îndrăzne- 

ţe, totuşi ne arată! ceva ce n'am găsit la premer- 

gătorii lui şi mai ales acumul cază aceasta în 

patru veraari care şi în ce „priveşte musicaltta= 

tea sînt impecabile, ceea « ce nu se întâmplă tot- - 

Gdeauna la Eimtneacu. Dar afară de musicali tate ve: 

dem că imaginele sînt pornite. nu din intenţia de 

aradaţiespentru € că gradaţia merge în sinuosităţi, 

prin faptul că cea mai frapantă imagine e cea 

dintîi, 

Gândiţi-vă ia aceste imagini: "ca zeul nemu- 

rirea",“ca preotul altarul","ca spaima un azil, 

aceasta e ceva care nu i-ar fi trecut prin pîna 

lui Bolintineanu sau iai Mcesanări, 0 imagine 

nouă e deasemeni :"ca. sceptrul: mâna blânaăvș că, 

„vulturul nărirea" pe ceva din repertoriul obigmu- 

it imaginativ. 

"Ca visul pe-un coptIn: m'am întrebat dacă
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aici mu e o greşală; ce vrea, 35, spună 2 Nu vă 

legătura decît în înţelesul că "vi sul iubeşte pe 

copilv, Dar să lăsăm de o parte aceste două ima- 

gini din urmă: -una mi se pare greşită,cealaltă 

din girul arhicunoscut, Celelalte sînt hotărât 

ceea ce'Eminescu avea să ne dea în ceea ce  pri- 

„veşte noutatea asocierilore



  

  

Dintre poestiile pe care le-a publicat, Brei- 

nescu în pamilia am văzut că una singură, se re- 

1iefează, nat mult ca să anunţe ceea ce avea, să 

aducă geniul său în poesie. Vedem “străbătână 

prin ea neliniştile sufletului său şi nai alea 

întîlnim acea noutate de imagini care trece mult 

„peste ceea ce 'an găsit la poeţii dinainte. 

mrecând la poesiile de mai tîrziu,vom vedea 

cum pe de o parte sufletul său se reflectează cu 

aceleaşi frămîntăei, pe de altă parte,ca reflexe 

ale lor,imaginiie ne aduc aminte de aproape de 
A 

.
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2 acelea pe care le-am întâlnit în poesia, in 1870, 

publicată în Familia, 

Ceea ce cu deosebire frapează în poestă de 

maturitate a lui Eminescuşe starea sufletească 

concentrată de multe ori într!un singur vers şi 

acei vers. ne duce departe,foarte departe de că-: 

ea ce e convenţional asociaiunilor -de imagini, 

Cîna fixează astfel în poesta Sînt ani __la_ 

> 1416 »inpresta pe care î-0 Face ace: pe! care 

a pu 

o cîntă: "minune cu ochi mari şi mână rece! șa,ver 

deodată dovada puterei de isociaţiune în care e= 

. 
- 

N ra superior tuturor poeţilor âs îsi înainte, De 

zaptye ceva 'antitei e în aceste cîteva oiivinte 

din care e închegat versul: i minune ou ochii mari, 

avem înaintea noastră Loma -esia de ceva, fantoma: 
. 

tie şi acoăată: "şi mină 
x r zecen, ca şi cînd star. 

apropia un garpe, E redată o stare de nelinişte 

sufletească ,coneretisată Să imaginea din urmăsşi 

o stare de: felul acesta fatal duce spre ceva de- 

"monic,satanie; star putea, vorbi dealtfel, -de un
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I 

satantsm od dt & inescu ca şi de satanismul dul 
. 

Bauceleire: fireşte că sînt deosebite dar e în- 

N 
a.

 

contestabil un cubzi zat surateșe manifestându- 

se în sensul acesta de vistune satanteă „Dealt- 

2 

minteri chiar în poesia ae care ne-am ocupat da . 

ta trecută „Eminescu într! un vers „Spune: "de ce nu 

sînt Satana,de' ce nu-s Dumnezeu? ȘI atunci în- 

ţelegen ce se ascunăe în versurile acestea din 
ag 

7e ducii: 

_Un demon sufletul iu este 

“Cu chip de marmură frumos. 

Pa 214. 
. 

Yaiăşi” antitesă,dar de data aceasta vedem: 

xprimată mai airect starea sufletească chinui- 

tă = poetului 1solatrisarea pe de o parte şi 

pe urmă coborîrea gândurilor pdestlusta. 

Caraciteris tie e iarăşi, cuvântul: him erie pe: 

„î care ştim că-l întrebuinţează Eminescu pentu. 

tot ce e exultant» ce.e miraj. Dar când cineva * 

e pornit spre asemenea apropieri natural: că e-
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le duc spre sesisări de nuanţe rămase împercep: 

ţibile altora, cu alte cuvinte,nu poate să nu ne 

dea imagini de o frapantă subtilitate şi aici E- 

minescu' lasă foarte în urmă pe poeţii dinaintea 

lui, 

n. poesfa, Te duci spune: 

De-al genei tale gingaş tremur 
Atîrnă viaţa mea pe veci, 

a D215 

vă opresc la. versuri, întriadevăr, cunoscute, 

mai ales că sînt încadrate în poesii. curente „dar 

pe de altă paste insist asupra unor imagini şi 

expresii care în general au fost lăsate mat în 

„umbră _ Ia | 

Ma1oreseu în articolul pe care 1-a :consa- 

crat lui 2ninescu dă la sfîrşit. o mică antolo- 

“gie de termenii întrebuinţaţi de dînsul — citeva 

imagini — însă muz te a foarte caracteristice lee. 

lăsat la o parte.Deci,în aceste ouă versuri ve- 

dem cum Eminescu urmăria impresia şi un amănunt,
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1 înălța deoâată la o imagine cît se poate de 

expresivă de evocatoare, Aceasta nu „Putea să 

pornească decît dintrtun suflet pornit spre se- | 

sisările celor mai adînci subtilităţi, Sa 

Dacă e să urmărim această pătrunăere mult 

adînci tă,streină altora,de ce nu ne-am opri la 

vre-o două versuri din De-or trece anii , unde 

spune: | | 

De- aceia,una-ni este mie, 
De ar vorbi,de ar tăce; 
Dactal ei glas e armonie; 
E gi!n tăcerea-i nu ştiu ce. 

P.205, 

Sînt versuri foare caraeter istice care îmi 

par nu din literatura noastră c4 din literaturi- 

le streine şi mai ales din literatura nouă, 

Printre alte curiosi tăţi care .au. părut extra- 

vagante celor care n'au înţeles, simbol srul au 

: fost tocmai insistenţele poeţilor „din această 

şcoală asupra elocvenței tăceret, Şi Eminescu în 

aceste versuri a sesisat această înţelegere a ce-. 

lor ce-l înconjoară,a pătruns partea de . mister
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care poate să fie învăluită ae multă poesie.Tă- 

cerea vorbeşte, spune şi el; vorbeşte numai pen- 

tru cei care într'adevăr ştiu sto înţeleagă, 

Foarte caracteristică e însuşirea aceasta de 

subtilitate şi cînd Eminescu nu ne dă ceva deo-! 

sebit,niîmic rar ca imagini se nulţuneşte să în- 

registreze ceea ce a putut să frapeze şi impra- 

sia altorasînsă le încadrează într! o atmosferă 

"ae evocareyce au darul ineditului, 

Astfel în o rămâi: 

"Şi prin vuetul. de valuri, 
- Prin mi şcarea, naltei ierbi 
_Bu te fac s!'auzi în taină 
Mersul cârdului de cerbi;t 

Re 110. 

E ceva din motivele,ca să zicem,banale, însă 

e o minunată redare a însuşirei pe care o avea 

de a sesisa imperceptibilul pentru alţii: nigte. 

cerbi trecînd prin păduresau auzit, şi văzut şi 

| a1ţ 11, însă vedeţi cum motivul acesta e presentat 

într! un cadru amplificat şi tot în cadrul aceB-
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tui motiv arhicunoscut se îngiră vexeurile din 

Făt-frumos_din te cu destrierea unei privelişti 

Li a luminei lunei: 

lun'atunci âin coârt iese; 
Noaptea toată stă: s!'o vadă, 
Zugrăveşte umbre negre. 
Pe cîmp alb ca de zăpadă, | 

O. Os De 309. 

Cevaysă, zicem;din stocul de impresit | “pune | 

| în versuri , dar ved6şi imcatat gi mai ales ver- 

oua al doilea. ne arată că nu mai e banalitatea 

redărilor altor poeţi. | 

„Eminescu spune: cîna răsare. lune, parcă toa- _ 

3 noapte se progăteşte sto vadă şi vedeţi chiar 

aici s!'ar părea ceva forţat, Poate cineva îti :pe- 

danterii de poetică. veche ar găsi că e ceva, 'ab- 

E surd, Totuşi în felul în care asootază Eminescu. 

aceste două notivepcaăzal e mult; foarte mult lăr- 

-git si apare. cu, totul departe de ceea ce a 1sp1- 

tit pe alţi posţi care descriau un răsărit de 

ună, e de altă partecele două versuri din ur. 
pm ţ 

0„Densusianu,- i... me pe 

Evoluţia, estetică, a limbei române. Pap. 5
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mă cînt şi ele vennificative prin stăruința de 

“antitese, Ceva curent însă semnificativ pentru 

 Yiotunea eminesciană: în lumina lunei dânsul ve- 

de dintri ioăată răsărind petele pe. fonâul alb: e 

7îsiunoa pe care a pzoebtet-o el şi în vieaţă,. 

vaatune care merge alături de pesini'smul său, a- | 

rătâna trecerile brusce acza o stare - sufleteas- 

că la altayimprestonările de satunecâne în con- 

trast' du duminae Mă De 

i Guin spuneam rîndul trecut,a avut nefericita 

"idee Scurtu în ediţia sa să dea poeziilor tit: 

Tumână, se_lu x [i adevărat că în manuscrisele 

lui. Eminescu,Scurtu a găsit întrtun colţişor a= 

" ceostă "lumină âe lună „nveraurippoesii “iiricer 

şi se pare întradevăr că lui Eninescu i-ar fi 

„trecut prin minte un moment gîndul să intitule- 

ze astfel culegerea sa de versuri, şi aceasta 

"cam pe la 1880 - 81, însă dacă st ar fi gîndit si-a 

păntraze Eminescu, e sigurscă gi atunci, cu atit - 

- mai mult astăzi,ne-am'fi făcut impresia de o po-
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esie prea convenţională, copilărească, Eminescu 

a renunţat, nu i-a mai trecut deloc prin minte 

un asemenea titlus1a care totuşi s! a. oprit, edi- 

torul său, | | | 

, Versurile din Răt= frumos sin. tai, în care aim 

s'a văzute descris un răsărit de lună, sînt sem- 

nificative prin ceea ce era propriu visiunei sa 

le și ajungem atunci la ceea ce e caracteristic 

inspiraţiei eminesciene: petai smul său, 

Inainte însă de a vedea, interpretarea la ca- 

re m'am gînâit, cum poâte că fie „judecat acest 

pe simi sm, să ne oprim la ceea ce a spus Katoreocu 

şi mai ales în Jegătură cu părerea la care m? am 

oprit rîndul trecut,vot reveni. as upra înrîurirei | 

pe 'cere ar fi pmut-o sau n!'ar fi avut-o! mediul z- 

supra lui Bat nescu, lal: ales,un pasaj e caraote- 

riatie în nceaptă etiniăe 

o... credem, că în tot decursul ei să, fi 
avut vre-o întîmplare din“afară o înrîurire mai 
însemnată asupra lui, Ce a fost şi cea devenit 
Rminescu este rezultatul geniului său înnăscut;



68 - 

care era prea puternic în a: sa proprie fiinţă în- 
cîâț să-l Fi abătut vre-un contact cu lumea dela 
dmazul său firesc, Ar fi fost crescut Eminescu 
în Românta sau în Franţa şi nu în Austria şi în 
Gomneniag ar Ti: moştenit. sau ar fi agonisit el 
mai multă sau mai puţină avere; ar fi fost aşe- 
zat în hierarhia statului la o poziţie mai înal- 

tă; ax fi întîlnit în viaţa lui lui sentimentală 

oxce alte figuri omeneşti: Eminescu rămânea ace- 

lagi soarta lui nu stay fi schimbat. * 
Te Maioregeus0ritice sed. Minervas 11112, 

Deci „direct aplicată la Eminegcu formula are- 

aţiunei artistice inâependentă de orice înririre, 

Dar atunei,—cun: anintean altădată,ni se pa- 

"me că anul trecut,în treacăt,când m'am ocupat de 

Vatorescui=şi. chiar rîndul trecut „am schiţat pu- 

. yin aceasta—atunoi logic ză întreb: care e putit 

să fie influenţa lui Maiorescu şi: influenţa cer-. 

cului Junime $. asupra întregei oreaţ iuni a lui Bo 

mine scu spentzu că dacă alte contingenţe n!au lăsat ur- 

me în opera lui atunoi teo îpsot trebue să exclu- 

_ dem şi. înrîuri rea din mediul dela moi. 

Vedeţi, prin urmare;ce categoric era latorea- 

cu în judecarea operei 3ui sminescu si fiina £ix-
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aţ. întrto atitudine: de felul acestaexcludea a- 

tunci posibilitatea explicărei mat temeinice a 

creaţiunei: lut Eminescupentru 'că odată ce de» 

cretezi: aşa sta năgcut,nimie n'a lăsat urme a= 

dînct „asupra sufletului săupătunci te întrebi ș 

unde merge. paihologta scriitortlor,unăe merge Be 

nal isa critică dacă nu se îndreaptă. mai departe 

să ăesprinăă din tumul tul sufletesc el unui cre- 

'"ator,ceea ce e aatorit înrîuririlor. gi ceea ce , 

pe de altă parte e: prefacere subiectivă adevărat 

o 

personală ?- 

“ Și să nu us tăm că înriuriren, mediului „poa: 

te si. fie privită sub două aspecte : nu numai când 

„cineva pzimină ca o pastă, foarte pasiv ă imprest- 

ile din contingenţe s înseamnă că e inrîurit ae! e- 

le; se poate. să îte şi o înrîurire ă rebours: con 

s 
, 

tra xă ; adică că einăv- ze cineva. întrturi orare me 
7" - 

dtu reacţionează , reaeț iunca e provocată de 
“u 

impresitle continui pe care le concentreaz E „În 

_sufleîul săue -
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Deci Şi un: suflet revoltat,care nu aprobă a- 

“numite împrejurări inăirect poate să fie resul-. 

tanta mediului în care a trăi t,pentru ca dacă 

Star fi găsit în alt mediu, n? ar avea iz abucniri- 

le pe care le-a avut Eminescu Şi atunci se pune 

„chiar pentru. poetul NoBiru problema: ce a accep- 

tat.. Eminescu din mediul în care s!a găsit, ori 

în streinătate 'ori la not şi ce a trecut prin 

eufletul său şi-a venit să răspundă cu tabucniri 
de neacceptare, cu 1zbucnizii de pesimism 2 
E Dacă nu se înţelege nici o latură nici alta 

a înrturi rilor „asupra lui Eminescu,atunci abai- 
„cănsam putea spune, dela orice tentativă de & ex- 

plica o parte,nu totul „din genesa creaţiunei sa-. 
10, | | | 

Ajungând la. aspectele poșimismului Şi  tre- 

dînd cu vre-o două pagini mai departe, von rămî- 
ada Surprinşi de afirmaţiile pe :care le făcea Ma 

Lorescus 

Dacă ne-az întreba cineva: a.fost fertoit B-
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minescu 2 am răsounăe: cina-e feztoit? Dacă hear 
întreba: a fost nefericit Eninescu. 2: an răspun-, 
de cu toată convingerea: 'nuj Ce e dzept,el exc 
un adept convins al lui Schopenhausr;sera prin uz 
mare pesinist, a 

Oe Ce 9Da. 2116 | 

Wărturisesc că ah revenit asupra acestui pa 

saj din crităcele lui Matoreacu şi am rămas  fra- 

pat de 'incoherenţayde.nelogica lut,pentru că va 
Y 

deţi,cînă Hatorescu spune: Eminescu n'a fost ne- 

fericit,a fost însă pesimist .pentzru că era intiu- 

„enţat de Schopenhauer,e ceva de oigur, însă stin- 

| gaci: representat; vedem inapti tudinea. ui Yaior- 

escu de. a pătrunde. mai mult în sufletul lui Ent= 

nescu ca şi în al altor scri itoz1,Yom vedea. însă |. 

cuncu toate susţinerile lui Vatoiescuycun tre- 

bue să, interpretăm pesimismul lui Eninescu.Să con 

tinuăm însă: 

Dar acest pesimi sm nu era redus ia plîngorea 
„mărginită e unui egoist nemlţunit cu soarta sa 
particulară,ci .era eterizat sub. forma nat seniră | 
a melancoliei pentru soarta omenirei îndeobşte;gt 
chiar acolosunâe din poezia lut străbate indigna- 

„rea în contra epigonilor şi a demagogilor îişelă- 
"tori avem a face cu un simţ inânt estetic, iar „za 
ci
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ou 0 amărăciune personală. | 
m Oe Ce șpe117. 

„să spunem că Eminescu sta născut cu o porni- 

re de vialona întunecat ar. Zi prea. puţin,n!'ar ex- 

plica întregul caracter al operei sale. să zicem 

„să pesintsmul său e exolusiy datorit lui  Scho- 

 penhauezsein fi iarăşi prea Gatezoziei şi de ace- 

ea nt se pare. că gregea Matorescu când spunea: 

pesimi anul lui trebue! privit prin prisma influ- 

esenței lut Schopenhauer, Atunci ce putem crede 

mai în acordă cu întreaga manifestaţie a sufietu- 

dui eminescian 9 Incontestabi1. că aducea, anunite 

porniri de privire întunecaţă a „vieţei, de decep- 

ționten, însă nu suveran, mu. doborîtor, pentru că 

na trebue să ut tă: Eninesci avea. Şi 1 un fond în- 

"cetat: de: 1uminăe anina p. căuta uneori spre tre- 

“cut, alteori o întrezărea în viitor, însă era * su-: 

“fletul frenetic. în căutarea de aspecte senine şi 

"“atunior” înţelegen ae ce ș a întors „Spre epoca lui 

“ vitzoea: pentru. că îi dădea oarecare încântare de . 

"“oxoten,de alte suflete, în. sfîrşit. de ceea. ce era
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- în contrast cu ce era al contemporanilor lui, 

Deci,nu pute afirma că Eminescu. avea înclinări 

numai spre priviri întunecate. ca întotdeauna 

însă,un suflet complex nu e fixat într'un sin- 

gur calificativ,ci trebue să-] arnărim în toa- 
mem at 

tă contextura, în toate meandrele. sufleteşti a 

"le.lui şi Eminescu dacă avea:un fond de vi8i5- 

nar -senin;nu poate să fie o, contrazicere faţă 

de alt, substrat al sufletului său pornit întirta 

devăr spre priviri desolante. Că uneori 8 pre- 

dominat o trăsătură a temperamentului său, alte 

ori al tasda. că deasenenea în unele momente stau 

| contopit aceste aitezite porniri întrto armonie 

care e destul de eyiaentă, iarăşi incontestabil, 

dar să aeclarăm. aşa simplist că Eminescu a fost 

. pestnistsun exagera.. 

Diet, să Tăsăra categortstrile care pleacă nu 

nai dela un aapect sau 'două din opera unui scri 

tor, Eminescu urebue considerat în muitipltoita- 

tea de înfățișări ca tn reflex natural al susle-
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>
 

tului său complex şi dacă e să înţelegem şi alt- 

fel pesimisnul 'său,de sigur că ar.trebui să lu- 

1 ăm în sană substratul estetic :care 1-a captivat 

pe dinsul şi aici relevăm că Hatozeseu a atins 

"o notă justâspentru că sînt: dispus să cred că 

ceea ce n luat zie din filosofia vudi stă, fie de- 

la Schopenhâuer e venii ca un. adaus filosotic, 

transpus însă în istunea estetică, întrână în 

ceva ce era pornire firească a sufletului său, 

Dar pesimismul chiar dacă are această pro- 

ventenţă de cul tură nu putea să se altoiască su= 

testului lui Eminescu fără să nu fi găsit un 

fonă real, un fond înăscut care să.se arnoniseze 

cum a găsim armoni sat pentru că incontestabil, 

pesimi smul său nu ne face impresia de placaj 1i- 

“terar, Nu e adaptare artificială; e trăit în fe- 

lul lut,e asimilat cu ceea ce era apropiat su- 

fletului său, Această armoni sare însă,nu e sin- 

gura proprie inspiraţiei sale şi nu e aceea ca= 

re e hotărâtoare pentru că urebue, cun anintean,



  

să ţinem samă şi,de acea pornire a sa de a înţe- 

lege farmecul visiunilor senine, | 

| Şi pentru că insistam asupra darului pe ca- 

_re Eminescu 1-a avut ae a contopi, „de a armonisa 

diferitele înrâuriri Sau porniri ale surtotuu, 

său,--referindu- -ne “mai direct. la ceea ce! e  xo- 

manti smul săâ— trebue să recunoaştem că ronantis- 

mul e mult mult mai intens trăiţ şi mai, adîno a- 

similat: la el. decât ia ţii, | 

Hu putem spune că Alecsanări n'a fost roman- 

ttoschtar ul tra-romantie de multe ori, însă ro= 

nanti.smul lui are numai reduse aspecte şi pe ur- 

mă aceste aspecte Nin din impresionări de multe 

ori mai uşoare, în orice cas mai uşoare decât. ce - 

„Ade pe care le-a lăsat în sufletul lui Eminescu,   
" Eminescu a trăit romantismul, pentru 0ă: în ei 

ge asimilează foarte bine şi ceea oa oza al: tra- 

diviunei noastre Şi ceea ce era.al culturei ra= 

| aliste,pentru că într! adevăr nu i se poate con 

testa o „pornire de cunoaştere'. Zoarte directă,
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„foarte reală a lucrurulore 

“Romantici nt- i representăm de obicei — şi 

avem aregtate pentru uniî=-superficial, însă un 

Alfred de Vigny oricât ae romantic ar fi fost,. 

are profunzimea pe care la alţi contemporani at | 

săi nt!o găsim, | | 

Eminescu a putut să primească roma antismul 

şi să-l toptască cu ceea ce exa românesc tradi- 

“vional şi atunci înţel egen de ce le dînsul, fie 

ca motive de inspiraţie,fie ca exprimare nu gă- 

sim acele izbitoare 'stîngăcii pe care. de-am în- 

tâinit chiar la Alecsandri pe care cu deosebire 

le-am văzut la Bolintineanu,pentru că la acegiia 

şi mai ales la Bo intineanu, ronanti omul a venit 

ca o. „adaptare ori: par talăort uneori superftct- 

“a1ă,pe cînâ : sufletul lui Eminescu a ştiut. să | 

tragă o linie de armonisare dela romanti sri spre . 

tot ceea ce avea să se integreze inspiraţiei. lui. 

că uneori c-am sgtepta a dela dînsul le o în-.- 

trecere peste ceea c$ ne-a date de Sir şi von
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releva citeva din. aceste.- umbriri, In orice cass 

aţă ds- ceila144 „apare niult> foarte mult înălţat 

ed
 

în sfort zile pe care a căutat să le facă incon- 

tânuu de întrecere a tuturor îmi îuririlor pe ca- 

re trebue să le recunoaşten, că. au contribuit Ja 

formarea. înspiraţiei lui,



„14 XII, 1931, a 

In exprimarea poetică nu: se ţine totdeauna sa-. 

nă, de valoarea ho tărîtoare pe “care 0 -au imaginile, 

alături de alte elemente de real î5 are cas. Ti im,a- 

socieri, rimă, vocabul ar,pentru că de fapt acestea 

sînt posibilităţile de reali sare” formală a poesi- 

et, Și e cu: atât - nai explicabilă importanţa pe-ca- 

„Ye o au imeginele la care recurge un poet;cu. cât 

atei de cele maj - mul te ori se reliefează mai mult 

personalitatea Sa, Dacă ne raportăra la: ceea ce sia 

realisat în acest sens de diferiţi poeţi în: di re: 

rite epoci,progresul poesiei = datoriţ printre al-
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tele tocmai îmbogăţire! materialului imaginativ. 

„Literatura clasică, fie greacătie Latină, fie 

"sea de mai. târziu: fruncesăye relativ,putem spune, 

săracă în imagini sau acelea care sînt cunoscute, 

“ azhicunosentorănin mult. în uxmă ca noutate, - Re- 

cortnău-ne ps-ce altă parte la poesta populară 

constatăn că şi ea e săracă în imagini, Doinele 

răsar cu deosebire, în. creaţiunea populară; în a- 

fară de. spontane tata de inspiraţie „musicalită-. 

tea sinp Lă, nemegteşue gită, ele presintă imagini de- 

osebite. Deci nu se poate înţelege progres goette 

şi nu puter pă ne găm mai bine sama, de nota per- 

” sonală pe car2:0 aduce un poet; decât dacă ţinem | 

în primul rând semă dc imaginele pe care le pre- - 

sintă,de noutatea lor „fulgerătoare de multe oz, 

şi e amploarea pe care ştie să le-o dea, Si 

_ Am insistat zandul trecut asupra felului cum | 

se presintă ima, ginele 1a Emirescu şi reieşea “că 

noutatea lor e cu totul naturală, nu forţatăpen- 

iru că sîn t două feluri de noutăţi: e aceea ca-



re vine dela sine şi aceea câre e provocată şi 

e provocătoare; noutatea din urnă e antipatică, 

La Tnine scu putem spune că nu există căutare cu 

orice preţ, a noutăţei; noutatea izvorăgte dela 

sine, Un păcatyde multe ori la poeţii nou e toc- 

mai vinătoarea după imagini,care sînt într'adevăr, 

impresionante, însă cînd se abusează de ele gicână 

| cineva îsi face un fel de meserie poetică 'din a- 

ceastă căutare. cu orice preţ atunci ea devine un 

fel de parvenitism literar, E 

| La Eminescu,naterialul imaginativ e urmarea 

£ivească a întregei - 14 creaţiuni poeticeyun sub= 

strat sufletesc al său şi acest substrat am vă- 

zut căyde fapt cuprinde părţi luminoase şi altele 

de întunecine. Era un frenetic al luminei,însă pe | 

„de altă parte sensibilitatea lui nu putea să ră- 

mână streină de atitea aspecte desolante; pesinis- 

mul său e aatozitsîn pate, conplexităţei naturei | 

sale, în parte» datorit influenţei filosofiei sau 

chiar Literaturei streine. InţeLegen atunci _cum
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prin imaginile sale străbate tot ce a caraote-. 

risat sufletul ius, suflet concontzat, suflot do 

contraste, suflet cu. deosebire pornit spre halu- 

cinări care au totăcauna darul de. a 7 un pu= 

teznic. stimulent al imaginaţiei, 

Precînă dela ceea ce am constatat cu prâvi- 

re la caracterul imaginelor lui Eminieccu la fo- 

lul cum ele revin transpuse mai ales în poesia - 

în care s'a manifestat în toată pienttudinca | 

: puterea ui czeatoareanune î în Lucentărul, aren 

în acelaşi timp prilejul să ne “oprin nai salt 

la ritmul eminesciansa doua resursă pe 1 îngă vo- 

cabular, rimă ete. care tixoază tistononta unui 

 Incontestabit că versurile lui au 0 armonie 

insinuantă şi cînă zic insinuantă e prea puţin, 

o armonie cuceri toare,o mustcalitate aparte, deş- 

tentina vag, scozmonind adâncuri suzleteșiii ce». 

va care „până 1a dînsul ru ze 7ealtsase în acest sens. 
  

0, Densusianu; Di 
Evolutia estetică a Line române. Fasc.6
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Asupra vocabularului nu insiot, cu toate că ar 

fi ae urmărit vocabularul eminescian faţă de vo= 

cabularul lui Aecsanâri sau al altora. Deci în- 

gugirele lui de formă se reliefează mai mult în 

imagini şi în ritmul cu totul personal pe care 

l-a realisat şi acest ritm de factură - uşoară 

sau părîna uşoară—pentu că: î-a dat de “sigur 

mult. ca ciselare—apare Şi în juceafărul, cînd 

citeşte cîneva prima strofă,are întîi impresia 

de basm: "a fost odată..." Apotsca ritm,se du- 

ca cu gînâul la doine gi deodată sub aceeaşi pri- 

mă impresie care anunţă parcă ceva uşor, ceva 

convenţ tonal, încetul. cu încetul vede apărând lu- 

mea întreagă de visiuni care au prestdat la in- 

aspiraţia acestui poem. Luceafărul pînă la sfîr- 

git îşi menţine acest farmec de contrast;pentru 

că vedem 9 idee profundă transpusă cu abilităţi 

de redarescu uşurinţă care surprinde şi care ne 

învaţă că nu e numaidecît nevoe să recurgă cine- 

va la versuri solemne ul tra-solemne, pentru ca
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să exprime o concepţie aaîncă, 

Luceafărul lui Eminescu ne arată contrastul 

între profunzimea de gîndire şi uşurinţa de re- 

dare, factura în sensul poestilor noastre popu- . 

lare, însă fireşte măiestrite, 
De stgur,m!'ar avea rost să insist asupra 

concepţie1»asupra genesei Luceafărulu șne inte- 

resează pentru estetică, exprimarea eminesciană. 

Nu trebue să uităm însă că Luceafărul e poemul: 

pornit dela vigiunea eternităţei şi în acelaşi 

timp slăvirea singurătăţei; acestea Bânt cele. 

două sentimente, idei fundamentale ale poestei 

lui Eminescu şi atunci înţelegen cum două stro- 

fe se reliefează dela sine printr! o redare minu= 

„natăs E | | | 

Porni luceazărui, Cresteau 
În cer a lui aripe,; 

Şi căi de mii-de-ani treceau 
In tot atîtea clipe, . 

” P.190, 

Patru versuri, însă arătîna nici că se poate 

mai concentrat, mai profund ideea eternităţei.1u-
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ceafărul în sbozul “ui ne .: tace să ne gînâin, la 

otoznitatesdar pe ae oi tă parte “simţi în  ace- 

laşi timp tacea ae ceea ce e singurătate, Vodea 

“cun discret şi de ata acoastaycu imagini pro- 

prii lui,ne dă 'impresta etomăităţei Biriboli sate 

prin Luceatăr: A “doua idee fundamentală cun spu- 

nean,e singurătatea 

EI uremuză | ca alte aăţi o 

„In codri gi pe dealuri, 

„Călăuzind singurătăţi .. 

mp De mişcătoare valuri 

| e n Pe 195, 

: E redată numai în patru. versuri profunăita- 

tea acestui sentiment şi trebue să. adaug: Bin- 

gurătate nu sibiraticăs ci singurătate chinuită, 

pentru că spune într 'adevăr:"călăuzină singură- 

tăţi de mişcătoare valuri”: nu e singurătatea - 

lacului liniştitsci! singurătatea talazului, 

| Am. văzut cun 1a Eminescu imaginile „de mul- 

te ori pornite dela conereta sînt abstractisate, 

procedeu pe care I- -am întâlnit şi la alţii, Con- 

cretul de felul cel mai simplu, î1 reaă sub for-
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ma abstractă ,etorată: | 

-nCobori în' josyluceafăr 1 înd; 
Alunscînd pe-o rază, 

Pătrundetn casă şi în gînd ! 
și viaţa-ni luminează. " 

LE | - "P.182. 

De sigure o. stzotă care zămîne. în. urma ce- 

lorlalte două dar gi: ea are un farmec poetic; 

vedem că se adaugă o notă deosebită la motivul 

concret, se intelectuali sează ceva care putea să 

rămînă o simplă înregistrare;o impresie de pas- . 

tele: 

Ar zi de insistat poate mai mult asupra con- 

cesiilor pe care dese ori Eminescu 1e ace unei 

inspiraţit mai eni11are şi. mai ales în epieoau | 

lui Cătă1în1 tmbayexprinarea ajunge 18 un ton 

cu totul prosaic,să zicem că. e un motiv „care 

dictează un asemenea vocabular, însă azară ae a- 

cesta, mai sînt „Yre- o | câteva versuri unăe chiar 
a 

dacă nau s'a oprit la ceva care în Limba cu- 

rentă nu avea un relief. deosebit „totuși sezna 

cum e încadrat arată adevăratul talent a poa
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tului,care dintr!un nimic poate să aducă efecte 

nu extraordinare,dar care să se menţină la nive- 

Jul poetic.De exemplu,strofa a doua: 

Și era una la părinţi 
Şi mândră!n toate cele 

Cum e fecioara între sfinţi 
Şi luna între stele, 

| P,177 

"In toate cele'.e un molăovenism şi ceva 

prosaic,dar rima. "cu stele" contribue la salva- 
Zi 

rea acestei expresii. 

| Am văzut până aici părţile de lumină: ale po0- 

emului lui Eminescu, însă cur an spus-o de atîtea 

ort,eritica: nu trebue să rămînă la iâolatria oar- 

bă, Dacă recunoaşten că acest poem al lu timines- 

cu are minunate însugiri;trebue să mergem mai de- 

parte,pentru probitatea de care trebue să fie a- 

nimată critica.Juceafărul lui Eminescu are: din | 

păcate cîteva umbre supărătoare, Intîi nu m'am îm= 

păcat niciodată cu cîteva expresiuni moldoveneşti . 

şi care dela dînsul primează mai ales prin facil i- 

tatea de silabe sau de rimă, De exemplusmîni în
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loc de mâne,rimîna cu săptămîni. 

Se vede şi din manuscrise că Eminescu & re- 

constituit do multe ori cîte o strofă,însă de 

multe 'ori s'a mulţunit cu prea puţin.De exemplu: 

Iar cerul este tatăl meu, 
„Şi mună-mea e marea. 

P.181 

Mă mir cum i-a putut trece prin gând lui EB- 

minescu să rămînă la expresia aceasta: "mună-meat, 

Dacă în versul acesta pune “"mumă-mea" ne-am fi 

aşteptat ca în versul dinainte să pună: Piar ce- 

rul este taică-meu", 

* Arhaismeş ştimsa întrebuințat mul te,penţru că 

citise pe cronicarii noştri,cărţi bisericeşti, dar 

întrebarea e— ne-am. mat pus-=0 şi alte "ori cînd 

ne-am ccupat de Negruzzi şi vom reveni cînd ne vom 

ocupa de Odobescu—întrebarea e: cînd.pot avea a- 

cestea valoarea lor poetică ? Am.arătat—când ne- 

am referit la Negruzzi—că dacă e vorba de evoca- 

„rea mediului dela noi din trecut,natural că tre- 

bue să recurgen la expresiile timpului,însă stis-
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„temaţice Să vedem cînd întrebuințează Eminescu 

unele arhaisme,dacă 'e justificata | 

Cum ea pe coate- -şi „răzima 
Visîna ale ei tîmple,; 

“De dorul lui şi inima ::: i 
Și sufletu-i se împle» 

| P.178 

-Orod 3 mu e justizieat atei axata pere 

„tru că e un subțezrfugiu şi ori unde apare „sub 

| terfugiul nu mai, e axtă,. Briinoscu pentru că în 

„versul al doilea a& întrebuințat cuvântul tâmple . 

„a crezut că în. versul al patrulea e: bine să pu- 

năt se_îm pl.ge Dar odată ce pui forma aceasta ve- 

ehesse : mplese o: dovadă că ai găsit posibilita- 

tea. cea mai uşoară» au avea decât să înlăture Ti- 

- ma întâi, sau păstesnd-o, să-i găsească un cuvînt 

din limba actuală, Acest, ge_îm mple are imoontea- - 

toba ceva de mprovisaţtede absolută axtifici- 

alitate. | 

Dar într! un  10c iată ce găsim: 

. Din negru giulgiu se. aesfăşor! 

Marmoreele braţe,
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El vine trist şi gînăiţor 
Li palid „e la faţă; 

| i 2.183 

21 am gînait cum i-a venit. în minte 1ui Emi = 

nescu acest "mazmozoelene Percă a "plecat dela un . 

derivat "marmorean" : "marmoreenele braţă" şi să, 

zicem că 1-a bruscatyadică s'a oprit la "marino= 

reele braţăn, In tot casul acest "marmorecle” stri= 

gă faţă ae "braţăt, strigă întîi pentzu că e un 

ncologtsn dare' e improvisat ad-hoc şi apoi pene 

tra că e alăturat de. "braţă", Pentru: că-i treba 

_ia o riină da nfaţăn Eminescu—ca gi mulţi alţi 

poeţi—a făcut concesie exprimărei populare dar 

dacă poporul zice în unele părţi "praţă” în loc 

ae “vraţen sau "cară!" în loc de "care",în lite- 

" zatură acestea n'au ce căuta, 

o asociere iarăşi nenorocită şi mai: frapantă . 

e în versurile acestea: 

-"Dacă nu gtii, „i aşi arăta 
Din bob în bob amorul, 

P,187 

Eminescu'a rămas cu cuvîntul acesta "amor"  
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moştenire din epoca lui Alecsanâri gi Bolinti- 

neanue Dar cînă e vorba de expresta "din bob 

“în bob amorui",e ca şi când o vrăjitoarear spu- 

ne cuiva să-l dea în bobi "ăe amor, Pe urmă 

" iarăgi: | 

şi pentru toate aă-mi în schimb 

O oară de iubirea se. 
P.,191 

„"Oară de iubire": ne întrebăm: acest neolo- 

gism apare sub forma oxă,dar oră'e un cuvânt de 

gări de birouri „dar în poesie nu merge şi mai 

ales cînâ e adaptat sub forna 9 oază, Eminescu 

cu cel mai mic efort putea să găsească 0 expre- 

sie poetică nu jeosebită,o expresie curentă: e . 

clipăscare n!'ar fi schimbat râ tmul: de loc, Ve- 

 dețisşi acesta mi se pare pasajul cel mai eloc- 

vent în felul lui,elocvent de inegalităţile pe. 

care nici Eminescu nta ştiut să le evite,. 

Ar mai fi de adăuga a% în ceea ce priveşte a- 

ceste urbei ri că ici şi colo pl anează superfi- 
me 

cialul; sînt couă strofe în care. cred că o în- 

m ni mp e î
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coherenţă,o contrazicere chiar;e datorită unei 

rime puse tot aşa în grabă,când descrie somnul 

aceleea deasupra căreia luceafărul îşi îndreap- 

tă lumina: 

și cînd în pat, se 'ntinde drept - 
Copila să Se culce, | 

I-atinge mîntle pe piept, 
Inchide geana. dulce; a) d zică a 

| Și din oglindă luminiş | 
Pe trupu-i se revarsă 

Pe ochii mari,bătînă închişi, 
Pe faţa ei întoarsă, 

p.179 

Cred că versul din urmă e absolut fals; unii 

au căutat să forţeze interpretareau,dar neconvin-.. 

gător. Lumina Luceafărului se coboară,intră în 

"odaie şi atinge faţa,ochii aceleia despre care 

e vorba: "pe ochii mari,pe faţa ei întoarsă!; e 

“ceva ce nu se potriveşte, Se pare că Eminescu 

căutând o rimă la revarsă s'a gîndit că strofa 

poate să fie încheiată prin întoarsă, Aici veden 

că uşurinţa de improvisare a rimei e nai gravă, 

pentru că într! adevăr,e ceva absolut fals,
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“Să mu se. pară că se diminuiază ceea ce s!'a 

recunoscut; trebue să recunoaştem Luceafărului 

lui Eminescu că e realisarea supremă a geniului 
ceara e erei e Lima, capre cn anime me e a e 

său, însă pentu noi poate. să fie o mică învăţă- 

tură: vedem că nu se menţ îne la nivelul pe ca- 

re 1-a întrevăzute
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y 

Apropierea de , 1tteratura populazăspe care 

ştim, că a urmărit o şi Eminescu, rămîne chiar 

pînă astăzi cu încă. multe imprecistuni, „inter- 

 pretaţă mai mult după projudecăţ 1 cu atitu= 

dini romantice cu sfaturi ae anumit catehism 

literare 

e spune scriitorilor: apropiaţt-vă cît 

mai mult de inspiraţia din. popor„pentru că în 

felul acesta. veţi ajunge să daţi, cât „nai mate 

cara cter naţionale li teraturei, Cum însă, în ce. 

măsură se poate deriva inspiraţia populară sgire'
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cea cultă,cei mai muls i nu se întreabășşi  to- 

tul rămâne la cîteva consideraţiuni,la o este- 

tică totuşi -pretenţ ioasă de doctrină rămasă în 

urmă, De fapt» influenţa literaturei populare a- 

supra celei culte,se presintă sub aspecte ex- 

trem de complexe şi ajungînd la acest capitol, 

din înrîuririle diferite care stau exercitat a- 

supra lui Eminescu în ce priveşte exprimarea 

lui literară,e momentul să privim în complexul 

ei această problemă de estetică literară şi ne 

vom raporta în special la inspiraţia poetică.Un 

poet poate pleca şi dela un basm pentru a găsi 

motive de inspirăţte, Chiar Eminescu,în Lucea- 

 fărul, ştim că s'a, îndreptat în această direcţi- 

une,dar basmul ca motiv literar trebue să fie 

privit cu anumite limitări, Nu poateyfără în- 

aoială,să fie considerat un basm decât ca su- 

gestiune,ca punct de plecare dus spre amplifi- 

cări aşa cum le înţelege imaginaţia fiecăruia. 

- Şi ca să fucem o comparaţie—sînt elemente ca-
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re vă sînt cunoscute—Alecsanări vă aduceţi  a- 

minte că în Inşiră-te mărgărite n'a evitat toc- 

mai ceea ce Eminescu a ştiut să dea la o parte. 

Poesia lui. Alecsanâri; întâi păcătuegte. prin di- 
DO oa ani 

luări cu toate că i stau recunoscut unele cali- 
ae o a 

tăţi şi în. acelaşi timp se „vede că, redă prea de 

aproape motivul iniţial, Legendele şi tradiş iile 

sînt şi ele foarte susceptibile de a da teme 1îi- 

veraze dar aici utilisarea lor se presintă în- 

uruoâ tva altfel, In general sînt legende, tradt- 

vii care se reduc la o pagină de culegere. de 

zolxlor; zltela într'adevăr,trec aceste dimensi- 

uni, In ceea ce priveşte concentrarea,o traatţie, 

o legendă are avantajul de a fi mai redusă decât 

un basn şi atunet acest element favorisează ge- 

nui. acesta popular de a fi mat ugor derivat în 

inspiraţia cultă,în sensul că un poet: poate să 

* dea o poeste concentrată pe temă de legendă sau 

de tradiţie. 

Trecînă la balade—şi cu aceasta. ajungem du-
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pă literatura populară .în prosă la 'cea în vez- 

suri— înainte de! toate să ne gîndin că în lito- 

Latura noastră cultă,baladele sînt inspirate tot 

âin literatura populară, i | | 

Baladele sînt,de faptyreluări de motive fie 

dintriun text istoric,o cronică,fie să zicem din- 

„teto tzaătţieso, legendă şi ne întrebăm: nu'e 'o0a- 

re aici o intuiţie pe care au avut-o nt general 

poeţii de a nu. se aâresa direct baladelor ca să 

le traapună în literatura cultă ? Aceasta nf. se 

pare că e datorită şi faptului că motivele din 

- baladele populare sînt foarte bine fixate, în ge- 

neral, în caarul lore Ca apar mul ţa variante chiar 

în popor» incontestabil, însă aceste variante în 

general au forma, fonâul foarte bine hotărîte, o 

acţiune! în jurul căreia o alta nu 0 puten închi- 

pui ca venind să o amplifice mul te Deoarece ba- 

lada-chiar în inspiraţia populără are linii, re= 

lativ fixe un poet nu poate să aibă aceeaşi: li- 

vertate de tratare ca atunci cână se “găseşte în 

ț 
,
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faţa unui basm, tradiţii sau legende. Și atunci 

înţelegen de ce poeţii au cam evitat devterea 

directă a baladelor din 1itezatura populară în 

literatura ouztă. Să zicem că ar inceroa cineva 

această transpunere; resultatele ar îi cu totul 

| departe de ce am aştepta dela o ozeaţie poetică 

supertoază, 

De ce,de exemplu,nu ne-am închipui că cine- 

va star gîndi să dea tema din Mioriţa într!o ba- 

ladă cultă ? Nu sta încercat nimeni „dar să zto 

cem că i-ar trece cuiva prin minte; sau legende 

Mănăstirei Curţei de Argeş, De ce aceste teme 

nu ni le putem închipui! transpuse în ii teratura 

cultă 2 Pentru că fiecare din aceste balade e ia 

o reulisare artistică de inspiraţie populară pes 

te care nu se mai poate trece Si nu ne putem în- 

chipui! crea, oricît de înzestrat ar fi un poet 

cult, să dea ceva care să stea alături de Hlor - 

ta din popor sau - alături de legenda Wănăstirei 
  

9. Densusianu; . 
Evolui ia estetică a 1 tmbei române. Fasc.7



uvrţei de_Aree rgeşe 

precând la genul liricsaici problema se 'pre- 

 sintă,an putea spune „şi mai complexă decît înţe- 

leg mulţi. 

„Inainte de toate,cum „trebue să înţelegem îin- 

spiraţta- unui poet dela not;din doine 2 Hotărîte 

dacă cinev& reduce lirica, popule ră la. un prilej 

de imitație rămîne | departe. de ceea ce „poate _s: să 

TI aie m în mm eee iz 

„fie! un. plus. în inspiraţia cul.ţă A 9. aceasta. ntau 

înţeles-o. cet mai multi» nici Aecsanărt, nici ad- 

iâe, poină dacă poate să stimuleze talentul u- 

nui. poet,aceasta e numai ca. sugestiune cînd „e 

vorba de a reda o stare suzietească analogă. cu 

“acea care se găseşte în poeziile lirice: popula 

re, Dar nu e numai ațit ce trebue 'să fie luat 

în consideraţie; apropierea poate— şi trebue 

oniarydacă e să ne aducă mai bine aminte de ge- 

mul popular—-să meargă spre formă, Odată. cenu 

se redă ritmul din poesia noastră populară; Fi- 

reşte că nu putem spune că cineva ca poet a stat
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sub influenţa acestei tteraturi, Prin urmare, pa- 

tea formală trebue şi ea să fie înţeleasă întrun 

anumit sens,nu ca o imitare' directă,ct oa o reda-. 

re apropiată totuşi, de ceea ce'e al factura popu- 

lare;adică versuri de gase,opt silabe, ou -caa co 

e caracteristic ritmului popular. 

Dacă urmarea ritmului a mai uşoară, în: ceea 

ce priveşte vocabularul șezpresi412, tzebue: oineva 

să procodeze cu mult simţ de alegere, cu'o „stăpî- 

nire absolută a ceea ce poate întrucâtva să ne ar 

ducă aminte de inspiraţia populară, In orioe. cas, 

să nu creadă cineva că luna cu grâmada, au să zi- 

cem,mai puţin decît atita,chiar nunai câteva. cu- 

| vinteso expresie de ici şi as colo şi trecîndu-le 

în verauri alcătuite de od „prin aceasta dă impre= 

sia de inspiraţie pornită din popor. Odată ce mo = 

tivul liric e luat nuinai za at imuleăt, sugestiune, 

: odată ce prin verificate 28 aduce bine aminte | 

. că. e-neva care ne, duce spre popor, vocabularul. se 

| poate dispensa ae expresi11e categorice populareş



109 

şi cei mai mul ntau procedat aşa. Şi astăzi 

citiţi prin reviste cîte o poesie care se pre- 

tinde că e nui românească prin faptul că dă cu- 

vinte cela tară; prin aceasta nu se imprimă mai 

za $ ca aracter popular şi pe de altă parte să nu 

uttăn un lucru ru: poesiile lirice populare se ăis- 
mona. e 

_pensează,se emancipează de. ceea ce e prea local 

:0 pcesie Lirică, gin Ardeal, Huntenia sau Moldova; 

în general se presintă unitară; e greu să nu în- 

tolcagă cineva o doină dintr!o parte sau din ce- 

mo pi 1slalte, poesia lirică prin natura, ei fiind de 
ai baile i a = 

Lă 

inopiraţie concentratăsnu. permite expresii _loca- 

open că redă stări sufleteşti care sînt ex- 
a pe mode ema pa mm 

  
e m mmm ma 

primate într'un vocabular dacă nu _săracpâar mai 

- mult, sau- mai puţin acelaşi ppetutinăente. 

ar. mm ne me mr e mmm a 

Rămâne prin urmare ghotărât că aintre genuri- 

ie populare acela care e cel mai gingaşocel. nai 

susceptibil do bruscări : .cînă e vorba de a-l tre- 

ce în 1 4teraturășe cel liric! gi de aceea cet nat 

moaţi stau potienit cînd 'au căutat. să treacă  în-
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spiraţia lirică populară în cea cultă,sau dacă 

nu s'au poticnit;au.ajune numai la eproxtmaţii, - 

Să vedem ce ne-a dat în acest sens Enineacu, 

Ştiţi că sînt vre-o trei,patru poesti una în- 

opiraţia populară :e foarte evidentă. Să le BIG 

dăm gi să începen întîi cu acea poesie. caro ca 

tip chiar, ne aduce aninie de multe din cele de- 

la ţară: La mijloc de codru des:: 

La mijloc 'de codru des. 
Toate paserile ies 
Din huceag de aluniş 
La votosul luniniş; 
Luminiş de i îngă bai tă, 
Care!'n trestia înaltă 

„Legănîndu-se din unde 
In adîncu-f se pătrunde, 

„Versuri tipice în poesia aceasta de inspira- 

ţie populară a lui Eminescu. Veden. că ritmul 

popular e bine păstrat. Dar ce a făcut Eminescu? 

Redînd în. unele locuri aproape necchimbat cesa. 

17 înca sârăroterit, folklorul nostru, înteroolează” aa. 
       

voaata în. mijlocul poesiei ceva care. e. absolut a. 

lui: ș..
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Lumintş de lîngă baltă, 

tare!n tregtia înaltă 

Logănîndu- ge din unde 

In adîncu»i se pătrunde, 

Atci e un motiv conezet, e observaţie & u- 

nui efect ce lumină însă ceva de felui acesta 

nt? ar fi trecut nicioăată prin capul cuiva cela 

vară; se vede un sint, mai ascuţit de a priri îu- 

crurile, “Eminescu 'intertalează această înpreat- 

onare a lui în cadrul unei 'poesii cu caracier 

foarte pronunțat popular şi te întrebi atunci: 

ce realitate 1 jterară resultă din asemenea, Do0- 

sie ? vărtuzisesc că trebue redusă la un exer- . 

oiţiu de oarecare îndenînare, în sensul Că mi 

necu- nu a comprorai 8 tin alăturarea prez, con 

trastantă ceea. ce i-a dat inspizaţ1a populară. 

gi chiar ce a introdus dânsul se menţine la uri 

nivel poetice 

Şi acun trecînd la poeata oealal tă, Ce _te 18 

zei. see aceasta e caracteristică în 214 sena, 

pentru că partea ain urmă se presintă astfel:
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Peste virf de părurele 

“ mrec în stoluri rindunetes 
Ducână gîndurile mele 

- Şi norocul meu CU ele. 

Aici e a. notă superioară. în vucitre gi AB 

me în sensul că, pe cînd dincoze era un 25 

conezet,atoi « e '0 obstractisare a tensi şt apoi 

versurile urmă toare sînt superioare. ca perspac= 

tivă poetică: 

ch ) ! ŞÎ. se duc pe. rând,pe rîn€ 
area lumii intunecină 

ŞI. se duc ca clipate,. 
Șcuturiad e zipele a 

- i N ' ? De 133 

w = 
. 

 Imagin neie „Pati iepriatonantai însă 53 vă a 

cît de colo că nu sânt populi are. Co vine 8 a 

dauge Eminescu nu este un giui ca fonă suZI ae 

tesc: e nunai faptul că însul a găsit prlle- 

jul să introducă Tre =0 patru erau care în- 

aţă motivul iniţial şi mai ales ne dă imagt- 

nea aceea cu: sborul, care parcă: ne . face să re: 

e 

__gânâin la trecerea clipelor, 

A treia poesio pa cere trobuo 020 ottăm
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e
i
 n întregime e Reve edere gi. vom insista mai mult 

asupra ei pentru că e şi mat semnificativă, 

Bevedeze se presintă astfel: 

Codruie,coăruţule, 
Ce nai faci,drăguţule, 
Că de. cînâ nu:ne-am văzut, 
VWultă vreme au trecut, 

î de cînd m'am depărtat, 
Multă lume am.umblat, - îi 

p.132 

Vedeţi că e un ecou direct din inspirația 

populară, 

-la eu fac ce fac de mult, 
larna viscolu-l ascult; 
Crengile-mi. rupîndu-le,; 
Apele-astupîndu-le, 
TProenind cărările 
Şi gonind cântările; 
Şi mai fac ce fac de mult; 
fara: doina mi-o ascult 

Pe cărarea spre izvor 
Ce le-am datt'o tuturor, 
Umpl îndu- -şi cofeele' 
Mi-o cîntă femeile, 

P.132-133 

Aici Eminescu a avut o absenţă; - simţul lui 

artistic s!a întunecat; pentru că motivul dela 

început î1 vedem prea dus departe, insiotenţele
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acestea care nu sînt în cadrul inspiraţiei popu- 

lare nu sînt nici în cadrul poestei cum o voia. 

dînsul Şi mai ales acest amănunt prosaic: n Ce 

1e-am dat- -0 tuturor;unpi îndu- şi cofeele mi-o « cîn- 

tă femeilen, Citez nai departe: 

„Codrule cu râuri line, 
Vreme trace vreme vine: 
Tu din tînăr precum eşti, . 
Tot mereu întinereşti. ” 

P.135 

Atci regăsim: adevărata atnosfe- 

ră a dotnei noastre,. 

Ce mi-i vremeajcând de veacuri 
Stele -mi scîntece pe lacuri, 
Că de-i vremea rea sau bună, 

_Yîntu-mi bate,frunza-ni sună; 
i de-i vremea bună,rea, 
1a-mi curge Dunărea, 

Numai omu-i schimbător, . 
Pe pămînt rătăcitor, : -- 
lar noi locului ne ținem, 
Cum am fost,asa răminem: - 
Varea şi cu riurile; 
lumea cu pustiurile; 
„Luna şi cu. soarele, 
Codrul cu izvoarele. 

„2.138 

Strofa din urmă e şi oa semnificatiră pen- 
i 

tru că Fminescu +oia să reăea o notă personală,
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A ctutat să exprime. ideea tinereţei perpetue a 

 coârului şi a găsit într'adevăr aceste versuri 

„care literarisează motivul popular, Cele patzu 

versuri din urnă sînt însă un păcat un adaus;nu 

e ceva popular pentu că îngirările acestea 'în 

doine apar cu totul altfel,cu relief adevărat, 

Aici e ceva. care i s'a părut lui Eminescu că a- 

minteşte nota popul ciză dar e departe de aceasta. 

Şi pe uznă n'a avut bunul gînd de a daco încne- | 

iere. mai puţin prosaică acestei poesti în .care 

a dat.un pius an inspiraţia lut un plus care 

măreşte. incontestabil, cadrul et. 

| Nan amintit Doâna şi atei nu vom  insistae. 

Vezsurile ei scurte ne arată câ şi atci Eminescu 

_sta eînâit 1a ceva: popular. însă. 1uîng în totul 

poesia—afară de acea imprecaţiune împotriva, stre- 

| intloz,care aminteşte blesteneze din: doinele 

noastre e o desvoltare pe: tenă. patriotică: încât 

atei nota eminesciană aze un caracter impxeaio- 

| nant îptetun zei, dar inapiaţia populeză, a. Tămas 
"n 
o. -!
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în umbră, Ce resulră din urmărirea felului cum 

>mîne 5 cu a înţeles spropierea de literatura po- 

pulură ? ' Reese cum am mai scus,că incontesta- 

bi], âînsul: şi-a însuşi! atmosfera, literaturei 
ee rea Aaa ri pie at Eat) a pe îi AP 

  

noastre populare; apoi, a atit, să păstreze un 
oii e arena eprta 3i za na 

relief mai autentic. & cu al te cuvinte, o. filtra 
  m ae patra e 

| „re a bemelor din 14 tezatura, populată, Ta ceea 

ce . priveşte exprimareaycuvinte - 1 salate sau 10cu- 

ş iuni Vedem că,âe fapt,nu a dertvat mul i ata 

scrisul său, A luat âin pexiitorii vechi incon- 

testabil,cu moderație; a luat Gin dialectul mol- 

devenea Însă din poesia populară nu a derivat 

inaginiș Eminescu s!a oprit la o anumită dosar: 

Iintr!o privinţă e un cîştig. accestaspântru Că Om: 

pera lui nu o vedem aşa de disparată;cu aduceri 

bruscate de motive populare,. Be de altă 'parte 

încă se pune întrebarea dacă chiar dînsul care 

a, fost slăvit pentru stăruinţa pe care & arăta= 

t-o de a se apropia cît mai multţ de inspiraiîa 

dîn poporsnu a rănaa în multe privinţe departe. !
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de ea ? 

E o notă pe care trebue să 120 recunoaşten: 

stăpînirea pe care a arătat=o „superivară altora. 

în apropierea de motive culte de cele -popularee 

pe de 6ltă parte e un minimum em putea spune;de 

aşteptări faţă de stăruința pe care =. arătat-o 

de atâtea ori de a se apropia,de literatura popu- 

larăe .



  

- i 18 1, 1932, 

Cu toate că aa ajuns să fixăm impresiile ca- 

re se desprind în ceea co priveşte forma Gin 

| versurile lui Eminescu şi să cunoaştem chiar a8- 

 peciș particulare ale 10x,cred că uu se poate 

renunţa, la o ducere' mai departe & oboervaţ iilor 

 eriticespentru că trebue să recunoaștem: cu ct. 

un scriiţor sta înălțat mai sus 'şi:e dat că p11- 

dăycu atât critica e datoare să. intervină, să a. 

 zate ce apare luninos,sau uncori ou întunetări 

în opera unui asemenea 'scriitore Şi de aceeajcu 

privire da Enineacu von insista gi altfel decît
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9 

an procedat cînă ne-am ocupat de alţi poeţi,Von 

lua anume două poesii în întreg zip că să Îl ur 

mărim vers cu vers,să veden mai de aproape cum. 

exprimarea lui poetică,dacă a ajuns de atâtea ori 

să ne uimească. prin noutatea şi armonia cigotugi 

vămîne dese ori la unele aprozimaţî4 numai, în 

orice eas,ne lasă decepţii care ar £i putut să 

fie îmăturate, și mai ales,să luăn două poestii 

caraoteristice în felul lor, contrastînd nu numai 

ca motiv de inspiraţiesdar sa ca presentare, ca 

factură poctică: întîi ne von ocupă de gând 2mân= 

| ţizite,caze, are—trebue să recunoaştem dela în- 

ceput— rara  însugire de a se presenta fără însu- 

Zietenţe de rimă; nu puten însemna absolut nimnâe 

de: aata aceasta ca incorectituăt „în ceea ce 

„ priveşte Gruparea versurilor, Pe urnă ritmul: a- 

e însuşirea de potrivire cât mai apropiată de 

sonâui âe tnopizaţte: e un vitra care se desfă.pos 

ză: lin;o musică nostalgică» întocmai aşa cun e LS 

sentimeritui p6 care a căutat gă-l exprime. dânaua,



Prime, strofă: 

Cînd amintirele!n trecut 
_* Imcearcă să mă chemeş 

Pe drumul lung şi cunoscut 
ial trec din vreme!'n vreme, 

| P.,220 

Strofă „vedeţi, impecabilă, care enunţă atmo s- 

„fera din care 2 desprinsă. 

i | | De-asupra casei tale ies: 

| şi azi aceleaşi stele, 

Ce-au luminat atît de des 
„ Induioşării mele, 

„Aici vezaui din UTInă ş de odată ne palevează 

| pe Eminescusprin. acele înarăzneli, „am putea spu- 

ne bruscări,pentru că ştim şi altțe Găţi—" ste- 

lele !'n cer, ard dejărtărilori —âînsul se îndepăr- 

tează de exprimarea adevărat românească ; atoi: 

n ce-au luminat îndutoşării mele", E incontesta= : 

- Dil,ceva forţatyceva împotriva spiritului lim- 

vei noastre, însă nu supărătorapentru că e o re- 

aarș personală asoctere” de cuvinte. îndepărtîn- 

au-se dela convenţ tonal neavînd nimio care să a-  



Lie 

pară. iîmpropriue 

Şi peste arbori răsfiraţi 

' Răsare blînda lună; 

Ce ne găsea îmbrătasaţi 
Şoptindu-ne ! mpreună e 

“Vevsul al doilea ne opreşte displăcut ime- , 

dtat pentru că renarcaţi epitetul acesta-de ca- 

re s! jurolosit şi a4,ii şi care nu e ia locul 

lui slăbeşte relieful poetic: "răsare bl înda 1u- 

năt e Dacă ar fi zis: "răsare blîncă luna" ,de sf 

-gur că. nu era această asociere adjectivală, care 

e după. mâne, puţin expresivă în casul acesta, 

“A noastre inimi îşi jurau 
Credinţă pe toţi vecii, 

Cînd pe cărări se scuturau 

De floare liliecii... 

"Pe toţi veciit,e incontestabil ceva care 

se îndepărtează de expresiile curente în care 

“intră acest cuvînt însă aici Eminescu a arătat 

iarăşi un simţ de slegere bine orientatpentiu 

că dacă ar fi spus direct ca în lamba curenţă:
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credinţă în veci—ar merge. şi: expresii de aceg- - 

te în poastezăar ar, Fu âin cele. Bal. conzenţiona- 

le. Eminescu a. forţat: limba fără ca - să dea. „ceva 

nepooticsa forţat. cxpresia noastră gt a zi: ocre- 

dinţă pe. toţi. vecii „încât din ceea ce “apare foar- 

te curenta reuşit. să, dea 0- “nuanţare personală 

în. casul: acesta. | | 

Ceze. două: versuri. din urmă cînd, alunecăm a 

supra 1or,nu ne. „1rprestonează cun se „întîmplă 

dacă le controlăm cur sînţ asociate cuvintele, 

1Gîna pe cărări se scuturau âe floare 111îectiri. 

aici: cred „că, nu a fost, bine inspirat. pminescu 

cînd a. spus W1i11ecti. se. scutură de floaretcin- 

diţi-vă: cuvîntul: acesta are un cadru foarte pro 

saic şi mat ales când. se întrebuinţează: se scu- 

tură. cineva de. praf,de ploaie, In orice. cas, pe 

mine. mă impresionează neplăcut, 

Eminescu nu a rămas la expresia curentă po- 

etică. într'adevăr: Pliltecii;selcîmii îşi scutu- 
  

O. Densusianu, 
Evoluţia esteţică a limbei senine Pase.8, mer



ala 

ră floarea" ,pentru că rima, tirana aceasta care 

“a adus atîtea şi atîtea nenorociri în: poesia 

noastră şi streină,a făcut pe Eminescu să for- | 

ţeze versul din urmă, Un poet mai nou—fără să 

corectărm pe Pminescu,dar o simplă sugestie de 

conpareţte—ar i putut să găsească uşor cu ce 

să înlocutas că pe "de floare",fără ca să abată 

cuvântul "scuturăn dela întrebuinţarea lui ade- 

vărat poetică: îşi scuturau să zicem, podoz ba Ji 

lieacii. 

Putut-au oare-atîta dor: 
In noapte să se stîngă, 

Cînd valurile de. izvor 

M'au încetat să plîngă, 
P,221 

Stîngi i şi pl îngă: cred că rimele acestea ca- 

re ne du impresia de ceva. aspru şi provincial,. 

dialectal—cu toate că poate să fie ceva aialee- 

4g fără să apară aspru—cred că trobue să dis- 

pară âin poesia noastră,cu toate că se continuă 

şi astăzi. Sting - stingă sînt formele Literare
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şi mai armonioase decît stîngă,care are pe acel. 

d Gisplăcute 

Cînd luna trece prin stejari 
Urmînă mereu în „cale-şi, 

Cîna ochit tăt,tot încă mari , 
„se uită dulci şi galeşi ? 

P, 221 

Aici cred ca gi la "au luninaţ înduioșărei 

mele", întîlnim ceva. tipe eminescian, 

| "Şi Maiorescu a relevat această noutate, în. 

ceea ce priveşte rima,nu. absolută totuşi „pentru 

că dacă ar exista un tratat istoric al poeţilor 

noştri,am vedea că nu Eninescu cel dintîi a în- 
! trebuinţat asemenea rime. Şi Dosoftei în fecolul 

| al XVII-lea are asemenea rime,adică două. cuvin- 

ta elătura te cu să Pormieze a nina: S
e
 

: cale=pi. cu 

sgleşi, Atrag însă atenţia,că e o primejăioasă 

tenţatiă; odată ce nu pune cineva măsură în în- 

trebuințarea de asemenea rine,ajunge la ceva ma- 

nterat,sntipatie şi fminescu si-a dat sama, că Ş 

„irsbue cu moderație si recurgă da, această între-  
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buinţare de rime,cu toate că am impresia că a- 

ceastă noutate Gă o impresie copilărească ; de 

multe ori, joacă frumos sub ochi,e ceva care 

arată ingeniositate, | 

Asupra versului din urmă,oarecare reservă: 

ulei şi galeşi, Ar fi trebuit să pornească de 

muit o luptă contra acestui adjectiv de care a 

abusat şi Alecsanâri şi. Bolintineanu şi Emines- 

cu, | | 

să trecen la a doua poeste: motivul de în-: 

spiraţie e mulţ înălţat in acea arhi cunoscută 

„poesie vel ancoli „însă vom vedea că luînd vers 

| cu vers, iarăşi descoperim scăderi în ceea ce 

priveşte exprimare 

Părea că printre nouri sta ost deschis o_ 
poarta; 

Intrebuinţarea "sta fost deschia",mat: mult 

ca perfectul în forma peri frasticăre bine alea- 

> să; e mai expresivă decît fse escnisesen gi po
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porul de multe ori chiar în limba curentă îi în- 

trevuințează şi desigur că un scriitor nu poate 

să renunye.1la privilegiile pe care le poate avea 

_din această fornă de mai mult ca perfect, 

Prin care trece albă regina nopţii moartă, 

vă aduceţi aminte că şi la Alecsanărt am gă- 

sit imaginea aceasta şi la alţii; decti e o ima- 

gine reluată; Eminescu putea să întrebuinţeze 

"crăiasa nopţein şi de sigur că această imagine 

ar £i avut un cîştig faţă de aceea pe care o gă- 

sim, | 

„0 dormi; o dormi în pace printre făcati o nie. 
Și în mormânt; albastru şi!n pînze argintie, 
In mausoleu- -ți mînâru,al cerurilor are; 
Tu adorat şi dulce -al nopţilor monaro? 

Vedeţi ,aici,"pînze argintien; Eminescu a a- 

„. busat de această rimă absolut aruncată 1a întîm- . 

plare;pentru că rima nu-ţi. Qă autorisaţia să 

schimbi gramatica şi mai ales cînd e vorba de
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forme care sînt fixatţe definitiv; odată ce acest 

"argintien are pluralul “argintiit,nu putea să 

rămînă la “oînze argintie", 

Bogată în întinderi stă lumea!n promoroacă, 

Ce sate şi cîmpie ctun luciu văl îmbracă; 

"Promoroacă” e o romă sare: eia fixatpcet "din 

Muntenia nu o întrebuinţează decit rar, însă e o 

formă care s'a generali sat în vocabularul. poetic. 

„Incontestabil că aici regăsim iarăşi pe Eminescu 

bine inspirate "Bogată în întinderit,vedeţi cănu 

gochează,din potrivă că perspectivă imaginei 

: Văzduhul soînteiază,şi ca unge cu var 

Spuneam. mai înainte că Eminescu are cîteva po- 

esii care. dela început pînă la sfîrşit au ritm îm- 

pecabil, însă puţine: âe aceea pe lîngă altele, am 

căutat să insist asupra acesteia,numai pentru! ca 

să ne deprindem cu această idee; la orice poet tre- 

bue să găseşti o unitate dela început pînă la sfâr - - 

şit pe cît postbil,dacă nu în toate poesiile,dar
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în majoritatea lor,adică să poţi cita în aferă de 

înăl+ imea de” înspiraţie,să poţi cita şi poesii ca- 

re în ceea ce priveşte fo rima să răspundă exigenţe- 

lor ei şi în această privinţă ,Entinescu ns aduce o 

zădarnică aşteptare. Vedeţi repet: "văzâuhul scîn- 

teiază şi ca unst: cu var": acesta e ritmul: nulai 

recunoaştem cuvîntul accentuat în felul acesta. 

iucesc zidiri,ruine pe cîmplu solitare .. 
si țintirimul singur cu strânibe cruci veghoaz 
O cucuvae sură pe una se aşează 

Clopotnița trosneşte,în stilpi isbeşte' toaca, 
Si străveziul demon prin aer cînd sâ.treacă,; 
Atingeincet arama cu zimţi-aripei. sale, 
De-auzi din ea un vaet, un aiurit de jale. 

y 

“. 
% o “imagine oplenătaă, incontestabil :tatinge în- 

cet arama cu zimi-aripei zale de-auzi din ea un 

„vaer;un aurit de jale" tminescu: pe lîngă alte le 2 

„vea i. un dar .de observaţie întradevăr zarez o î- 

- magine care nu „poate să treacă oricui prin minte, 

îndul i R&
B în orice cas,n!a trecut ceva la fe 1 prin 

Alecsandri sau a altor precursori ai lui m ecsantri,
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'Biserica!n: ruină: 
stă cuvioasă,iristăypustte şi bătrână, 

 Atoise o umplutură âe zajective, pentru că o 

biserică în! ruină,nu poate să tie decît bătrînă, 

Gradaţia nu e decît o degradare: "cuvioasăn înţe- 

 legeny"tristă”, tolerabil „dar 'vă trână" ntare nici 

“un Yost. 

84. pri n ferestre spartesprin uşi ue vinu 

Hăuntrul ei pe stilpi-tspăreţi, 1 conoBtas 

Abia conture triste 'şi 'umbra au rămasş .. 
Drept. preot toarce-un grier un: gîna fin şi 

e “obscur; 
Drept dascăl toacă ! oabtul:” sub "învecnitul NUT e 

Mu e o fertoită întîlnire de cuvinte 31 se 

vede că şi aici 1-a obsedat pe Eminescu Tine şi. 

nună rul slabelor gînă . fin şi obscuzt şi pe ur-. 

ră; sfîrşitul versului - următor size antipatitcsa- 

vem cuvântul “ ziâpciirenit poetic şi mat ronînese 

decît "mur, 

Apoi. avem încă ceva:
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Credinţa zugrăveşte icoânele!n biserici 
Si!'n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici, 
Dar de-ale vieţii valuri,de al furtunei pas 
Abia conture triste şi umbre-au mai rămas, 
In van mai caut lumea-ni în obosiţul crier, 
Căci răguşit, tomnatice vrăjeşte trist un grier; 

ca să găsească. o rimă lut "biserioin a schinibat ter- 

minaţia lut nfeericen în "feericin, "Vrăjeşte" e 

o expresie iarăşi admirabil găsită: nvrăjeşte trist 

un grier!. Dar n van" acesta e ciudat: şi astăzi 

unii mait-ţin acăastă expresie "în van", 

Atrag apoi atenţia în legătură cu ceea ce ne-a. 

interesat odată la o lecţie de seminar că Eminescu 

şi aproape toţi poeţii nogtri fac două silabe ain 

cuvintele de felul acesta: laudscaut. După „xino, 

laud are o singură silabă; tot aşa cauti 

Pe întma-mi pustie zădarnic mîna-mi tiu, 
Ea bate ca şi cariul ncet intrtun sicriu, 
Si când gîndesc la viaţa-mi,îmi pare că ea cură 
Incet repovestită de o străină gură, 

| Forma “cură",în loc de "curge" nt'are nimic. ca- 

re sto înâreptăţească să fie adoptată în stilul li 
terar. "Repovestită" îmi pare iarăşi că nu e blue
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găsit; "a povesti --a repovesti”e Intr t'adevăr,nu 

impresionează prea mult,e discret strecurat "repo- 

vestită“ dar în orice cas mi se pare că e un cu- 

vînt care n!'a fost bine controlate | 

Cine-î acel ce-mi spune povestea pe de rost; 

De-mi ţin la el uxechea--şi rîq de cîte-ascult 

Ca de dureri străine ?,.Parctam murit de multe 

Versul începe cu accentul deplasat: cinta a- 

cel! în loc de “cine-i acel". E adevărat că sînt 

 zorme pronominale sprepostţiipeâverbe, care îşi 

pieră accentul în limba curentăcu atât ma: mut 

în versuri, însă dacă, primim pe cine sau care .cu 

accentul deplasat i mai ales la începutul versu- 

lui iricorecti tud ine Mâccentuare e mai evidentă, 

| lată prin urmare 30 analifă care ni siă păzut 

* unstructivă în felul'ei aplicată la Gouă Doesi 

ale lui Eminescu Şi înaf.nte de a trece le alt a3- 

pect al aotivităţei, lui J Lterare ne von ocupa de 

ceea ce a susţinut în materie de Limbă în artico- 

ele. lut cu caracter politice Pentru ca să: îhche-
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Lem însă, caracteri sarea exprimărei lui poetice, 

“de fapt,revenin la constatarea pe care am făcu- 

t-o şi cînd ne-am ocupat de epoca dela 1840, 

Spunea atunci că dacă între 1830-50, vedem 

un sat care se facei în literătura noastră în- 

cepânăd dela Cîrlovaj sufletul poeţilor noştri îm- 

bogăţindu-se pe de altă parte, asistăm la o lup- - 

tă pe care o duc dînşii incontinuu pentru a a 

junge să stăpânească o limbă mai potrivită 'au- 

„fletului pe care şi-l propusese şi. printre alte- 

le ,poesia âin această epocă e caracterisată prin 

această stăruinţă titanică să zicem, pe care au 

făcut-o unii cum a fost Crigore Alexandrescu, în- 

să nu cu roade cum ne- arm aştepta întotdeauna să 

“găsim. Incheiam atunci spunind că progresînă su- 

fleteşte, rămânen totuşi în urnă în ceea ce pri- 

veşte posibilitțăţile de exprimare literară, Ace= 

eaşi observare se paate aplica şi la poesia lui 

Eminescu. El face un sa în ce priveşte bogăţia . 

“ sufletească, duce foarte departe de Mecsanări,de
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Bolîntineanu poesia,pentru că dela el primeşte 

unele conturări sufleteşti de o amploare necu- 

noscută pînă atunci, însă şi âînsul se găseşte 

în faţa unor greutăţi de exprimare, Vedem cum 

sufletul lui clocotitor,cu visiuni din cele mai 

impresionante se poticneşte de mul te ori în lup- 

| ta cu redarea în stil literar; învinge uneori, 

âar în acelaşi timp îl vedem rămînînă în urmă ş 

rănînînă la inegalităţi. 

An putea spune că la cei âin generaţia dela 

„1840-59„1upta eră mai explicabilă, pentru că. în- 

tre ceea ce era literar înainte şi ceea ce se 

efirma atunci e ceva izbitor, Ori cîtă noutate 

ar ti adus Eminescu sufleteştes totuși în ceea ce 

priveşte forma, avea, o tradiţie de care nu puteau 

“să beneficieze cei. de mai îndinte, încât fără ca 

să diminuăm nici ae data aceasta, figura lui Bra 

neacu,creă că-i putem reproşa că nu a căutat tot- 

deauna, chiar cu mijloacele vremei lut,să se înal- 

ve la exprimarea-pe care o putean aştepta, Ne în-
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chinăm în faţa bogăției lui sufletegti, admiră 

atît ea şi atitea din nărgăritarele de exprima- 

re pe care a putut să ni le dea,dar e păcat că, 

trebue să aducem unele rezerva, Privind evălu= 

ia noastră poetică în timp -de patruzeci pcinci.- . 

zeci ae ani, între 1830- 1880,pînă la activitatea 

de deplină maturitate a lui Eminescu,cu toate 

înălţările la care a ajuns; conatatăra totuşi că 
—
 

5 exţremele se întâln esec sensul că. şi înainte 

u 
RX asi stăm la o luptă pentru cuceniirea unei forme 

superioare şi îinînsocu ce 2 

, 
Ze
 geşte tarăşi prin- 

vre acela care trebutau să tacă eforturi pen- 

tru o realisare Qs exprimare superioară, Dacă 

după Eminescu, am ice cercetarea chiar pînă a8- 

tăzi,cu toate că sînt multe câştiguri în aceas- 

tă privint 5 aan redea că Dareă e o fatalitate în 

u 

diteratura noastră: această înaintare ,incontes- 

Le 4
7]

 tabi1, sufletească i pe de altă parte insufici- 

entă,esitări în ceea ce priveşte realisarea su- 

perioară ca fosmăe Şi aceasta nu numai în lite-
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ratură, dar în toate; (e e,de faptycul tura noastră 

de o sută şi mai bine de ani? £ o” dovădă că am 

putut sufleteşte să primim foarte mult păar acest 

sufletesc nu am ştiut să-l presentăm în acord cu 

bogăţia lui e 

Si în ştiinţă sta ajuns să se primească o: 

"sumă de lucruri! care sînt la înălţimea unui nî- 

vel ştiinţific, însă de multe ori se vede că acel 

fonă sufletesc,să zicem acel fonă âe cunoştinţe, 

„e lipsit de ceva: întâi, nu e destul. numai să pri- 

meşti trebue. să adaugi o arhitectură 1delor,tre- 

bue să faci o alegere între ele,o armoni sare în 

presentarea lor, | 

Apoi în nani festăriloe noastre în "legătură 

cu  vieaţa politică; socială, chiar dacă vede un 

sutlet-—mai puţin decît în literatură sau ştiin- 

ţă—acel suflet ce “copleşii de mai multe  inap- 

titudint: de exteriorisare, ceva care nu e în 

acord cu o cultură deplin armonisată; prea de



  

multe ori se vede în toate aceste manifestări 

ale noastre ceva de iîmprovisaţie, ceva de chin; 

sau ceva de expedit iv, după împrejurări,



22. 1, 1932, 

„Când trecen la prosa lui Eminescu putem spu- 

ne că ea nu apare ca un accident,deoarece se''ve- 

„de, cum şi aici Eminescu a pus pasiune multă din - 

sufletul săue | 

De sigur, comparată cu poesia,prosa nu e la, 

acelaşi nivel şi e de aşteptat aceista,pentru că 

se: ştie e un fel de fatalitate în literatură, ca 

un seriitor să nu poată atinge aceleaşi culmi în 

| două direcţtuni, Cine a dat un sumun în poezie, | 

chiar dacă s'a gînâtt la prosă şi a ajuns să re- 

„aliseze o formă literară de recunoscut şi ea,to-
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tuşi această prosă.. rămîne pe plenul al doilez,.s: 

tot aşa dacă cineva sta afirmat cu deosebire în. 

prosă,chiar dacă a încercat versuri ,acestăa nu 

pot să fie luate în acesaşi consideraţie, - - . 

„Eninescu,prin -urmare,ca prozator, rămînie pe :: 

planul al doilea şi ca să dăm din literatură un 
- 

. elt exemplu: Costache Hegruzzi ca. prosator;: Giri-: 
Pi potrivă e pe planul. întîi gi dacă a încercât şi. 

versuri,acestea sînt raţal inferioare prosei. Va: 

recunoaşte! însă şi: în prosă lui Eminescu însugi- 

rile caracteristice ale sori: suzuî. său „Bi enauie a: 

vom întâlni nota lizică şt în' acelaşi tip cesa 
ce denotă cultura pe care pi o: însuşi se;nota Go 

a 
aînăitor care sa afirmă gi în prosă, Yom. distin=- 

ge ae sigur,cum:ă “at Ursa. rosa în prâiăi rând 

cu intenţii literare mai “accentuate: şi pe urmă 

rai 
"ne vom ocupa de prosa. tin gazete şt” în deogebire - 

: din Ț îmmoud.e 

Ştii „că Eminescu a încercat două romanc: Te 
  

0. Densusianu, 
avoluti a estetică. a 1imbet_ _somîne, Fas6: 9 
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ni. pustiu şi Sărmanul Dionis; acesta dintîi nu 

ne Ya opriscu toate că ar Nici de spicuit ici 

şi colo unele rase. Vom stărui mai mult asupra 

tiranul ui Dionis; multe pasaje,se poate spune, 

că sînt un fel de glose la poesiile lui, Dealt- 

mânteri comparând ceea ce e îdentitate între po- 

esia şi rosa lui Eminescu, ar trebui urmărit cât 

se poate cronologiceşte, cun uneori motive pe ca- 

re de-a frământat dînsul gi întîi le-a exprinat. 

în prosă,au revenit în poezie, Aceasta însă, tre- 

bua să adaug, mai rar; pe de altă parte, motive 

dîn poesie,sînt trecute în prosa dui. In orice 

cas; sânteza putea spune,âouă curente de. inspira 

ţie cu acelaşi fond sufletesccu asemănări fra- - 

pante de multe. azi şi tocmai în Sărmanul Dionis 

ăsta mai bine accentuată nota de gînaitor,decît 

în Geniu pu ugtiu,dar în acelaşi timp apare şi da- 

rul său minunat uneori ăe data aceasta în prosă, 

de a dencrie stări sufleteşti sau aspecte ae. 

naturet,
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E. de sigurso alcătuire greoaie chinuită, -e 

ceva d6 improvisaie de multe ori;şi fireşte,ă- 

tunci: trebue să intezvină not ăe indulgență în. 

ceea ce priveşte judecarea acestei sorteri; na 

era genul în care putea să-şi afirme mai . bine | 

însuşirile lui, | 

Dacă urmărim cîteva pasaje caracteristice, 

găsim + talentul său desoriptir,cu imagini neaş- - 
0 

teptate,fără să fie “forţate, 

De exemplu; cână ne descrie numai în trei rîn- 

duri o curte: 

a ...0 rada cea mare cu iarba ei uscată sei 

tindea gălbue în lună gi numai o fântână îşi mi go 
ca gemînd cumpăna et în vînt,  - 

1. Fmineseu, Povestiri „p.129 = 

Pa BE, Lovinescu, : 

' Stay părea că e un pasaj nu tocmai de iuaţ 

fa consideraţie, totuşi cel. puţin pe mine pie fii 

pat, „pentru că vedeţi ce bine redă acest, motiv” 

-ain peisajul românesc, “Avem iarăşi un exemplu:de
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Felul său de'a sesisa repede unele aspecte: şi de 

8 e. reda prin ceva cum n'am mai întâlnit până | 
' 

la dînsul, î 

- Iată o despriere care se întinâde pe mai mul- 

te pînâuri: 

Dumbrăvile lor întunecoase de pe maluri .se 

zugrăveau în fundul rîului cât părea că cin una 

şi aceeaşi rădăcină un reaiu se înalţă în lumina, 
zorilor,altul s'aâînceşte în funâul apei. 

| | Oe Ce >De 133 

Vedem atoci un dar deosebit de observaţie:un 

rai care se piâică şi altul care ge adînceşte, 

Oitez mat departe: | 

_ Şiruri de ciregi scutură grei onătul tranda- 
firiu a înflorirei lor bogate,pe care vintul î1 
grămădeşte în troene;. flori cîntau în ger cu frun- 
ze îngreuete de gînaaci ca pietre scumpe şi nur-. 
murul lor umplea lumea de un cutrenur voluptos, 

Oe Ce sDe 133. 

„Th literatura noastră,pînă la dînsulsnu . gă- 

sim expresii de felul acesta: "flozi “cântau în 

„ aer,cu iunzele îngreuiate de gândaci ca pietre: :. -. 

scumpe, Chiar Mecsanâri în concertul, Qin Marieăa
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dacă a lăsat un fonâ poetic,rămîne nult departe, 

în orice case alta vistunea,decît eceea a lui 

Eminescu: 

Greeri răguşiţi cîntau ca orologii aruncate 
în ierbăstar vainjeni de smarald au ţesut de pe 
o însulă pînă la malul opus un pod de pînză ata- 

Ş manticăe o... 

O. Cc. 3pi133 

“Un tablou în care vocabularul „expresiile i - 

“ maginile reies din comun,un tablou de o transpa- 

„renţă ca multă lumină şi foarte evocatoare 'pen- 

tru ceea ce a fost .vistunea iui profundă, 

Hu voi insista asupra caracterului psiholo— 

“gic sau mai xiult filosofic al acestui proect de 

roman, însă o notă trebue să fie relevată,pentru 

că ea e prea frapantă în toată această scriere 

a lui Eminescu: sînt pasaje extrem de chinvite, 
. . , . , ——_— 

greoaie,pasaje în care 'âînsul a îngrămăcdit prea 

: multă filosofie gi filosofie,putem spune;curentă. 
e E aa | 
Ştim că Eminescu a fost influențatYfant şi a 

citit cu pasiune o parte din opera lui,însă să
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ne gîndin: Kant şi as: zi gi pentru mulţi nu e 

UŞor accesibil şi la noi A la 1870,era iîmposi- 

41 să se apropie cineva de ceea ce era marea, 

tradiţie filosofică din streinătate şi în spe- 

ctal din Germania, De aceea, aststăn la cea mai, 

chinuită tentativă de a' prinde din cultura stre- 

ină aceste elemente ale filosofiei: unit le-au 

dosat foarte striplistş alţii au găsit că dosa- 

o rea aceasta nu-i poate mul ţuni şi au făcut de 

sigur un efort ca să, ureacă mai departe şi e 

„tocmai. casul lui Eminescu. Insă, înainte de toa- 

“te, atază âe noţiunile filosofice: răsărite din 

speculaţiile filosofilor streini 1 ipsea o. ter- 

minologie potrivită. 

Dacă s!ar face un: vocabular al termenilor 

şilogofici dela'noi,aşa cun unii pe la 1830-40 

_ au încercat să-l introăucă jar vedea mai mult ae- 

cît în alte încercări ce greu an ajuns să ne a- 

similăm ceea ce pentru alţii de mult era cunos-. 

:cut gi de aceea. vedem pe Eminescu în ceea ce 
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priveşte vocabularul jluptînă cu infinite .Breu- 

tăţi. Pasajele în care dînsul a dertvat filoso- 

fia,apar cît se poate de neliterare; sînt atîn- 

_ gace,sînt de prosă. cît se poate de lînceaă, 

Iată sfîrşitul primului pasaj caracterigtic 

în care caută să fixeze ce trecea prin sufletul. 

sărmanului Dionis: 

„Un pubt matematic se pierăe!'n nenărginirăa 
dispoziţiunii lui,o clipă de timp în Înpărţibi- 
litatea sa infini,tezimală care nu încetează în 
veci, - In aceste atome de spaţiu şi: timp cât în- 
finit! - Dac'aşi putea şi eu să mă pierâ în în- 
finitatea sufletului meu,pînă în acea fază a e- 
manațiunei lui,care se numeşte epoca lui Alezan- 
dru' cel bun,de exemplu, es... a 

O. ce șsp.,102 

E tot ce poate să fie mai elementar, primar 

chiar şi în prosă. Asemenea frase, în care filo- 

sofia apare de tot neasimilată, cu un vocabular 

aspru; sgrunţuroa, Sînt departe de a intra în pro- 

sa literară, | | | 

Şi la Eminescu de sigur că a predominat în- 

tr'un moment iifluenţa studiilor pe care le-a fă-
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cut,nu stuaii cu plan de cariesză, ci cu ceea ce 

cra pasiunea lui personală de a asimila cât mai 

vit din istorie,din 1iteratură „dîn sociologie, 

ataeece a crezut întrun, moment . că va aduce în 

literatura noastră, ceva. eu totul - remarcabil, cău- 

tână să-şi însuşiască cît mai mult în literatu- 

Ta, filosofică germană. si atunci ne explicăn în 

i această îngrămădite de filosofiezun fel de 

sciontism care nu ajută ce loce 

Și âacă i e să trecem la observăţii, cu 'carac- 

ter. mai general; dacă e să ap zeoten derivarea. în 

14 tera tură, în. poesie;a teoriilor ştiinţifice e 

momentul să ins istăm puţine Oricât ar încerea'un 

! prosator să atenueza expunerile de 4eozii ct1o- 

“sotice,ştiințizice, întrto scriere; în prosă cu în- 

teaţii Jitevarefizes tesnu didactice; se vede in- 

gratitudinea unor: asemenea termeni, 

„Dacă în 14 teraturășun prosator, în special, 

caută să  deritie asemenea noţiuni de filosofie 

sau se gtiinţă în opera 2uipsă, arate că e în- 

*  
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trt adevăr în curent cu cutare teorie ştiinţifi- 

că sau filosofică, prin aceasta se denotă, îmed1- 

at pedantismul lui, 

prebue să se înţeleagă un lucru: ştiinţa şi 

filosofia sînt făcute ca să lumineze sufletele, - 

literatura, arta câ să le 1 impezească, Să nu cre- 

deţi că,a limpezi şi „a lumina! e acelaşi lucru: 

poate. ceva să fie jluminat,dar nu A impede în ace- 

laşi timpşmai ales în ceea, ce priveşte. cunoştin- 

vele: ştiinţa şi filosofia ne ajută să ne lumi- 

năm sufletul şi cîneva poate să fie foarte lumi- 

"nat ca om de ştiinţă ca filosof, însă să fie foar- 

„te puţin lîmpede 'cînă e vorba să-şi redea îdetle, 

Prin urmare, înţeleg lunina în sensul îmbogăţirei 

materialului noţional al cuiva; | a. limpezi, în- 

seamnă a. pătrunde în: adâncurile cele mai depăr- 

"tate ale. sufletului a-i da un ritm deosebi tea-l 

| limpezi în aşa fel, încât ceca ce e: natural pe 

„primul planpsă, fie 'bine afirmat şi pe urmă dela 

;:.sinesîntr!o arhitectură deosebită,să retasă. şi
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fondul sufletesc,şi atunci,dacă literatura şi 

în acelaşi timp arta,are acest scop de a lîmpe- 

zi sufletele, să se mulţumească cu acest dome-= . 

niu; acela al luminărei rămîne pe sama ştiinţei 

şi filosofiei, 

Ajungem la celălalt gen de prosă al lui Emi- 

nescu, fireşte într!'o privinţă, inferior încercă- 

zei ae roman. Din articolele politice reiese şi 

“nai bine, 

poi vehemenţa pe care o întîlnim de multe ori,ca 

să-şi exprime părerile şi judecăţi foarte drep- 

te asupra lucrurilor care gi acum patruzeci, c înct- 

zeci de ani întunecau vieaţa noastră, Prosa a- 

ceasta a lui Eminescu merită şi ea să ne opreas- 

că şi am putea spune că întîlnim şi în.ea ideiu-: 

: neori expuse într'adevăr cam prea didactic,însă 

fără didactismul exagerat din Sărmanul Dion geIa 

orice cas, întîinin mai ales Jiri smul as zuptătoz,, 

nu lirismul de visătozscu toate că. în articolele - 

«ut politicesEgi! vom. avea unele exemple de rel&- 

cu mai mul tă i exuberanţă, sufletul luişa=
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vat—se strecoară cînă şi cîna pronirea lui de 

a se înălța prin vis. 

Intâi să vedem cum judecă pe gazetari,Mă fo- 

losesc de ediţia pe care a dat-o articolelor po- 

litice,Dl lurăraşu,dintre care cele mai mul te 

şi mai caracteristice,au apărut în Timpul, 

Iată din articolul frază şi adevăr, apărut 12 

1877: | 

Să nu ne înşelănm, Beţia de cuvinte din gaze- 
tele romîneşti e numai întrecerea beţiei de. cu- 
vinte din cele streine, Wai puţin, culți „deci .. 

“vâna mat puţine de împărtăşit decît streini, ga- 
“zetaril noştri au î. & mai multă nevoie de gură de- 
__0ât de capsdar şi. n Streinătate lucrează în ma- 

re parte gura, fără ca creerii să „Ştie - nvult  de- 
spre aceasta, Ci în ștreinătate _ în genere nu prea 
iau oamenii gazetele: în serios,întru cît statin- 
ge de partea lor întenţională, Se ştie că sunt 
făcute pentru a : trezi patimile societăței gi a 
crea în public atmosfera ce-i trebueşte guvernu- 
lui sau adversarilor săi spre a inaugura suirea 
unora şi coborîrea altora; . în sfîrgit presa nu-i 
cu mult mai mult decât o fabrică de fraze, care 
cu făţărnicie omenească îmbracă interese streine 
de interesul adevărat al poporului,  : 

Mu Eninesep„Sort eri politice, 
Edo). Murăraşusp.,142
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să ne gîndim că felul acesta aspru de a ju- 

âeca presașa plecat la Eminescu dela ura—nu -e 

exagerat cuvântul —dela ura pe care o avea ; îm- 

potriva 'gazetelor.de partid şi moi ales împotri- 

va gazetelor în spiritul partidului liberal, 

Inţelegen, deci de unde izvorăşte vocabula= 

rul dai mi nescu, în articolele lui politice: din 

această luptă: continuă ,clocoti toare pe care o âu- 

'cea, împotrivă nărăvirilor politice. | | 

„BB adevărat, uneori a trecut linitasa întrebu- 

- inţat cuvinte prea tari „atingând chiar vul gasi - 

vatea—n'am să 1e amintese—dar să nu uităm că 

" aceluia care şi în satire nu a fost moăeratyi se 

poate îngăduit să fie vehement. în articolele poli- 

„dice, | | 

| „Deci, Eminescu a. trecut . ine ontestabil, unele 

margini; însă luna în totul personalitatea lui; 

KE se poate ierta ceea ce altora nu li se poate în 

"zăăuiș 1 nici predica. de morali sare, nici pe. de al- - 

tă „parte ez zcesele de vocabular nu mot să fie ier- 
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tate cuiva care e cîuruit de păcate,ntei cuiva. 

care. trebue să fie modest, Deci,cu această în- 

gădutre. ne Găsim în faţa gazetarului, dacă nu. 

| înăscut,dar a gazetarului cu o cultură fată te 

care alţii erau cu totul departe pentru că nu 

trebue să uităm: dacă C. A.Rosetti a condus a- 

tîţia ani Rominul şi de sigur;a avut calităţi- 

Ie lui, în ceea ce priveşte articolele lui însă, - 

ele nu pot să stea alături de ale lui Eminescu, . 

Chiar Mihai] Kogălniceanu—deşi nu “a  soris 
A 

atît în gazete cît a scris. Eminescu-—rânine în E 

urnă, Kogălniceanu prea avea un repertoriu ze 

dus de idei şi ozicun,pe la 1840- -50, vocabularul 

era , mai stereotipat, cu toată - nota personală „pe | 

care a căutat să o pună dinsul --pg cînd Emines- 

cu a trăit întrun timp cînd vieaţa noastză ajun 

sese mai complexă „probl ene mai. „multe se „puneau 

şi incontestabil, că în acelaşi timp în ceea ce 

priveşte cultura filosofică, cul tura literară E 

| nineseu: zăucea un plus şi tocnai acest plus e de
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remarcat în articolele lut politice, Aa putea cîi- 

ta un pasaj în care dânsul face un aspru rechizi- 

tortu” împotriva stărilor de lucruri “dela not : gi 

dacă alte ori s'a; exprimat peste măsura aştepta- 

tă, totuşi chiar atunci. cînd arată nemulțumirile 

ce-i chinuiau sufletul, văzând stările dela noi, 

păstrează o demnitate în frasă: : 

Wizeria materială şi morală a populaţiunilor, 

destrăbălarea săministraţiei,risipa banului pu-: 

b1lic,cumulul ,păsuirile,corupţia electorală, toate 

acestea ntau a face la dreptul vorbind,cu cutari 

sau cutari principii de guvernămînt, Oricare. ar 

fi guvernul şi oricare veaerile sale supreme,co- 

rupţia şi malonestitatea trebue să lipsească din: 

"viaţa publică; oricare ar fi pe de altă parte re 

ligia politică a unui guvern;ea nu-i dă drept ae 

a se servi de nulităţi venale,de naturi catilina- 
re,de oameni de nimic' pentru a guverna,Chiar nu= | 

mai tendenţa clar: formulată,ca statul să fie gu- 
- vernat de oameni de cea mai elementară probitate 

gi 'săinceteze de a fi mărul de ceartă între ca- 
valeri de industrie şi de facem-treburi,cuprinde 

un întreg program faţă cu aceia cari nu cred în 

nimic şi pentru cari principiile politice n!'au 

rost decît pretexte de-a parveni şi de-a se Îm- 

bogăţie | 
Ia - Oe Ce >pe 529 

“Deci convingeri spuse, nu de sigur în ton: a-. 

caienic, foarte îngrijit însă, în formă "literară 

>
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susţinută şi fără ca să ne supere, 

Ci tăm unul din ultimele sale articole: "au- 

„vernul care ne trebue", Eminescu era acusat că 

e reacţionar,pentru că iăolatriţa „Ztguri “din 

trecut; idealisa epoca lui Stefan cel mare, Alex- 

anâru' cel bun şi atunci în polemicile care 3! au 

încins împrejurul celor ce seria dînsul la Tim- 

Pui. se spunea că trebue să ne întoarcen în''tre- - 

cut şi Emineascu răspunăe în Zezul urmă tor: 

Dacă ne place uneori a cita pe unii din: Dom- 
nii cei vechi,nu zicem cu ăsta că vremea lor se 
mai. întoarce, 

Oe Ce sPe 527 

'pe sigur,că ax fi ae retuşat unele cuvinte: 

e iei şi colo ceva car prea încărcate Vedem în- 

să în articolele sale nu pe jurnalistul cu re 

surse expeditive,ci pe poetul, scriitorul de ra=: 

să „acela care când „judeca, oameni şi si tueif- pe 
+ 

lîngă mo tivul conazet. de observaţie zilnicăs a- 

ducea şi o adțere de poesie, Pentru ca să înohei 

cu articolele acestea=—cu toate că ar fi de. re.
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levat multe care şi astăzi sînt de actualitate 

—să ne oprim la articolul despre pălcescu,pen- 

tru că e semnificativ ca manifestare a cultului - 

_pe care l-a avut pentru istoricul muntean: 

Limba hii Bălcescu este totodată culmeas, La 

care a.ajuns romînimea în deobşte dela 15509 în- 

cepînd şi pînă astăzi,o limbă precun au scri s-2 

Alecsanâri Const, Negruzzi „Donici şi care estăzi 

e aproape uitată şi înlocuită prin "păsăreasca! 

gazetarilor, Deşi Bălcescu se înțemetază pretu- 

tindenea pe izvoare şi scrierea lui e rezultatul 

unei îndelungate şi amănunțite munci totuşi mun- 

ca nu se bagă nicăiri în samă,precun în icoane- 

le maeştrilor mari nu se vede amestecul amănun- 

ţi+ de văpsele şi desemnul îngrijit linie cu L& 

nie,, O neobicinuită călâură sufletească răspîn- 

aită asupra scrierii întregi „topeşte nenunărute- 

le nuanţe întrun singur întreg. şi asemenea scri- 

itorilor din vechimesel 31 vede pe eroii sui a- 

ievea şi-i aude vorbind după cum le dictează ca- 

racterul şi-i ajunge mintea,încît toată descrie- 

rea persoanelor şi 'întîmplărilor e dramatică fă- 
w” 

mă ca autorul să!şi fi îngăduit a întrebuința un 

'de-va isvodiri proprii ca poeţii. - 

„e. „Dumnezeu a fost îndurător şi l-a: luat 

la sine înainte de a-şi vedea visul: cu ochiis;în- 

ainte âe a vedea cum contimporanii care au copi- 

lărit împreună cu dânsul şi!n cercul lui de idei 

Iz-au exploatat pe acestea,ca pe O marfă cun su 

introdus formele goale ale accidentului liberal; 

împrăcînă cu dînsele.pe nişte oameni. de nimic. 

El star spăimînta văzând cum a fost să se re- 

 



  

145 

alizeze pe pămîntul nostru libertate şi lumină, El ar vedea parlamente de păpuşi tg desuniver- sităţi la care unii profesori nu ştiu nici: scrie o frază corect, azetari cu patru Clase pei- marec'un cuvînt oameni. cari văzîna că n'au  în- cotro ae lipsa lor de idei, fabrică vorbe: nouă risipind vechea zidire a 1 imbii romineşti, pen- tru a părea că tot zic cevaypentru a simula o cultură care nto au Şi o pricepere pe care natu- „Ta n!'a voit să: le-o deie, ia Pa 
O.c. 'D+93,94,: 

Iată cum scria Eminescu cînd trecea dela po- 

_esie la manifestările de luptător—luptător i30- 

lat, care de multe ori se întrăvă dacă nu e inu- 

tilă lupta; totuşi: avea convingerea că năcar fa- 

'ță de conştiinţa lui s'a achitat. Mulţi din ace- 

ia care presentau spiritul conservator. la not, au 

“împrumutat Şi au transformat în urmă,idetle pe 
"care sminescu le-a susţinut în Timpul încît pro - 
sa 1uiseu toate că are caracter de conbativitate, 
aîhsu1 nu a urmărit acest caracter ca alţii, care 
au utilisat această notă; dînsul n'a ţinut: decât 
să arate multe din convingerile lui, 

Articolele lui Eminescu interesează, pentru 
  

  

0, Densusianu, | | nf, 3 - _ a La - a a: 2 Eyoiutia goteiică u uimbei romane. asc, 10



146 

că -de siguryafară de autenticitatea sufletească» 

bogăţia sufletească din care plecauele au 0 pu- 

tere imprestonantă prin redarea lor,pentru că în 

gazetăzte nu e destul să spui o convingere foar- 

te areaptăsmult ginăi tă, însă să ai şi darul de 

a 0 presenta literare - 

” € —— 

 



i 1131932, 

  

Eminescu sia întîlnit cu seriitorii din ge- 

neraţia lui şi cu cei dinainte,în sennul că a- 
rată preocupări de a găsi norme după care rămî- 

"nea să se fixeze limba nostră literară şi putem 

spune că în această privinţă, scriitorii de altă 

dată erau superiori celor. de astăzi pentru că a- . 
duceau pasiune pentru problemele -serisului. nog- 

truspasiune care de sigur,uneori ducea la rătă- i 

ciri, la pedanteri1, însă arată. în orice cas, grl ja 

de a limpezi. felul de ase scrie la noi, Şi Tu e- 

ra vorba numai de mărunți guri de ortografiect şi
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de acele probleme care treceau mai departe cun 

era aceea & arhaismelor şi neologismelozy cu a1- 

te cuvintesa “ântregei
 reforme a 1 imbei noastre. 

Astăzi scriitorii sînt în general foarte indi= 

gerenţi Ja unele probleme care mai rămân 'de pus 

la puncte De sigur,acum saizeci şaptezeci de ant 

cînd în multe privinţi domina haosul participa” 

rea da aiscuţiunt era mult mat justificată, cun 

şi mai pastonantă, însă nu înseamnă că de-atunci 

e pînă. astăzi nu au rămas unele aspecte “ale 1tm- 

bei literare câre nu pot înceta să preocupe pe 

scriitori»: 

Eminescu,fie în articolele de gazetă, fie în: 

însemnărt,dări de samă pe care le-a publicat în 

Convorbiri 1iteraresa arătat “încontinuu grija de 

a limpezi 'linbe literară şi ocupându-se de o 'car- 

te „la cate nu ne-am aşteptare cu un titlu prosaics 

dtăactios îmtnoduce în darea de samă pe care 0 

făcea asupra ei obsezvai îi privitoare la limbăs: 

observaţii care plecțau mai ales dela unele con- 
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statări asupra felului de scriere al Ardelenilor, 

La 1877 în  Donvozhiri 1iterare, seriină o notiţă 

despre Pomii tul, o carţe a lui Comşa,dela S1oiu, 

după ce recomandă această carte „pentru utilita- 

tea ei practică , deodată face un ealt în chestt- 

unile de limbă şi cu prilejul acesta arată care 

era felul lui de a vedea în ce priveşte limba. 
» 

romînă: 

Limba” noastră nu e nouăzeci din contră veohe 
„Şi staţionară, Ea'e pe deplin formată în toate 
„părţile ei,ea nu mai dă muguri şt ramuri nouă şi 

a 0 silntci să producă ceea ce nu male în sta- 
re însamnă a abuză şi a o strica, Pe de altăpar- 
te veche fiind,ea e şi bogată pentru cel ce: o 
cunoaşte jriu în cuvinte, dar în locuţiuni, | 

- 
o. 

ŢE IL Eminescu, 
“Scrieri poliţice -şi-literare, voi, 1,p+20 

(Hinsrva,1905) 

& puț în cam categorică afirmaţia aceasta a 

lui Eminescu, pentru că star. înţelege că aînsul | 

privea definitiv fixată limba, noastră şi atunei 

„ Vedem că e în contrazicere faţă de sil inele pe 

care le-a arăţat însuşi şi a1411,şt de a-i aa
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tocmai 0 £1stonomte jiterară,pentru că nu puten 

să, ne închipuim că -0 limbă chiar când are un ce- 

'vacter literar fixat în sertere printr!'un moment, 

rămîne imobilă; evoluiază mai mult sau mai puţin, 

însă în orice cas nici odată o 1 imibă Li ţerară nu 

poate să fie considerată ca definitiv fixată, 

Deci Eminescu exagera sau mai curînd reda in- 

suficient gândul lui; de fapt trebue să presupu- 

nem că vota să spună că Limba noastră aveao struc- 

tură bine organisată fixată în unele privinti. şi 

că trebue să ţinem sama de aceasta: să nu provo- 

căm schimbări care ar aduce o perturbare în ţesu- 

tul ei. In sensul ecesta,prin urmare ar fi să in- 

te rpretăra acest pasaje 

| Urmează—gi acesta e mai interesant—observa- 

4iunt-cu privire la rolul cuvintelor şi la locu- - 

iuni: - 

caca urma urmelor e înâiferentycare sînt 

apucăturile,de care se siujeşte o 1 imbă numai să 

poată deosebi din fir-în-păr gîndire de gîndire, 

Un singur cuvînt alăturat cu altul are alt înţe-  
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lese 
- . i ” Să luăm bunăoară cuvîntul samă (ratiocinium) Şi să vedem la câte locuţiuni ali dat naştere: a băga ae samă (bemerken) ,a lua sama (aufmerken),a fi de-o samă (gleicher Arţ sein),a şti sama unui lucru (wissen,vie etwas anzufassen -ist),o samă de oameni (einige unter.diesen),a-şi face samă. (Hand an sich selbst anlegen) a-şi da sarii | atoh Rechenschaft geben),a lua şi a da pe samă (iiber- nehmen,iibergeben),a ţine samă de ceva (etwas mit Betracht 2 ehen) sa-i ţine în samă pe cineva(auf jemanden achten Şe ae Med, - o Aceste exemple le-an putea înmulţi fără ca- păt; destul numai că de fie-ce cuvîni vechiu se ține un şir întreg de zicale,care înlocuesec ou prisosinţă,ba întrec adesea mult iîmea cuvintelor şi frazelor .nouă,primite în limbă fără de :ntct-o— rînduială, 

- o "Oe Ce șDe, 330. 

Ki. foarte semnificativ acest pasaj din prosa 

lui Eminescu,pentru că surprindem un simţ foax-. 
„te viu pe care î? avea în ceca ce priveşte  în- 

trebuinţarea formelor. Dânsul pleacă dela 10%, 

aceasta: că nu trebue să. privim cuvîntul isolat, . 

pilologiceşte am spus de atitea ori: e o bregie 
să isolăm cuvintele; uneort,da,putem să le: stu- 

„diem isolate,însă să nu uiţăm că ele fac parte 

din ceea ce e ori a] fraset,ori al complexului 

întreg ce constitue limba.
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Deci Eminescu pornea dela această părere foar- 

te areaptă: că nu axată ele. singure ,cuvintele;bo- 

găția unei limbi,ci locuţiunile mai multyexpresi- 

“ile caracteristice, expresii în care de atîtea ori 

se ascunde o imagine impresionantă gi vedeţi cum 

îngiră aproape ca într'un articol de dicţionarii- 

feritele nuanţe pe care le primeşte un cuvînt cum 

e sama 3, cu accepijtuni deosebite Şi întrebuințat £i- 

e nuanţat într! un sens,sau altul. 

ŞI cu privire la samă, incidental vin cu a 0b- 

ezrattespentza, că mi se pare că n! am avut prile- 

ul ză atrag atenţia asupra întzobuinţărei aces- 

ii -cusânţi se- întrebuinţează forma a sfama; 

a, a E | a 
„Re nat, malgi întrebuinţează forma articulată ,Eu 

  

id întotdeauna am crezut că forma nearticulată este: 

cba "corectă: astfel se zice: a da socoțeal ală  cui- 

va pentru un lucrușnu a de socoteala, 

Cu o pagină nai departerevine Eminescu asw- 

pra celor ce spunea araţă statornicia Limbet, xo- - 

vînee gi aici vom rămînea ia interpretarea pe ca- 

  

 



  

  

153 

re am dat-o dela începutul pasajului putin cam 

vag: 

- „Am Zis mai sus că limba românească e sta a i0- nară e Eroarea,că ea star fi schimbat foarte o da- torim cărţilor noastre bisericeşti,care se tăl- . măceau -ad.1litteram din slavoneşte . Sau din gre- ceşte, ,..... E 
- | "Oe Ce spe ll 

i 

vedeţi că deviază spre o părere exprimaţă şi 

aceasta prea catezorio,chiar cu ceva fals,pentru 

că nu pute spune că limba noastră ar i fost a- 

şa "de alterată gi că ne- -ar face împtesia de mul- 

“te schimbări din causă că, textele religioase! au 

fost ae multe ori traduse din greceşte şi s1avo-- 

neşte, De sigur, ceea ce aparţine secolelor al 
XVI- -leasal XVII-lea: Şi mai târziu că literatură 

bisericească arată mul te urme de această întlu- 

enţă, însă aceasta nu poate să fie luată i drept o 
- aparenţă foarte evidentă de alterare a 1inbei 

noastre, Ştin. întotaeauna să alegem din aceste 

cărţi bisericeşti,ceea ce într 'adevăr e datorii 
„originalului pe care l-au urmărit traducătorii
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şi ceea ce represintă româneasca autentică, Şi 

aici Eminescu se îndepărtează întrucîtva dela 

ceea ce corespunde adevărului de interpretare . 

al cărţilor noastre vechi. 

„să revenim put în în urmă la un pasaj caree 

şi e1 caracteristicypentru că ne arată la Eni- 

nescu grija de a se iniţia şi în chestiuni de 

filologie; în afară de ceea ce .1a întîmplare 

sorta cu privire 1a limba noastză întradevăr, 

iată cun. se exprimă despre cunoscutul savant en- 

glez; care în gecolul vrecut era 0 sonitate Ung 

vistică: 

Max Miller spune că limba englezăscu tot ma- 

terialul de cuvinte romaniceynu are o picătură | 

de sînge romanic. înlăuntrul organismului ei. Mu= 

+atig mutandiş e tocmai aşa şi CU limba noastr 

Ba şi-a asimilat ags de bine materialul slavone 

cum şi l-su asimilat 1 îmba. ungurească; 4 dacă ci- 

neva pe bafa cuvintelor numai. ar voi să deducă 

ceva în privinta originii noastre „aceasta va fi 

mai mult 9 dovacă de neştiînţă din partea sapde- 

cît un argument în privirea noastră, . | 

| | 
| Oe Ce ;pe. 310 

Vedeţi „prin vrnare că eminescu a cetit pe
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Max Muller,o dovadă "iarăşi că pe lîngă filosofie, 

istorie curtositateayâorul lui -de a se instrui dt 

mai mult,mergea foarte departe, 

Trecîna dela această carte care dădea prilej 

lui Eminescu să vorbească astfel asupra limbei 

noastre,să ne oprim la ceea ce îi revenea în min- 

te şi cu stăruinţă,atunei cână îgi îndrepta pri- 

virea spre trecutul limbei noastre şi întrucâtva 

în alt sens, Intr!'o notiţă unde vorbea de Otete- 

leganu, insistă asupra darurilor cu care se reli-: 

efau bătrînii din generaţia dela 1840-50;şi după 

ce aduce elogii acestui Oteteleşanu,spune: 

e....în acest bărbat recunoaştem generaţia 
trecută a ţării romîneşti; binevoitoarea,patri- 
otica generaţie,care forma floarea ţării romî- 
neşti “înainte de 1848. Dela anul acesta înce- 
pînd,Romînii au pierdut simţul istoric, Cuvin- 
te nouă fără cuprinş,oameni nofi fără trecut gi: 

. fără valoare;o limbă păserească în locul vred- 
„nicei limbi a strămoşilor,instituţii nepotrivi- 

te cu trebuinţele modeste ale ţăranului ' dună- 
_rean;au înnăbuşit frumoasele şi spornicele în- 
ceputuri ale unei literaturi într'adevăr romî- 
neşti,ale unui naţionalism,nu de. fraze banale, 
ci d'un cuprinsa real, 

O, ce pe, 331
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Că sin zici aste: pe care je-am văzut în ar- 

vicolele lui voliiice şi dacă avea âreptate une- 

ori Eminescu să judece pe cei din generaţia ve- 

ohne castel pentru că trebue să le recunoaştem 

sufiet,chiar svlt,De cere nici în ura gi nici 

nu-l arată, însă m
?
 

astăzi aţii nu l-au arătat ş 

de cata aceasta dânsul vsăea prea exclusiviste 

Să vedem cun privea aînsul Lia 11 terară-şi 

din. punctul de vedere al provinciali snelor. un 

Şi Întreg de. paragrate unde: ŞI a exprimat foazr- 

te categoric părerile lut, îtu vor releva decât 

yre-o două trei din ele,în care recunoaştem ia 

. 

aşi spiritul critic pe care îl aducea de mul te . 

ort,în afară de unele exagerări de unilateral î- 

tate pe care nu le-a putui evita: 

. 

O greşală 4 pronunţiet e aceca, dela Romînii 

“Qin iuntenia cari zic: d'aursp! ale. în loc ' de3 

de-aur pe-aici, Dar ei zic cum-că ar fi elinmi- 

nînd (&) din cauză că vine a sta a ncimtea lui 

a... Numai vezi- „că această eliminare este părută, . 

iar nu reală,căci sai nu eliminează în vorbele a- 

cestea pe-un £p ci pe-un &e 
Oa Ge șp+409



  

  

io! 

Vreasprin urmare, să spună Eminescu că nu- Şi 

însuşeşte pronunțarea. şi scrierea munteneascăsa- 

dică aă şi Păsatunci cînd spunea dizici.„plaici, 

observaţie pe care trebue sto recunoaştem ca 

foarte justă pe care trebue să şi-o însuşiască 

ozigtoineydacă _într'adevăr e convins că trebue 

să evite unele provinciali sme, 

Trecem acun la Hol dova: 

O greşală de pronunție a oldoveniler şi-a 

Bucovinenilor este lungirea peste misură a lui 

e întonat,cînă acesta e urmat în. silaba a doua 

de-un alt e,de exemplu: păpene șrâce, trgoe Şe a» 
dtz Ce spe 410 

Aici Eminescu a fost puţin influenţat de ce- 

"ea ce e al limbei vecnt: Şi ceea ce e dialectal 

în astăzi în unele părţi ale Olteniei, Ardealului 

Şi Banatului, dar în Moldova puţin sia răspândi t 

pronunţarea aceasta a 14 e,care nu cred să fi 

"fost nici pe vremea lui Pninescu, Cred că. con- 

funâă impresii din călătorii: într! adevâr ni s! a 

întâmplat şi mie să aud şi chiar Negruzzi aves-
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ta un e relativ mai deschis decît al nostru co- 

mup curent, şi în Holdovasdar în orice cas, când 

Eminescu spune. că ar fi o particulari tate deo- - 

“sebită a graiului moldovenesc;mi. se pare că dîn- 

sul pleacă dela impresii care nu aînt cu totul 

exacte, | 

Hai departe spune că moladovenegşte se zice: 

sâ- - facâ,sî tacîa mă,pre buni. etc, care iarăşi 

Lrebue să, fie evitate de cineva care se exprimă 

„Mterar,.Dect atei Eminescu se arață şi în pri- 

vinţa aceasta că e emancipat de unele particuka- 

rități regionale şi aici e alături de Negruzzi 

pentru că am amintit şi se ştie că Negruzzi a. 

tunci cânc a început să soriesa făcut multe con- 

cesii moldoveni spelor, însă mai ales sub influen- 

- ţa lui el 10de gi a scrisului muntenesc8& pecu- 

noscut că sînt forme din Moldova care trebue e- 

liminate din scrisul. literar: Eminescu tot aşa, 

însă. nici astăzi unii ntau ajuns să înţeleagă ce- 

ea ce Eminescu spunea acum şaizeci, şaptezeci de  
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ani şi sînt chiar filologi care ţin norţiş să 

scrie moldovenegte,pentru că 1î se pare că fie- 

care ax avea areptul să păstreze ceea ce e al 

ținutului lui, După această înşirare justă a 

particularităţilor care uneori 4 se păreau: gro- 

zăvii,avea să dea o lecţie în special celor din 

Ardeal: | | 

Bărbaţii noştri din Transilvania—cei de 11- 
tera chiar—nu pronunţa adeseori mai bine - de- cât oamenii din satul lor natal, Silescu-se oa- re profesorii de prin gimnasiile romîneşti ca 
să 'nveţe junimea a-şi pronunţa: bine limba lor natală ? Poate,. dar nu credem; căci dovada vie & junimea din Universitţăţi,care adeseori îsi fa ce o mînârie din aceea că pronunţă cum (se pro- nunţă) în promuncia lor respectivă, Cum am mai spug-—nu facem nimărui. o criră din străintsmi, cum nu-i facem din pronunția rea,însă pe cît a- vem încă vreme,să ne silinm prin gcoli,de nu în "casă şi!n viaţa publică,de-a introduce o pro= nunţie_ generală . _ 

. * 
Oe. Ce sDe 41]. 

Eminescu spunea categoric că învățămîntul. a- 

re un mare rol în ceea ce priveşte nivelarea lim- 
bei; profesorii nu trebue să treacă uşor peste 

pronunţarea âiglectală a elevilor; cultura îşi
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impune arepturile ei în ceea ce priveşte expri- 

marea. | 

In ceea ce priveşte neologismele ;Eminescu 

avea iarăşi păreri bine fixate, cu toate că pa- 

sajul pe care î1 cităm nu e nici e] tocmai Clar, 

însă arată—şi- mai ales observaţiile dela sfîr- 

şit—un spirit foarte ascuţit în interpretarea 

chestiunilor acestea de scriere literară: 

Cum e procedura noasțră întru primirea cu- 

"vintelor latine ? Totdeauna extremitară, Unul 

__ primeşte en gros,altul de fel. A primi în  Jo0- 

Sul ' unei vorbe romîneşti bune una latină care 

să însemneze tot aceeaşi,nu ni se pare consult 

_—a primi un sinonim care, însemnînd aceeaşiîn- 

"seamnă totuşi alt-cevazo altă nuanţă a înţele- 

sului „asta însemnează a-şi înavuţi a-şi înnobi- 

la limba, O expresiune pentru mat multe înte- 

lesuri e miserie rai multe, expresiuni pentru 

un înţeles e o copilărte;mai multe expresiuni 

însă pentru mai multe înţelesuri deşi sinoni- 

me;e adevărată. avuţie a limbei. Și această a 

:vuţie o recomand cu deosebire  inhovatorilor no- 

| Oe Ce spe 414 

CI A 
- - 

Aici Eminescu apare mai Goctrinar;mai pro- 

fună şi mai subtil decât mulă i care se ocupau 

| - Ata 
de chestiunea aceasta, deoarece dînsul distinge
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posibilităţiie de împrumuţuri din alte limbi gi: 
de faptsaînsul ia o atitudine moderată moderată - 
însă nu timiaă Şi recomandă utilitatea multor 
neologi sme; totuşi spune că Gintre acestea tre- 
bue să se facă alegere după nuanţa pe care 0.pre= 
cintă fiecare din ele după necesitatea 1a care 
se aplică, | | 

Trecîna la arhai nato mai puţin ne 2 mpi 
căm cu ceea ce spune dânsul, Iată. pasajul: 

 AThaismii poate că-i va încetăţeni cu 'ncetul boesia—dar numai eacăci e un arept esclusir al ti de-a revivifica colorile limbei Prin torbe des- gropate din mormîntul trecutului, -Ast-fel Goethe „dă lui Paust prin arheaisni,în vorbă şi forma wx- sului, coloritul cel bizar al eruluit-miez, colorit pe care Schiller nta înţelea a? da lui Wallen Stein al său, 

ao. Oc spe413 | 
FmineBcu. strecoară alci Duţin din antipati- 

ile. 2uj 11 terare, într'adevăr,a at un deosebit 

cult pentru Goctheşpe cînd pe Schiller 1-a pri 
vit mai de sus; adică Goethe a înțeles mal bine 
  

O.Densusianu,:  - Da i Evoduţip_esţetică a Ainbet -ronine. Fasc, 11 ,
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ce înseamnă să îmbogăţeşti 9 limbă prin arhais- 

me, Eminescu exprimă această părere foarte biza- 

ră că prin poesie: s!ar putea ajunge la încetăţe- 

nirea mai intensă a axrhaismelorspe cîna mi ştim 

că aimpotrtvă,nuveliştii 
istortot,prosatorii 

1g- 

torici au fost cei. dintii tentaji. să recurgă la 

mul te arhaisme 

si în prosăs însă, sînt anumi te limite, unele 

condițiuni „mai ses cînă e vorba de evocări  îs- 

torices | 
| 

:B Şi O altă parte. din preocupările lui Emi 

nescu asupra limbei ce trebue rel evatăs anume dân- 

sul ;cum se ştiesa luat parte La vieaţa teatrelor» 

a fost printre actoria jucat chiar şi eraun cu- 

noscător destul de bine orientat al i teraturet! 

âramatice şi cu: simţ, critic în ceca ce “priveşte 

jocul de scenă şi de aceea în mai multe rânduri 

a venit să-şi exprime părerile cu privire la 1im- 

ba noastră pe scenă» 

E un articol din Curierul de lagâ unde a pu-



  

      

163 | 

blicat,cun se ştie,mai mult şi titlul e: În_2on- 

ura influenţei francese asupra teatrului româ- 

nesc. Iată într 'adevăr,ce spune -cu privire la 

teatrul romîn: | | 

Teatrul romînesc a avut în trecuţ drept mo- del teatrul frances, Actorii .francesi au acea, pronunție nasală,acele prelungiri a (le) sfîr- şitului cuvintelor,care resulţă din împrejura- rea; că limba francesă nu are e1t accent decît numai pe ultima silabă, De acolo actorii „nog= 
tri deprinsese a cînta-ultima silabă a cuvinte- lor romîneşti,încît auziai următoarele intona- Vii: "Bi bine,Domnuleee 1 ș"D-zeul meecu!" -g.a, : 

N 0.c.;p.336,337 ; 
_“Nu e ceva exagerat de Eminescu,pentru că îm 

tr'adevăr eu cred că orişicine e sensibil la a- 

semenea manii de pronunțare şi a fost frapat de 

ceea ce a fost la actorii noştri care continuau 
şi continuă şi astăzi sub influenţa conservato- 

ului frances să tărăgăneze sfârşitul cuvintelor 

şi unii chiar dacă. nu au fost în Pranţa, prin con- 

tagtune. au luat acest fel de pronunțare. 

_nmineseu însă mergea întrucîtva mai departe 

şi vorbind despre actorii noştri spunea că:
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Nu ştim de unde şi. pînă unde actorii ronîni 

au pronunţii atît de streine, Limba românească 

“este din acele cu âreaptă măsură; ea n'aliconsoa- 

ne prea moi,nici prea asprenici “vocale "prea 

lungi sau prea scurte: mal toate sunetele sînt 

medii şi. foarte curate. Cu toate acestea în tea- 

vru avem ocasia de a “auzi vorbindu-se cu ton 

- franțuzesc (nasal) sau spaniol (gutural) Gâtul 

D-lu - Manolescu,de es. „joacă un mare rol în qe- 

clamaţ ia d-sale,deşi în limba romînească pînă 

şi consoanele guturale 'csgschsnu- se pronunţă în 

git chiar,ci aproape âe el la capătul cerului gu- 

gi | Id 

O, Ce spe 356 

Zminescu jovbeşte atoi' de unotescu care 

ştiţi că a fost un actor din cei mai âe samă, ca- 

re a creat roluri snakespeariene şi pot să adaug 

"că l-am auzit 31 eu întrtun sea. tot de sha- 

xespearian şi într'adevăr,avea un timbru. de vo= 

ce imprestonant întrtun fel şi: nu antipaticsdar 

nu ştiu cun i-a: trecut prin minte lui Eminescu 

să se gîndească la o influenţă spaniolă, Cred că 

exagera gt ae data aceasta; nu ştiu de unde . ar 

fi luat aceasta,pentru că înțeleg influenţa fran- 

cesă în veatru, influenţa italiană în operă ca în- 

tonaţie ca patosydar ceva spaniol în felul. cun
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îşi reda rolul Manolescu,nu cred să fi existat, 

Tată,prin urmare , ce departe mergea Eminescu 

cu observaţiile lui asupra limbei, Intrece de si- 

BUT pe Costache Negruzzi şi pe alţii care: s'au 

preocupat cu chestiuni de felul acesta şa! din 

„totul reiese că estetica limbei nu-i era de 10c 

indiferentă în toate împrejurările; nu era vor- 

ba numai de exprimarea poeticăyci şi ae aceea de 

pe scenă,aceea din gcoală,aceea din jurnale, în- 

„cât an putea spune că Eminescu e dintre aceia ca-. 

Tre au înţeles că nu putem să ne 1 imi tăm în preo- 

cupările noastre numai Ja o D disecţiune sau alta, 

că adevărata cultură e aceea care atinge na nu= 

mai o parte a sufletului, ci tot complexul lui,



8 11,1952. 

_Ca gi la alţi seriitori,va trebui să arătăm 

_ou privire la Eminescu influenţele care se răs- 

frâng:în opera lui» ar înainte de toate nu  pu- 

ten lăsa la o parte o caractezi sare generală a 

felului cum trebue intezpretate influențele ca- 

re 'se exercită asupra unui scriitore pe obicei; 

se „zancă numai cuvîntul de influenţă, fără 'ca 

: 
| 

să se-arate mai de aproape ce trebue înţeles grin 

aceasta, | 

9 înriurire literară se poate manifesta prin 

ceea ce un: scriitor ajunge să cunoască: într! o. 
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literatură,prin  iîntormeâtul traducerilos; înc 

să traducerile nu pot înlocui niciodată ori gina-. 

lul.Am putea spune că sînt ca şi mulajele, faţă 

de opera de sculptură originală, E 

Dacă prin urmare traducerile nu dau posibi- 

li tatea cuiva să se pună mai direct, mai viu,în 

„ contact cu o 14 teratură atunci înţelegem de ce 

nau dreptate acei care duc mereu campanii îm- 

potriva clasicismului, Formula lot, foarte expe- : 

ditivă,e: nu e nevoe ca cineva să curioască 1la- 

tina şi să zicem.-chiar greacașpentru ca să se 

apropie de literatura din antichitate; are la 

îndemînă traducerile,Dacă ajunge cineva însă,.! 

să stăpînească relativ bine latina,dacă ajunge 

să înţeleagă pe Virgil în original,de sigur că 

poate mai bine să prindă sufletul operei lut ș 

„decât dacă recurge numai la traduceri şi apli- 

cână' aceasta chiar la Literatura de astăzi, ce 

poate de multe'ori să ne dea o traducere din ru- 

seşte sau din suedesă,norvegiană,decît o vagă 
7
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impresie ? Şi cu deosebire scopul pe care îl ur- 

mărim noi,estetica limbei,niciodată nu se poate 

urmări aşa de bine ca atunci cînd ne adresăm o- 

viginalului. Cu cît cineva stăpîneşte mai bineo 

“dimbă stretnă,cu atît e mat în măsură să prindă 

mai mult sufletul operelor literare de acest fel, 

Dar această influenţă mai presupune ceva: un con- 

tact. direct cu ara care.e representată printr'o 

 1steratură. streină.Dacă cineva citeşte din Jite- 

raturae, francesă contemporană sau mai veche gi 

niciodată ni 3! a dus în Franţa, de sigur că va fi 

mai puţin în măsură să. înţeleagă spiritul li te- 

raturei francese decât cineva care e venit în 

„contact viu cu vieaţa francesă,cu cultura:pe ca- 

ze o represintă. şi literatura. | 

„Deci infiuenţele se pot grada în mai multe, 

serisuri: unele mai slabeyaltele mai accentuate 

şi acelea care întrtadevăr contează; sînt acelea 

cînd un cititor vine în contact cu 0 14 teratură, 

ounoscînăd în acelaşi timp şi atmosfera,mediul  
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din care a răsărit această literatură, 

"Apoi să nu uităm că a cunoaşte o literatu- 

ră, nu înseamnă întotdeauna să fii influenţat de 

ea. Cineva care caută să-şi întinaă cît mai mult 

orisontul literar,de - sigur că nu se opreşte nu- 

mai la opera scrisă într?!o anumi tă ţazăs ct cau- 

tă să-şi îndrepte curiositatea şi mai departe, 

De aici nu urmează însă că acest cineva e sus- 

ceptibil să primească influenţele tuturor lite- 

raturilor cu care a venit în contact, 

Deci şi această restricţie se impune cînăâ 

e vorba să judecăm pe un scrii tor,dacă a stat 

Sau nu sub o anunti tă influenţă şi aplicând a 

cest moâ de a vedea la Eminescu, ne întrebăm: 

cum se reflectează influenţele streine,în scri- 

erile lui ? 

Inainte de toate;e o parte din activitatea 

lui. care nu a ajuns să fie deplin pusă în Lumi- 

nă,anume întrucît a stat sub înrîurirea litera- 

turei francese.De multe ori şi- a manifestat sen-
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timentele lui cu totul ostile literaturei şi cul- 

turei france se. Vom vedea însă,în ce măsură. 

| Intr'ur articol din acea gazetă unde a Cola- 

borat—şi a condus-o mas mult timp—Curierul. de 

laşi vorbind despre acei pe care 31 aetestăspen- 

tru că îi se părea că făcuse să devieze  vicuţa 

noastră dela mersul normal, spunea că sînt  din- 

tre aceia care au venit din Franţa fără. ca să 

folosească mult pentru vară,şi îi numea tcăpă- . 

ini frizate la Paris",alteori vorbia de "g0B0- 

măniile clocite pe malurile Senei", Destul â- 

tît,ca să vedeţi ce sentimente avea fe4ă ce Frân- 

4a.Dar e cu deosebire caracteristic _un. pasaj 

unde dînsul atinge direct literatura francesă 

gi îşi arată părerile în parte,asupra ele 

E âintr!'un articol de ori tică dremati că 1 

„care ne-am referit şi rândul trecut: 

„ue s..„ne bucurăm mult văzînă un început de 

emancipare de nefasta influinţă francesă cu t0â” 

te ideile ei. pe dos despre clasteismcu mişca” 

»
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rea ei pe catalici,cu vorba afectată şi pronun via falsă, | 

Oe Ce sp. 337 

Mai departe se ocupă de teatru şi continuă: .. 

Astfel vedem accentuîndu-se "îndreptăţirea 
farsei",căci: o farsă poate fi clasică chiar,ce- 
sa ce un Frances n!'ar admite niciodută,De aceea 
farsele lui Moliere sînt clasice,pe cîna Grame- le lui Racine şi Corneille Şi cun se mai numesc acei iluştri mergători pe catalici,nu sîntâe fel clasice,ci nişte imitații slabe şi greşite ale tragediei antice.Moliere n'a avut alt profesor 
decât natura;de aceea;e clasic în farsele lui 
chiar, 

O. Ce șp.337. 

Și mai departe, spune: | 

Ă AT trebui culese vechile traduceri sin Holi- 
cresKotzebue,Golăoni şi reintroăus acel reperto-. 
Piu cu limbă sănătoasă,nepretenţios şi de atît 
efect. | 

O. Ce șD, 338 

Aici Eminescu îşi arată convingerile lui ho- 

tări te împotriva unei mari părţi a literzturei 

francese, Pentru âînsul Moliere era un autor pre- 

ferit, pe Corneille,Racine se vede că nu i-a gus- 

tat niciodată; 1 se părea că redau un clasteisn 

convenţional, ceva de prea evidentă imitație, De



172 

ce pe voliăre 1-a apreciat mai mult decît pe al- 

411 9 Aceasta ne-o arată singur cînd observă că 

pleacă dela observaţia naturei,că prin urmare e- 

ra un scriitor departe de artifictalitate gi prin 

aceasta Eminescu înţelegea că 1iteratura Erance- 

ă e în ăbuşită de un spirit prea uşor, De sigur 

u
 

că rătăcea mult Eminescu dacă îşi fixase astfel 

impresiile, | 

Dar: chiar faţă de romantici şi în special îa- 

vă de poeţi.» cum se vede din azticolele ineaite 

publicate în buletinul Mihail Bminesew conâus de 

D- nti Bogâan-Dui că şi Leca Moruriu,Eminescu nu 

a arătat mul tă afinitate, Astfel Dl Raşcu găseş- 

te influenţe romanticilor francesi în opera lui 

amine scu. Totugi acele apropieri pe care le face 

Di Raşeu între liminescu. Şi. Tn&ophile Cautier nu 

arată o înrâurire hotărâtoare a romanticilor 

francesi. asupra lui Eminescu; arată numai că în- 

tr! adevăr a citit 11 teratura francesă şi eu cred 

că nu se va descoperi niciodată Ja Eminescu 0 în-
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fiuenţă hotărâtoare mat ales din partea roman- 

ticiior francesi. De sigur că a citit pe Victor 

Hugo ,Lamartine,4lfrea de usset, dar cred că nu 

se descopere la dînsul o urnă sigură din opera. 

acestor poeţi francesi Şi atunci ne întrebăr : 

nu e cu totul semnificativ că Eminescu +răină 

în epoca în care romantismul se mai continuau 

găsim urme din acest romanti sm la el ? 

Entnescu într 'adevăze rămas zezraotar li 

teraturăi francese, şi chiar aceleia mat aproa- 

pe de dînsul,aceleia romantice şi în plus încă, 

refractar poesiei francese romantice. . | 

Dar ce s!a resimţit incontestabil în: opera. 

lut,e mai ales celălalt aspect “aa. înziurizei, 

streine,anume influenţa germană, : Am amintit că, 

dînsul cît a petrecut la viena 3 Berlina fost. 

nereu atras spre filosofia; germană ;care în. n âce-: 

laşi timp îl ducea. spre cea budistă, să nu: une. 

închipuim însă că Eminescu a rămas un idolatru 
LI 

al acestei culturi germane. Inainte de toate;în
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manuscrisele publicate în buletinul Mihai] Bui- 

nescu (1,70) găsim o traducere făcută din poe- 

tul german Hoffman von Fallersleben,care întoc- 

mai ca şi Heine spune că Germanii au multe de- 

fecte şi Eminescu şi-a însuşit o atituaine: os- 

tilă a unui German faţă de conaţtonali11ui șca- 

re arată că într 'adevăr,nu era întotdeauna ace- 

la care să slăvească pe Germanie 

Mai mult; în Amintirile dela Junimea publi- 

cate de 1,Negruzzi,e o scrisoare din 1870 „unde 

Eminescu vorbeşte astfel despre Germani: 

“vă încredinţez că nu-i. mai găseşti în nici 

o manifestaţie a vieţei lor.Ziarele germane sunt 

mai chauviniste şi mai poltrone decît toate-—de- 

cît ale noastre chiar,implicână Columna “ Die. 

_welschen Mordbrenner" eată titlul unui articol 

de fonă Gin unul din cele mai serioase ziare; 

„jurnalul "Blătter 'fiir litterarische 'Interhaltung' 

'“sauce totdeauna titlul cărţilor ce ea la lumină: 

„Das Germanenthun in Osterretoh","Die Peuerprobe 

des Norâdeutschen Bunăes" "Auf nach Prankreich", 

"vorwărta”, "Geharnischţte Sonette" "Der. Krieg 

_-. Deutsohlandsi—20 pînă la 30 volume pe. săptămI- 

nă, toate de materia aceasta," 2.200 

Eminescu cînd scria aceste rînduri;era în
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Germania de după războiul din 1870 şi presimyea 

că întriadevăr are să se schinbe cu totul spiri- 

tul vechi liniştit medi tativ, nu provosător; răze 

boiul avea. să aducă o exal tare a amorului  pro- 

priu naţional gernamceea ce s!'a 3t întîmplat, 

Deoi Eminescu nu îi aproba, pe Germani în. toa- 

te manifestaţiile lor: le găsea cusururi foarte | 

evidente, 

Dar acea scrisoare e semificativă,am putea 

spune,pentru un fel de decublare pe care o con= 

statăm la dînsul,anume deşi găsea defecte. Ger- 

marilor,dar în scrisoarea aaresată lui 1. Negruz- 

_zi,găstm un stil care e absolut germanisatycum 

am văzut şi în Şăzmanul. Dionis. Iată începutul: 

scrisorei:. 
. Ă - 

Numai Durmezeu mai pvata descurca ce este o- 
mule Astfel un individ,care cred2 că. se cunoaşte 
bine pe sine,care-gi urmează liniştit. trebile lui, 
ori concrete ori abstracte ţesături! de pain, ini 

filosofice sau poetice,se trezeşte întrt'o bună 
dimineaţă cu o întîmplare oarecare —în sine a- 
ceai pentru toată lumea—că stîrne te în “ei 
porniri,de care nici nu visa măcar că există îr. 
sufletul ii această întimplate nimiceştie  toa- 

7
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te ţesăturile combinate de mintea lui,şi el sin- 

gur se trezeşte deodată că e alt om,adesea nega- 

ţiunea indiviâualităţii lui de pînă atuncea, 
| P,269, 

O jură tate de pagină de. scri soareîn care 

Eminescu 'se trădează ca foarte contaminat de sti-. 

lul greoi german. Deci Eminescu nu a rămas  de- 

parte de această înrîurire germană ș chiar ca for- 

mă. cu toate că pe de altă parte desaproba: ce ve- 

dea în cultura germană şi atunei vedeţi cum re- 

sul tă- dela sine din această comparaţie,o parte | 

din caracteristicele: lui Eminescu. Dînsul fiind 

mai departeydecît alţi scriitori ,de imfluenţa 

francesă pmat mult sub înrîuri rea gsrmană de gi- 

gur că nu ne-a dat cum ne-am fi aşteptat uneori . 

1mpezimea, - pe care o găsim la ali serittori de- 

„la noi, | | | 

E de sigur o constatare oaze nu poate dimi- 

nua mult opera, lui; ea ne dă însă un vag regret | 

de ceea ce ar fi putut uneori. să ne dea în plus. 

B momențul acum să ne întrebăn: de fapt» ca- 

re era conştiinţa literară artistică a lui Eni-



  
"pare că mai ales dela 0 vreme, încopuse să. fie 

dacă această poesie e expresia entust aamulu i d 
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nescu ? Işi dădea ei sama cînă sertasde tos ce 
trebuia să fie filtra Drin scris ? Avea în asa 
laşi timp încreacre deplină—nu vani tatea. care 
duce la toairali om = în superiori tatea lui ? Se 

. 

foarte congtient de ceea ce era în stare să adu- 
. * 

Câe 

mot în buletinul Mihai Fm "inegeu (1,25),e o 
“Scrisoare deossbi4 de interesantă —peritru Un pa 
“saj-— scrisă de Slavici către un prieten a. lui, 
G. Sîrbu, în care vorbind despre Emi neacu din vxe- 
mea când erau împreună la Yiena,1971, apune că: 

Numai 4 s1ăbiotune are: e pesimist Li tesay, Pentru el nu produce nime bine; chiar cu Alac= sandri. nu e îndestulit, . 

- Se vede Geci chii az ps la 1871 că Eminescu 

îşi fixase impresiile i se pate că nu toomat în 
BCOrd cu ceea ce Ştim din ș Pi za Nil decît do ge

 

IT E 
ih
 

- 

pentru acei care 
  

ridicase cul tuwva- noastră, până 
0, - Densusianu, 
Avodutia estetică a 1. Ri ronina, Panc,l2



178 

la 1850 - 60, Pentru vremea lui;se vede că ajun- 

sese să fie un judecător mai exigent şi chiar cu 

privire la Mecsandri avea unele reserve, Deci» 

incontestabil că în asemenea mărturisire se ara- 

tă încrederea pe care Eminescu a ajuns dela 0 

yrene at0 a4bă în puterea 1ut, ereatoare gi cum 

înyelegeasăe fepi seal! sarea adevărat artistică 

prin urmareyodată ce putem avea o mărturisire 2 

lut în. acest sens,atunci putem presupune întru- 

cât a căutat să se îndrepte spre un asemenea î- 

aeal şi în privinţa aceasta e iarăşi gemni fi ca- 

tivă o scrisoare pe care a primit-o dela dîn- 

sul 1. Negruzzi „publicată în Amintiri. 3 Negruzzi 

vorbindu-i despre un colaborator al revistei,B- 

mi nescu răspundea în felul următor: 

eccceveţi fi. băgat ae seamă , cum că are ta- 

lent,ăeşi fantasia inneacă reflecţiunea.Hunzi 

ar»pt vorbind,mama imaginilor,fantasia nu îmi 

re a fi o condiţiunea esenţială a poesteir 

be cînd reflecţiunea nu e decît scheletulsc8- 

re în opera de artă nici nu s€ vede deşi pali- 

dele figuri ale unor tragediani îşi arată mai 

mult oasele şi dinţii decît formele frumoase.
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La unii predomină una,la alţii alta; unirea a ninâorora e perfect iunea,purtă torul ei ,geniu, 

| P. 264 
Deci Eminescu era convins că un poet pe 1în- 

ză fantasie trebue să fie înzestrat şi cu reflec- 

ţiune, Aici Eminescu arată oă într'adevăr, avea, 

intuiţia realisărilor superioare, 

Bolintineanu a avut fantasie,nt'a avut însă 

reflecţiune: se mul4umea cu csle dintii inprovi- 

sări, | 

Eminescu a adus şi o însuşi re şi alta însă, | 

uneori oricît ar fi avut concursul -reflecţiunei, 

parcă şi dânsul s'a lăsat prea dese ori ademenit 

de fantasie şi atunoi ne explicăn de ce şi Ju- 

cenfărul realisarea lui superi eră e umbrită de 

Coea ce nu l-a ajutat incontinuu să-i dea-reflec- 

ţiunea; o reflgcţiune e în sensul că.tot poemul 

ascunde o dee adînc filosofică,âar în'ceea ce 

Priveşte reali sarea, sînt atîtea scăderi care fi- 

reşte că sînt trecute cu vedarea,pentru că s îx- 

Presia totală care trebue să hotărască,
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Si acum ca înckeiere,dacă e vorba să cerac- 

ș 

, 

terisăm ce aduce Eni nescu putea spune în câte- 

va cuvinte că dânsul a reuşit să înalțe, expIL- 
Tract a it re m mA rr. 

marea poetică la noi „prin ritmul . nou mai, bogat 

a do 

nai ompiezyprin. noutatea imaginilor prin i pres- 

= 

tigiul în acelaşi timp pe care a ştiut să-l des 

ei .xe o - ma ca e apome er 

anoă cuvinte şi în totul ge , ăofrânge suzletul 

sui ăe atnattozode visătozpde încetare pentru 

| abatracţite. a , 
e cas intai tt tare



In literatură există un fel de -superatiţie, 

care face pe mulţi să creadă că realizările ei 

sînt mereu în âependenţă de condiţiile de timp, 

că aşteaptă anumite intervale pînă când să se 

afirme; în realitate însă,distanţele în tâmp | 

sînt mai puţin hotărâtoare decât ce .aduce firea 

unei personalităţi şi ceea ce e propriu  fiecă- 

Tui gen literare | 

Desvoltarea literaturei noastre de o sută 

de ani încoace,confirmă mereu această constata- 

Te și nu avem decât să ne gindim la ceea ce am
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amintit altădată,că poesia modernisaţă răsare 

aeodată gi pe de altă parte,în aceleaşi limite 

ae timp,vedem cun ea evoluează mai repede ș pe 

cînd prosa are o mişcare mai înceată, 

pe aceasta ne putem convinge şi când trecem 

dela poeste—şi în special dela poesia lui 

Eminescu—la prosă şi mai ales la acel scriitor 

care e considerat că a dat un maximum în aceas= 

tă perioadă, între 1860-80,anume Odobescu. 

Personalitatea lui Oăobeacu e bine. fixată 

întrun sens şi anume prin aceez că la sînsul 

vedem o rară îmbinare a erudiţiei cu vi stunea ar- 

titică, Sorterile lui ne fac impresia âe un tot 

armonios;în care preocupările lui 'ge istoric sau 

de arheolog,apar ca un reflex airect,cu toate 

că. star. fi putut dispensaycînd a publicat. nuve- 

lele lui istorice,de unele zăsusuri „unele. exgit- 

cații,trimiteri la cronicari ycaze încurcă poves” 

tirea şi trădează întrucâtva cea ce a fost Ge 

multe ori preocupeţie lui deosebită.
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Dar aceasta,s!'ar explica prin faptul că pe 

vremea aceea erau puţini ca dînsul, care ajunse | 

se să cunoască din izvoarele noastreydela croni=: 

cart âin documentele trecutului această litera-. 

tură istorică, Odobescu a ţinut să âea unele ex 

plicaţii tocmai din causa aceasta; pentru muliie 

trecutul cu obiceiurile lui nu era aşa de cunoa- 

cut, | | | 

Dacă aceasta e prima impresie care se des- 

prinde din opera lui cînâ comparăn ceea ce ajun- 

ge să realiseze după nu tocmai mult timp dela 

Costache Negruzzi , trebue să recunoaştem că afa- 

__Tă de cali tăşi deosebite;cu o notă foarte pro i 

nuntată personală, ca spirit;ca formulă nouă IA 

terară ,dînzul nu aduce: ceva mai caracteristice , 

afară de acea operă ae care ne vom ocupa în rin 

dul viitor,în care într! adevărsdinsul a lăsat . 

zbor liber fantesiei lui, 

Dacă ne oprim la nuvelele lui istorice, a- 

cestea,de fapt sînt o foarte evidentă continu
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ue a genului--pe care se ştie,l-e, introdus Cos- 

“achs Negruzzi ș şi aealitminteri singur Qdobescu 

i terară pentru =
 

zocunoştea această paternitate 

că. atunci când a publicat nuvelele Mihnea=Yodă, 

cel ră şi Doamne. Chiajna, venea cu modestie să 

ne arate. că erau încercări,care au fost Provo- 

cate de ceea ce găsise ca iniţiere la Costache 

Negruzzi. 
| | 

„3 semificativă această mărturii sixre pentru 

că vedem -cun 18-01 stanţă de cincisprezece aha 

genul acesta literar se lsagă, trecînd încă din 

Moldova în Muntenia. 

lată ce spune Qdntzscu, întzto no ță pzreltnt- 

se nară la ibnea-Yoaă cel rău bublicetăpla . 1859: 

După titlul gi cuprinderea uzegtui Ric Yo 

lum,fieşcine va vedea ctem avut Grept rodel șili 

moasa nurelă tstorică a D-lui Celoemazzi a5uDIt 
e bo Dyk SS 

“ut Alexandru Lăpușneanu. Ca ori-ce imi Satie 

cercările mele sînt negregit cu mult rai prejos 

de acel mio cap d'operă; în lipsi trlentutisei 

silit cel putin să păstrez--prscât n'a pututifer 

mele şi limba Letopiseţelor naţioneie ci cere 

îndreptate se poate lăuda mai vîrtos ţara Mol” 

govet: să adun datine,nuniri şi cuvinte ză tri-
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neşti,spre a colora aceste doă episoduri culese 

din cronicile. vechi, 
Bla Odobescu, . 

opere complete pol. Le Ed. Minervaspe25 

Vedeţi prin urmare, că Odobescu declară că. 

| sta inspirat dela Ce Wegruzzi a căutat să 'trans- . 

pună în literatură povestiri ain cronicari din 

cronicarii moldoveni ș adaugă; Odobescu. „deşi. muri 

tean,a, fost cu totul. emancipat de anumite pre- 

judecăţi, Recunoaşte într! adevăr că literatura | 

“cronicarilor moldoveni e superioară în general 

celei âin untenia Şi această mărturi sire,vine | 

să explice,von vedea imedtat„şi unele parti cu- 

larităţi ale exprimărei lui 1iterare. Dacă pu» 

nen faţă în faţă aceste povestiri cu aceea a 

lut 0.Negruzzi șâe. sigur că apare. ceva în avan- - 

tajul lui Oăobescu. Adică pe cînă ce Negruzzi 

nai mult ca amatorgoititor ailetant al croni ca 

rilor a reînviat episodul cunoscut din nuvela 

Mexanâzru J ăpusneana0ăobe scu ni se înfăţigea-. 

n.a . 3 - 4 , - 
4 

„ză ca trăind mat viu prin izvoarele erudiție!
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sale, epoca pe care o descrie. 

De Sigurysînt unele insistenţe care ar fi 

putut să lipsească; * prea străbate în anunite 

| si tuaţ iuni, ceea ce 1-a obsedat ca istoric, 

Dacă comperăm puterea. descriptivă a lui 0do- 

bescu cu a lui Negruzzi e între ei o deo sebire 

care: trebue să fie. relevată,. Negruzzi. lasă să 

se. desfăgoare povestirea mai sobru. Putem spune 

ă Alexandri Lăpușneanu, e. o povestire clasicăşi 

„_uinitoare în. această pzivinţă,orin nota stăpîni- 

tă, cât se poate de cumpă tată. 

- La Odobescu pe. 1îneă insistenţele de care 

vorbeam, stilul de multe. ori e dus spre: uncle.des- 

voLtăzi care Fireşte că întunecă nota de presen- 

tare concentrată, Mai e şi altceva şi aceaste în 

legătură directă cu' ati1ul, care distinge pe Qdo- 

bescu de Negruzzi, Odobescu vrînă să redea nai 

bihe culoarea timpului, 3! â gînast să pună în gu- 

Ta personajelor cevasdin feluz lor ae. a se: €x- 

prima, adică arhaiscază liriba acelora care parti=
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cipă la acţiune şi în privinţa aceasta e foarte 

caracteristic pasajul în care sînt! presentaţi bo- 

.ierii care vin să vestească lui Mihnea-Vodă,ale- 

gerea lui că domne 

Unul din ei vorbeşte astfel: 

nani mulţi întru noroc şi fericire urăm Vă - 
rii-Tale? aflatu-vei din svonul şi jalsa obştii 
că stau pristăvit fericitul Domn şi bun creştin, 
Radu-Vodă,iar norodul cerînd cu o glăsuire ca 
să?î fii Wărta Ta sprijin şi părinte,boerii ţă- 

rii te-au ales ca să urmezi răposatului în Dom- 
" nte,gi pe noî,supugele Hăriei Tale slugi,ne-au 

“+rămis ca să te rugăm din partea tuturor în de- 
obşte, să primeşti :volnic şi. bucuros această sar- 

cină, -Deci. fie-ţi Doamnesnilă de. moşie şi nu o. 
lăsa în prada răpitorilor cari de toate părţile - 

_poftesc la dânsa ca să o „strice şi să o jefuias- 
că, La Măria Ta.ealeargă toţi cu .nădejâe,ca puii 
la cloşcă, Nu-i lepăda; îndură-te;Doamnejde pă- 
mâîntenii Mării Tale şi le deschide aripă de apă- 
rare e Da ! i 

| .. Oe ce +D+27 

vedeţise un ritm arhaic aici; inversiuni 'ca- 

racteristice limbei vechi: aflatu-vei „apoi un cu= 

vînt arhaic prigtăvii şi incontestabil că în a 

ceastă cuvîntare. atribuită personajului descria 

de -Odobescu, apare o notă care ne duce întrucâtva | 

spre limba secolului al XVI-lea. CeMegruzzi ştim,
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2 întrebuința t şi el unele cuvinte vechiyral a- 

las cînd rs orba de a descrie unele obiceiuri 

din timpurile pe care ni le-a presentat, însă a- 

fară de aceasta,aici la Odobescu vedem o încer- 

care bine intenţ tonată de a rea felul de vot 

bire al bătrâînilore 

“Intrucât acest gen stilistic poate să tente- 

ze: pe un scriitor 2 

Sînt de părere că e un exerciţiu care;ca 9 

curiositate poate să fie aplicat de cineva În- 

să nu poate să devină sistem 14 terar,predilec- 

viune deosebită a cuivapentru că duce.la ceva. 

artifictal,fals. 

Cum vedeţi la O0dobescuzmerge rari tateas În- 

fiori tura, însă ca să ne închipuim că într!'0 ru- 

velă sau un toman istoric cineva ar face să Vor 

bească personajels aşa cum vorbeau în epoca din 

care sînt reînvia reînviate,ar fi o tentativă 

zădarnică. şi pedantă. Ce poate: totuşi;să rănâ- 

nă din asemenea preocupări,pentru că nu puten
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-să interzicem absolut unui dorii tor,aceste fan- 

tesii ? are orice scriitor oarecare libertate 

şi mai ales dacă simte unele preâispoziţiuni pen- 

tru această redare,însă un trecut poate să fie 

foarte bine evocat fără ca să se redea 'ceea ce 

era în total carazteristic personajelor âintrto 

anumită epocă, Descrierea felului de vieaţă,a o- 

Viceturtlor,cum a foat la.C.Negruzzi şi Odobescu, 

evocă destul de bine atmosfera de altă dată. Sta- 

rea sufletească da,aceasta nai ales,pentru că nu 

pute atribui celor nai de mat sentimente care 

sînt ale noastre şi odată ce un scriitor nu ţi- în 

Ne în primul rînă samă de culoarea locală,de no- 

ta caracteri sti că psthologicăpde sigur că rănâ-. 

c
d
 

ne departe de ceea ce trebue să redea un aseme- 

na gen, In ce priveşte exprimarea însă atei per- 

| 
a 

sonajele pot să fie lăsate să vorbească întrto 

linbă neutră întrucîtvasnu cu neologisme +ipice 

4 

de astăzi,nu cu sintaxa moderni oatăș cu ceva a- 

venuat,adică o Limbă pe care nu 0 vorbesc prea
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mulţi şi în acelaşi timp derivînd cîte ceva ca- 

re ne aminteşte exprimarea celor de altă dată. 

A căuta cu orice preţ să atribui perscnajelor 

vorbirea pe oare ţi-o închipui că a fost cea a- 

utentică,e ceva care mi se pare un jOc;o diptrec- 

 4ie 11 terară,la care nu se poate opri cineva şi 

cu atît mai mult astăzi „cînd un scriitor are po- 

sibilitatea şi în ce priveşte 1inibay să evoce s- 

tul de bine atmosfera arhaică,dacă într'adevăr 

are simţul nuanţelor. 

„Bo probleme de stilistică aceasta,nu numai 

la noi;dar şi în literatura universală,de care 

vom avea prilejul să ne ocupăm;,anume redarea vor- 

birei populare, la unii nuveli şti, cum e Creangă; 

7recână la cealaltă nuvelă „Doamna Chi adna e2- 

re a afirmat însuşirile ae scriitor ale lui 0do- 

bescu,genul apare redat cu aceleaşi mijloace,în- 

să incontestabil că această nuvelă e superioară 

„celeilalte,cu toate că are uncle scăderi pe care 

dincolo nu le vedem,sau în orice cas nu sînt ace
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centuate, 

In Doamna. Chiajna, romantismul apare în multe | 

părţi şi acest romantism e “provocat mai ales de 

situaţiile sentimentale lirtce care ne sînt în- 

făţişat=, In Mihnea= Vodă» asemenea situaţii m 'se 

presintă,şi mai ales cu motivele sufleteşti ca- 

re dau o mare parte âin.interesul acţiunei din 

Mamna, Cin ana şi ca bogăţie de situaţitsca bo- 

găţie de descrieri -a personajelor ;Doama. Chi aj - 

Ba întrege cealaltă nuvelă şi mai ales aici 0- 

dobescu ne-a dat,am. putea spune la interval de 

trei ant,dovada unei înaintări în ce priveşte 

bogăţia mijloacelor de stidisare. 

Sînt mai ales două pasaje descriptive care 

dela început au arătat aptituâinile de Bti1isa- 

Te ale “lui Odobescu, 

Ne vom opri la primul „care pregăteşte oare- 

Cun impresia pentru înţelegerea celuilalt, îinte- 

resant pentru că veden ata ei felul cum înţele- 

gea Odobescu descrierea:
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luntrea ajunsese în albia mare a Dunării şi, 

cu Radu la.cîrmă,se strecura uşor,furată de un- 

dele repezi ce se goneau şi se înboldeau cu vuet 

amoriit ; o suflare răcoroasă sbîrlea faţa a- 

pii şi legăna încetişor înaltele catarturi ale 

gătcilor ce se “vedeau albind în depărtare cu pîn- 

zele lor umflate; razele lunei se răsfrîngeau cu 

vii licuriri pe culmea nestatornică a valurilor; 

răspînăină pe cer şi peste rîu o dulce lumină ce 

se îngîna cu negreala malurilor depărtate.Pă os- 

trovul învecinat un stol de babiţe sta adormite 

şi une-ori numai cîte o streajă de noapte din e- 

ie,întinzînâu-şi aripele trunchiate şi căscînd 

în: sus ciocul ei cu guşă adîncă,scotea un vipăt 

__ascuţit,de răspundea. malul detmpotrivă,iar leşi-. 

vele speriate se da afund şi se ascundeau în stu- 

ful şi în papura de pe mal, Apoi iar toate se as- 

tîmparau şi o şoptă de taină se xăspîndea împre- 

jure aa 
A E | a , Oe Ce șPe 74 

__ Pitorescul dela noi e. descris foarte carac- 

teristicsarătână nu numai simţul fraselor armo- 

ntoaseydar şi apizit de observaţie, Spirit âe 0b- 

 servaţie am găsit şi la Negruzzi , am văzut şi la 

SE Eminescu. La Odobescu am putea zice că acest spl- 

_zit apare intermediar: nu are îndrăzneala as0ci- 

iezilor ca la pminccuăar nu se aprope nici la 

lucrurile prea elementare ale lui Ce Segruzzi:, Pa- 
1 

- sajul celălalt e într!o privinţă mai banal, pen-
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tru că ne descrie iarna la noi;cu înregistrări 

de motive concrete la începuţ,însă sfîrgitul îi 

ridică imediat prestigiul poetic: 

„E tristă şi urâtă iarna la ţarăscâna criyă- jul viforos urlă preste câmpii ,cânâ. nori sau ceața întunecă cerul,cînd ploile reci desfunaă păminul ,cînă ţarina-i goală şi năpustită, aum= brava uscată şi plugul trîndav, Apoi în lungile nopţi de iarnă,ce întunecime plină de groază d. ce de şoapte fioroasef vîntul vîjis şi geme ca, nişte jalnice glasuri ce vlîng Qin depărtare ş ploaia isbeşte cu o întărîtată stăruire în pă-. reţii şi în ferestrele casii; oblonul se clati- nă şi scârţie pe țîţînele-i ruginite; focul hu- bue 3! trozneşte în cămin şi uneori 0: pasăre de noapte,sonită din adăpostul ei de o suflare maj » viscoloasă a crivăţului,îşi ia sborul, scoţînd un țipăt sfîgtetor şi  tînguios, 
Intrt'accels vaietări 'ale firei mintea de sine- şi se porneşte pe cugetări mînnicioase; închipu- „Irea 1şi plăzmueşte edenii cobitoare: şi tot ce e nai trist în Tiaţă, toate răstriştele trecute, toate : temerile viitorului, se răsfrîng,ca umbre sîngerate, în oglinda întunecață a: inimii, . . 

i - Oe Ce +D.82 

O comparaţie care arată că întradevăr ne gă- - 
„Sim la ceva mai muaţ decit stilisarea altora „şi 
mai ales la sfîrgit,dela priveliştea concretă , cu 
înşiruiri ae mo ti ve, sîntem trecuţi la abstracti- 

  

„Sarea tabloului şi această-notă e hotărî toare şi 
0. Densusianu A uvolutia estetică a J.inbsai Tromine. Pasc,13 
LC
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| dobescu aici Larăşi găsim ceva, ce e propriusa- | 

fară de ce spuneam cu privire la întrebuinţarea 

arhai smelor unde ar fi de -adăugat,de exemplu, că 

întîmplător recurge la expresii care nouă ne 

sînt cunoscute âin textele vechi: făţărie în loc 

de făţărni ete de izmoapă»1a leatul etc. Leai a 

degenerat; astăzi sta mai păstrat în armată, în- 

să de fapt eu un cuvînt compromis şi Odobescu 

dacă şi-ar fi scris nuvela mai tîrziusar e re- 

nunţat la aceat termen. 

Di „În ce priveşte provinetalismele incontesta- 

bi, că “Odobescu are multe munteni se, totuşi dân- 

sul 8 făcut o. alegere a lore Dacă găsin şi in0d.- 

 dovenisme ca oeradă,a_sudui „acestea ne surprind 

întrucîtva,pentru că dânsul a trăit în epoca în 

"care ciocnirile între ideile nelor din lioldove. 

şt Yuntenia, erau destul de înveninate, Dtasul nu 

a vrut Bă-şi - însuşit ască un spirit untlatarel de 

regionali sm şi âe aceea şi mai ales datorită fap- 

tului că a prețuit mult pe cronicarii moldoveni »  
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82 crezut că, poate să întrebuinţeze. unele cuvin= 

te care aparţin sraiului uolcovenesc, 

E şi un alt aspect al stilului său care tre- 

bue relevat; anume .forme Care i s'au părut ex- 

presive, invenţii ale lui, din care citez vre-o 

cîteva. Astfel cînd „Vorbeşte de Ancuţa care tre- 

ce la icoană, spune că să fie iertată dacă a fost 

culpeşă, Cum ae 42 -a putut trece prin minte. lui. 

“Odobescu o formă aşa de hibriaă, cînd dînsul a 

luptat împotriva latini satorilor, Pentru CuJ,= 

PE&ş avea cuvîntul atît de tipic "vinovat". Apoi, 

întrebuinţează de vre-o două- ori patină fiezr- 

pasă s adică un derivat âela fiară, 

Intr 'adevăr,D1 Tiktin în dicţionarul său; 

spune că e un cuvânt muntene sc şi îl citează . 

după Sihleanu, însă am impresia că Sihleanu l-a - 

luat dela Odobescu, Cel dintii e dânsul care a 

întrebuințat acest cuvânt,ce nu crea să ci rou- 

le în graiul muntenesc, 

  

Apoi sălnicie din falnic,e desarmonios; pe.
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urmă şerpi încovoiogistrupegie etc, . 

De ce s'a gîndit Odobescu la asemenea for- 

me ? Atci e un sport pe care dânsul l-a practi- 

cat cam mult; e o originalitate de care se: pu- 

tea dispensa, pentru că e o originalitate zădar- 

nică şi mai ales cînă e vorba de cuvinte pentru 

care se găsesc echivalente în limba curentă, Da- 

"că Oâobescu a întrebuințat e 1 eşs;fălnicie, crea 

că mai tîrziu şi-a cat singur sama că era o în- 

cercare ce rămânea ea o simplă fantesie prin ur- 

mare constatare ve care o putem face pentru toţi: 

soriitorii care au mers pe calea aceasta,care au 

înşirat expresii de felul acesta, | 

E fatal, ca asemenea cuvinte să fis dela în- 

_ceput osîndite,să apară artificiale; chiar dacă 

zu legătură cu vorbe din limba curentă,însă fe- 

lu] cum sînt presentate, trădează: imediat stăru- i 

inţa âe a. le împune,e 

Cînâ vom ajunge la epoca nouă de tot,vom ve- 

dea. cum ceea ce altădată apărea îisolat,la poeţii -  
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şi prosatorii de' astăzi apare ca o epidemie Şi 

nu poate să lase urme durabile această tendin- . 

ţă de a adăuga unele forme vocabularului nos- 

true
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Huvelele lui -Oâobescu enunţau însuşirile lut 

de stilist şi pentru ca să cunoaştem personali ta- 

tea lui deplin fixată,ar trebui să ne oprin'la a- 

cea scriereycare chiar prin titlul ei arată în- 

clinările lui Odobescu de a apropia marea exuâi- 

vie de literaturăe 
e 

Pseudo-kineghetikos e o presentare artistică 

cu motive foarte variate prinse din zborul fante- 

siet,fără să ne dea totuşi impresia de alăturări 

-siliteşar vifieiale, -. 

Povestirea din Pgeudo-kine natie os se desfă- 

N - 

 



  

'201 

şoară în treceri surprinzătoare,cu nenumărate 

-digresiuni fără însă să piardă farmecul e1,fă- 

ră să pară greoaie,pedantă, Odobescu _ s'u: gînait 

să scvie acest—cum spune el-—tratat de vînătoa- 

re, tratat mincinos, sugerat de o carte pe care 

o scrisese prietenul lui Cornescu Manualul yî- 

nătorului şi intenţiona la început să dea pre- 

faţa la această cartesînsă plecînăd dela scrte- 

„rea prietenului său,i-a venit în minte să bro- 

deze pe vre-o două sute de pagini,ceea ce î s'a 

părut că ar putea şă intereseaze pe cititorii de- 

la noi, A început să facă un istoric al vînătoa- 

rei,dar mai mult în legătură cu istoria artei şi 

îl vedem atunci voxbină de „Sculptura maj veche 

sau mai nouă,ăe piotorii care au presentat moti- 

ve Gin vieaţa cinegetică, i putea spune că ce- 

“ea ce cuprinde Cu deosebire scrierea lui. O&obes-. 

cu e. > un şir bogat de impresii de artă, sculptură, 

plastică şi în plus îl vedem făcână peregrinări 

şi în arta musioală, vorbind de Rossini ,Hayân şi
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alţi compositori, care au luat motive din vieaţa 

vînătorească „pentru ca să le transpună în musi- 

Că, | | 

In plus,sînt digresiuni care ne aduc aminte 

de cîte o povestire dela noi „redau vre-o. snoavă, 

sînt uneori reflexe în legătură cu vre-un pro- 

verb şi chiar mai mult îi veden pe Odobescu po- 

lemi sână uneori cu contemporanii 1lui,atingînd 

chestiuni care erau palpi tante atunci cu privi- 

re la reforma limbei, Alteori 1ronta lui se în- 

drepta în alte Ai recţiunt şi în totul prin -urma- 

re,din. această îngrămăai re de motive,reiese in- 

| contestabil o bogăţie de teme pe care Odobescu 

a ştiut sto salveze prin măestria lui „pentru că 

altul,fireşte ne-ar fi dat ceva indigest,dacă ar 

si fost mai puţin ajutat ae simţul artei. 

In ce priveşte 54114 sarea, Pseudo-kinecheti- 

kos,ne-dă'cu deosebi ze posibilitatea să urmărim 

talentul lui Oâobescu în genul descriptiv, deci 

ceva care ne aminteşte nuvelele sale istorice ân-  
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să de data aceasta vedem motive alese din alte 

părţi şi redate cu mai multă amploare decît în 

cele două nuvele istorice. 

B arhi cunoscută descrierea pe care dînsul 

a dat-o Bărăganului Nu mă voi opri decât la în- 

ceputul ei şi partea finală,pentru ca să vedem 

cum procedeeză şi de data aceasta gi întrucît. 

uneori ne arată o notă deosebită faţă de. acea 

pe care am constatat-o când ne-am oprit la Mih- 

nea-Vodă eto,: 

....0are ce desfătare vînătorească mai de- 
„plinămai neţărmuritămai senină şi mai legăna- 
„tă în dulci şi auioase visări,poate fi pe Lume 
decît aceia care o gustă cine-va -cână,prin pus- 
iile Bărăganului, căruţa în care stă culoat a- 
bia înaintează pe căi fără de urme 7 | | 

In ce priveşte limpezimea redărei,constatăn. 

ceva mai mult decît în descrierile anterioare, 

unde ici şi colo;cu toată abilitatea pe care 6 

“arată,are une asperităţi: în orice cas, ritmul, 

cel puţin în partea aceasta nu se desfăşoară cu
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aceeaşi intensitate, 

" Wai departe: 

„a. .,.„Ginainte-i e spaţiul nemărginit; car va- 

lurile de iarbă,cînd înviate de o spornică ver- 

aeaţă;când ofilite sub pîrlitura soarelui, nu-i 

insuflă îngrijarea nestatornicului ocean.In de- 

părtare,pe linia netecă a orizontului, se profi- 

lează,ca moşoroaie de cîrtiţe uriaşe,movilele; 

a căror urzeală e taina trecutului şi podoaba 

pustietăyii, . 

Ce spune Cdobescu despre movile smuşuroae e 

foarte caracteristic,pentru 'că vedeţi ce bine a, 

redat impresia pe care au proâus-0 asuprea lui a- 

ceste. muguroaie şi apoi vedem preocupările. lui 

de arheolog,pentru că întrt'adevăr spune de ace- 

le movile: cuprină în ele"taina trecutului" şi în 

acelaşi timp sînt'podoabe ale pustietăţei”i 

„ela moviia Meacgului de 'pe malul lalomiii, 

pînă la movila Vulturului din preajma Borcei,e- 

le siau semănate în prelargul câmpiei ,ca senti- 

nele mute şi gîrbovite-subt ale lor bătrîneţi, 

La poalele lor cuibează vulturii cei falnici cu 

late pene negre precun şi cej, suri &l căror cîoc 

ascuţit şi aprig la pradă răsare hidos din ale 

lor grunajuri jupuite şi golage, | 

| | Al Odobescu 

Soxieri literare şi istoricesvol. LIIsp.15 

i EG, Socec, 
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mabloul care urmează € şi el cunoscut: on g- 

pus _de_soare şi de fapt,se mătură bine la cel 

dinainte: 

Cînă soarele se pleacă spre apus, când mur- 

gul serei începe a se deatinde treptat peste 

pustii,farmecul tainic al singurătăţii creşte 

şi mai. mult în sufletul călătorului, Un susur 

noptatic se înalţă de pre faţa pănîntului şdin 

eâierea vîntului, prin ierburi,din vîrii tul gre- 

erilor,din mii de sunete uşoare şi nedesluşite 

se naşte ca o slabă suspinare eşită din sânul 

obosit 21 natureî, Atunci,prin nălţimile văzâu- 

alui, sboură cîntîna ale lor doine;lungi şire 

de cocori;brîne gerpuinde de acele păsări că- 

lătoare,în cere divinul Dante a întrevăzut gra- 
vicasa imagine a stolului de suflete duicase ș 

de unâe se desprinde,spre a-şi deplînge riştriş- 

tea, singaşa lui Franosacă, a 

- Oe Ce >pe17? 

„ Vedeţi,nu e fără oarecare îndrăzneală să zi- 

cem, dar în acelaşi timp e potiivită imaginea?gi- 

rului ăe cocori” care îşi cântă Goineie lor, 

"Şerpuinrde! e aoar sâîngura expresie la care 

mi se pare că putem aplica observaţiile pe care 

| le-am făcut alteori în legătură cn aceste deri- 

vate de care a abusat mai ales Heliade,
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Sfârşitul poate să fie interpretat şi ca o 

reminiscență literară: cîrdul de cocoare ne a- 

minteşte imaginea pe care în acelaşi fel a re- 

dat-o Dante şi incontestabil că asemenea asoct- 

eri dau mai mult relief unei descrieri, 

E o altă parte din Pgevdo-kipeghetikos care 

ar trebui să ne oprească , însă nu pentru ca să a- 

jungem la aceeaşi constatare,ci la una negativă, 

„pentru că întradevăr, crea că Odobescu sta, ră tă- 

cit cînd abilităţile lui de stilisare le-a deri- . 

vat spre ceva care putea să fie lăsat la o par-. 

te, Anume cînă ne spune,călătorind prin Buzău a: 

întâlnit pe un flăcău şi acesta îi povesteşte o. 

legendă care e prea diluată,legenda despre Pie- 

rele fetei, Intre preocupările lui de folklor, 

„se veâa că a ţinut mult să. atrecoare această 11- 

terarisares exagerată a povestirei,recurgînă la 

iicuri care ored că şi pe vremea lui vor fi fost 

recunoscute ca artificiale, 

Iată într'adevăr,cum pune să vorbească pe a-  
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cel flăcăusun cioban;ca şi când ar fi ascultat 

sfaturi literare de poetisare a povestirei lui 

“De va fi stat o lună,sau un an sau doi;pe- 

trecîndu-şi viaţa fără alte nevoi decât numai cu 

plăcerea şi cu mîngîierea de a prinde şi de a u- 

ciae fiare pădureţe şi păsări cîntăreţe,cine va 

gti» Spună”oe pe noi ceştia,plăiaşi şi vînăţori 

e munteyatîta ne tate capul că omul la vînătoa- 

re fie pe ger şi ninsoare,fie pe năduf de soare; 

nici nu prinde veste ca ce timp mai este,nicinu 

vrea, să ştie cum are să-i fie,nici nu bagăin sea- 

mă la muncă de-l cheamă,nici că tea minie de -ori 

ce cuvinte,ci vesel omoară vremea care sbozazăş 

fără griji trăieştespe pămînt comeşteyşi e la 

vânat ca şi împărate“ îi ! : 

" Oe Ce >pe197 

Să nu credeţi că sînt versuri; nuse prosă şi 

"aceasta a repetat-o Odobescu de multe ori;tocmai 

în vederea acestei povestiri, De ce ? Iarăşi un 

exerciţiusan mai văzut şi lo, alţii preocupări de 

felul acestayun exerciţiu inutil cred chiar Q0- 

- pilăresc,pentru că nu e gen care să fi fost mai 

compromis de aceta cate L-au încewcatydecît de 

a căuta efecte aa felul acesta,de poesie în pro- 

să. Prosa are mijloacele ei de a. impresiona po- 

etic; imeaiat ce recurgi la artificii de felul -



208 | 
acesta,adică să rimeze frasă după frasă,însean- 

nă că dai un gen absolut hibride 

| De ce s!'a gîndit Odobescu la acest  proce- 

deu ? Am impresia că a biruit aici firea lui de 

„poet; să nu uităm că dînsul a debutat prin po- 

esii: în România li terară,la.1855,au apărut câ- 

teva versuri. ale lui, însă şi le-a renegat de si- 

"gur. singur şi dacă; le citim astăzi,într'adevăr 

nu s'ar părea că poţ să fie de scriitorul ace- 

la care s'a manifestat mai tîrziu, Chiar în 

Pseudo-kinegheti kos a împrovisat. unele ver- 

suzi în gen popular, impresionat de sigur de ce- 

ea ce făcuse Alecsanâri; altele sînt într!'ade- 

vă? luate dela sursă,au tiparul inspiraţiei. po- 

pulare. | cc 
Lăsîna,prin urmare aceste efecte de rima-.. 

re a prosei , rănînînă la ceea ce se desprinăe 

cu deosebire din descrierile pe care le-a dat * 

în Pgeudo-kineghetikos, incontestabil că asi 8- 

“tăm la o evoluţie a prosei cu o ascensiune fa- 
 



veşte de cîtaya vaysuri pe care şi 18 apunea 

care se de aprindă bine cultul pe care a] 

dânsul pantru usset; spune că e poetul care 
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ţă de aceea pe care.o dăduse C.Negruzzi; fieoa- 

re cu nota iui personală: mai arhaică uneori la 

C.Negruzzi nai sobră pe de altă parte, însă ou” 

mi 1oâce mai elementare, Si ne întrebăm: ia ce 

şcoală şi-a format atilul Odobescu ? Ar trabuţ, 

esupra fiecăruia din scriitorii noştri mat în- 

semnaţi să ne întrebăm,ceca ce a fost ucenicia 

de formare a stilului lore | 

Am impresia că afară de influenţa franceză 

-a prosatori1orymul4 datoreşte dînsul şi Poeți 

lor, Intrtun: loc vorbeşte de pasiunea pe care 

o avea pentru poesia lui: Ade Husaet gi amine 

îm 
preună cu prietenul său Cornes scu în tinereţe şi 
în acelaşi timp cdaugă cîteva calificativ din 

d. ata, 

a 

roali sat cea nai impresionantă exprimare în fran- 

cesă: 

  

0. Penzusianuş | - 
Expiutia eatetică e limbsi române. Fasc.l4
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e... „acela carele, în gecolul nostru șa gttut, 

mai bine ecît oricare să împrospăteze Ccuo nouă 

dulceaţă şi ou un mai viu parfum,limba îmbătrî- 

nită a lui Ronsarâş—-Alfred de Wuspet a pus în 

„gura plăteşului un cînt - vesel în care bucuria 

triumfului la vânătoare se îngînă cu dulci a- 

mintiri de amore 
| | 

0. 0+ „P+83 

vedeţi ,prin urmare preferinţele luai pentru 

poesia lui Musset. _ 

Aminteştey şi pe Lamartine şi pe Byron gi pe 

Schiller, însă “probabil dela asset a prinit u- 

nele sugestiuni de poetisare a prose. dute 

Nu numai influenţa francesă însă „poate să 

fie luată în consideraţie: recunoaşte că în de- 

scriere a fost influenţat de Gogol; veden prin 

urmare șpe Odobescu pe. la 1670, înăreptânău - se 

„spre literatura ruseasoăe Are chiar un pasaj 

în care spune că trebue să âispară sentimente” 

“ae împotriva a ceea ce e rusesc gi mai ales 1î- 

teratura de peste Prutsă nu fie primită cu dis- 

preţe | 

Intr! un 10c arată bine cun a fost "influen-. 
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-vat de Gogol: anume după ce a terminat deserte» 

rea Bărăganului,pune în ghilimele un pasaj din 

Gogol şi spune: 

Vă oprescycăci mi se pare că,fără ştirea lut 
Dumnezeu gi a cititorilor,am început să traduc 
descrierea stepei malorosiene,una din paginele: 

"cele mai minunate din ninuncful romanţ' istoric 
maras_Bulba,de N.Gogoli,scriitor rus,carele,de 
nu mă "'nşel,a scris,el mai-întii pe ruseşte,co= 
media Revisorul genera]. Ag transcrie aci cu 
plăcere toată acea încântătoare descripţiune; 
ca şi Gogoli,într!'o pornire de drăgăstos necaz, 
ag Bfîrşi şi eu zicîndt:"Dracul să vă tea,cîmpi-: 
ilor,că mult sunteţi frumoase!" Dar atunci ce 
s!ar mai alege din descrierea Bărăganului, pe - 
care m'am încercat a o face eu romîneşte ? 

i 0, Ce Pe 20 

Star putea compara descrierea Bărăganului cu - 

descrierile lui Gogol şi atunci într'adevăr,măz- 

turisirile lui star confirma, că întradevăr nta 

rămas strein de înrîuri rea autorului rus, Deal t- 

minteri şi mai departe revine asupra a ceea ce 

| datoreşte lui Gogol, Insă cum spun;o comparaţie 

dusă mai departe ar putea pune mai în plină evi- 

denţă ceea ce resese „din chiar mărturia lui 0do- 

"bescu, Dintre autorii ruşi,se- vede că a cunoscut.
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şi pe Turghenief, însă nu ştiu dacă s'ar putea 

ajunge vre-odată să se stabilească. o influenţa 

a acestuia; e de sigur o asemănare între ri tmul 

frasei lui Turghenief şi a lui Odobescu, asenă- 

nare în ceea ce privegte 1impezimeayo anumită 

arhitectură bine controlată şi de motive reale, 

„ peste care plenează ceva vaporos uneori, însă ar 

fi greu să se hotărască '0 influenţă a ui Tur 

ghenief, pentru că singur el a suferit influsn- 

a francesă, încît ceea ce ar arăta asemănarea 

între Odobescu şi Turghenief , de fapt ar putea 

să fie datorit influenţei francese sub care a 

stat - Şi unul şi altul, | 

Hu trebue să uităn că Odobescu afară de ce- 

ea ce datoreşte limbei crontearilor;a căutat să 

„se. apropie deseori de 1imba poporului ,însă tre- 

bue să adaug: şi în Pşeudo=kin egheti.kos sînt de 

mul te ori cuvinte din popor înregistrate gi in- 

troduse mecanioe pleriente pe care şi le-ar fi 

însugit ca să îmbogăţească 1imbaynu putem spu- 

 



" întocmai după cum e1 o roste nicăsvirtoasă Şi limpede a țăranilor noşiri, 

„dela acel cioban din Buzău, 
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ne că Odobescu a adus multe. Mai mult ca preţu- 

„itor al limbei poporului trebue să-1: luăr în 
consideraţie, Dentru că, într adevăr, jvorbină în. 
tr'un loc 'de felul cum se exprimă ţăranul papu- 
ne - cînd .se referă la acel flăcău sure în popa ga 

tea în călătoria lui in Buzău: 

os... 2$ da ani din viaţă-mi ca 8!'0 poi scrie 
asîn acea limbă BpOL= 

Os Ce 39.174 
Deci mai mul un recunoscător al. lîimost po- 

pulare, decît un aplicator; el. formula ca un get 
itor să-şi însugeancă cît mai mult din gretul de- 
la țară şi ar fi ae “adăugat că O0ăobescu prin re- 
acţiune mai ra. a preamări 4 limba simplă prin 
reacyiune împotriva tendinţelor latini satoaree 

Spunînă că auzi se o sumă de nume de plante 

ată cum se ex prim 

Î 2. „Dag fi stat să le însemnez. pe: toate,poa- te că îmi da: şi mie Societatea Academică să lu- Crez, —nu;vai de mine,la Zisţionariulu cel cu vor- ba nunai plitvite,alese gi mai cu seamă croite de
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pe , curata lătinie,—ci la pă gupagul âe Qlosariu» 

unde pricopsi ii nogtri lexicografi şi scornitori 

de grai no pocit asvirlă ca borhotymai bine . 

de gras ate bată frumoasa noastră limbă ropmîneas- 

căe Oe ce ape 115 

fedeţi cun protită de prilej ca să arate că 

nu aprobă de loc tendinţele pe care le urmăreau 

Laurian şi Mas5îme | o 

si tocmai în legătuză cu reforma limbei . se 

Văd părezile pe care le avea Qdobescue staţi cum 

a improvisat acel amusant Prandiulu academii cur Pe 

la 1870 fusese ales membru" al Academiei: gi Gupă 

discuţiile cu colegii lui, ca gă-4 mai îmbuneze; 

într'o seară i-a poftit la masă şi menu-ul ere 

scris cu „cuvinte inventate de dînsul care. senă- 

nau însă foarte bine cu acelea pe care ie intro- 

' dusese Laurian şi Maasim, sau care dacă nu le în- 

troduseae în dicţionarul 1oz„poate erau în vor- 

birea lor curentă. A publicaţ” această glumă | 

operele lui. complete, se. vede „cun. idea de aca- 

denicienii maniaci în Joint sne cînă | sub. Pranăiu= 
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In acedemiow -spunea că se va servi: "fane- atimu- 

Ji varii mezelicuri + Apoi: “"lumbu bubulinu”, adică 

muşchi de vacă şi: adaugă:"intinctu în cremoren, . 

Si printre altele:"placenta foliacea" adică foi 

de plăcintă, 

Surprindem aici ceva din spiritul ştrengă- 

resc al lui Odobescu,însă nu coborînâu-se laglu- 

„me nesărate sau,să zicen,vulgarităţi, se vede 

şi aici omul foarte abil,cu simţ artisticscare 

are şi darui de a ixonisa fin,afară de “celelal- 

te daruri pe care le- -a arătat în: stil iui ş 

si pentru ca să încheteri eu. caractezisazea, 

încidental să ne oprim la un articol al lui Gin 

Roninul. pentru că a colaborat la ziarul lui Ce A. 

Rosetti şi a atins acolo chestiuni variate chiar 

de politică. Un articol: scris la 1876 e interes- 

ant în sensul că el arată ce trebue să se facă 

pentru îndreptarea limbei noastre Şi care gi.-as- 

tăzi în parte rănîne de actuali tatei 

„...,Jiteratura română se află acum într! o
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stare mai de completă: stagnajiune. Ni se ve zi- 
ce că reformele noastre zolitice au înlăturat 
spiritul de la producţtuni le literare. 3'0 ad- 
mitem şi aceasta, Dar şi atunci Yom răspunde că 

pentru reformele noasţre chiar ne trebueşte 9 

imbă corectă,limpede,clară şi plăcută tuturor, 

In desbaterile improvisate ale tribunei ,în.pri- 

pits redactare & ziarelor se cuvine ca să "Tor= 

vin gi să seriem curat şi frumos romineşte, Ast- 
fel ne vom înțelege mai bine, Adesea o expresi- 

une precisă lămuri tă şi bine caracteri aată, fe- 

regte de mart neînţelegeri în afacerile Statu- 
lui, | 

"Oe Ce 3ps 33] 

Poate exagera de sigur Odobescu cînd ztribu- 

ia exprinărei corecte nai ales 0 influenţă asu= 

pra oamenilo% politici; care ar ajunge să înţelea- 

„gă mat ugor ceea ce trebue să dea alteori. Aici 

Odobescu atribuia un rol politico-etic exprimă- - 

rei âcosebite, De sigur că nu poate să fie în-: 

diferent dacă cineva în vteaţa politică se ex-- 

primă cun recomanăă âînsul, însă nu totdeauna a- 

ceastă calitate duce spre 'geea se spunea 0dobes- 

ou;pentru că am avut şi avem buni vorbi tori, în- 

să în ceea ce priveşte. intenţiile şi reali sări- 

1e lorpsînt departe de a ţine sasi toonai de :ce- 
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ea, ce preconiza Odobescu, 

In orice cas,pasajul e semnificativ pentru 

că veâem cum dînsul mai discret, întîmplă tor 'şi 

nu cu veherenţa de exprimare a lui Eni ne scu yo au- 

tă să atragă atenţiunea asupra neîncetatei pre- 

ocupări care trebue să domească la no, în ceea . 

ce priveşte cultivarea limbei, | 

Si dacă e să fixăm cum se presintă talentul 

său de stilisare,putem spune că e departe de a 

fi un temperament vibrant, de 1izi sm puternic şi 

prin urmare se: îndepărtează mult de un Bălcescu, 

ae un Russo însă ceea ce reliefează remarcabile- 

le sale aptituaini de at111 sare e stăpînirea de- 

plină a mijloacelor bogate de care dispunea şi. 

"din această stăpînire reiese o armonie deosebi- 

4ă0 armonie care pleacă dela, exprimarea linig= 

tită,senină, sîntem departe de ceva 71je11os, de 

stilul nervos al altor scriitori, 

Și mai ales nu trebue să uităm că Odobescu 
€ 

are marele merit de a fi intelectuali saţ mul ţ



hu 
De 

presa: noastră, 

Costache Negruzzi nu se poate compara din a- 

cest punct de vedere ca Oaobescu,pentru că în în- 

uelectuali sare, Odobescu dispunea de aptitudini ce- 

osevite,de cult tura lui care îl înarepta spre 43 

hortci, spre arheologie şi mai ales spre istoria 

artei, | 

Nu an putea înţelege niciodată în prirul vând 

intelectuali sarea gi pe urmă colateral, simţul de- 

osebit pe care 1-a adus în ceea ce priveşte mode- 

larea fraselorydacă aînsul nu ar fi fost mereu în 

contact cu arta şi. vă amintiţi, nu numai cu piotu- | 

za sculptura, dar se vede că era gi un  înelegător 

al musicei, | 

. Odobescu rămîne un stiliet al plasticei gĂ mai 

| aies superior prin nota de inteleci uali5 are pe ca- 

-re- a aăus-o dublată as o deosebită sensibilitate 

artistică, 
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: mrecem astăzi la scrisorile lui Ion Ghica. 

Cînd spunem scrisori, înţelegem un gen apartes în 

general convens ional, chiar atunci cînă nu. e.vor- 

ba âe stilul curent;banal gi de ceea ceun Bori-, 

itor pune în corespondenţa lui. 

de sigur, trebue să distingen scrisorile ca- 

re nu au plecat din intenţia de a fi citite de 

„mai mulţ,î de a fi publicate şi scrisorile, cum 

sînt acelea ale lui Ghica,pe care ori autorul a 

avut direct intenţia să le publicesort alţii ur- 

mă rindu-i gîndul pân căutat să le dea la tipare
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Sînt,de fapt,rari acei scriitori care în 00- 

respondâenţa lor stau gîndit să dea g sti1i sare 

şi uneori să rivaliseze cu aceea a operelor 10re 

Ar fi casul lui Flaubert; cîteva din scrisorile 

sale, sînt întriadevăr,pazini de literatură. Flau- 

bert nu sta gîndit că poate vox fi date publici- 

tăţei,însă adeseori în scrisorile sale punea con- 

ştiinţă de artist,chiar atunci cînd se aâresa în- 

timilore 

Cei mai mulţi scriitori nu-şi dau osteneală 

în corespondenţa lor să aducă exprimarea pe ca- 

re au dat-o în operele lor,însă chiar la aceia 

- sare ntau avut 0 asemenea preocupareze ceva ca- 

„re te face să âistingi imediat corespondenţa lor 

de corespondenţa celor mulţi, Să mu uităm însă 

că stilul epistolar e condamnat; dela sine să 

rămînă în urma stilului prosei în. genâral, Nu 

se poate spune că ar fi un gen care a enticipoat 

stilisarea în general, Trebue să se manifesta 

schimbările de stilisare pe alte căi,în litera» 
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tura deplină: roman, nuvelă etc. „pentru ca pe ur- 

mă stilul scrisorilor să vină să remorcheze pa 

recun cece ce s'a realisat în alte dtrecţiunt,. 

De aceez ne găsim în fata unei manifestări qua 

gi- Literare. Și dacă. e să ne referim ia noi,se. 

poate spune că zi astăzi chiar gi: cova mai de 

multşstilul scrisorilor a rămas ca întotdeauna 

în urnă. 

, „Dacă se opreste cîneva la coreapondenţa lui 

ogăi1niceanu pe: la. 1845-50, cînd era scriitor a- 

Si rmatse surprins urieori cum dânsul face: încă 

nul te concesii exprimărei arhaice, foarte pProe 

spică de multe ort,în acelaşi timp foazte dia- 

lectală,cu multe moldoveni sme, aşa încât am pu= 

tea spune că. cei mai mulţi se lasă âuşi de cu- 

rontul vechi,atunci când e vorba de corespon- 

“denţa 107, Chiar astăzi dacă ar urmări: cineva; 

corespondenţa chiar a acelora care se zice că. 

au într'adevăr o cultură mai deosebită,ar re- 

marca de cele mai multe ori o rămînere în ur-
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mă; prosa corespondenţei şi astăzi şi de cele 

mai mulţe ori;e în rarginea atilisărei din 14- 

veratura care se afirră, 

Şi pe umă,la nos sînt încă lucruri nefixa- 

_+e: în ce priveşte stilul epistolar,ceea ce 'nu: 

„se întîmplă,de exemplu, în acelaşi gen din Fran- 

_4a. Acolo e o tradiţie foarte depărtată şi apoi 

cu unele reveniri cu adausuri, - 

Vorbeam mai înainte de corespondenţa lui 

Plaubert,dar dacă ar fi cineva să. urmărească 

_scrizorile,nu ale scriitorilor contemporani fren- 

cesi ar vedea că în ooreapondenţa de acolo o vi- 

eaţă . mai nouă se afirmă, La noi chiar formulele 

curente iniţiale nu sînt încă fixate şi incon- 

testabil că de vre-o douăzeci, treizeci de ani 

s10u făcut unele schimbări, 

Nu mai vorbesc de formulele de Închoiere a- 

le scrisorilor: ceva. prea convenţ tonal: “cu sti- 

mă! "cu toată stima", "ou deosebită stimă" etc 

„Unele aînt- luate după cele franceseydar de mul te 
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ori acestea au ceva artificial şi se vede că. nu 

sînt în acorâ cu ceea ce e sau ar trebui să fie 

spiritul limbei noastre, iltele au ceva arhaic 

şi curios: chiar unul dintre scriitorii cum -e- 

ra Carageale,de exemplu, încheia de obicei acri- 

sorile cu această formulă foarte învechită şi 

cu reminiscenţe,nai mult orientale,adică: prea 

“Sunusă_sluză, . 

Dacă trecem. gcun 18 stilul sorisorilor lui 

Ie Ghica,va trebui ză ţinen în. cană. feptul că 

le-a publicat chiar dânsul, deci le-a scris. cu 

intenţia de a fi Citite ce cît mai mulţi B prin 

urmareşo literarişare a 1orș0 1 terarisare însă 

parţială, A de pigur,mare veloaze aceste seri 

sori prin partea. lor documentară „parte docunen- 

tară de multe ori încaarată în ceea ce priveste 

evocarea unor situații dela not, între '1820- 50. 

Dar. cu apunean, 11 terarisazea e numai parţială, 

pentru că Ie Ghica a esitat între. ceea ce. era 

prea; familiar ji ceea ce intenţiona să fie 14-
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terar, De aceea găsim foarte multe expresii,ca- 

re tocmai în nişte scrisori care trebuiau publi- 

cate,ar fi trebuit să fie evitate: nepzogt:sme 

“prea multe,6 presentare prea aleasă uneori, în- 

să afară de aceste scăderi,sînt cîteva pagini 

care 'afată de partea lor documentară, incontes- 

4abil că xănân prin valoarea lor literară, 

Nu mă voi opri decât la acel pasaj cunos- 

cut care figurează în toate entologiile, unde 

se descrie ciuma din vremea lui Caragea. Iau a = 

mai cîteva frase dela început: 

A fost în multe rînduri ciumă în ţară,dar 
“enalele Romîniei nu pomenesc de o boală mai nă- 
prasnică şi mai grozavă decît Ciuma )ut__Cara- 
gea! Nici odată socest flagel n'a făcut atitea 
victimef.A murit pînă la 300 de oameni pe zisst 
se crede că numărul morţilor în toată ţara a. 
foşt mai mare de 90.000, Contagiunea era aşa 

“de primejdioasă, încît cel mai mic contact cuo 
casă molipsită ducea moartea într!'o familie în- 
treagă şi violenţa era aşa de mare, încît un on 
lovit de ciumă era un om mort, 

- Spaima intrase în toate inimile şi făcusa 
să dispară ori ce simtenînt'âe iubire şi de. 
votament.luma îşi părăsea copiii gi barbatul 
soţia pe mânile cioclilor,nigte oameni fără cu-
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cet şi fără frint de Dumnezeu, 

. (Serisori ale 1v4 Ion "Ghica către Y Aleo- sanăzi, 25 . Bucur oatie 1884.) - 

A zeugti să dea o evocare aestul de arama 

tică, a estos întimplate în timpul ctumei 104 Caragea. | 

| Voi. 044 L nai mult dintrun pasaj în „Care 

dnsul: deaorte Fucuzeştii pe ia, 1B26,cînă de 

nezu Rgt Lscină cu famila lut a poznit nai do- 

pertet. 

a 

„i -Î - 3 

Cână treceam pe podul Mogogoale1, de “prin 
toate curţile cşonu cară, căruţe şi calegti în. 
cărcate cu lume și cu cala baluri, Cînd an a- 
suna la pod li Răngasâs chervarnal.| se. ținea Janțz 
avute de triruri mergeau lin pe şleaușuna după . 
alte, Deabia se migcau în pasul col. greu: a]... 
cailor, Se : îngropa roatele în noroi pînz Ia 
bucgă,. De îricet:: cs mergeau! primeau pe ţot caza: 
sul ştiri din Bu curesti cu v călăragi « de-ai Hăt- 
mâniei, - a 

“Bine,pace, 
-pilipez 3cu a plecat;anuetnă 3270 Pocgani, 
„Vilura cu KEnotuleceu ce ceartă „de-ccu pe 

visterie, 
 =Cumnatiul Scarlat Crăti șteanu sămîne în Bu- 

cureşti, - | 
-Brîncoveanu 8 ajune La Pesta, ss... A 

„Când -era soarala de-o „suuiţă, ajunsesen. le, Sa 
  

0. Densusiarui, Ma E 
BYRluţ in estetică 6 limbei ronâne. Pasce15
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Pociovaliate; făcusem aproape o poştă. Poposi- - 
sem dinaintea hanului, Cît vedeai cu ochit,cîn- 
pul era acoperit cu 'trăsuri,în mijlocul fiecă- 
„ruta pîlc se ridica cîte un foc mare,cu flacă- 
ra pînă ia cer,ooolit de feciori,de vizitii ce 
rîndagi şi de chirigii stînd pe vine pe lîngă 
căldările de mămăligă, 

p 
i 

Oe QaDa252 

- Do opigur nu e o descriere care să se relie- 

feze prin însuşiri de tot deosebite, însă are o 

unitate: nefiind pretențioasă se mărginește la 

expresii potrivite şi în orice cas nu ave. în 

această descriere ceva de vocabular cum aţi vă 

„zut în deooriarea care a ajuns clasică în felul 

oisa ctunei lu: Caragea, 

Ă Deci în felul acesta trebue să-l prigim pe 

I. Ghica: "nu alături âe. 0dovescu—6hiae genul îl 

despărţea de acesta—însă prin genul pe care l-a 

„cultivat la noi: şi prin înfăţişarea de stilisa- 

  

re evocativă, comunteativă, avînd şi valoare docu- 
N i ae m pene mrmame a pr 

. ” = 

menteară în acelaşi timp trebue să 1 ge recunoas- 
DT e mo me e : 

că incontestabil--un loc în istoria prosei noas- 

tre,un:l0c care B'ar putea fixa în această ca-



ț, 
| 

i 
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racteristisă de cronicar, întirziat,pentru că în- 

  

O ea a 

tz! adevărppovestirile lui Ghica dacă ar fi fost 

scrise cu vre-0 âouă sute de tEnt înainte, ar fi 

intrat în genul oronicarăloz:, 

Cronica,la dînsul,e fizată în ceva descrip- 

tiv moderni sat, fa ceva de comunicativitate, 

“n (NOE neza 1. Ghica, trecern le. Ion Creangă: Asupra 
ps. 

lui Creangă vom vedea cun trebue făcute aprect- 

erile. 

Dela început însă trebue să recunoaşten că 

e cel âintît la not. care a redat sufletul. gi vi- 

eața autentică -a ţărenului, Să ne gînâin:numai 
O pa 

  

' 

  

în urmă, între 1840 - 1880,la încercările. de-a 

se inspira, cineva. din mediul dela ţară, 

In posste' am văzut ce: o realisat Alecsandri: - 

cî4-de vag e conturat mediul ţărănese,cîtă. ar- 

tificialitate literară vine să străbată poesi- 

ile lui, In proză putem spune că şi mat puţin. 

sta realisat, Şi atunci 1. Creangă la 1880 prin 
| 9 . | ata 

- urmare e' acela care a lăsat de o parte conven-



“228 

 $tonalienul 14tezaturei jărâneşti „pentru că în- 

- tztodevărs în cea mai mare parte din opera lui; 

“ca crede că e singurul care a trăit şi a conti- 

nuat ză trăească. în. lumea dela ţară. 

să zicen că aceasta. nu explică nota pe ca- 

“o a ştiut sto păstreze pentru că şi alţii 've- 

niţi din mediul rustic şi, îndreptîndu-se spre 

îi iteratură, nu: au păstrat totuşi. ce la Creangă 

e bine reliefat, 

| E în problema lui oreangăso parte nu numai | 

" ăn aieaţa deLa noi, oi din vieaţa din toate păr- 

şade şi cu. reflexul ei în 1 tteratură, Stiţi. că 

st a vomit pa vremea lui Maurice Barressde aga 

zigii desrădăcinaţi de aceia care au plecat âin 

mediul lor simplu atraşi ae mirajul vieţei oză- 

geneşti. | | 

Nu înseamnă totuşi că cineva păzăsindu-şi 

satul, e totdeauna condannat să se sintă des- 

rădăcinat şi să ajungă un suflet hibrid; _poa- | 

te să certve ceea cse comoară săevărată su=
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fletească din mediul printtiv,spre ceea se o al. 

vicţoi orăşeneşti, poate să ajungă la o armonioa= - 

ro a ceea ce aduce iai de departe, în lumea În 

care se Căseşte nat: târziu, 

Creangă. a avut de sigur gi cun monent Den- 

tinontul că e un dcorădăcinat sau că va zi. 

stiţi cum în Amintirile aut povesteşte Ben» 

timentul înstretnăret lui de Rumuleşti; afară 

de înotreiriarea oricărui „copil care se duce. la. 

şcoală, aici vederi Şi îngrijorarea aceluia oare 

face un ozt mere în. vieaţă, adică din. mediul.stu- 

plu se duce în mediul simi și acela pe vremuri, 

însă contrastnă faţă de cel dela zat, | 

Deci Creangă a plecat dela Humure şti cu nen-, 

timentul că poate nu se va simţi. bine: la. oraş gt 

dacă ar fi tău sub această. obsesie că trebuia 

mai curînă să rămînă 18 sat,atunei ar m tos în. 

ir tadevăr un desrădăcinat. Dânsul a înţeles însă | 

că odată ce făcuse acent pas în vieaţăsdeşi . „Bia, 

ridicat âe multe ori împotriva Priveliştei vie



ţei în care ne găzos,totuşi a avut puterea su» 

-pleteanoi că. se câapteza noului meafu gi poata 

că prin reacțiune: pt'zn intenutticeă ds multe 

ori impresiile pe cere. lesa trenapus în litera» 

tură, A scrie amintirile şi al toleșsub improst- 

ile noctalgico din satul lui Încă nu bleatemnîză 

tzocerea Jut Lu oragsci s6eotină-e ca un. mars . 

al vicţoi cpre care se înăzunane, 

Cînţ ctmava aduce alt suzi et, adică vine 1a 

orag gi sot ce vede acolo 1 se pare Soâonă : 31. 

Gproră.ş | ce pare că totul e inpotriva susietu- | 

394 chusejungină natural un suflet răsleţ un i 

aovărat aeorădăcinat, Si ce fapt, aici se pune. 

toată problene aceasta a desvărei sufletești: de- 

la vară la oraş: e cinta în atsre,părăsină me- 

asul ancectral, să-şi. poârtveaacă vicata novă, cui 

„acest neatu. 3 Poate intr!'aâevăr. să nu se 'pimtă 

înatretnaie | - ” | 

dacă ît 1*psegte această fostă ie. adaptare, 

atunci naturi că Gl ajunge e existenţă fanto- ”
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matică,ajunze o umbră numai printre ceilalţi 
a Deci acesta „în parte ,e înţelesul operei lut 

Creangă: un ţăran, însă fără prejudecăţi, tără un 
suflet cars rămînea departe ae realităţile spre 
care se îndreptase zi probabil că va fi zecunos- 
cut că daţora ceva;chiar mltpacestei schimbări 

a vieţei lui „pentru că nu trebue ză ui tim texăgi s 

dacă ar'fi: rămas Creangă 1a Hunuleşti,. îf'ar fi 
scris cât: înseamnă valoarea lui Vi terară nu ax 
1 reuşit să derive în literatura noastiă ceea 
ce i-a consacrat numele,. 

"Influență literară nu se poate. contesta că. 
nu retese din scrierile lui Creangă; nu se poa- 

te spune că a fost lipsit de cultură::e dintre 

aceia, care- cât au citit,şi-au însuşit bine, A 
ştiut să-gi fixeze personalitatea lut nodestăş; 

însă bogată totuşi, de o ahumi ţă bogăţie. _ 

“Dacă e să vedam cum. se retlectează sufletul . 
Jui în ceea ce ne-a lăsat se poatţe spune că e 

deplină armonte între exprimarza sa Lititarz si? Ş
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foniul câu suflotauo, Do amuza dingul no dă cât 

sa poata o vtu,de eutents c,ceca co era în su- 

tletul luisân sufletul celor în: mijlooai cărp- 

ra a trăit, Alături de no tu acaasta uarteă; nu 

tau Lipatti nivt însuşirile de bun desoriitor; 

desertiitor âa întiaplăvă mai ma. tppentru că nu 

"vedem la dânsul nunmatdcoit intenţia de a no da 

în anumit loc,un tablou, Von vedea că în ădescri- 

ertie lut toţul ae înpiză în mod fixs30; tără 

nici o sfortare, | | | 

st optindu-ne în primul rîaa | 

lut „aici surprindsta cu deoasi re nota Ii tcăde 

un lirism. în6ă în acord cu acela pe care îi ze 

si in doinele.roastre, Cu toate câ această pa 

„te din ccriarile lui czeangă vă e ezntcuneneută; 

totuşi ne tera opri la acest pasi pentru a vedea 

exprimarea iuti lirică: 

Mu atâu git! cum sînt,dar eu,când mă gîndesc - 

13 locul nusterti mele,la casa p&rinteoacă din Hu- 

muleşti,la atîtpul hornului unde legn mama o qfa- 
Lă
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ră cu motoce! la capăt,de crăpau mâţele jucîn- 
du-se cu eti,la prichteiul vetrei cel humult ce 
care mă y incem cînd începusen a merge copăcelș 
la cuptiorul pe care să ascundeanycînd ne '4ue 
cam noi băeții de-a mijoarca,şi ia alte jocuri 

şi Jucării pline de hazul şt farmecul copilă- 
reosc,parcătmi saltă şi acuma înima de bucurio 
1,Doamne,frumon era pe atunci; căci, şi părin-= 

Fri şi fraţii gi surorile îmi ereu aănătoşt gi 
cava ne era îndestulată,şi copiii. şi copilele 
megiegilor erau deapururea în petrecore cu not 
şi toate îmi mergeau după plac,făză leac de su- 

- părare,de parcă era toată lumea a mea, 
Şi eu eram vesel ca vrenea ooa bună gi stur- 

lubatioc şi copilăroa ca vântul în turbarea sa. 
ŞI mama,care. era vestită pentru năzdrăvăni- 

ile Bale,iîmi: zicea cu aîmbet uneozi,cînd începea 
a na ivi soarele dintro nori după 0 blooie în-. 
delungată: "iegi copile „eu părul biian efară şi 
ride la soare,doar s'a înârepta vremea, Si vre- 
mea se îndrepta după rînul meu, 

1. Creangă, Opere complete 
Ed.a II-a Minerva 1905, pe28 . 

 mintirile lui Creangă aşa cun ves toşta aîn- 

sul că are să le povoateaacă, 3e concentronză la 

cîteva impresii din copilăria ÎN4 e a itm al 

frasei am putea spuue că e o înşt rare cs merge 

cuvînt ca zuvînt în wo Pirenc, | 

Şi tozcem,ca să vodez deosebireașpe aceeaşi
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temă, la ceea ce a scria AMecu RUSB0e 

„- Amintirile lui încep asttel: 

bo Go oare cu. cât ceasurtie,zilele gi enii 

sa: înmulţesc asupra dut,cu atîta mai mult omul 

se uttă în urma saşi ain căntătură în căutătu- 

ră sa opreşte cu plăcere la cele mai depărtate 

zâuceri aminte,aducsrile aminte a tinereții şi 

a. .copilăriei, Wu-i. soarele frumos gt astăzi ? 

păsăruicole nu cîntă aceleaşi cântece - vâtoase 

sau jalnice ? frunzele nu au aociuşi froanăt ? 

Dădurite nu învirzeşe ca odiniosră 2 florile nu 

eu acelaşi niroa,cîmptile dulcele privelişti 

duloase Ce aveau î Wigaerea vtetăţiilar alinatu- 

stau 2? Nu;_Qâr nici un soare nu luceşte frumos, 

nici 6 flortatcă pu are dulce ntros,nici un tu- 

ar pe coaşta gealurilar nu răsoate,nimica în 

Mumea de faţă nu aro asemănare 6 florile gi 

“ou soapole zilelor văzute prin aducerea aminte, 

AL, Russo,Scrieri,ps98 

ză, Aceăentet Romîne Buc, 1908. 

Vedeţi, cu Lotul altă armonie la Rusăo de- 

cât la Creangăse amonte care pleacă cela fra- 

se înuretătate,nu e îngirarea 20 to11tEpcuvinte- 

Je care vin delu sine,ale lut Creangă, cf. împre- 

sta întăi e că sînt mai numoroase,0 acuul ara 

a dar şi pe urmă e o atmosteră austractă cere.
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se degajează in scrierile lui Al „Russo ;pentru 

că vedeţi într!'acevăr cun spune cînsul: * din 

căutătură în căutătură se opreşte cu piitoere'1a 

cele mai depărtate aduceri aminte... 

„Creangă în amintirile lu1,vede. concret, fără 

amestec de ceva vaporos ca la Al, Russo. In plus 

e ceva. retoric la Ale Ruszo, pentru că tot pasa» 

jul se urmează în îrptrebări:. "nu e oare ?1 | 

Deci o stilisare cu totul altfel. decît Ja 

1. Creangă, Dar genul acesta dă loc şi la -alte 

consideraj iuni şi nu numai în legătură cu. Crean- 

gă sau Russo;ci şi cu literatura generală, 

De curînâ Paul Val€ry a fost întrebat: ce 

impresii mai mult îl urmăresc din copilărie ? 

Şi dînsul se exprimă: "Je retiens les mots et 

les sensations;mais les &venăments m'ăchapenti, 

o * v % Valery vrea să spună că are în general amintiri 

vagi din copilăria lui şi că faptele care a pro- 

„ vocat împresii,au rămas umbrite în amintire, Bu 

cred că Valery nu a fost destul de psiholog
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cînd vorbind ăsspre dânsul 81 & exprimat astfel, 

ui se pate că eo imposibilitate să spună cine- 

va că. faptele au dispărut din emintire şi au ră 

mas numai impreşii le,pentru că.0 impresie nu ră- 

mîne degajată, desprinsă de ce a provocat-oș de 

notivul iniţiale Poate că Valtry nu s'a expri- 

mat mai limpede şi a voit să spună că mai mult 

partea abstractă primează în amintirea lui pe 

cînd motivele - concrete sânt pe planul al doilea, 

Şi atunci puten aplica ceea ce spunea Val€- . 

zyole amintirile 1ui Russo gi Creangă. 

Despre copilăria lui ,RuBso vorbeşte maj de- 

parte gunde, svocă petrecerea lui înt.rtun sat de 

„pe malul Bîcului în Basnxabiae | | 

| Po urnă vă zduceţi czinte anul vzecut unde 

 daraoterisează patriotiomul şi tocnai acolo la- 

să să se strecoare cîteva sminvâzi din copilă- 

Tia lui, 

In alte părţi constatăm că, Russo îşi amin= 

 teşta copilărie, în pzotecţ iuni vagi. şi sub anu-



  

ni țe înriuzi rs Is torara, AL te ci însă preci= 

sează foarte vina amintirile 1ui,le dă nota 

concretă, 

La Creangi totul -se vetuce 13, convreti sa 

re: îşi exprimă bucuria fayă ue ufiele pe ca- 

re le-a petrecut pr inte p34 14 „însă, toate Be 

cestea sînţ încadrat a în rutive foarte concre- 

te care l-au impresionat mai mul şi 'atunei! 

stilul lui poarţă, accasti îns ipărire de liber, 
a
 vw 

+. ş
a
 viu,fără ninte ce s 

„d
e ne repte spre sabatrac- 

tisare literară,



71111932. 

“ial mult decît alţii,Creangă ne-a dat âes- 

orteri de natură,ceea ce nu înseamnă totugi: o 

inferioritate, “mwebue: să recunoagtemscă genul | 

acesta ure ceva elementar; nu poate să rivali- 

geze cu o Literatură de bogat subsțrat psiholo- 

gioşâe o vistune înălţată, | 

Dacă descrierile trebue privite aste, în 

realitate ele pot. să atingă note superioare; se 

poate prin urmare, iezazhisa acest gen. şi an a- 

vut prilejul mai ales câna ne-am ocupat în ur— 

mă. de Odobescu,să vedem cum întrtadevăr descri-
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-erile pot atinge o notă, superioară atunci. „cînd 

scriitorul e impresionat de natură, 

Dacă ne referim la Creangă,am putea spune 

că atunei cînâ a. atins acest gen, se. găseşte la 

0 cale de mijloc,ca un soriitor. care. aduce un 

fond simplu,natv,dar avînd farmecul lui şi acea 

fona î1 amplifică prin ceea ce a putut să-şi în- 

sugiască din literatură, | e 

Ne. aducem aminţe că acum doi ani spuneam că 

pentru descrierile de. natură, sufletul celor sim- | 
p1i e cu desăvirşi re rezraotar; un ţăran nu va 

Zi niciodată în. stare să dea în. trei patru fra- 

se,un tablou a1 naturei, Poate să povestească gi 

de multe ori foarte captivant, însă, în ce priveg- 

te descrierea naturei, totdeauna, se va găsi dem. 

orientat; nu că nu simte-—însă fireşte nu cu a- | 

ceeaşi sensibilitate ca a unui scriitor şi în 

special a unui scriitor modezn-—nu că nu ar sîm- 

ți unele aspecte cu Parecul lor, însă pînă a „le 
se 

reda,presupune. o evoluţie sufleteasnă,, de care
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cet: simpli nu pot să fie fatalmente susceptibili, 

jă Oreangăyfondul primitiv dela yeză îl! găoim: 

evoluat;prin faptul că de cîteva ori a încercat 

să redea impresii ale lui despre natuză însă 'oi 

mijloace reduse ,stmo1r, în acord dcaltninteri cu 

ceea, ce-găsin şi în al te: părţi ale serierilor 

uta: E Da a 

Tată de: exemplu cum descrie satul său: | 

_ Dzagu'mi era satul nostru cu Ozana cea fru- 

moasă curgătoare şi limpede ca cristalul șîn ca- 

re se oglindește cu mîhnire,Cetatea Neamţului; 

 desatttea veacuri? Dragiimi erau tata gi mamas 

frații şi surorile şi băe ii satului, tovarăşii 

mei de copilărie,cu cari în zile geroase de iar- 

nă mă Gesfătam pe ghiaţă şi la: săniuş ssse 

Vedeţi totâezuns alunecă spre nota de amin-: 

4 

cire, Căeangă nu putea să susţină nici ai  în- 

tr tun pasaj oa acesta o aesorieze contimvă; aă- 

dea câteva impresii la început dar pe urmă sue 

fletul lui era furat deodată de ce era al omin- 

tirilor, 
3 e. Lan



  

  

al 

e...„.Îar vară în zile frumoase de nistor, 
cîntînăd şi chiuinc,cutrieran dunbrăzile Şi îun- 
cile umbroase,prundul cu ştioainelesta rinilc”eu 
holdele, cîmpul cu florii ai mânazate asOu2 
de după. care-mi zînbeau. Florile, în zouzdelntoa 
vârstă a tinereţii, 

, | | De ds 323 22 

Deci e v tentativă nunc ia dînsui de a se 

apropia de acest gen literar si a dacă ns. roterin 

la alte întâmplă toare descrieri, mai scurte d con- 

statarea e acceuşi, deş i odată, vorbeş te acapre 

Cetatea Nezinţului şi în patru,cînei rânduri as 

"aă impresii care putem spune că ies doaoupsă- co- 

munului şi în orice cas,are unele imagini pare 

arată oarecare preocupări de ceva mal dcoaabit: 
* 

..s.ILar deasupra Condrenilor. pe vîrful nui deal nalt şi plin ae tihărăi se află vestita Ce- tate a Neamţului, îngrăaită cu pustiu, acoperită 
cu fulger,locuită vară de vitele fugărite de stra- chie şi atrăjuitţă de ceucele şi _vindereii caro 
au găsit-o. bună : de făcut cuiburi într'însa. 

| O. ce ,p.58 - 
Cam la atîta putem spune că se, reduce aceag- 

tă varte din opera lui Creangă.. Si chiar dacă, 
  

0, Densusianu, . " | 
zvoluţ ia ontetică a limbei cpr Pac, 15:
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recznoaşten şi aici un ritm al lui,un ritm cu 

ecouri din povestirile adela ţarăstotuşi ne gă- 

sim în a tea unei redări neajutates mu CU. bogate 

rezurse literare şi în acelaşi timp motivele” dar 

că sînț redate, sînt toata din â6mentul cel nai 

coneratpcel mai imediate Sânten prin armare de- 

parte ae abstractisarea descrierilor cum' am mă 

zul ia Dăobescu sau chiar la Mlecsanări. 

Şi dacă e să fixăn întrt!o ultină impresie, 

aceBt. fel sea reda ceaa ce îl: impreziona - pe. 

Oreangiisar zi de amintit şi o 'comparaţ te care 

fără. să fie oxteaorăinază totuşi, are ceva ozi= 

ginol şi e imprestonanţă în felul ei. Vorbeşte _ 

„de zăpugeala pe care a înăuzat-o întzto zi şi 

spunes. | 

s.n ziua aceea, în. care mă  zugase eaşera 

un senin pe cersşi aşa'de frumos şi cald afară: 

căi! venea să te scalzi pe ascat ca săinile., 

ii Oc. „pe5 ! 

Io) ceva, simplu, însă. Ta poate că-i vină cui-
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va o asemenea comparaţie, dec ît dară ave ag, sufle= 

tul lui Creangă, nub înpresiile de vicaţă must 
că i şi fireşte, derivate 3pre o- notă sernonală, 

Nu am însistat pînă acum asupra no] doveni ș» 
melor care cum se ştie, sînt aşa de dese în pro= 

sa lui Creangă gi eo chestiune care ar „putea 
da prilej la multe Gesvoltări, 

- Pot aminti în treacăt că n Boutibre acum - 
doi ani sîntrtun! voluna: în limba francesă asupra 
lui Creangă are un capitol cam sumazyunde Yor= 
beşte de stilui lui Şi ozeră cîteva moldgrento- 
ME e | i 

Moldoveni smele, sînt parţiale, inegale, pentru 
că nu putea în această privinţă Creangă, să fie 
absolut donsecvent, Să ne gînâim numai la ceea 
Ce shunean cînd ne-am ocupat de Eminescu, anume 
că nu se poate să existe operă literară . în ca- 
re să se redea pronunţarea, dtalectală dintr! o 
parte sau alta, Aşa ceva e al filologiei, al aiî- 
alectologiei şi atunei înţelegem inegalitatea
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Soaanal0Z provinciale . pe care le-a. întrebuințat, 

rzaancă -ăo inegalitate care conăannă acest gen», . 

mentTu ; că dacă străbaven vocabularul Întrebuin- 

iat de Creangă Teden cu deosebire o afluenţă bo- 

gată de molcovenisme în ceea ce priveşte une- 

ie construcţ iuni „assmenea, | 

Dar ceea ce în cele din urnă. impresionează 

în primul rânâs cînd e vorba de un asaleotse TO8- 

 Lizaa ui aspectul fonetic, Cricit ar îatrebu-, 

inţa cineva cuvinte dintrtun inut acegtea nu : 

fixează aşa, bine nota particulară a acelui ţi-. 

mtscât rostirea, fonstismul a | a 

sa atunci vedeţi cum Creangă făcând. multe 

sonoasti vocabularului toi şi colo să ziceriş 

gara, aticei moldoveneş: i, nenea ce riregte 

prenunţ area ș ar. trebui să cedeze. | 

 jntpebuinţează. într tadevăr uneori rostiri 

caracteristice din Moldova,de exeriplu » În ceea 

ce priveşte lsbialele: chiuă în loc dep MEg 

shiayol în loc de diavol, Să zicem că'acest
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avol e mai expresiv decît diavor. apoi mai 

ză sim la Creangă. cîte odată local înăa în 

loc de înşela, 

:Daryde fapt acestea sînt rari tăti, Dacă ur. 

mărim manuseriscle lui,vederi că şi acclo avea 

Lai
 e multe esitări; vre-o câteva Ta oBimile le-a det 

tot Dl Boutiere şi din aceste faosimile; vedern 

cum redact & Or: engă: "ce auzia sau îşi aducea a- 

minte;reda întîi. în forma convenţ tonală ne ur- 

-mă prelucra şi în aceste „prolucerăr! . accentua. 

limba moldovenească „punea vise exyresitpuno)e 

cuvinte, sau introducea de. multe. ori. proverbe De 

care le încaâra în reflecţii als îvi,pe.care le 

atribuia acelora. care erau puşi. în scenă,,.Şi a- | 

mai laborioasă; ne curprinăe cum printre mea 

sortsele lui s!ou găsit liste de rostiri. zică 

turi „cuvinte care pentru cei âin moldova sînt 

foarte: curențe şi ne miră că a ajuns Creangă cu- 

aă 

ceastă prelucrare se vede că de mite oriatosi 

4 

pă ce a trecut din satul luisă audă unele ex» 

Ld
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preaii la laşi,care nu i-ar fi fost cunoacute, 

Şi mai ales ne surprinde să vedem cura, dna 

sul uneori recurgea la neologisme, Aici arin= 

tene în treacăţ că relevează şi Dl Boutidre u-. 

năle neo10g1sneextrem de rare yvre- e) cineispro- 

zece, Poate ori fi 'mai multe şi oricît de mode= 

rat a fost în această privinţă Creangă totuşi 

“1e-a întrebuințat: în însemnări, afară de acelea 

„pe care. le derivă opre jrosă, în scrisori, con- 

vozsaţi1, E reprodusă o Berinoare ceva mai de 

demult în oare întrtadevăr dînsul abusă de ne- 

010gi0ne.: i | | 

Dar e ouztospcuni spuneam, 0ă exp1i.că de: exX= 

capu, cuvîntul disăntas prin "straniu, "ouriost, 

Dişănţat e cunoscut oricui din Moldota gi chiar 

în 14nba literară,care a împrumutat unele for- 

„me de felul: acesta. Cu toate aconteay Creangă o 

“căutat să-l explice prin: două neologiene:"oţza- 

niu" şi “curios, 

Ce dovedeşte aceasta ? Că de fapt,a. fost
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şi dânsul obsedat âs curentul care de mul te 

ori a ajuns da exagerărt în vremea lui: -a Ye- 

acţionat, însă pe âe alță pate „ns1dovenisarea 

povestirilor lui fost căutată. 1sbortos şi cun 

spuneam înaintesnu a, „patut să fie decit pari 

Şi atunci ne întrebăns această prosă pusă 

alături de ceea. ce e autentic necărturăresespo- 

pular, în special moldovenesc, ce notă în. plus 

aăuce ? 

Pentru ca să facem o > coimparaiestată după 

culegerile din Graiul nostru o waoatăsun rag- 

“ment de povestire âin Dorohoi, înregistrată ; a- 

“ga cun & fost spus de un ţăran ae acolo. o. re- 

acu în forma literară: 

“ Amu cînd st cîrnesc eu pe drumal cela. ce fa-. 
„ce către_Cordăreş ti—adică spre satul nostru 
iacă boul din brâzâă, se spârie ae un dra6âe bono 
dar şi odată mi-o întoarnă 'n. 10c gin rupe ca- 
pătul la şaratamnă, e 

Bevi? ce te fac. tu măi Ghiorghteş ? mă rog



era eitu coniele la chinâie 
pînă an suciteo,am Învierii 

„cut noaptea mare, DE ae p | 
trebi Goaientea mu mă cam tăia capu,da de ne-. 
voie mate biruit desun meşterit-o,de-ţi părea 
că-s băriay vechi ....Cu chiu,cu vai am făcu- 
t-o să ge tiriie, Dar pînă ce-am închipurluit 
cu carul mi sto făcut foame âe-aş fi mîncat 
cît zapte, 

Le As Candrea, Ov. Densusianu, Th. Sperantia 
Graiul nostru, 13p. 546, o . 

Să conparăm cu ce,întrto împrejurare aprou- 

pe similară, istm la Creangă, In los Jtichifor -- 

Coţeariul, spune cum acestuia i s'a oprit căru= 

ţa în arun: 

do. 

e... .Stodată scoate bulicherul din teacă, 
îl dă.pe anînariu şi începe a cincîrţi un gâîr- 
neţ, de stejar din anul trecut... L-a tăiat el; 
cum l-a tăiat;apoi a început a cotrobăi prin 
chilna căruţei să găsească nişte frînghiejdar 
de unde să iei,dacă n'ai pus 7? sc... 

Dacă vede şi vede,taie bateriile dela tra- 
istă,mai căpeţala din capul unei iepe şi face. 
cum poate de leagă el gîrneţul,unde trebuea,se 

0.0. 9pe138-139, 
Vedeţi „descrieri care se pot pune foarte 

bine alături şi frasa la Creangă e absolut la
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fel cu ceea ce găsim în povestirea acelui ţă- 

ran din Dorohoi, 

Insă iată cum cîştigă povestirea. autentică | 

într!'o privinţă,pentru că țăranul la care'ne- 

reterim,povesteşte moldoveneşte! şi voi a vre-o 

cîteva rînduri: 

Am când sî cîrnese Zeu pi azur Sala 2 
fadi cîtrâ Cordăregti—adiotil€ spri satu 'nos=- tru—Yaca bou din brazai sf sparii af-un. drac .. di bondari şt'odată i-o intoazrni în loc şi-i. rupi capttu 1a  garabani, -. - 

Ce e mai expresivi ce găsin la Croangă sau 

în povestirea autentică: a tăranului ? Prezerin-. 
va cred că merge spre textul! popular pentru că - 

un asemenea text e consecvent, că în totul. Fiai- 

onomia, locală, 

Și ceea ce contrariază întructtva tmpzesta 

noastră cână na apropiem de. Creangăse că atunoi 

cînâ a pus să „voibească pe câte un ţăran, nu gă- 

Bin moldovenismele pe care ăînsul le= -a întrobu-
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iniat de atîtea ori, 

Cunoaşteţi de sigur, cum ne presintă pe lon 

_Roată 'şi mai ales cum îl face să vorbească a 

tunci când a stat în faţa boierului: 

-Dă cucoaneşsă nu vă fie cu supărare; dar 

dela vorbă şi pînă la faptă este mare deosebi- 
TEe e e e „Dumneavoastră, ca fiecare boier, numai 

ne-aţi poruncit să aducem bolovanul dar. n "ai 

pus unărul împreună, cu noi la adus cun ne spu-. 
neaţi dinioarea că de-acum toţi au să lee par- 
te la sarcini,dela Vlădică pînă la opincă, Bi- 
ne-ar fi, dactar fi aşa cucoane; căci la război. 
înapoi gi 1a pomană năvală,partcă nu prea vine 
18 socoteală, e... 

„lar dela bolovanul d-voastră am înţeles : a 
şa că pînă acum;noi ţăranii -am dus fiecare câ- 
te-o piatră, mai mare sau mai mică pe umereş în- 

să acum sînţem chemaţi a purta împreună ştot noi 
ovinca,o stîncă pe umerele noastre,..,,Să dea 
Domnul șcucoane,să fie alt-fel,că mie (unuia )nu 
mi-ar păre Tăneses | i 

Oe Ce sDell5-1ll6e 

Vedeţi cun a redat Creangă exprimarea, ţăza- 

nului î. 3 poate. 0 vagă urină de literarisare ar îi 

cânâ spune: "însă acum sîntem “hemaţi e : purta 

împreună, tot, not o opineayo stîncă pe umerele noag= NS 

troe | 

Poate că ţăranul n ntar ai adăugat aceastasTn-



| 251 | 
să dăsînâ la o parte aceasta, incontestabil că 

a redat aici Creangă, într e) Limbă care nt'are 

nimic moldovenesc, ceea ca caracterisează expri- 

„marea ţăranului, 

Prin urmare, reiese de aici că vorbirea ţă- 

rănească putea să fie redată Şi fără ij loace- 

1e pe care “le-a întrebuințat personal şi de mul- 

te ori Creangă „pentru ca să redea mat fidel ,at- 

mosfera locală de moldoventsm, Sa | 
Dar reveninâ,; de ce a crezut Creangă în mij- 

loacele pe care le-a întrebuințat cîna a "pua 
să vorbească ţăranii | 2 Şi fără aceaste mijloace, 
ntar fi impresionat în “acelaşi: fel? Mărturi- 
sesc că aici se poate rectifica aprecierea ca= 

re se face de obicei asupra lui Creangă: sufleţ 
simplu âc1a ţară ,minunat înzestrat—pentru că 
nu înseamnă numai decât că. cineva prin cultură 

are bogăţie sufletească; poate să vie dela braz- 
“dă gi chiar fără carte gi totuşi să aibă cineva 
bogăţ te sufletească—4 inîng în mare parte ' să
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păstreze ceea ce era al sărăntsmului său însă 

în acelaşi timp dus de contactul cu vieaa . 0- 

răşănească gi de ceea ce 3: preooupaytără să 

aibă: ambiția să fie proclamat, mare soriltor. 

După moarte i stau recunoscut însugizile pe ca- 

re storia literară trebue să i le acorae prin 

urmare nau fost la dâneul „ambiţii de scriitor, 

Simi, ea întriadevărscă sufletul 'lui. are. ceva de 

spus şi în aceste împărtăşia i,pe Lîngă ce  adu- 

cea ca fond patrtartal, fatal :era dus spre ceea 

ce putea prim. âin atingerea cu cultura, -. 

„Dacă. star fi- oprit, chiar numai la nota de. 

real i sm moldoveneseyta tonul de povestire, car 

îi. era propriușopera lui cred că nu ar fe unor 

"aut mult; tot ce ne că dînsul ca . vocabular, „mai 

ales nolăovenescsc întradevăr indiferent: ar fi 

pentru - not ceva de exotism,. de, provinetalisme 

însă pentru! streini rai - ales, e cu deosebire. ie 

“presionante De aceca,Dl Boutibre şi a caii cînd 

se: apropie. de' prosa ui Oreangă îşi închipue că 

a 
ÎL See [| E - Is a
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întrtadevăr aici totul poate să fie autentic - 

romînesce | 

E Cred că această apreciere poate să fie rec- 

tifioată gi rectificată mai ales în legătură cu. 

alte constderaţ iuni, care' ored că: trebue să fie 

liată în samă, Când fixin locul. lui: Creangă în 

literatura noâstră, înainte de toate să nu uităm 

că dînsul e o apariţie isolată, 'Isolările 'în 

 Iitexatură aînt-totuşi "relative, Isolarea 1ui 

creangă 'se poate. compara să ' zicem, cu isolarea 

lui Rabelais în literatura francesă, dar nu :se 

oate compara cu isolarea aproape de - noi a lui 

Banăelaize; care a fost un 1solat în clasa lut, 

„un prigontt;: încetul cu - încetul . “stă zâcunoseut 

îngă "că dânsul” a adus o notă: nouă în poesia “mo = 

dernă, - m i mr 

Babelai5 în i teratura zrancesărănâne fără 

urbhagi sau: dacă idcăt cară 1- -au cttit,au derivat 

din cână “în 6ână,cevă diri, gănua Dai. totuşi: î 

„orice câ5, opera lui e unică,
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Despre Creangă se poate spune acelaşi 1u- 

ceru, Că într'adevăr,unti din Jo ldovaz chiar Şi 

astăzi, dar mai ales acum îrre=o douăzeci de ani," 

"câna' era în floare curentul țărănist au căutat 

să cultive acelaşi gen e adevărat; sînt depar- 

te însă de a da: ceea ce e al lui Creangă. 

EI Opera Literară: se judecă gi prin repercusi- 

unea depăstată pe- care 'o' las ă; odată ce un scri- 

itor rămîne îsolat;fără să.aibă urmaşi Şi - ur 

aşi care să stea cu cinste alături de e1, în- * 

seamă că: “pentu literatură a adus mai puţin de- 

cît alţii care îndeplinesc această real isare de 

transmisiune Literară, | 

St dacă e să compazăm acele bogății care 

sînt patriarhale, impresionante prin felul lor 

18 „Oreangii,puten vecunoaşte că în fond dînsul 

poate fi asemănat cu un sgîreit, care ar aduna 

cuvinte peste cuvinteexpresii peste expresii, 

le- -ar pune în: opera lui şi ar rănînea închise 

a0010spentu că de faptenimeni nu  mat“poate să
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scrie la fel cum a scris Creangă. Prin urmare, 

cum star maj putea realisa o operă asemănătoa- 

re ? Chiar în vremea ţărânismului de acun două- 

zeci ae ani,a fost imposibil să se continue ge- 

nul lui Creangă. Să se reia acest gen nu văd 

osibilitatea, +2
3 

Deci „hotărît, Creangă rămîne ca o figură bi- 

ne siluetată în literatura noastră cu însuşiri 

“care au: fost. ale lut. şi aceasta nu poate dimi- 

. nua de sigur,oziginali tatea lui, însă diminuea=.. 

ză întucttva locul lui, în 11 teratură;ca ecou 

al operei lui, 
miei Ni



14 III, 1932, 
Î eee aaa eu 

Ca să înţelegem cun cpera lui Creangă. ex- 

clude continui tăţi de care să se poată ţinca în- 

tr'adevăr. sama rămîne să ne oprim la câ teva con= 

atderaţiunt, care se alătură la acelea pe care 

10 -am arătat în lecţiunea anterioa 5, Limba 143 

terari tinde la noi,spre o unificare cît mai 

mult afirmată. Dacă pînă acun sînt încă unele 
esităzi „puten presupune că după o generaţie no- 

uă de scriitori, se va ajunge cît se poate mai 

mu t la 'ceeă ce nu Sta puţut tealisa pînă acum _ 

şi atunci,aceasta va înlătura divergențele de ex- V i .
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primare după regiuni, 

Dacă ici şi colo 70 putea străbate: câte o. expre- 

Bie;cîte un cuvînt aeracterintic.unul: ţ inu tyaczasta 

za £i relativ rare, Prin uzneră,numal în. felul aces: 

ta puten concepe unificarea lîubei 1iterare. 

„Pe de altă parte pexprimerea populară sjungs cin 

ce în ce mai mult “să ae apropie de” ces'cultă, Asia- 

tăm astăzi la un procesB,care probabil, va mergs Ain 

'ce în ce accelerîndu- Be „dîndu- se condiţiile de n vâie 

pînâire si culturei: şi putem presupune. că: pesti do. 

„zeci treizeci" de an4.ș0 mare pârte din cei dela: tu 

zor! ajunge să se exprime, întrt'o Limbă ! nora Pa Ti 

mul + deosebită de cea, litereză,! 

Natural, pi. aici vor intervont unolr sontinuităţ. 

unele nuanţe şi firegto mai acoentuate; însă fa dz 

ce cas,divergențele cars se remarcă astăzi. ași. un 

grai la altul au să se atennaze gi. am putea ai 

că atenuarea acea asta va trace printr!'o facă de sap:: 

mare: hibridă, pentru că, într! adevărpdacă ascultăn de 
  

7 
a-
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multe ori pe aceta care vin în contact cu vorbirea 

" dela oragyfie prin coală armată etc, „vedem că 11îm- 

| ba romînească apare Sub tun aspect, de ceva cu totul 

 nibria: noologismelo 80 întîlnene cu expresii arhas- 

ce şi contrastul de mul to ori ne dă o impresie. de 

„'0eva care e în profacere. | | 

oîna auzin po ţăran întrebuinţ înd neologisme,a- 

- vem împresta de ceea ce se întîmplă şi cu „invasta 

nozovurilor,0. modelor dela oraşyeun ţărăncile în ma- 

„te păzi conbină motiwil rustic cu ceea ce au adop- 

tot dela ozaşstot aşa se întâmplă şi cu vorbirea, 

| Dacă prin urmare, se designează evoluţia fireas- 

ch o limbei;atunci nu putem concepe că felul de aori- 

„ore al lui Croangă poate să fie repetat şi fireşte, 

eo să se afirme în ecelagi timpscu nota de origina- | 

AMtaţe pe care a dat-o dânsul. In plussnu trebuo să 

uttăn că se -va ajunge la o diferenţiere între ceea 

„co e al. 1itoraturei şi al folkloraluie,, în. acelaşi 

timp şi al dtalcetologiet, 

Pînă acun a fost un ea de miotic1sm al seziito-
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rilor,pornit de acur optzeci nouăzeci de ani, dela 

generaţia dele 1848 care a provocat acest mistietem, 

din ideea că pentiu di da un caracter cât mat: naţ t0- 

na iteratuzei dudatie; „treuu asi cesa! ce privegte 

Jinbaysă ne nazesăzi rs az 4 jopirutui Bau la felu 

de scrieră al: cronicarilor şi de de altă parte, să 

“Ştim cît mai mult să pătrunâsn în sufletul 'ce1or de- 

la ţară, să cunoaşteri valoarea lor etc, Ne 

“A fost un: misticism care a at roadele lui “a 

1itoratuză care eta afirmat âupă 1848, însă cum se 

întîmplă totăoainnntastetemul, aze cea nebulos; e 

cu aţîţ mai novulosou cît de mul ţe ori „anunţă 0 e-.: 

pocă « de adâncă prefacere sutleteaacă ŞI atunei în- 

ţelegen de ce şi misticismul acesta de naţionali sa- 

ze a literaturi șa, dus Jao vagă apropiere a folk- 

 1orului,a âiateatologiei entar, do literatură a a 

zesultat de atoijcă as: mil te oi, soriitorit au. cre» 

zut că ao 1iterătuză seîna de tiptise dprsau 18 £01k- 

| lor gi arăşi credeau că, scriu! Hitoratură cînd “în 
d 

realitate se îndreptău prea zai14 “spre dialectologte,
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Da acum înainto,ceoa-co e al folxlosului, va, Ei 

mînea mat mult ÎN „domenii: de preocugăși ale Bpeci- 

aliştilor; Pieleetolgia. iarăşi nu va. mai zi aceaa- NE 

ţă trecere cu coiifusiuni, cu. ceva: de nehotărât, cura 

s'a întîmplat. pînă acun, între 11 tetatură Şi aceste 

manifestări ale vieţei noastre, | | 

Piregte,gi în acoză ou ceca ce am văzut cînă ns 

-am ocupat de Eninescunotivole folxlozice sînt tot- î 

deauna un izvor de inopizeţte pentru un coriitor,0t- 

te: odată dtaloctologia iei şi colo poate să fie” a 

doptată, cu mită discreţie, cu un spirit de autoozite 

că,pe cât se poate mai: luminat, dor într6 ceea ce pi- 

nă acum! a rămas nenotărât şi între ceea ce. tribue să | 

fie a Ii teraturot. emaniotpate de mistici gta, ge va, 

fixa mai bine linia: şi în orice can, creaţiile seri- 

itolilor nu ne vor mat “face impresia de prea. mult 

tolklor dex ivat direct zi prea mul tă dtalectologie 

iranotozpată. în valori sau quasi valori. literare, 

„Dacă: aceatea sînt, perspectivele în ceea ce - pri- 

vegte” Iiaba 1iterarăsîn csza. ce. priveşte mersul 1ite-



    

snorentă genului 

26i 

* raturoi noaotra, ralese dela sine ce an văzut şi î vâxi= 

dul trecut, că. ppera lui Creengă poartă 7atalt tatea 

  

ei, e onândi tă să rănină. 1 30Lută ân- 
Tai 

5 

banii pă-i rocunoașten fnzemiăitațea' prta Zaptul să ea 

a adus o notă bpazte, a adus un motiv de. variere a Mo 

 4araturei noastre. . 

“si pentru că, stnten. Na genul prosat:: aL Înti i po 

“1ăturaze care: poate să ast as zuitte azi “ds aemrant 

- vom începe a BA auunăm As sr să pzonator, oaste „aa- ă 

Î. 

pa 

| ttineşte cu Creangă ,aritinte peareanoca, 
Vlavanccay -- Să | », 

gi a irăt aproape ăa 54, totuşi pete aativitataa 

lui ela 1880 = 1890 otca &. înce; ot ai soztesea în 

a putea spune: despre dingu ed cpera cât ne-a 

ăsatpiu &. toat. cercetată cu pe ctunoaa cu! “evizi ia 

eritie pătrunzător, cum ax i mesi tat sceasta, ze LR 

„pică întrucâtva prin faptul & a a “trecut alui Lite 

riturei cam repede peate ceea ce a sozis' dâncut pt 

N nă La 10, 1890 şi cevasca autor de nuvele, 

LI 

„Mas târatu a. încezoat genul dzenatie gi. Poate ie 

„prin. asta « Li a fost orator mat at &. opt Srsse
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ţia cu aceste însugiri,decât cu acelea de seriitor. 

şi mai alea în partea din urnă a aotivităţei lui. 

Dacă ne apropien. do. _serterile lui, "e poontentabii , 

4 

că asistăm la o transtormaze e se ri sului no5 “ru în 
m __ 

proză „care: deşi uneori nu .se îndepărtează mat de 

ceea ce. 5. ama „constatat în opera lu Odobescu totuşi . 

arată o: evoluţie. îmbogăţită. - 
DCI 

Delavranoca era,âe fapt,un temperament, bogat 

  

vibrant exuberant „avea ceva „trubaduresc „şi acest 

  

 trabodurism— ştiţi că are ohiar o vucată literară . 

intitulată Trubadurul —e de sigur. o venini șcenţiis0 

predilecţ iune literară. dinţzre 1850 - MO: 80. Pen- 

tru 'că .nu trebue să. „mt tăiat că Delatranece e.un scri- 

-4tor care sta găsit la o răspîntie a. 1iterzturei | 

noastre: pe de o parte ,romanti smul care continuă zi 

TD , 

încă viu,pe de. altă parte . realismul care începea. să 

„Be af irms.. Din această întâtnire, din această. con- 

fluenţă literară, înţelegen o parte din aspectul seri- 

erilor lut gi această întîlnire de mlte ori. ne 

face impresia. de 9 duptă. pe care se vede .că singur
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a Gimţ î t- o fiind atrasi unsori nai mult spro romantisr, 

alteori spro roalisne o Mintea 

Sta întîmplat. întetederărpsă reugească să. arno- 

Di 

niooze aceaţe două porniri ale temperamentului său, - 

însă putem apune că de cele mat multe ori „vedem bi-: 

ne ce înseamnă: înrîurire romantică ce î însaamă .cea . 
pp îi oai ma sm. 

realistă la el şi am putea adăuga că cea vonanti că 

  

fiind nai - - vechesapare de multe ori mai în evidenţă, 

  

"Nu vom putea inaiata asupra felului cum se .ma- 

nifestă temperamentul lui Delavrancea în'difexitele. 

genuri?! ca prosatorsca ăranaturg şi „orator, __ ...-.. 
—_ 

  

„Vom insista mat mult „firegte, asupra scrierilor... 

lui care „uneori sînt simple schiţesalteori: au: căutat. 
  

să meargă mai departe, să ” se. înalțe până. la nuvelă gi: 
5 

chiar să se apropie de roman, însă nu . trebue. să - ui= 
. ——— e 
tăm că a dînsui i „după cum se “amestecă am. văzut: TQ=u 

manti sul cu realismul ; tot aşa. povestitorul” se. 'în-; 
e 

tilneşte cu „oratorul, cu dramaturgul - 
[n Sa i m 

a. povestitor,veden cun dîneul caută să axnoni- 
Îi CO ———_—_ 

seze seal omul „cu. romanti amul In oratosia lui: pu- 
II
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“tem spune că prodonină romanti anul iar în ce priveg*. 

| SI. E aaa 

  

te vcatrul, 1- - ar putea apropta de oratoriespentră | că 

ÎN tii
 

  

întri'adevăr,acola drame - da: cară, s6 ginâit în par- 

tea din urcă a activităţei lui „sînt reniniscenţe şi 

foarte atrecte ale faoture! xomarit ice. Deciycu deo- 

oebire în schiţele lui în nuvele trebue să-l urmă- 

rim,pentru ca nă vedem mai bine personali tatea lui 
PN aia 

cu acea asociere de influenţă ronant vică. E realistă, 

  

La bogăţia de tenperamert a lut Delavrancea se 

- adaugă uneori impresia de ceva contrastant; nu e u- 

i nifornăt ourprinde prin Zaptul că apara cu un stai 
fi | 
APO 

m 

. Vf maoiv câteodată, şi pe de altă parte capricios, aspru 

a & p 59 iai 
So _ 

e 1 îndutogători obsedat de impresii foarte concreta; 

A a a PI ana ANI 

X pi “eu înclinări spre real isi pe de o parte șvaporos ckiar 

j 4 
Y 

Wgi în plus nu trebue ai uttăn că de vre-o câteva ori 

  

4
 

“a ţinut să-şi afirme A raat gun Îndireot pPTÂR pBr50- 

" najele pe care le-a pu& în acţivacsarezul lu ete» 

Rea pus o concepţie pxiigtică de o Szpi0 asra deosa- 
= 

bâtă, însă să ni UL teme. ci în general sînt rari 18 mot 

„scriitorii care au: tina uneori să - gi ati rame princi-
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piile care i-au. călăuzit La Odobescu indirect des- 

- prindem concepţia lui artistică din ceea ce a dezi- 

_vat în  Rseudo-kinegheticos, încă o presentaze, direc- 

tă şi chiar numai în cîteva pegint „dar ca să arate 

tu. ceea: ce era dealul lui artigticuna sâsin la. 0= 

  

: dobescu, 

„Delavrancea. a. tinut, să-i “spună, părerile lui a- 

  

m aa cama = 
DI ani 

supra-artet. si: înasnte; de a vedea cum ele sînt 

acord cu vealișările “ua în stâ1„va tzebui „să de des- 

" prindem adin presentările întîmplă toare pe care “de 

“găsim în povestirile lutșîntr'un pasaj ăia Trub adu- 

PN a 

zu si nat. ales în. partea dela sfârşit care cuprin- , 

de-un fel de juxnal al vrubaăuituliii însă do faptecin- - 

tea ed singur ceva ce atribute personasiizui pe care 

l-a presentat: | 

Arta. împuţinează. natura. Arta e “năgcocită - pen= 

„vru. cei ce aud şi văd pe sfert din oîte natura: 26 

- desfăgoară- înaintea lor, Tot ce cretază omul eo să- 

_wăote vicleană a realității, Câteva însuşiri mari 

-- ale. unei „Pajigtie ale unui suflet,ale unui tzup scos 

-ain marmară câteva însugiri care domnesc pe deasgu- 

pra celorialtesşi pe care artiştii. ie  sehdodeso': nă-
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“vindu-le gi de morfolesc potrivindu-le cu puterea 

oimţurilor ori-cărui nesimţitor, Iacă artă, 

pelgrrenceasținiaiey ed. Bocec 1911 pe214, 

Veaeţi că aici Delavrancea se arată un fanati- 

sat de formula foarţe unilaterală a realismului e- 

ra prediopus pul$. spre realism totuşi recunoapte 

Nine = Stii suine 

că nu e în puterea celui mai înzestrat artiote să 

zedea tot ce cuprinde natușas deci un sim de: înţe- 

1egere a artei mai oubtipnu tormulaiea prea, cate- 

goricăs de multe ori vrutală ge care o găsim în -ge- 

nezal la zoalişti şi naturaligti. | 

| „Către Btâzgitul acestei confesiuni denpre artă, 

“aânmua obnervăt 

N 

_ Ferice de acela cure se înbată de mărimea Şi 

frumuoeţea acelor ce vecinie trăeac,şi se răsfa ă 

în aplauzele miulţ îti fără a simţi depărtarea. da- 

"la ceea ce. a făcut până. la ceea ce vroia şi tzebu- 

ia să facă. 
. „0. ce Dale 

- Delarrencea apare aict si sub alt aapeoti ăi 

că modest „zecunoscină « că. sfoxţările cele mai încrre- 
=
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zuto,cele mai mulţumitoare ale unui 'goriitor; unui 

artiot: în general,nu pot să mulțumească pe acela cer 

re îgi dă sană de relativitatea reali gărilor, Spune”. 

că sînt fericiţi numai aceia care primeoe aplause 

şi. cred că au dat perteaţiunea în tot ce au sori, 

_B un alt loc din opera lui,la care va trebui să 

ne oprin pentru că şi aici găsim nu atât o confost- 

unc de iartă,o0ât de vieaţă afirmând indirect, eco ca 

am văzut că îl caraoteriseză pe Delavranocat po 'de 

o. parte risiunea foarte realiată,pe de altă. parto,. 

nebulosi 

Dela vieaţă la vis şi dela vis la vieaţă,o pun- “ 

te ae argint pentru fantasia umană. In fiece seară 
sîntem la un cap al eişgi în fie-oe dimineaţă n2deg=: 
teptăn la celalt, 

Cine în adevăr se. luptă ca să birue invasta de=: 

” silusiilor,adesea-ori închide ochii cu intenţia d'a 

lăsa o cortină grea peste scena lunii. Si de gându- 
vile omului obosit se prind uşurel aripele visului, 
"Oamenii ţi se par ca nişte umbreş strigătele lozrede- 

părtate;. raporturile vieţii deviează; proporţiile ge 

prefac; logica obişnuită se lărgegte. e... 0 - vieaţă 

nouă apare din vieaţa comună tuturora. | 
„.. Intre vis şi vieaţă este o stare de cumpănire: 

ferrică, În această stare visele sînt sub o slabă 
stăpînire a conştiinţei şi conştiinţa sub farmecul!
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„„putornie .a] viselor, 

„_..Dela această stare 10 vis sau Za vieaţă este a- 

tây de puţin. că de multe ori te întrebi: afost. vin 

„BE cu_pdeyărat. ? 

„Si asemenea fantasii,cu înţeleguri. folurite,le 

porii ca şi cum ţi le-ar dicta cineva dintr'o car» 

4ogle. socrii oa gă-i prelungeşti farmecul 107 între- 

PUB da un zgomot noaşteptate | | 

- Intre. vis şt vieaţăo lume de minuni ee ee 

| Delavrancea, Intre via gi vieaţă. 

| i Ed Soceo;19034p+5; 4 : 

-.. 

E o rărturisire care e şi ea semnificativă p2n= 

TR outletul de artist ai 2u4. Delarranoea şi găein | 

aici o. adîncire. mal departe a surțetului „bu urors 

că atcenydar şi , sufletului de artisti ez a“ 
3 

e
i
 [ăi

 
& 

| Gîna Delavrancea - se. axprină astfel trebue 8 

'mecuneaştea că faţă, de. inu după 1880 +90 -1900; 

- char stilul pentzu: a formala o convingere oateti- 

, că „arată ui cîştig,se. veda mult evoluat dest. gâne 

tem Ie un intervaă. nurisi de âcuăzaci pipeizeci de 

ni de „GUTA scria, Maiorescu care in prcsentarea 

 aesloz. estetice era. atdaottogreot pe cine, Dela- 
N 

DDR Ea 

| Nremeea are . flatâstatea presentăzei, jacta lo, catei 

at ee
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ce, Sc vede că aufietul lui a frământat aceste, idei. 

şi a gtiut să le redea. cu subtilitatescu mai. multă 

artă, ! | 

Cur proaa aut Delavrancea e caracterieată gts 

de muite si prin serii desc riptive ai: ne oprim: şi 

la felul cun dînsul a înţeles acest gene: Di | 

„să precin chiar dela prinele pagini ale” aerte- 

rei lui din tinereţe „Buztănisa- Incepe astfei: 

Dta stânga râului Doannei, raza da patul Dom= 
negti, că vede o cagășalbă ca laptele,cu ferestrele 

încondetate cu roşu gi albastru, Pervazurilo ugei 

curata . ca un pahar; prizpa din faţă lipită cu. -pă- 
mint: galben; pe creasta casei,dto. parțe. gi..de alta, 

ocîr,ie;la fiteece. bătaie de: vînt, două: limbi de ţi- 
nichea, aşezate pe' două goange cât” gîg$licea. Curtea, 

:- îngrădită cu nuele Ge. slunţ 'hembar.. de -fag,obor..de . 

vite gi grajd pus la pământ pe patru. tălpoae groase. 

Delavrancea i 
 Sultănica,ed,Soceo,1908p.1+. 

Cineva! poate “zice: întrucât această deoerieze 

sa. deosebeşte de acelea. pe care le-am văzut. a Odo 

” boocupllogruzzi 2 Totuşi ăeosevirea | se: 'sinte mut ș 

întâi vedem cum motivele: relevate “sînt dusă mai aei”
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parte cu mai multă amănunţine decît la Odobescu sau 

Nogruzzi, | 

Atei Delavrancea îşi arată—cu toate că era în- 

că "destul de tînăr—îşzi, arată. . predisponiţic Zi Spro 

realism, Am văzut şi la Odobescu ingiotenţole: cătză”- 

arănunt Însă amănuntele se pierd mai mâlt în vigiu= 

“ nea întreagă redată în descriere. Delavrancea :0 'de- 

sârtitozul pasionat pentru lucruri neînsennate: aţi - 

văzut că vozbegte âe coange.sEdpooe eronae | eto,.Dooci 

| formula zealistă în deserieri1o noastre, 'se „aetzmă 

„vine 10 Delavrancea. | | 

Ritmul frasei iarăşi e e deosebit mult de. a1 lut 

: odobeocu. xu mat - întâlnim frasaroa perioăică. ae trei, 

i patru g1. ohiar mai malte zînduri gt. aceata în a 

"coză întrucâtva cu consemnarea imprediilor, inregis- 

tiarea lorș rasele oînt ori. mult indopondente une- 

le - de altele; ori întretătate, saondate „faţă de coea 

"06 o: unduioe la. Odobescusca o: apă curgătoare, care 

ne: face wipresia de liniştesde. reflexe de lacșla De- 

” “iavzâncea cuvintele răsar ca. nişte anouţișuriţ sîn- 
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tom departe „prin urmare de linia melodioacă ia sti-: 

lului lui Odobescu, | 

S1 mai în evidenţă apar aceste însuşiri ale lui 

de denoriitor—descrierea aceasta vedem că întrto 

"privinţă e cam elementară—dacă trecem cu vre=o "do 

'uă pagini mai departe şi ne oprim la o descriere de ” 

iarnă: 
Da 

E începutul lui Decemvrie, - - 
A dat Dumnezeu zăpadă nemiluităș şi oade cade 

pusderia măruntă şi deasă,ca făina la cernut, vîntu- 
rată de un crivăţ care te orbegte, Muşcelele dorm ' 
sub zăpadă de trei palme, Pădurile în depărtare,cu 
„tulpini fururii,par cercelate cu flori de zarzări 

| gi de corcodugie Vuet surd să. încovoae: pe după dea- 

duri şi să pierde în văi adânci, Cerul e ca eşia. 
Cârduri de corbi,prididite âe vînt cronoăe,căutînă. 
spre păduri, Viscolul se înteţeşte, Vîrtejela „trec 
dintr'un colnic întrtaltul, Si amurgul sărei. se îm=. 
tinde: ca un tăbranie sure, | 

! Onena-ă 

E. poate o: „deseriere a iezrnet, in cele mai zeu- 

şite gi rare la. noi—gentzu că am amintit “altă da- 

| „tăse uzprinzător cun aspeotul. cu tot pitorescl ani 
pe 

„de. iarnă dela noi nu a. font mat mult redat în certe 
mo a 

seu mai alee în pictură, -
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EI Gri gorosou a fosi pictorul care a poetisat cîn- 

pile sub argiţa goarelui; însă acela care să e a- 

Jăture. de 21 poetivând 1arnaznu sta ivit. Si ca pr 

log de coripazaţ ie eu ceca ce era un motiv fugitiv. 

Ge dcsertere la Crea ze s să ne oprim. la, ceea ce ne 

aă în 'altă parteyanane câna descrie iarăşi un 0-: 

Poct de vaxăs. 
Pi 

Arşiţa începuse de: diminea: ăe Cînţau păsările 

da te plăviau. Lăcuotele zbîrniiausşi tot a bine , 

9'a duios opuneau pi ale. 
 Oecespe83 

nat. Hici nu trebuia moi culte vedeţi ce nare 

dconetire e “între ceoa ce si impronionase pe. Crean- . 

că gi cea. ce găsin 1a Delavrancea, 

Creangă: opunea că întrto zi do dogoreală 40 va- 

ză venea să se scalde pe. uscat ca săinile, 

Delavrancea: ne vozveşte, de cântecul păsăriloz 

| „care pazoă. .nte slăvian gi. apoi ăe ăcustele care 

A 

"opunoau aşa “ăutos, compara ia cu Creangă e “semmi= 

Ci catisăi. st în “acelaşi. timp "putem desprinde din eu 
DRE ia pm 

.r-  
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un învăţămîn: pentru toţi care practică acest gen. 
al descriexilor, Vedeţ1,în prima descriere la cara 

e ne-am oprit şi: 'în ce „priveşte 1inba,Delavrancea. a 
fost prea ptăpinit, „dă munteni. razei oâna zice la ue: 

te„ce văţaie,acest £ i varee mi. se pare că nu e Jite- 

rar; ne. face impresia âe 11mbă prea femiltază, sau 

de ceva prenunţat dtadcetal, 

Deci, cum Bpunear, trei doscrieri cea din. i 

redusă la trei,patru rînduri — însă cred că. am pu 

tea spune că e cea nai Impreatonantă; pzin resurăe- 

le la; care a-recurs şi totug gi prin puterea. imprebi- 

onantă cara reioae din ea, 

Pentru prima înşirare aţi văzut că: e caracte- 

„ristică pentru ce, să cunoaştem genul cum 1-a: înţea 

„dea şi Deiayrancea, însă din punct do veăsre : lite- 

rar, nu poate să, rival îseze cu a doua care incon- ; 

em 

teatabil are a ea un aâru Poate, desi. „de. ex 

— 

câna alti Ina desorieze are avantaua să , fie cît se 
în 

"0. Densusianu, 
Evoluţia estețică a 1 imibei: române. Faso.18
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poate de. sobră şi să nu uţtăn că totdeauna, tot ce 

duce spre „concentraze,, Pf sobieţate» trebue să 

atbă prezerinţa. noastză;,ţu atât mai mult În de- 

N 

“ociiezi „pentu „că: ele sint cele mai expuse degene- 

“zărej stilului spre diiuaze» . 

a IX n, ad si ij 

d  



Aspectul dublu; romantico- rdalist, sub care "se 

presintă opera lui Dslavrancea na duce la: tricoherea; 

“ţe. isbi toare, la îmbinări stive biintru că apare Fi- _ 

” resc, în acoză cu temperanântul său, temps raiient de 

vesurge vogate artistice şi scelaşi napde ct vizio “să 

ne xplice întreaga, factură stilistică a sa;atoi va- 

_poroasăyaict precisă, cu o notă chiar foarte conere- . 

“tă de multe ori, Spunean că sufletul iui Delavran- | 

cea nu piinâne strein de Cheările, şi ' nu întimptătea- 

i reșăle visului şi 'atunci ne explicăm de ce: "piin 0- 

pera lui: străbate: ca un. fir: foarte viu" colorat ? de 

“multe ori sexotisnul, Să . Da -. 

„Aici aver de a face cu o notă aocentuaţi roman= 

tică,pontzu că; de tapt, se ştie că romantismul a, cul=
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tivat cu deosebire jexotismul în literatură ca o ur-. 

mare. a unei crise ugletogti „pehiru că ce fapte “ce 

înseamnă, a ; preaiecţiona exotismul ? | 

Inseamnă: a fi săturat de unele expresii de ba- 

 nalisareă lor: şi atunci sufletul. caută să: invadeze» 

caută ceea ce e. neobişnuit în explorări fân putea 

spune în explorări Literare aşa cum le vedem stră- 

vătină întreaga literatură romantică. 

  

„La Delavranceasexottsmul apare tub forma cultu-. 

lui pentru Italia şi nu o Bingură dată prin perso- 

najele pe care le-a pus în scenă având şi ele ceva 

trabaduresc, ci gi în deserieri se vede pasiunea pe 

care. a pus-o Sa descrierea privelişti or din Italie, 

In linişte, e un pasaj cazacterist ioscel nai ti- 

pie din această literatură de exotisri a sa st cu 'de-! 

osebize caracteristic! pentru că ne dă NU O admirabi- 

1ă descriere 8 Staltei-în 14teratuza noastză mat sînt 

gi: eLtâ1ei însă în orice pasyreheiroabită pe vremea 

câna: a scria dînsult 
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Oh? frumoasă Lta11e, cu cerul ei vioriu gi adînc, 
_cu soarele ei potop da luni nă dt de vienţă,cu- pânân- 
tul acoperit cu vît,cu-iasomte. gi. cu portocale;.; 

pini carea: te aheţegte. cu . aburi săi. devii mea a- 
e sale de flori şi. de. fructe, Iţaliă cu: nopţile 

argintii cu năprazntocie, clăaizi,, cu. cântăreții şi tra» 
gedienii săi avăpătaţi şi nemuritori fericita. Ita- 
Lie,grădina dumi i visul Nordului „basmul popoarelores 

Delayrâncea,, | a 
„binigtescă, Soceos1i1,p. 69, 70. 

a cum „vedeţiso prosă: care trece spre ta. de 

imn ş imn cam demodat pentu că astăzi oi dia | cs. a 

scris: Delavranceașori din. alte părţi „cunoaştem | ce- 

"ea ce: înseamnă, pitorescul taliei, | | 

“Şi în Jegătură tocmai cu această 14teratură e 

| denorierszor la care m'am referit. gi alte ori poate 

e momentul. să mat adăugăm eovas apune, incontestabil 

că întreaga această: “Vtezatură e: foar te expusă. de- 

 modăzei şi. niet nu ne-am închiput că. cea aintâi „con- 

curenţă. pe - care au zăcut-o desczieriloz aia. eite 

ţăza nânt cărţile: pogtale tluatrate. A fost -munai 

începutul. dinoreăitărei:. A venit. ze urmă. cinenato- 

eratui in! câncuzent: zodutabil a Iiterature! de de. 

| “scrieri, "Când: de: atiţia ani fiecare 'poate să vad:
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în. same, pitorescul; aia alte ţăris interesul care ex- 

gi ar ii 
ir 

-ista: înainte foarte viu pentu. o lume âin alte” son- 

de 

tinente. obiazas!a a atenuat, Şi cu atit măi anul sea 

„disereasta această iiteratiiră ca dis ve âesvolta 

simţul “precis a docunentă re ei directe, pontira ire- 

bue să vecunoaştem: des jez ca foea, mai sătistică în 

prosă a unei ţări; nu poate aă pivaliseze | în ce “pri 

veşte simpla îvocazescu ceea ce  păate să pe ada o 

docunentare,să zicen, a  cinematogtafuiui sau a1tă d9- 

„ ounentazre de fotografii aiitistice gi deci: „oîn d'D ela» 

t 2 

vsanoea vorbea astfel acapră "tan tascobtinia de si 

| zur o taaaiţte 1iterază, însă ast zi i asemense, %9pi- 

pt, 
nm -t. 

nă căreia. ai zebunoşti îmsugizi 1 tezaur nu: A “Bă, 

pi cc... re 
- 

- 

poate “impresiona ca pe. ai înaul şi ca se uitati "care 

1- au citite ca să. terminăn cu caracisri sarea lu ) 

us descriptiv ai ui Delavtencea de care m “Ani 

o print impresie, star "putea spune că sîntem “digatte; 

asi la o o1tă exirenă. faţă de stilul deseriptii al 

lui orengăe sîntem iarăgi departe ae factură di 0- 

t - | age a. - p. E 

dobeaous Na -. Sa, 

Li 
. . -  
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pelavzaneea era incontestabil i un “visual Inzluen- 
. - te . 

ţat de pictură;: dacă ar fi să se scr te o > biografie 

a lui Delaranceayored că star: “putea pune în evidon- 

E pastunea pe care a dșătat-o gi pentru must căCel 

puţin din câte gtiudînsul a prețuit mt mstcaja- 
! 

„veh nu numai un interes de amattorpci avea pastuneă 

ae 4 urmări pe conposi tort şi deci. a cunoaşte ceva : 

din tennica musicalăe Je acesa “îmi “ine să cred că 

Ei în această descriere a 1teitei „atază « de vistunea. 
pă 

în primul rână coloristică, se urădează ceva air sen- 

timentul zu musical pentru că Delavrancea. serie în 

| trase ăe, „atac coate. Nu mat sînt îngirările âin 0ao- 
y NI 

vescușou continuității care zu majestatea peztodutui; 
: 

oi totul la Delavrancea apare tărântţat, în unităţi 

zără gerpuiri, fără continui tăţ1ș fără transmisiuni" 

prea prelungite. Da a e 

Delia stilul descriptiv,trecen la acela cae | la 

zată însuşirile lui de redare a unor situa suni ii 
- E + 

ae  matrundere?heanăezor sufleteşti şi pentru delia 

asr 

tasne puten opri cu deosebire la Zagi= Tudose, “Dică
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zar traduce această nuvelă a lui Delâvranceaşered 

căi. ax putea să stea cu cinste alături e desorieri- 

1e,portretele să zicem harpagonegti care stau dat, 

Deşi tipul sgîrcitului a fost înfăţigat de multe 

ori, trebue: să recunoaştem însă lui Delavrancea că 

în Hagia Tudos se ne-a dat o bucată 14terară renarca- 

bilăjde gătrunză toare analisă sufletească de stili- 

nare cu unele alunecări, scădori „însă. în general bi- 

ne conturată impresionantă, aşa încît crea că aici . 

cu dcosebire ne puter opri dacă e să urmărim intu- 

iţia psihologică a saşi un sti care s'a 1 impezit 

faţă de felul. cun scria în Sultânieapunăe sint mul 

te asperităţi,pe când în Hagi='udos e. dânsul ajunse- 

se la: stăpânirea unu clasici sm a]. stilului” său. 

| Doiavrancea în Hagi= Tudose ne aă întrtacevăr, - 

ceeace se poate considera ca maximum de realigare 

ca nuvelist. Sînt au deosebize vre-o două pasaje 

care prin concista or. arată în ce sens e condusă 

-povetirea în această nuvelă, Pasajul întâi ne în- 

areaptă tot spune descriexe însă mai concentrată far  
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tot cu acele frase sacadate- pe care le-am: Săzut gi 

aiurea: 

| Tocmai. în ăst an se puse o. iarnă grea. Trosneau pomii. în grădină, Pe: geamurile Hegiului înflorise, | ghiaţa cu frunze! mari şi. groase: Degeaba: se încer-. ca.nepoată-sa. să facă ochiuri în gean,. -Rotundiă bia- ta fată,gura, sufla din toată inima; 30 croia cîte- un .rotocol,dar se. prindea la loc... 
E -Suflă mai: cu inimă. Leano, strigă Hagiul, c00010- | şit într'un colţ: 81. patului,. - 

7Suf lusnene Hagiule,suflu,dar mă taie . frigul; şi mi-a îngheţ aţi răsuflarea, răspunse: nepoată- 7 Bâstre- murînâd.cto cergă în spinare, AT trebui săemi dai de. lemne, că' înlemnim pînă mîne, 
-Cum ?,.. „lemne. acum ?e +pe frigul ăsta ? Pt'aga frig o ctoaclă de lemne. costă un galben. + „un galben! 

Delavrancea, 
HagieTugoae,ed. "S00e0,9, 37, 

1 

Vedeţi;e « o et tuaţte incontestabil „acstru prin- 
să; atei vedem pînă unde mergea sgîrcenia : acest 

hagiu, Insă nu e totuşispunctul culminant al presen- 
tărei acestei pâstuni pentru că. dată şi de data a= 

ceasta mai. impresionant descrisă O: situaţie, 

„Ca să leg povestirea,hagtul a dat un galben “oa 
să . cumpere. nepoata lui iemne, după ce a încălzit oă- 
iţa în care stă âîn aul, se întîmplă ce urmează aici:
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Leana “ai rară tă se uită na ei, mocmai atunet 

stauzi;miorlăind la ugeşcototul, tovarăşul eî da foa- 

me gi de 4remarat,singura fiinţă care o mâîngîtie şi 

pa care 0 mîngite. 

““ Leana crăpă uşa, Hagiul se uită speriat,:şi vă 

zînă cotoiul strecurîndu=se pe uşă,se restit . 

-Săoi.. tai coada o... Să-i. tai coada: ....0 CO8- 

dă d!'un stânjen .... pînă să între se vâ&cegte  oda- 

ia ee... Să .cheltuesc şi pentru el ?se Unde e topo- 

Tul ?ees.. AM să î-0.;: tai cut j 
Osea pede 42. 

Aioi. ered că a pus Delavrancea nooimun-ul păes- 
, 

„triei lut de a cazacterisa un sufletsa seăa o situ-. 

aţiee. vedeţi că. nu..e. ceta extra dozâthar, însă ceea ce 
4 : 

A 
N no presintă, aioisi e ingentose 

Dar pe. de: “altă petescu. o. puternică notă de re- 

ali smyca poihologte „Deltzenoca- poate să „fie urmă- 

zi şi eltteascu altă notă în alte câteva povestiri 

să ne opzim ui un “moment "13 cea ce n ne- -a "aaţ asn- 

sul în: cele aovă. schiţe Bu untcul şi a Bunica: sînt Tai 

acestesspagini ăe Ii teratuză,care incontentabia vor 

rămîneaynai ales că aduc O: “notă selativ rară, nota 

autoştet, pa 

- Dacă, am arunca o. "privire peste "toate titeratu» 

rile, nu numai la noi; duiogia nu e ceva foarte. des.  
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în literatură, S0%6fnni aitea de păvestize,oltuaţia 

tragică,1irismul 2a afumi 4 fe1, sînt note! care au - 
fost descrise Şi azhidosorise, însă” duioşia care e : 

un sentiment; aşa de 1mpxestonantnta dăsit pe mii 

seriitozi pentru ca sto; redea şt sto redea cu ceea 
ce e al ei, - iu o Da Ne 

“Deci, dacă. Delavrancea! ne- -a dat“ acele două ăeh1= 

e BRunicul gi Buni ca, inconţestabil. că'â aâus o “no- 

“tă rază în literatura noastră, Mă “uiţunasc” săi „ze 
1evăz câteva. rânduri, anume : 'cînq” în Buia vorbeşte. 

ae „vraja pe. care '0 siniţ ea cînd: asculta povestivile' 
spuse de dînse şi cun începea" Bă adoarnă încîntat 
de ce apunea bătrîna: Di o Pam na 

a. 
? ” 

a 
o ? 

_ Preopele=int cădeau | încărcate de lene; âs somn, ce iulţumire, Si mă simţeam uşor,ca un fulg plutină pe o apă,care curge. încet, Încetinel, încetişor, , 

Vădoşi că frasa nu are: nimic: deosebit ca” asoci- | 
"ca a cuvinte, însă în” ritm ei şi mat ales: la 
 SftrgLtyaduce ifcopitedtabia ceva cît se: poate de Doe 

 trivit! “cu situaţia pe dare: 'ne- -0' descrie. i e: 'Gasul:
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de observat că cineva îgi poate permite ceea ce al- 

tute nu d - az reuşite 
_ 

| In ce priveşte încet = snceti ne 1 ncetigots 

RE vedem că întze înce A î80r şi i încetânel nu există de- 

ooebitos 4 prea propriu zis; un pleonasny însă întâi 

pentru că încheie: rase şi pe ură pentru. că .for- 

neazăis0ă zicsun iziptic; aven într! adevăr închete- 

rea la care dacă: nu ne aşteptam, în orice: ca, dacă 

- se presintă astfel, .0 “eăsim potrivită: înce ie încota- 

. nesâncetișer. âau un ritm as încheiere cât: se poa- 

| te de expresivsacestei frase cu: notă ae înduiogazes 

II Despre pelavrencea ozatorpar fi ae sieur foar- 

--te “mult de zpus.şi ar 4rebui să se dea o culegere. 

integrală a atacursurilor” luișesea ce nu sia făcut | 

pînă acum, : Ca orator;dînsul avsa, un “gen aparte». cu 

„motul deosebit de rogălniccanu. Kogălniceanu a re- 

“presentat ozațorta perlamentară 1a începuturile noas- 

re. şi unepzi să zicen “acadenităypent
ru că. acea 1c- 

„ţiune pe care a inut- o da Academia mipăileanăse
. ca 

an discurs academic Lui e: „ottată în „acest; 
gen. peei 
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acesta e spiritul în care a, înteles KogăIni canu 9- 

ratoria.. Insă pe 1. '1830 pînă 8 început, să se „mani- 

feste Delavrancea stările ăele noi. erau schimbate 

gi. condiţiile literare mu cl sam na Cu acelea. de 

- 
m
e
 

pe 1a.1860, Iatii ză. ne anina, viaţa cu a în 

ceput la noi ia If - SO ice sontinuatsa. pus pai 

direct în contact vi vicenti nugtet politici, cu. ma- 

s6le: întruniri pesti iganună pă ptică ed es în toiul, 

campaniilor electozair. are area, și mai eînt ca un 

prilej “de lupte:oxatosi+ şt ucosta tupte ozatori- 

„ce: aveau! cu. totul alt gta aaa să zteen,uptele 

oratorite. pe care de-a ! d. îi purteieut xogălnicea- 

mu | | | | 

odată ca Delavrangoa c.urtit n, agoate înpre- 

„ durăzi înţelegea | care a foci, vote  dominarită, « a. ta- 

lentului său. oratozicsi orat E ş poittie însă. în. primul 

_rânăsde întruni în care voia că emaţi « ză. “feei 

„să. vibreze cât mai mt peză eu zi oseuttătoriloz, 

? 

Aa auzit pa polarrenoei în ia oi “rânduri. odată 

la Ateneu gi ae două ori 15, juraţie | Inţăi, cână 1 em



„286 

- auzit, la Ateneu;am avut impresia că se „Bîmţea nu toe- 

„mai: în mediul care era potrivit temperamentului ; său 

oraţorie, Intîi nu avea o nască, marmoreană, Departe 

„de asta,masca lui avea ceva de lavă peste caze +re- 

„cea ceva şi misteriospdar şi impresionanţ, şi pe ur- 

| mă „gesturile, AUi. parcă. rostogoleau Sau votau „să răs- 

“n colească furtuni, sau uneori,mai rar, să potoleaacă, 

„"Impresiona incontestabil prin aceste calităţi fisi- 

„ce. gi pe urmă calităţile de exprimare erau. can în a- 

„Cord. cu Înfăţi şarea lui, -Frasa discursurilor 1ui de= 

Bi. a pierdut mult faţă de ceea ce era „cînd 0, zostea, 

„diferă în nare parte de aceea pe care am văzut-o în 

 muvele şi e explicabil, Căuta, să “aibă +) îngirare, de 

cuvinte care să, impresioneze cât maj, multe Uneori „da; 

„erau sacadări; dar de. mai. multe ori veden că înpia, 

„cuirintele ca întrun articol de. gazetăpdestinat - 

cea a ata e ei cobozât la note teiviale. de pantiet, ara . 

„Wiolent,da;, în duelurile oratorice pe care le-a avut 

“2 CU adversarii politici uneori 1-a adresat cuvinte 

y  
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foarte vehemente însă. cu anumită măgurăe: .. 

„Din aiscursurile lui să. ne. oprim 1a.acela pe ca- 

re l-a inut puţin înainte de zăzboit. Patrie şi pa- 

.* 4riotism unde puten spune. că recunoaşten. o parte nu- 

mai din însuşirile, Jui de orator, însă. pentru. că-e un 

. discura cu anumite calităţi literare gi nu de notă 

„prea. deosebit politică gi pornit Gin patriotismul cău, 

„e poate bine ales pasajul cel dintîţ,în. “care :'Dela- 

vrancea. ca orator,von vedea că. se deosebeşte, întirucit 

va de ceea ce. am. întîlnit în li ţeratura lui: de -poves- 

titort:..: 

RI IN e a DD ei te 

Pa Patria, este. înlăunţru nostru;gi 0 .ducen cu. noi 
peste țări şi pesţe nări,şi numat'cînd suntem depar- 
„te şi.an:singurătate,ne trec fiori: anintindu-ne -. de 
“unde ne-am rupte şi nu găsim mângâiere decât în : res- 
satrigte . Şi, în lacrămi, Patria nu e pământul: pe . care 

trăim din întîmplare ci: e: pănîntul. plămădit cu sîn- 
gele gi întărit, cu oasele. “inaintaşilor MOŞ L-e Cînd 
pomenim de Călugăreni; Rovine sau Valea Albă ne cu- 

.„tremurămsuităm de . noi,şi nu trăim.decît .în.aceia ca- 
:ri. au fost 'odinioară,oBţagi,căpitani şi Voevozir: 
„Un fulger de „închipuire. pe dinaintea ochilor, şi 
“ne simţim ăevea în rîndul plieşilozy în fruntea ogtt- 

: VOTs cu. barâascu -hioca; cu uzduganul, sporind ştiuri- 
le eroilor cari :ne-au apărat ţările noastre, 

pacea pa Patria, Şi patriotismul, edepuble de::0, Ji nat, 
i | ea, „Socec spe6i e
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Vedeţi că dacă ar fi să recunoaştem momentul în 

care Delavrancea a pronunţat acest discuraşde sigur 

că ei ar cîştiga mult dar găsim aici frase. mai . pre- 

lungite. decit în descrieri sau în presentări de. poi- 

"hologie şi pe urnă alunecări voite spre locuri comu=. 

ne. Chiar la 1915 - 16 când asemenea discurs a fost 

pronunţat; nu puteau să sune decît ca locuri comune: 

"plămădit cu sîngele i întărit cu oasele atrămogi- 

lor" şi apoi evocarea călugărenilor e “incontestabil 

nu ae o deosebită zealisare oratorică şi în p1u5 e 

„ceva cam Asdactic, E adevărat că a pronunţat acest 

discurs în Za elevilor de şcoal ă dar afară ds: aceaa- 

tasîn discursurile sale Delavrancea vbină 'să fie prea 

demonstrativ, alunecat spre ceva prea atăactic, Ino- 

„dat ce intenţia e prea manifestă,na se poate să nu 

treacă cineva spre această notă. de dsăactian, 

vă aduceţi aminte. că anul țrecut am citat, un. pa- 

saj al zu Mecu Ruso. despre patriotian;pasaj, cara | 

e: incontestabil superior, Nu a fost un. aiocurgy. od. o 

viotune sufletească pe care o avea Alecu. "Russo atunci 
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cînd în amintirea lui irecezu impresii din srecut gi 

după ce arată ce e patriot ama il: în general aije un pa- 

saj liric şi de o. acumul ar e iai bogat suflete zacă, da-. - 

cît acesta a lui Delavrancea, In altele,unul din a00- 

le discursuri are întrucî vu alt: rin, Pe uzmă chlaz 

cuvintele ne fac aţă împresie: 

Noi nu suntem decît viişte buciumagi , buciunăm,de- - la un cap la altul al. țărei,notele de durere. şi de speranță ale neamlui întreg, Si vom sufla în goarnă pînă cînâ nu vom mai avea suflare,gi odată cu Sune- tul cel din urmă va înceta şi vieaţa din noif 

| 
"Ose, pe24 

Aici apare Delavrancea cu casa ce în tacursuri- 

le lui are,uneori am putea zice -de linte ostăgeaacă, 

rasa vine ca un marş gi mai ales „cum era ajutat de 

glanul său foarte: zăsunător,de sigiix « că . aceste cuvin= 

te vor zi inprestonat şi ele oîna au fost pronunţate, 

cu toate că din punct de vedere 1iterarp vedeţi că sânt 

departe de ceea 'ce an găsit. în nuvelele sale, 

'%a orator Delavrancea prin vrmareşrepresirită nota 
  

One 
Evelut 10, sntetică a lirei ronîne, Pasc, 19



290 

"pe etze o axătan şi odată ce dînsul a plecat “aceia! 

"conaîţiile ce vieaţă politică afirnată la not: pela 

1920,atunci- oratoria lui de 'fapt,a : urnat.: aceeagi 

trajectorie;; a amplificat,a: reuşit uneori, 

Discursurile juridico dacă ar-fi -citate,ar da 

prilej de recunoacut şi însuşiri literare gi puniho- 

logicesîr orice casșceta ce. în: cuvântărea atoâsta 
“i 

despre, patrioti smpe mai în urmă, său oniez „inszistenti 

Dinca chiar până . cîna şi- a îndhetat cârtesai idatoa 

rică na a fost dintre. oratorii care să ridice mu1$ 

genul: şi mai ales: în' contrast: cu icâcaroe'a fost Ko- 

căiniceanuorătosia pe care-a cultivat-o dînsuT iei 

mai expusă la unele :concestuni,la'uinele 'scăcări isi ;. 

-cun spuneam; chiar la Ateneu pe tribuna de aculo de-i; 

simţea mai puţin binede :diguz, decit în faţa! unei -- 

adunări politice de alegători: şi 'chiar în parlanentii 

Si ne întrebăm atunci: ca efect al oratoriei lui .Da-= 

1avrenceayea influenţă șecămuten atribui 2-De sigur 

că pentru generaţia dintre 1880 - 90 = 1915 8 avut : 

înrîurirea'lui, „însă, 9. înrâurire care: mergea. fnpreu- | 
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nă cu curentul oratoriei din acest tim, ce spunea 

dânsul se cam întîlnea cu ce spuneau atâţia care re- 

presentau elocvenţa politică la not, | | | 

Individual deci Delavrancea nu cred gă £i avut 

o înrîurire specială decît în legătură : cu ceea ce e- 

ra al eloovenţei noastre,alături de alţii în- aceas- 

tă vreme, 

a 

S
a
.
 

i _ „în - în za e CR , 
d. , . : | dpi, - , .



  

18 IV, 1932. 

„Ca orator Dolavranceazan văzut că 'se întiinegte 

eu cei nui mu4 4 din epoca în care luptele politice. 

| dela noi dedenu prilej pentru nânifentări ozatorico 

şi cînd »e mai prelungeau unele remini scenţe de ro- 

„ mantism, 7zebue. să recunoaştem însă, că Delavrancea 

aducea în discursurile lui; simţ, 1iterersarăta preo= 

  

„ cupări deosebite, spre deosebire de alţi ora tori, ca- 
——— 

“rose mulţumeau cu ceea ce era mai cureni;cu ceea 

„ce -putea să iîmprestoneze mai uşor,prin gesturi. exuo 

berante sau cuvinte de circumstanţă, 

„Dacă e.să judecăm. oper ui de dramătuva atet 

sînt de făcut. reserve. şi în  prinul rînd, nu. o pot c Q5- 

| zirtcesîn mare parte, ăecât ca că înteni ies6 preocu- 
„v 

pare de a. reînvia trecutul ,evocîndu- -ne Literatura 
= cr... DS , poa  
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cronicărească, De sigurse un efort pe cate 1-0 fă- | 

cut Delavrancea în trilogia sa,prin faptul că a cău- 

tat să reînvieze o parte din atmosfera arhaică de- 
la no1să ne evoace unele figuri, însă efortul act s- 

ta rămîne în urmă faţă de realisare, | 

" 51 ceea, ce pater spune că e supăză tor de „male 

ozi,ân Apug de soare şi celezalte piese ale lui De- 

lavrancea, e stăruința prea mare de a ămînea într'o e 

  

«notă: de arhai sm a silitnotă_pe- care o manifestă, Şi a- . CI CI 

tunoi cînd încearcă să pună în exprimarea personaje- 

lor,ceva din vechea 1 îmbă a, noastră. . | 

Intrtun' loc din X Viforua „vine. să ne întăigeze un 

personaj secundar un vânător IL îl pune să vorbească 

- întrtun grai pe. de o. parte athaic, dar în acelaşi timp 

gi moldovenesc. Prin urmare arhei smul vine. să i se ală- 
——— 

  

ture. da data aceasta cu i dtaleotalismil: 

  

. __“Ba mie mi-o spus. Ion, şi. lui Ion i-o: spus Dragu; 
„gi lut Dragu 1-o spus a lui Maftei,că s'ar fi auzit 
di pi muchia geea,o uruitură ca şi cum star fi năru-.. 
it toţi bol'hanii, Citcă ar fi dat boerul de-a -ber- 
beleacul. co... Apoi aă;a ni,nta hiees.. 

DelavranceapViforul ed, Soceoy1922p. 108.
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Intiucât,chn am observat şi alte ori câgtică li- 

toratura prin asemenea ingrediente ? Si cu atît mai 

'zăcarnică apare o asemenea încercare şi la Delavran- 

cea,cu cît de fapteduce le încon iscovenţespontzu.. că - 

dacă pe acest vînător îl face să vorbească odață du= 

pă obioetul: Noldovenilorpruchi.a seca cu câteva, rîn- 

duri mas Goparte păntrează pe cică» Sînt incontesta- - 

bi]. partgorii, Ji 4orare sesatea; mîngâte întrucâtva 

pe un scriitor şi îl deu ilusia că întradevăr a a- 

dus ceva caise: pastă oarecare sforţaze, o notă de 

originali tate» încă e îincon testabii ceva ce nu poate 

să: aci mii o: noă ds litezr atuză susţinută pe bune mo- 

tave gi 3: special pe motive artisticee 

„Nu: Bat îmint esc că foarte. adeseori din opteuiri 

czoptoărești pDelarranoea a căutat să azhais0ze prin 

expresii cură, aînt "ru ştia a vorbire" „care no aduc 

aminte de curul de" vineri, Limba din secolul ol: piză 

„lea. ce. rănthe din opera integrală a lut: pozavran- 

cea ?.- | 

Dacă a impresionat mai mult generaţia sa, prin 
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A .. .. 

oxatorie, aceasta rămîne ce fapt,pe plenul al GoiJles 

"si valoarea lui de soriitor,de pâvestitor e de luai, 

i în primul rând în consideraţie, Dramaturgia am: vă- 

* mut 'că-r rănîne şi mat în urnă, Dar'-tocmai ca, povesti - 

torpce-tr.se-poaţe recunoaşte propriu. lui Delaverin. 

"“csa 9 "De 'sigur în cadrul realisărilor literare -â: 

: "după 1880, comparativ cu elţii;contenporani cu e1,Du- 

”- lavrancea nu apare tocmai * aşa- de. bine reltefatyca a 

tunei “cînd 43 comparăra cu înaintagii lut chiar. cu .0- 

-"dobescus Hota peronală: apare. nai bine. af irriată fa- 

ă de Daovescu cu atît. mai mai “faţă de. Filimon şi 

să zicem,de''0. Negruzzi, i sa rare 

”.Incontâstabil că e o înaintare... dela: “autnzul, 
N      hi, la Delavrendezizprin,sti1'toarea muli 

== 

IT aia ie 

> 

“ eyozată !'Delavrenoss: înainte de 4oate. se. vede : că 

sesisa mult mai. bine;nuanţat,ceea ze e propriu unei 

“situaţii, ceea. pe 6 Pai ales 'propriu sufletezor. pe 

'“Gare le *prădirită, + . DI A ii 

“Găsimigi Iâ:RLlimon psihologie , cum: găsi în A 

igienă oa 

Ea ag TI
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tiv mat echemastcă şi în orice cas să nu uităn că e 

poihologia care ne duce mai mult spre trecut și cu 

“atît nat! mult psihologia înfăţişată de Negruzzi ș ne 

înărenptă spre trecut,cu toate că în  AMlexendru. [ho 

pusneani pute găsi ceva Ge suflet omenesc,nu numai 

limitat la adest. personaj şi avînd Prin urmareşo în 

sornă tată din punct de. vedere a1 psihologiei oaera= 

“le, Dar la Delavrancea nota psihologică şi nuanțarca 

atiltoţică "în acord cu cane duce tocmai spre o ana- 

lisă sufLeţeaacă aplioată tocmai la elementele “mas. | 

| apropiate ae ceea oe: e psihologia noastră, | 

“Dacă Delavrancea, a trecut dela 1iteratura de po- 

vestitozlă teatru, invers s'a întîmplat cu celălalt 

” oorittoz, căzut regret că năziai Lecţia de astăzi î»o 

pot consacra» | | . 

: Caragtale ne presintă inversul de evoluţie în ce 

priveşte trooerea dela un gen la altul: a . început 

prin teatru; pentru ca să se îndrepte spro 14toratura 

de poventitor şi această trecere nu e inaifozontăe Da 

că cineva trece dala teatru la nuvelă sau roman, ru 
4  
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se poate desprinde în totul de ceea ce a âm putea tineti iti id 

spune ; substartul ui literare si mai ales dacă. e 

  

  

le,no - Vozba « de un aiariaturg cun a -a fost Caragţa. e; ta a 

  

ceasta o vom recunoaşte mai. evidentă: Bau. mai unbri- 

tă şi în ce ne-a dat în. n nuvele, schiţele. 2 

  

Sr... 

Şi adăugînă încă o apreciere ,Delavrancea în pie- 
pi . 

sele 1ui”de multe ori povestitor ş asta e iarăşi u- 

na din slăbiciunile: teatrului său, Nu e : atât acţiu- 

neaţ are unele episoade impresionante,după convenţ1- 

ile scenice de atâtea: setole, însă teaţrul lui are 

prea mult caracterul narativ. |. 
= | 

“Caragoale „dimpotrivă, în povestile” 2ut- ştie. să 
SS ” 

azanatiseze e1uaţ1i1e cun n'ar fi zeugit dacă ntar . 
o. 

_—. 

fi pornit dela teatrus Nu - voi insista asupra. piese- Sibiul ni ce 

lor: lu1,pentru că de faptenu aduc olemente de apre- 

  

oiere în co priveşte evoluţia estetică a limbei noas-- 

tre, Caragâale. fie în Q-noapte furtunoasă fie. în e 

nezinonze pierdută, sau în Dozele carpaalului o'a ex- 

prinot întrto. limbă curentă ,afază de ce a căutat - 
OT 

  

ae Pa ci a 

  

„Tidtculisoze. Acolo însă unde dă nota sasunde nu VOr-



„n 

| sinagelori DN NI 

4 
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beac personajele întrtun fel sau în altul,acolo ne 

ăsta în faţa unei . exprinări ce nu aduce. ceya deosge- . 

bit ca real isare literară, | 

SS ERE 
“axrta lui Caraizuale în teatru e "oulminanţă în a- 

 mănuntele de observator. gi. în acelaşi tin în stăpî- 
— ei ii . 

nirea pe care a ştiut să . o “aducă chiar. “atunci cînd 

a trecut dela unele motive disparate şi când - ne-a 
„E 

ia înăţigat scene şi personaje” destul. de! "variate, 

Prin: urare joi. care ar fi unitatea. operei “ui 
a 
Garaghale, totuşi “dincolo. dâ aăsăstă "uni tată vedem . 

: u FI DI Ra A? m. Da u. 

“că nu e ceva monotonş sint -figuii care variaza chiar 

y a Eau pas 
dacă sînt luate in lumea aceasta convenţională ;de- 

- 

„la marginea oraşului şi 'arâtă îprin aceâsta,o. suple- 
% 

ri, poe i a Pg (RI _ a ag 2 
e de acomodare la împrejurările presentate' pe 'sce- 

"nă jcuri şi 'o "pătrundere minunâtă a psihologiei per 
. , a , IEI . 3 . a 

ae „+ Pa boii a 1. 
a i . De aie: 3 

. . 

> Vocabulăul 1ui Catagială! n6  interesăae ă întru- 

câtva cu partea! 'de rtaicul pe Gaze toi: să “res 

"1eveie, Dentru- că ştiţi cum se! “expiră foarte multe 
4 

- âin personajele sale gi at” alg3:se* “rdae cun: dînsul 
i. NR î a. . . 

a ea  
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"a seBisat între 2880, - = 90»ceea, „ce începuse. să -£ie 

„.distreditat. şi se pregătea să fte dezinttty riatcu- 

1isat. a ui | | 
„Abusul de ile ui de tranţuzi one: în veden 

„de. nui te ori _persiflat: enteresuri întrebuințat de 

„mai multe ori; pe urnă a suspende în 100 de va gus- 
po, „d 

„penâa' + Si e de relevat în sensul acestasun pas aj 

caracteristic din. 9. aczisoare >; erdută, pentu că ve- 

„n. em. acolo pe Carageale dându-i samă de ceea. ce to- 

tuşi nu a putut să dispară; dimpotrivă ,ored. că - cei 

mai mulţ î. vor răminea, la acest tip de exprimare, Anu- 

ze e e: Aorba „de întrebuinţarea. 1u1 2. Caţavencu. -de 

„WTe-o trei ori repetă pe. acest o. or: "Or,mai întăi şi 

ntîi, storia ne învaţă. |0arageale,teatrupeă. Cartea 

„ zomeoi, TI pe8a)assee Orenu încape pică (p.86). „or, 

| dacă, voi. avea, onoarea, (pa7); nă mir că aceia. “care 

au auzit de mai multe or piesa lui caragiale, nu au 

E fost isbiţi, de ceea. ce Caragiale a . simţ 4t că - ntar 

trebui. să -ie însuşit de, limba 1iterară; Vedem ce bi- 

„ne a “pătruns Caragiale pe acest ozpcînă 1-a pus în
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gura avocatului Caţavencu;pentru că cei vinovaţi de 

_zăspândirea acestui or,sânt avocaţii. A început. la 

bară,de sigur,adus de lienţtajtiydoctorii în drept 

dela Par15pe la 1880 gi mai ales cun 9£ dă. prilej 

de gesticulaţie solemnă, şi poate să impresioneze a- 

ceastă monosilabă în ce priveşte convingerea magi 3- 

traţiloratunci cu multă stăruinţă avocaţii au cău- 

tat să-ş1 înflorească pledoariile cu acăst or, Ea, 

_ga:de răspînâtt astăzi, încetățenit „încât nu ştiu da- 

că ar putea să te înlăturat; are -ceva de parasit 

„antipatic şi în cele din urnă ş se poate dispensa ci- 

neva de. acest franţuzism, Nu l-am întrebuințat nici- 

odată şi dacă e.să se exprime aceeaşi noţiune,găseşti 

totăcaunc, posibilitatea adevărată, E | 

Dar Caragiale în ce priveşte 1 iniba gi cu pal mul - 

tă: insistenţă a ridiculisat pe aceia care abusau de 

„neologisme - în poesie şi aici urimetea de departe” o 

săgeată lui Hacedonski Şi altora, - 

vă aduceţi aminte de. scena. din O roze furtu no g- 

săsunde Ipângescu citeşte din n Jocea patriotului nai. 

 



so: 
anale. Ce bine a ştlut Caraiiale să prindă acest pă- 

| cat: naţionale, o 

| . Caragiale a bring Bine nu tocmai ridiculul,dar 

antipaticul acestei zorme, In scena unde Ipingescu 
.Gitesate din Yoce ea patrtotului naţionale ,reconandaţia 

pe care o făcea gazeta tânărului Rică Venturiano dă 

expresii cai pxefaţiune; ne impune ao3emnzninie: vă 
aduceţi aminte că am instistaţ asupra acestor feluri 
de adverbe, care trebue reduse la ce trebue ' să ui se 
recunoască, Ze urnă Rică Venturiano e. recomandat | ca 

atu udinte, vedeţi ridiculul acestui neologism: gi dacă 
am fi „Tămas astăzi la asemenea formă de sigur că bar 

mira cum s'a putut acorăa încotăţenirea lut atudin- | 
d8e. Insă. unii zic prezinte: deci o formă alături de 

cealaztă,n'ar putea, să apară. | 

Dar cum spuneam, ridicultacază Caragiale limba: 

foarte mosaicată a unor poeţi abusul de neologisna 

şi pe. Hacegonis si de sigu că-l „vizează în scrinoa= 

rea pe care Bică o trtiai te ziţet, Scrisoarea începe:
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Angel rect 557 de când ţe- -am văzut; întâtagi- dată 

pentru prima oasă „mi-am pierdut uzul raţiunii, Te iu= 

desc lai:nemurire, Je. vous aime et vous adorei  0u8 

! pretendez= =voya encore ? :Inima-m.: palpită de anoare, 

Sînt întrto poziţiune pitorească gi mizericorâicasă 

şi..sufăr peste poate, 0. dad.:Tu eati aurora. sublimăs.. 

care deschiăe bolta azurie într!'o adoyaţiune poeti- 

că „infinită de. suspine: mistericase,pl ne de -reverie ; 

şi inspireţ iune „care mita făcut pentru ca. păi fac 

aci anexa poeziei. i uz. a .. 

Bat u erin plin de: coridoare, eşti. o fragilă «zam- 
4 PI 'Dilăe - 

sti proză: parfunată eşti :0 . tânăra Jalea 

„Un poet nebun. şi tandru te adoră ati fcopilă?. 

"De alui; poziţiune turmentată fie-ţi mină 

„Te iubesc la nemurire gi îţi. dedte. lira meal. 
pt IN. aaa perne RO, - 

a tău pentru o eternitate şi pei tăujouză . 
e pri a Sai 73 E ia ț. 

 carageale,Teatru;ed: YI, Gartea von, vol, i, 9. 25 
pi pa e în - ş 

d) 3 Dă " E Pa A . - pi > 

    

i . « , î R= . 
4 m e 

e bine aleasă această parodie gi a repetat “genul 
ie 

acesta Carageale mai târziu trimeţ ina size simbo- 

igtilori E e i 

“ntz "adevăr "anou2 mu sa. împăcat cu mbdeznisa- 

rea poeziei şi cam înţelegem pentzu ce:. era traăiţi- 

onsltotocu toate. că firea. 1ui se arată zevoluţiona= 

ră şi de necraţare a, tuturor minciunilor vieţei noas- ! 

"tre, Căci ce e teatrul. “lui decît o şarjă continuă în-  
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potriva, tuturor. lucrurilor pe care nu; ine. înţelezen 

cît erau de. false „vieaţa, politică cu  pazoata de con - 
pr 

sti tuţie eto, ? 
LE E E e) 

Toate. acestea erau: simţ i.te de Carageale cu api- 

pps 

rit de. revoltat, însă „revoluţionar totuşi stăpânit, . 

Pe -de altă „parte în. „ce priveşte 1itepatura, rămânea 

în urmă pentru, că. era. un, „trediţ tonal iat, - 

Indirect,„ prin: urmare; teatrul „ui poate să Fie 
. e ip: 

amintit; în. legătură; cu; estetisarea 14mbei adică a 
pe : ze pai 

daț semnalul. unor exprinări Fiătoyle. şi a contribu- 
că 

_1t de sigur întrucîtvaynu atît cît se, gânăea Bau, 
dez 

dît: „Reram aştepta, Chiar. ce ze observă cu privire 

la, orsarată, că, oricît, ar fi, iateulteat acest . _Cu= 
d aa 

vânt.n 12 dâpgărute; Si.e. explicabi] întucâtvaz tea-. 

- aceia care: se sint vinovaţi. câna se , zogăseoe,| „pe 

pegnă— mai întîi, că. nu fac. apropierea, întrei. ei a 

personajele ridicule, de, „pe. scenă—dar. să, zicen. că - 

„::Gineva are. atunci un moment. de tresărire, din. viea- 
Sai da 

ţa lui; dar. trec două, trai zile şi pe urmă Mi la
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-0 parte nu-şi face proces de conştiinţă şi atunci . 

rămâne îga cun era şi înainte de a asista la piesă. 

“In ao priveşte exprimarea; tot aşa şi atoci;încă 

“poate şi mai măltysânt ticuri âe care cineva nu se 

poate desface. cît trăeşte, E o parte mecanică a vor= 

birei care fie din copilărie, fie prin influenţe âe 

“mat târziu,rămîne, Sînt. extrem de rari aceia 'care 

caută 88. reacționeze oricât 14 st? ar atrage - atenţia» 

mai ales aceia care nu sînt atinşi de mai mu1. tă cul= 

tură, 31 teatrul lui Caragiale în privinţa aceasta, 

să nu ne închipuin că a realisat ceea ce a fost în. 

intenţiile lui. | - | | 

Trecând la opera de “poveatitorsatot: de sigur că 

no găsim în faţa unei stilisări artistice oupertoa- 

re a lui Cezagijaze, st1119are care a foste am putea 

„spune întîrziată chinuită, Anume în Homente şi ceva 

mai târziu în Schițe noi, Caragiale într! adevăr apa- 

e ca povestitor cu însuşirile pe caro îi le recunoaş- 

_tenyde soriitor de frunte. în 1steratura noastră. 

omentele » în unele privint Ls ca estetică să zicen, 
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sînt mai puţin Ge luat în consideraţi 2. dar sînt vii 
sânt impresionante prin Varietatea do Pi gupi care de- 
filează: o galerie Întrengă deia Roi. însă nai mul t 
în Schițe noi şi apoi cu unele zestrioții în. Păcat 
şt în 9 Lielie de Paşti » cu toate că G făclie __dș 
osti are ceva forţate ceva. prea, silit şi oruscat, ce= 
va meloărenatic, Deal inintert i s'a. reprogatye melo- 
drenat sn şi în Păcat şi în 9 folie de „Paşti Şi în 

uinanta., 

 Tăsăm la o parte psihologia care nu e presenta- 
tăsdar ca redare li terază rămîne mult în urma povea- 
tirilor i de accea nu m'am oprit la ea: e limba cu- 
rentă. care nu are un zeltez dessebit nu se ridică 

mult deasupra exprimăres literare obisnuite, Prin ur- 
narestot, la povestiri trebuz să “sămânăra ca: să voden 

pe Caragcule a vevărat artist, ca să aurprindem felu 
scrisului său ne, -'om măirgini le vre-o două âin poe 
vestirile lui: Hanul lui dinjoală incontestabil că 
» 0 realisare de: ice pron epoca cîte- 
  

„“ensitaianu, - 
Asul du -entesică „a tai conta Pasc.20.
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va pagini numai însă cu deplină conştiinţă a momen- 

telor pe care trebuia să le redea, Luăm o descriere: 

- | „7 , zi 

Viforul creştea scuturîndu-mă de pe gea.In în- 

il tinozi după nori sburau opăciţi ca de -spatna-unei 

pedepse de mai sussunii la vale pe dedesubtyalţii pe 

deasupra la deal,perdeluină în clipe largi„cînd mai 

gross cînd mai subţire,lumina osteniţă a sfertului din 
pe 

4 Li 

„urmă, Frigul ud.mă pătrundea; simţeam că-mi. înghea-; - 

4ă pulpele şi braţele, Mergînd cu capul plecat ca 

să nu mă thnece vîntul, începui::să. simţ, durere -la cer- 

bisesla frunte şi la tîmple fierbinţeală şi bubui- 

uri. în urechi, ! ţi AI ati * 

A . . d Pia N . : af 

due eeeeeses„Dar vântul sta. mai potolit; s'a lumi-. 

nat a ploaie; lumină ceţoasă; începe să cearni?.. măa 

1nţepose 
€ 

runt şi 
_ m 1.1, Caragtale,Qnar 

Na - ză; îngrijită de Pau] Za FOI pa 143,124 
tes 

„i Mue. ceva mult deosebit: de.„desorierile. lut Deda- 

vrancea, Totuşi vedeţi. nota personală în descriere: 

nâgi : ovăciţi,perdeluina, şi înţeposs trei cuvinte: ca- 

re înt proprii” lut Carageale, 

în Păcat 0: un'pasaj semnificativ,dintre. rarele: 

„care poti.să-:fie relevate: e o notă de psihologie:ab- 

stracţăşredată cu ceva: personal::.. ;. - : e 

NES E IIS IEI 

Inţre un om şi altul este adesea ca dela 0 etea 

la alta, Arde coio un soare uriaş şi dincolo altul, 

[î.. . af Ic ei mia  
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Printre. învîrtițoarea pulbeze de lumni,un colos de 
flacări dtabia.: fireşte pe. celălalt ca o scîntee s£9- clipeşte pierdută în negura fătă fund... Ba ce 44 
încă: nu se mai zăresc deloo Şi unul ds altul nici 
măcar nu bănuesc, Adesea tot aşa se pricep oamenii 
între ei si pot înţelege unul altuia sufleiul, 

0,0s 4pe40 
o compazaţ Le disoretă, care ar fi putut să "fie 

nenorocită în scrisul altuia pentru că. vedeţi, COM 

pară sufletele care stau departe, cu stelele. despăr= 

țite între ele. Comparaţita,rtn urmare ne duce spre 
i 

o notă de abatract, de vaporos, relativ rară în opera 

lui Caragiale, însă axătîna abilităţi de redare. | 

Ne întoarcem la un alt pasaj care ne arată cum 

Caragiale a ştiut să stăpânească varietatea redărei. 

Lumea lut, cum ştiţise cea  ozăgănească, însă îl veden | 

punând şi mediul rusţic, Dacă n!'ar fi fost. înzestrat 

cu acelaşi foarte pronunţat simţ. artiattcyăe sigur 

că în zece cincisprezece! rînduri cu at: Lă mai: mul t 

întzto paginăynu ar fi. putut realisa ceea ce nu e 

deosebit ca . valoare literară, însă ca. tact literar 

se vede că nu se desninte faţă de ceea ce altora nu 

le-a reuşit,
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Tot în da Hanul ui Mînjoală ală câteva cuviate ne 

arată amaostă deplină stăpînire a exprivărei. Venină. 

t 

pa cipaezoul azestei povestiri aude un agomot şi si 

waatia Bzoăată, astfel: 

- —Dare= i acolo 9 > strig eu 

„Om bun 
- Care ? 
Gheorghe : 
"Care Gheorghe . . 

j =Nă trag ss « „Gheorghe Nătruţ „care păzeşte la coceni, 

„Dani vii încoace ? 

—Ba iaca viu: $ 

„Veăeţ,1, câteva cuvintesun dialog redus,dar ca şi 

la Creangă „nu vedem deloc. abătîndu-se în alegerea cu- 

- vintelor;ăela naturadul situaţiilor.. Deci nu- i lipsea . 

lui: Caragiale,niei acea însuşire extrem de rară . la | 

noi, de a simţi. ce cuvinte din graiul simplu, âela va 

ră "pot să fie atribuite cuia. să exprime o “situaţie, 

- Să ne oprim un moment şi la sfîrgitul din Păcat, 

we 

pentru c€ oc
 'e semnificativ şi el şi aici vom găsi toc-: 

 mai-ceea ce spuneam la început,în. ce priveşte evolu- 

ţia lui Caragiale:  



  “nu=ă1 bun lîngă copiit săi, 
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oo... 0mul îşi acopere prosteşte buzele învine- 
vite cu o.-mînă,cu alta ochii uzi... Taţi atau cu 
capul go1,... Nici o suflare... | 

Popa se ridică,se 'ntoarce spre mulţime cu prâ- virea ţintă şi!'nfricoşat de'ngrijată, 
"Inima. „zice e1,!" Si se culcă să doarmă som= 

O.0.,p.53.. :: 

Dranatismul din această povestire ne duce “spre 

„teatru de fapt,pentru că ceea ce vine ca'explicaţie 

ar fi putut să fie pus în piesa de teatru între pa 

ranteseșcare să explice situaţiile,gesturile,. 

“Ca să vedem: tehnica să. comparăm sfirşitul din 

Viforul lui Delavrancea: 

Cana. AJa/. Da 
Doama Tana, N'ai să-l mat vezi? -" 

“Oana. AJa/ N | a a 
_Stefăniţă, Mi se taie picioarele... Tineţî-mă tă 
ATĂRe ese... 0 Cărăbăţ,,,(se apără cu mîna) Arbo- 

| - Tes se .Cătălin..., Ă Ie - : , 

Incearcă să facă semnul rostogolirii şi nu poate, 
Cana, Afla! i 
Stefăniţă,. Se!'ntunecă,.... E noapte ? 
Doamna Tana, Nuse ziuă şi lumină] -- | 
Stefăniţă,. Mă arde. ,Nu.mai văz, ee Otravă, „„Dof=! 

, torul e... “ i - , 

„Doamna Tana. Ntare ce să-ţi mai faoi 
Oana (apropiiniu-se ge Stefăniţă) Afaj 
Stefănită, „Intuneric, ,.. Intuneric:/ .
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aan] oaseio: si-si dă sufletul, Bo- 
„o pe. 

  

Delavrancea, | | i 

| Vitozal pes, 5ococ, 1923 9p+237, 258 

Veâsţi acoaeiira, isi '2 sote: care 'gtic,ni: tre- | 

| bue mult să impresioneze, Dincoace e şcoala: vechee. 

Aceasta e marea deosebire ashtre o: prosă şi cealal- 
- . 

” $. 

[d 

a. , 

| Caragiale ne apare deci cu un niriunat sim, al 

muanţeloz,ei proporţiilorșun simţ ae alegere pe ca- 

re 3- -a âus foarte departe. In privinţe numelor pro- 

prii- din piesele lui—în editia aceasta Dl art fo= 

pol reproduce după manuscrisele lui un catastif în- 

reg de nume proprii. Oredeţi că Leoniday Îpingescu, N 

"au fost alese la întîmplare 2 Au fost alese din mul- 

ete « care i-au. trecut prin minte lui - Caragiale şi 

nu numai aceasta, dar avea o Listă întreagă je unde 

alegea ce 4 se părea mai expresiv, iarăşi. ceva ce de- 

“notă v un "foarte luminat simţ artistic, Si oricât ni 

1-am întăi şa de obicei. numai. duză aspectul fixat | 

prin teatru şi după vagi impresii de povestitor, to- |  



-„taşi trebue să adăugăm; eu atît mat mult cânte _&a- 

„tori să rectificăm imprestascină duăm totalitatea o- 
”. 

| perei 1uâ,şi nu tocmai, aşa redusă cum o cred multe 

a Caragtale avea cultul gentru poeste şi “atunci 

înţelegen de ce în realisările lui Jitezare nu se 

trădează totăeauna,âaz cine ştie să ci tească prin 

„bre rânduri „vede aceasta. astre în causerisele sa= 
LI - hi 

Jesdin. care. avem publicate două Tacsiniiegsc veâe 
sa â f HR 2" 

„cun sînt. pline, de ştersăturie Inseannă. că nu se mi- 
II 

- punea: cu prima redacţie, nici cu a douae Intrtun ma 

nugeris al unei povestiri pe care na terminat-o ș 

cea cin „pu ZItă. 3 a , însennat cu ezeton eIbastra şi a su- 
i 

bliniat un. fel de. porunci pe care a le aeata' în= 
- EREI i 

„suşi:hcu mare văgare, de „samă 1a tot ce se > poate Su- . 
, dp “pe ae 

„prima—cit. de mate Deci avea oroarea asauăriloz, 
. 

aaa sr 

Mu trebue să pitân—şi mărturisirea e dată se „a 
Îi în “i o pt IS d "a. 

„Zartfopol—că. în 1906 îi scria lui Cherea cu, care 
i 3 i“ 

E era, prietenin, „Scriu o piesă înte' adins ză vi 

i 

- placă ie: artă cu tendinţă ae natârul tăigi. arţă 

pentru artă de hatâzul eine (0-0. 72). „Vedeţi 
-
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ce fină ironie: vorbea chiar cu prietenul său Gherea, 

despre arta cu tendinţă,pe care dinsul. = actesta, 

&pune: da,practic arta cu tendinţă,însă mie să-mi 

“asi 7oe de uatîrul artei, în: primul rînd la ea cămă 

gindess: deci un idolatru al teoriei urtă pentru ar- 

Vă, i rprire tenăinţe întrtun fel sau.altul în tea- 

tru sau în povestiri daâar nu e credinţa manifestă 

“ae psdagogtv i sterară de moralisare;, nu e literatu- 

“ra umbrită” de Aidactism, E arta care discret spune 

ce are în gînăul lui şi lasă fiecăruia libertatea 

să alcogă CE va czeaee | 

| caraaaie putem spune că nu apare ca, artist a 

imagiii107; nu e artistul fraselor bogateşori Com- 

gitcate, conturate cu stăruinţi de: înflorire, care e | 

multe ori pot să. degenereze în manierism, E axtistul 

adevărat al. exprimărei sobre gi în plus vinîna a samă 

„de motivele de predilecție ale operei lise acela 

care & “ştiut să „aducă - nota _de- clasicism în- „rea- 
pm 

1i5m, ceea ce. înseamă. mult, 
- mt | : Ma 

Realtamul e e âe multe ori un mirajye ceva înşe- 
a e  



„515 | 
lătorpîncât mulţi prin faptul că au putut: st, redea 

ceva care i-a impresionat, chiar! puternic într iun 

„monentş cred că aceasta e suficient Şi mat puţin 

sînt preocupaţi de limpezirea artistică,
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a 16 _V, 1932, 

“La realizările în prosă, în epoca dintre  1880- 

1900,trebue să adăugăm ceea ce.datorim operei lui 

Duiliu Zamfirescu. | EI A o 

în mare parte, dîndu- se împrejurările „dîndu- se 

„ceea ce.era mai mult sau. mai puţin dominant în at- 

: mosfera literară de atunci, dînsul se aseamănă cu D3- 

 Vavrancea şi „relativ; cu Caragţal.e , însă vom vedea î- 

„mediat unele dsosabiri şi în 'ăcelaşi timp„nu trebue 

să uttăm că Duiliu. Zanfirescu sta afirmat gi în po- 

esie, 

“Dacă şi Delavrancea. a. „scris versuri, Caragiale ta 

răşis mat mult în "direcţia satirei acestea de sigur; . 

„nu contează: în. activitatea. lor. 1itorarăspe cînâ Du 

4liu Zamfirescu întriadevărsocupă. un loc în poesia  
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, noastră de acum Patruzeci ,cincizeci de ani. iat: ca 

   
„i pă , 

poet cât gi ca proatorsdânsul a Început sub 815; 
) .3 > ; 

romantismului, S!'a smuls însă repede din ceea ce e- Rai 

pă Dinacestet Literaturi, am putea apune exptrante și pa 
â€ 

mai ales din ceea ce avea să capete o Fietononte” a- 

parte în şcoala lut Macedonski „decadentismul acela 

pe Care dînsul a căutat să-l arin „pe 1 1860 -90 

gi chiar mai târziu, | 

Trecând dela zenintacenţele « de ronenti sm gi “au- 

pă ce primise 0 „vagă inziuenţă n « cercul lui Mace- 

„donski, Dui1 iu Zamfirescu sia atizaat În pauo,ca re- 

aljatoînaă noăorat de o1a9csem,aga încât dacă refe- 

„_ rindu-ne la această formulă literară jan face o. com- 

| paraţie între. âînsul „Caragiale şi Delavrancea, « cum 

am: văzut, Delavrancea dela "romantism 'a trecut 18 re- 

at ton,zănânâna încă de „multe ori cu foarte aocentu- 

ate Jrme de înrturire romantică, Caragiale are tem= 

pereient de scriitor înclinat spre real 16n— nu ne 

“poate vozti de zonanti sm la dânsul — şi acest xeae 

l45m e condus moderat: întruoîtvasde un: ariomi$ cla-



316 

atesta, | 

Daăliu Zantirescu pornină dela. romantism, ajungând 

a formule realistă, s! a înâreptat pe urmă şi din on- 

vingere,de muzte ori ain înclinare spre clasicism, a- 

a încât ăsim ii la aînsul un fel âe olasic4sm;ta şi 

a Caragiale» | 

| Caragiale se axată mult “mai sobru, vozbină fireş- 

tesae ochiiţele „nuvelele 1ui „pent că teatrul rămîne 

1a o parte. - | | a 

| “Dutaiu zam?irescusprin cultura lui prin petrece- 

"aa, mult timp: în 1ta21ayne-an aştepta. să apară. în 

multe privinţi» cu un cazăoter clasic mai. atirmăte De 

taptolastoiemul lui e ! câteodată ătluat,in orice cas 

se. aiatinge de a 1uă Caragiale prin. aceea că: apare 

mai puţin concentrati E mat: mul t vistunea de sentnă- 
—— Di 

 tate,vtsiunea de discspriiiă clasicăsce planează asu- 

pra întregei or opere de mâturitate a: 1ui-Dat iu zamf 4- 

“zescie Tncolosîn ce priveşte factura clasică mai 80- 

brăsmai concentrată, incontestabil « că „uceasta. o “păatm 

mai “mult; la cazegăale.  



EL 

Asupra părerilor 1iterare,artistice- în general, 

pe care. le împărtășea dînsul ya avut ocasta să deea 

prime în mate rînduri; vina şi ie arăta, fie în pre- | 

feţele pe care 1e publica 10 romanele: salo,fte „în | 

câte-o comunicare la Acadente, în diacursul asupra ” 

popozani omului, discureul lui de recepţie şi pe urmă, 

în fâteva articole ae eztticăzmai mult de. polemică, 

ae , prin Convozhizi „aneeatăzul sau sate reviate, Vo 

rective care nu trebuiau să zăntnă ale 1tteraturei 
Sie mr 

noastre. de. după 1880_i. e. e. semnificativ că aa: 1668, 

în prefața culegerei ae nuvele se „exprimă în zeul 
N si , 

4 K _ „O x : o 

uImĂtOrI ae au 

crea că urăegte „excepţional chiar” în clasa e DBA 
apei, şi,mai a irăeat clasa Locote tului Ste m 
nă de familii,care cetină literatură romă neaseă “şi 
avînd o cultură generală cu mult mat întinsă, au a 
juns să fozmeze o limbă usuală curată,ba chiar  ele- 
“gantă. Nu e oare acesta drumul pe care trebue să pu- 
nem , novela, şi romanul nostru 7. 

, „D. Zanfizeneu,novele, 

Duiliu Zamfirescu pleacă dela constatarea că pi-
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nă atunci; 1 îmba noastră; 1iterară se afiznase în opo- 
; e. mp “ î% Î A .. 

ca mai nouă, 1ăeînd 1 o parte pe CoMegzuzii, de Caro 
ma 3) ; 

se vede că a fost influenţat şi. recunoaşte retorin- 
mA al ici 

du- -se la poriitorii din vremea lui că„prosa noastră, 
„it ii - im ma 

. n 

se afirmase mai În, „urnă spin Slavtoi şi Caragiale. 
” si + 4. sh 

De Slavici: nu ne-am  ocupat,pentra că îl reserv 
e 3. ID e 3 A 

pentru: partea ultimă din. curoscână mă voi ocupa de 
pe 

şcoala poporant stă unde Stevie: trebue aşezate 

 Trebue, să adăugtin că avea in. vedete. atunci Dui- 

1su Zamfirescu, „teatrul lui Caraginle, pe la 1888„pan- 
&ie 

tru: că nu putea să se gândească la însuşirile do pro=. 
în 

cotor afirmate atei gi care. contează în schiţele, E 
EL : 

si nuv lala cele mai remarcabile alo lui Coregiale, 

pe. care dînsul! le-a dat. cupă 1900, S1 atunci spunea: ! 

dacă. limba noastră” 11 terară- în prosă o'a nonafostaţ 

cu- cotoratură, regională dialectală; trnei 1văneană în 

„special Ia Slavoi,pe de altă parte” cu coea ce era 

a vozbirei dela. oragsal mahalalelorscun, făcuae Cara- 

gtale,aceașta, însemna o. limitare a orisontului dela 

| noi şi. zănâne dc acum înainte să se întemeteze li te- 

« ” 4 
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ratura, în „Presă 

st, Dusăţa. Zomfireoou a înţeles într? adevăr, că 

catoptă « să se, dea această notă bine afirmată gi. m 
„ke 

tanci, i 3! ar putea obiecta: de. ce sta referit. numai . 
“ 

la caragiaie șI la Slavici ? ma înţelegem: Delavran- 
, 

cea publicase Bultănica şi atei putea Dutliu zonei 

rescu să găsenacă ceva care se - potriveă în falul. â9 | 

a înţelege stilisarea în prosăș cum a urmat şi dânsul. 
Y 

_ Aa fost unele, pioeniri între, Duta tu Zantizescu 
, s * da ae , 

şt Dezavrencoa,care au durat până târziu şi nu - crea | 
, „ta ii Toi? [tus 

că raporturi să fi fost reluate în. roonati ai dem 
4 

bună înţelegere, 4 aşa ge explică de ce: alături de 

ceilalţi goi. serii tori, Delavrancea e ignorat ae Duo. . 

sata Zanti rescu,. Oricum, întrto privinţă se - întilneg- 

te cu adversarul, săt pentru că - şi Delavrancea a feat. 

odupat în această epocăşde 11terarisarea poeaisi mea 
+ 

tresnu o limitare a ceea „ce ne “preentase. Slavici 

sau aaţit, st “atică, înţelegea ce: caraoterisează în 

gtieral,prosa şi poesta lui Daiatu 7amtireseu, E o 

preocupare nu totdeauna conasovantă, în. orice cas ace
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tul de nina în ce priveşte alegerea expresiilor, 

armonisarea fra ci pt. actevta deal tninteri Îştim şi din 

1cotuzile ui sătn încercările de traduceri ; pe urnă.» | 

ata tmpresttle pe care le-a publicat cun e în cule=- 

gexea de Sorisori jomane 13 da 3 'de' aceceet înțele- 

gem de ce „uneori „povestirile lui au ceva prea anec- 

dotic, Incontestabii că e un povestitor "ae anvezgu- - 

ză „ însă parcă avem impresia uneori că dă prea mul.ză 

| atenţie. la amănunte,la ce e anecâdotic. ŞI partea 3 

ceasta o găsim şi în culegerea de, scrisori din 1yda 

şi veden aici preocuparea "lui statornicăsprin lec- 

uri „prin. ceea ce a fost mediul. în care s! a. găsite 

ztină în atzionaţte; în 1talia,veden stăruința de. a 

păstra . linia clasică gi de aceea pricepen âe ce a 
pi 

zost antinoderntst. Antimodernist cam supără tor; cu. 

ofensive în care dînsul nu a păstrat măsura, pe care 

- alteori 8 ştiut 510 menţină, Duiliu Zamfirescu re fa 

ce impresia ae. o fire” cu multe „inegalităţi în _mani- 

festările arbiaticescu o înţelegere de estet a 1ite- 

ratureiy cu toata că “a alunecat uneori şi nu cînă pu- 
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nea personaje în acţ iune ca să le atribue voxbirea 

adecvată. A 

E de mira întrucâtva âe te la un moment. cat, 

dânsul e pornit şi Smpotriva ascadenţlor cu toate. y 

că trecuse prin cenaclul 1ui Macedonaki Pe 1e 1600”. 

era la, hi teratorul pe urnă a trecut. în cezoul care 

vorbiriLoz şi măcar ca o inăul'genţă de amintire; tre 

buta să păstreze o notă mai zeservată faţă! ae deca- 

denţi, & 3, am putea | spune; „un fe). de deteti am, fâţă “ae. 

ceea ce aprobase mai înainţău Ne putea spune “că. a-': 

„ceasta 1 -a costat cam mult ntru că: -âupă disauirsul 

pe care ]- -a inut. la: 1907 lu: acoderita aie upza popara 

ntomalui, 8? a resimţit, pentiu că a trocut drept “ne 

depărtat de ceea ce era aprobat ae” MăioreBâu'şi cer, : 

"mrebue să adăugăm că Datl1u Zanfitebou a pătrins 

la Acadente,prin Matorcocupeniru că : acum: patruzeși, 

“cincizeci de. ani, intra la, Academie cine notăra Dimi- 

trie Sturâza sau Maiorescu, 

  

o; Densusianu, | 
Evoluţia. estetică. a dimoei xomîne+ Fasc.2 21
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“e ce: “am. insistat "asupra acestor amănunte? Pen- 

tra + că , despre Duiliu Zamfirescu. sta scris puţin şi. 

pe urmă sentimentele lu1 literare interesează foar- 

te direct în Legătură cu ceea ce aparţine chiar ac-,. 

bună ităţei literare. | 

_ Dacă ar fi să ne “Oprim la versurile lui de si- 

gur că am putea sublinia o visiune care are o pro- 

„nunţată notă. personală. Insă, trebue să recunoaşten 

că de fapt» inspiraţia lui poetică continuă uneori . 

pe a lui ve Alecsanări cun se întâlneşte în acelaş î 

timp cu a Jui Eminesciu' şi întâlnirile cu. Eminescu, 

sînt uneori foarte evidente,aşa încât: o deosebită 

personali tate, un fonâ mai: ales de inspiraţiesnu am, 

| putea spune că întâlnim la aânsul, asă fiind aX= 

tist„stăpînină bine, formasa reuşit să dea vre-o câ- 

teva poesii âin care două trei se menţin deia înce- : 

put pînă 1a sfîrşitomat ales în acele pasteluri în 

care. focundaştem: nota lui Alecsanări,însă mai sprin- 

„tenăenu În -forha solemnă şi evocativă a ui Aleosan-! 
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"Dar în câteva poesii. cu fenăd mat. profund,a în- 

cercat oarecare filosofie unde mai, ales recunoaşten, 

| influenţa lut Eminescu. Să ne oprim La Palinoaie Şi 

să vedem cun. „dânsul redă o tace de. £11osofiesnu de- 

osebit de profundă, âar întrto presentare ce azătăo 

parte din felul lui de,armonisare?: .. 

O E ij | 

Cînd toate trecscână ans, fug, e 

Cînd ce-am dori nu se ma. poată, ani 

= Deca. ne chinuia pe ga e i 

Cătind cuvîntul lor la toate pi itp 

_ge- a fost sta ds, =-ce' Sate,s IE IN 

i va mai Fi: ge. se. cuvine, a 

Nu te munci să ştii de ce, ie a 

Tg 

Căci. nici- nu poţi,şi nici „Ru- “d, „ins, 

_ Uxsita. noastră e să fim: , Himera aprulut de-a fi; ; gar : 4 Ea ' A î 

aci "Că. suntem, ne- 9 închipuim EN a ” 
Din darul as-a ne 'nchiput, ai 

atinge degetul pe. gură aa 
si suflă in vînt o sărutare: „i . 

Atâta e. Or ce făptură, . 1 i 
0 năzuinţă spre urmare, .. a 

i a, 

“Poezii nouă ed. G6b1 21899p. 46. 

vedeţi incontentăbii,o fiotă personătăi iu ri de
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o: înălţime care să permită lui Duiliu Zanti rescu, 

loc în poesia noastră alături de Alecsanâri sau ce- 

va apropiat de Eminescu, | 

În ceea ce priveşte prosayatci fireşte că-l re- 

_cunoâşten ca maestru şi e foarte 'semificativă | se- 

ria de Toriane despre neamul Conăneştenilorynu aşa 

'de inegală,pentru că atunci cîna a publicat primul 

„roman din această pote lenta ln ţară, trecuse prin . 

ucenicia literară, 
m 

Si: e semnificativă această afirmare 1Lterară în 

tii. pentru că vedem cum la dînsul ajunge la maxi.raum 

de degenerare” Şi pe de: altă parte. de  afirinare în şăin 

e, unei noutăţi, 

Toate aceste romane abundă în. descrieri Şi fa- 
e 

ta _trebue să ne oprim la  elespentru că cet mai de 
o. e 

„Bană, "prooatori ai noştri, şi- au impus să nu oază gt- 

nă nu fac desorieri, LS 
DO nai E ini 

lată puţin după începutul vietei aa. ară: 

Toată curtea boterească . trăeşte liniştită şi bo- sati sau cârduri întregi de giştesde curei Şi de cla= 

  

 



325 

-poni; cu bibilici jiui toare; cu Găruţe dsjugate; cu argaţii ce umblă a treabă de colo pînă, colo;. —şi „seara când vine cireada dela. câmp, cumpăna. puţului, scîrţiind neunsă între Turci,ţine: isonul berzelor de pe coşare,ale căror: ctocuri,răsturnate „Pe. sbate, toacă de-ţi ia-auzul, Fără a fi risipă sș „2arVă, curtea boexească. pare! populată şi bogată, Sa 

De „Zanfirescu,Viăţa. la gară, i 
Ed. Cultura naj ională,p. 13 

Vedeţi ce îngirare. antipatică,: Sîntem: departe 

„de sobrietatea lui Odobescu şi de a lui Detavzaneca, 
Vedem. atei insistanţe descriptive prosaice; nu mai, 

vorbase de sfîrzii uade ':s9 vorbeşte de o curte dela” 
vară "populată şi bogată, "Asensnea anăriunş îmi se: a= 
firmă în plin în naniera descriptivă a lui. Datliu, 
Zanti rescu şi dacă: atei e şi cova' de tos prooaicmai 
ales cîna înşiră atîtea nune de calinacee, în altă 
varte apare însă şi ceva, mai vaporos,dmintindu-no ce- 
ca ce am găsit la Odobescu „deşi găsim, şi aici insis- 
tonţe obositoare: N a e a 

Intinderea câmpului și se destăgoară întzrto nespu- "să -linigte de'vară, De o parte,un. lan de. Porumb - îgi “mişcă: virful foilor: nervoase, dîna: Yăzduhulu UA Xe- Sex, de. culoara: „verde, ce părea că: îngrage aerul; de
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parteg cealaltă, âlonita curgăa domoală între două . 

maluri joase,lăsîna să se vadă o margine de Bărăgan, 

cu aa sale nestrăbătute cu suhaturi -xcase 

de :vite,cu o turmă de ci ce se zărea în fund ca 0 pă- 

tă. albă şi nai presus de toate,cu orizontul său în- 

„gelătorsa cărui dungă închipuită juca în arşiţa soa- 

relui ca oglinda unef ape, Din prundui gîrlei, cirea- 

da se urca pe un vad şi se îndruma cu greu la păşu- 

ne, Câte un.bou singuratec sta înfipt in marginea a- 
peişcu: capul: întins: înainte,neclintit,întrupând în 

“nemişcarea lui pustietatea loqului,, 
ici - Na , a a _ o Oe Ce sPe25 

"Deci D.zamtireacu apare ca descriptiv, exagerână. a- 

nănuntele, atei se. anunţă „prin urmare 0 aceaâonţă a pro- 

sei noastreppentru că întradevăr literatura noa stră 

dacă suferă,e tocmai. âin. causa acestui sport de. prosă | 

prea: amănunţităş. era. un curent literar care ajungână 

1a dânsul î1. ducea. mai âeparte oxagerîndu-1, Daci. ceva 

de: decadenţăspe. care singur alteori no admitea, însă 

să nu: “uităm că D. Zamfirescu e „pi tem spune, cel. dintâi 

o la noicare se menţine la o înă14 ine remarcab: 13, pe- 

jă de : nuvelişti, faţă de acei care s'au mu lţumst pe vre- 

“nea lui. şi mai tîrziu cu schiţe dânsul 8 avut mi jloa- 

ce de o reali sare literară superioară, 
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“Continuând cu Duiliu zamfiresch,rămîne să pri-. 

vim încă vre-o câteva: aspecte ale: stilisărel sale, 

Nu trebue să uităm că în stilisarea sa de.-pro= 

sator recunoaştem mereu apti tnăin nile, ui de. poate 

Dealţ iminteri, debuţurile sale literare au-ners nai. 

mult în ătzecţ iunea poesiel:şi dacă e: că ţinen cu 

„deosebire. samă de această-notă. particulară: a .dut: De 

 Zantireacusne expl icăm de cele. mai multe ori. colo-. : 

„ratura de Lirismydar ma ales! de - redarea. psthologi- 

căs în care 3e vede” bine pătrunăerea nu numaş! în ge- 

„nezal a psihologului, ci a psihologului aubiat în a 

celazi timp cu sensibilitațea poetică, Atunci. sîna 

în Ţă nasa Scatiu vrea să arate starea sufletească a. 

eroinei,un pasaj semnificativ.în senaul acesta e a- 
Li



= eocoziie za 

z48 

"cela cînd dânsa află că se va întoares Mihai din 

 streinătate şi cees ce simte dînBae concretisat în 
a . Pi i, Pa , . 

- aceste rînduri: 

Cînd în toamna anului viitor ge întoarse. Mihaiu 

definitiv,ea îl aşteptă la vară cu toi ceilalţ îș11- 

“nigtită,dusă pe ginduri în zarea în care căiătoreau 

Zanti ve stu,Tinase Scatiu 

RA.Culţura naţională, p+70   
"In zarea în care călătoriei cocori", vedeţi că 

fără. prea mate envintetârt + thaiatene ze pune în 

evidenţă acest moment psihologie şi a putea spune 

că în această privinţă Duiliu iiastirescu 5tax întâl- 

ni cu ceea “ce caracterisează “cu asosebire:- poesia 

"contemporană, adică nu e ne e'oe as prea mult e. preci- 

sări ci fugitiv, impreatonant totuşi, în: cîteva Cu. 

vintesîntr! o imagine neg arătă o ottuaţi e sau ceea 

ce. se petrece. în sufletul Cui Tae 

B un dar rar "acesta pentru literat noastră 

âintze 1889 Ă 90, de.a găsi e) exprimare. 1iterază a. 

sa de adaciată: stărei sufleteşti, fază, ceva: „de psi- 

hologie âistursivă, vînă acum îl cunoaştem pe. Dui-  
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iu Zamfirescu sub zapeatele luminoase, însă pentru 

a judeca obiectiv trebue să jinem 'sană şi ae. 1atu- 

rile mat întunecate; si Ja dînul. erau de riulte ori 

inegalităţi, pe care totuşi cu resursele stilistice: 

de. acum patruzeci âe ant,le-ar fi putut evita, 

să ne oprim la un pasaj din Yieaţa 1ă ţară» un- 

de observăm cum dânsul puneane la 10cui 1or,neo1o- 

„___gisme şi uneori a abusat în sensul acesta, E vorba - 

de Gonu Dinu;care e descris întrtun moment astfel: - 

Ă Apoi urmă a face paşi mari prin casă şi a tra- 

pe adînc din ţigarășcae şi cum maximul acesta, de fum 

ar fi putut reduce firea sa,la un minimum de :supă- 

rare, - DR ae 
Vieaţa la vară ,pe17 

Vedeţi: ce. stângaci e exprimarea redată şi . mat 

| ales maximub şi ninimn puse în aceste frase în ca». 

pe 'avea să redea o împrejurare din cele mat banale, 

“sînt Gu totul: fâlse, ae 

Dar şi mai distonant apare în pasajul une nt 

se vorbeşte de Coana Sofiţa:  - i,
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Sub-> prefectul: o luă Ja o parte cu mare taină şi-i 

„zise la ureche în-gura mare: "arde Iagul",ceea -ce 

provocă o îilaritate generală şi. făcu pe coana Sofi- 

ta să cărăbănească sub- prefectului o însemnată can- 
titate de. pumni. 

0, Ce „pe 24 

Vedeţi cîtă, stîngăcie: gi .aiciyce. ne la locullui 

e reologismul centitate. Si ar. mat fi de spicult a- 

“'simenea inegalităţi cum pe. de altă parte trebue să 

amintim că a utilisat moldoveni sme. Dânsul era an 

“Rîmni cul- -Sărat dar ca şi în Buzău şi în Rîmicul= 

Sărat afară de munteni sme vedem pătrunse unele mod 

- dovenisme. “în mai. multe rînduri :a tinut să se expzi- 

  

me. cu un vooabulăr moldovenesc, . si. aici se înttimege 

te cu: Caiegăee: care a întrebuințat deasemeni | mol- 

„doveni sme absolut. ne la docul lorscun dealtmințeri 

"a întrebuințat munteni sme de tot antipatice, ., 

: Dacă „prin urmare „Duiliu Zamfirescu. n'a putut să 

: ae sustragă deja unele preferinţe nejustificateu- 

 nele: cu totul: conâamnabile , în totul însăyreese din 

scurta. analisă. pe care i-am: putut- o consacra firea 

Ba lui vine „călăuzită în general,de artist.D.Zantirea-  
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cu s'a. arătat un maestra: mânui tor al dialogului, | 

vă aduceţi amiate câna ne= am ocupat, de evoluţia 

limbei pe la 1840 - 50, relovam ca un câgtig în ce 

„ Priveşte prosa noastră abilitatea cu care 8 'a, ajuns 

să se conducă dialogul întzto povestire: > 

si tocmai spuneam că la. CeNegruzzi de exemplu 
- „ta ve , 
wo Iei Stă 

| progresul: prosei noastre îl constatăm ge în sensul 

 acestaypentzu că întradevăr dânsul ştie să potri-. 

vească foarte bine “voxbele personajelor guse în sce- 

nă şi nu, e vorba numa :de monologsdar: de. dialog. 

| Dialogul dacă ar. fi să fie urmărit, din munct de . 

vedere al ispectelor lu15şi-mai .- ales. ocîna. trebue” să 

4 inem sară de consideraţii 1iterare,az da:10c la un 

“capitol interesant. "în toate 1imbile,ătalogul:. mai 

 simplu,primitiv,a fost un schimb 'de. interjecţii, Da- 

că: trecem mai departe atunci: dialogul. îşi 1mpune ex- 

 “4genţele lui. Cînd e vorba'de o împărtăşi de mat: bo- 
" gată sufleteşte âe sentimente sau de. gînduri, vine 

| reutatea de exprimâre: în dialog 

"Ohiar în Vieaţa zilnică, sa. vede âe multe QIri ce
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) 

” e euzletul cuiva; după cun zi postează cineva, se ve= 

ae dacă, e cult, dacă are enumi ţe calităţi, ori  scă- 

- deri. si; ăe fapt educaţia vorbirei se face mult, în 
conâiţ iile de fiecare zi, prin acest ni jloo: de. mul 

te ori inconştient al, dialogului, | | 

In orice cas, din Giocnirile de vozbire,care în 

acelaşi timp sînt ciocniri sufleteşti se ajunge să 

so fixeze aspectul oxprimărei întrto epocă într! o 

eneraţie şt continuat chiar mai. tirziu, 

„Dacă ar zi să arărin cîte va dialoguri ca de ex- 

ompluisasatogui dintre unchi şi. nepot al lui . Petru 

- Maior,e un dialog dtîngaci „Aidactic,pedant; chiar. 

tema pe care a voi sto trateze Petru Watoz, a cît 

se. poate âs: simplist tr atată, a Ă 

La Duiliu Zerat i resou dtalogul e “mai sinuos; la | 

- Delavrancea e mai ebrupismat nervos. | La Dutitu Zam= 

“2izeacu e mai sinuos și uneozt chiar an evidenţiat 

nota lirică, e cu toate că acensta „nu lipseşte nici. la 

“Delavrancea; Insă în orice Da8; „fie datorită unuia, 

pie. datorită Atu tayintze 1680 - - 1900, poatbiităţ pe 
“ o 7 - a . îi 
Ti LAN . - - . : 
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de exprimare la noi în dialog,se vede că au. fost 

mult perfecţionate, Ra | | 

Duiliu Zarf ire scu deşi a lipsit mult din vază, 

nu a uitat subtil tăi 41 + imbei. noastre, pentru că. 

în Licaţa dela șară, pune personaje simple, să vor- 

bească şi reuge şte, întratuinţează expresii "popu- 
, 

lare ŞI nu denaturează cess ce e propiiu graiului . 

nostru. . _ Vladu e J ii . a 

„Prin urare rocănoscind această calitate: dat 

Duiliu Zanfirencu și trecînd. la sat serittor,la: m 

Vlahuţă» acesta „a. pe rea în nare paste în antitesă 
e p. 

  

cu auto rul Iieţei 12 A ară | 

- Dacă aspooteze relativ variate aie operei ui, 

ntau toat: încă Bal, bine precisate, totuşi. în: legătu- 

ră cu cea. ce ne: iaterecoază, crea că putea! singe 

ia unele caracterisări care să nu „Z1e prea uaiiată:. 

role. .. a Dies p . 

„Vianuţă e departe, de. & apărea. cu oxubezânţa: pe, 

. 

care am. găatt- o la Data Zantirescu: cânt: tinar 

„nente opuse.
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= Ca poet pâd. umbreşte Eminescu gi au atât mai 

mat îl umbreg tecu cât prez a căutat să, ncazgă se 

urmele lui. Inspira ta lui Vlahuţă e noi pain spon- 

tană, gi uneori ejungină spre diaaotian. | | 

 Zoesit1e lui care au ajuns să fie arhibanal1sa- 

tesca Din prog, Liniște „porni wubi to şi alte vre-o 

două „care i-au fixat zeputaj tascână a să le aupu- 
p 

nem mei de aproape controlului oriticprecunosoînă 

le incontestabil o adâncime sufleteascăunele în 

deninărt- în ce priveşte torma, rănîn totuşi departe 

de sensibilitatea noastră pentru că au corespuns 

mat mat,s sub egida eminesciantsmului, „încăinărei dta- 

tre. 1880 - 900, de a „găsi în poeato,reflexele unor, 

meditații « susleteşti, a unei vistuni filosofice, 

La âinsul însă filosofia e prea redusă, prea 

simplistă de multe ori „faţă de ceea, ce era £i1ozo- 

fia lut: Eminescu i odată ce: singur sta , aşezat a- 

lături de Eminescu, „diminuarea: ai venit forţamente, 

si apoi Eminescu chiar: atunci cîna vrea. să. morali - 

oeze în satire mozalisarea aceasta pare. mai di scre- 
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tă,sau' prin faptul că uneori e violentă violenţa a- . 

ceasta o acceptăm întrucâtva ca isbucnirea unui au2 

filet. 

La Vlahuţă însă morali sarea e dulceagăs voi tăsin- 

sinuantă şi după ce ai terminat poeziile în care cu. 

deogebire se vede exprimată ideea filosofică şi mo- 

zalisatoare,râmi1 cu oarecare zegret că prea | mult 

: căutat să zelteteze. intenţiile lui do > poeste zi 

1osozică. | | N 

Ca Liri en exuberant, spunean că în privinţa a-: 

ceasta e absolut în oposiţie cu Duiliu Zantizedcu. 

Ar e doar să relevăm o pocaiesun sonetacake “e are 

“aerul că e şi concentrat, Tema e. arhicuhoscută ,t6- 
» 

venirea prinăverezna 

A revenit . rumoasa primăvară ; 
* Copacii parcă!'s ninşi de-atîta. floare;.. Dorin copilăreşti,renăscătoare, 

;- Rao: inimile. noastre. să. ţresară. e... 

„Iubire. e. în razele de soare, ...: 
Şi farmec în a: codrului fanfară, 

SI visuri: duloi: în liniştea de, sară. .. 
n cer a pe pănînt€ sărbătoare, .
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Ascult ppriveso, res spi.r cu lăcomie; 

„Căci toată trumuseia asta. mi pare 

Că nici 0-- -dată maro ă mai fie : 

i - 8 fericit, ctem fost o clipă!n stare : 

3 simt,în mares lumii armonte 

A gînâurilor! mele întrupare, 
cp. 

AL, Vlahuţă Poezii. 

BAe Socec, 1904;p+ 215 

Ca vita Vianuţă a fost foarte bine călăuzit ici 

şi colo. “cu accente deplasate șdar oricum, avea visiu= 

nea mstcală avea simţul acpstic; chiar de multe cei 

a întrecut în această privinţă pe. Eminescu, . 

| Si. „vedeţi că. această poestie ure ceva evocativ 

şi e vine extertorisată exaltarea lui în faţa revo- 

| nireL. primăverei, | Totuşi veden că e o tintditata în | 

ohiar. această exuberenţă şi dacă am lua vers cu vers; | 

am vedea că nu e tocmai forioit inspirat, în alege- 

rea cuvintelor, „Aşa aa exemplu: Wacorâuri: de fenfa- 

pă" e ceva-âe.10 mei» iar nu pentru 8 reda reamătul 

codrului, La srizpite ră gândurilor mele întiupaze?, 

întruparea: e otet: deplasat, - 

1recînă 10 prosa lui Vlonuţă;ar zi de relavat ce 

1  
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ne-a dat în schiţe şi nuvelele 1ui,În romanul Dan dn 

să de fapt, de Duiliu Zentiroscu zămîne în ULĂ a stt- 

lul prea siropos,stări sufleteşi: ozi. lăsate “uneori 

într! un vag care nu e în avantajul lor de. exprimare - 

literară, ori alte: sri prea, pedant prosontate 

| Cîna, a apărut Densczitica literară a rămas. * car 

puţin entusiastă faţă de -ceea ce 8 fost afirmarea lui 
Duiliu Zamfirescu, | _ | 

In genul descrieri 10z,vinuţă ne dă Bonânia__pi- 

| tozena scă şi aici veden şi mai mult ceea ce am . con- 

statat la Duiliu. Zami (re scuyadi că mărunți guri peste | 

mărunți guri şi pe urnă impunerea cu „orice preţ de & 

scrie una după alţa: trase cu intenţie de pitoreno,de 

pastel, | E parcă: conştient uneori Vlahuţă ae ingrati- 

tudinea genului pe care l-a urmărit dela început pî- 
nă la sfîrgit, în peste două sute ae pagini în Bonâ= 

nia_pâto orească şi atunci se vede că, a basculat între 

două procedee: întîi procedeul sobru pe. care l-am vă- 

zut la Delavrancea şi în parte gi la Dutu Zamfi.rea- 
  

Oe Densusianu, 22. -. | 

zvoluţia enitiică a 1imbei. zonias- Faso, e
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cușdar pe de altă parte şi celălalţ; de descriere 

prea amănunţită, i 

gt Ga un exemplu tipic să ne. oprim mai ales la 

9 descriere de -pe Valea Jiuluis. 

„e soarele-amiazi. Coârii aburesc,ca după ploae, | 

Nesfîrgite se desfăşură în zare înaltă încovoerile | 

mant 410%;cu coamele în lumină;cu brîe de umbră pe 

la Ăncheeturi, Inaintea noastră,dunga vînătă a dru- 

maluișuşor trăginat în suiş se încolăceşte pe gru- 

- maşii măreţelor stânci, spărgînd desigurile de fagi, 

- gi merge una cu Jiul,nedespărţit ca şi cum ar vrea 

să-i arate,că mintea şi stăruința şi braţele  ome- 

“neşti sînt tot aşa de puternice şi fe străbătătoa- 

re ca şi undele lui nebiruite, Hioi nu ştii unde să, 

+a mai uiţi, Din toate părţile te cheană privelişti, 

“oare de care mai fantastice, Ar fi de-ajuns frumse- 

1le gi minunătiile acestei văi,să le poţi dişterne 

în larg,peste întreg cuprinsul unei văz: pentru ca 

să faci din ea una din cele mai mînâre şi mai ferme- 

cătoare "podoabe ale' pămîntului, 

România pitorească ed. Alcalay,pe91 

vedeţi,la afîrgit,afară de cele două ,treţ momen 

ţe descriptive sobre, restul e diluare, Aici e Vlahu- 

ţă descriitoraşa cum e fixat, în impresia noastră; . 

însă nu cu însuşiri deosebite înălţindu-se mult de- 

asunz2 0el07 pe care -le întîlnim la alţii din epoca 
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luişehiar puţin mai înainte. Dînsul era într'adevăr, 

bine călăuzit cînd îşi îngira rasele, însă avea anu- 
N 

mite ticuri,nu.msi vorheşc „de noldovenisne ca ZUgTu- 

îns 

ma, pe care îl întrebuinţează şi- Dl Sa adoveanu, „Lite- 

rar şi normal e Zugrumae Poate șă fia expresiv acest 

 zueruma„daz în pzonuaţaea şi scrierea Mterară. nu 

are ce căuta. 

  

să nu pierdem. însă di venere,că o o pengtiinţă de | 

artist a avuţ şi. Viahuy ă şi âe milte ori a şinut: să 

şi exprime părerile despre artă , cu mai mite tnsie- 

- tenţe chiar decât Duiliu Zamfirescu, Astfel în Culte 

| gerea pe care & publicat-o e an fel de! contesiune N 

literară intitulată: Cosa se scie, 9 nuvelă: 

Nu insista mult în descrieri, Gîndeşţe-te mult, 
gi scrie puț inca să mă gîndesc şi eu mult cînd te- 
Oi Citi... Păzeşte-te de figuri şi de epitete cari. 
nu spun nimic. | 

AL Vlahuţă 
In vâztodze ea. 3ocecs1901p+ 215,224 

7 

subsczien şi astăzi le „ce apune: vuahuţă, însă an 

aut că singur în Ron înie _păsozuasdă gi chiar în
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ruvele şi roman, 51a/abătut uneori dela aceste "precep- 

te literare. 
. Pi f.. . Pa A Ă A Ș . 

Intro confârenţă "Onestitatea în artă" spune: 

Această putere de limpezire şi de concentrare a 

unei emoţiuni sincere,yi adunarea tuturor razelor ta- 

le e. energie intelectuală în acest punct de foc'al 

sufletului tău,iată ce constitue tăria şi onestita- 

tea unei opere de artă;. căci numai subt imperiul a- 

cestei puteri vei găsi cuvîntul fericit, forma exac- 

_%ăstoigătul de descărcare,în care să se -toarne de 

sine ocălăurașemoţiunea de care întreaga ta fiinţă vi- 

i ' wrează, as o i 

e Ale Vlahuţă, 

pile rupte, e, II1,Cartea romîneascăp75 

Ştiţi că atunei era o polemică aprinsă pentru 

cele două concepţii: “artă pentru artă! şi Hartă cu 

„vendinţăi, La Adevărul literar,acum patruzeci cinci- - 

„zeci de ant. se spunea categoric că arta .care urmă reş- 

„te numai frumosul,z o astă, ratată, A'întervenit şi 

Vlahuţă în: această polemică,într!'un articol din  cu- 

 legerea. sa: lin su de luptă: 

| „x“ sDin moment ce.un artist îşi propune să tre- 

'eze-'o operă. frumoasă puceasta. înseamnă. că el are ..0 

Dar socialiştii nogtri—vorbim de cet mulţi--şi. 

de cei gălăgioşi—cer alt-fal de tendinţă arteiaBi 
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sus in că poetul, trebue să cînţe viezasuftetul 0-— 
menesc , femeea,natuza, numai şi numai cin punctul. 
de vedere "social democratic", “Partidul ere un pro-— 
gram bine deiterminat,şi artistul care nu se vine de 
tipicul acestui progr am este. una tis, burghez şi 

- deci'e repudiat, că 
Ale Vlahuţă. S 

Un an de luptă,ea.„Carol ! Muller,1895,p., 104 

“Iarăşi sîntem de acora cu Vlahuţă, E surprinză- 

toare: discuţia aceasta care datează de vre-o gai- 

eci,gaptezeci de 'ani, Şi Vlahuţă avea, deplină drep- 

tate cînd spunea că invenţia Promosului & ta orice, 

„creator, Deci tendinţa întrt o operă ce artă există, 

însă în cadrul ei estetic cj dincolo. de cadrul estetio 

moralisare setoe snu. Dar cun Spun Vlahuţă nai tira 

ziu şi nai ales după aoţtunea. ăeia Semănătorul ,a a 

„lunecat mereu pe panta morali sărei, | | 

Acesta e > Vlahuţă în cîteva impresii şi inâna 

samă de sufletul lui conştient de artist cu anumite 

însuşiri, momentul parcă nu 1-a favortsat: între 1880- 

1900. s'a ăstt într! o contingenţă li terază— afară 

de: cea eninesctană-=6 contingeniă Li herară care I- -a
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A 

1ăsat în umbră şi în prosă şî. în poesisppentru că 

de fapt,proga lui de un fe. ea, altulsîşi găsegţe 

echivalent le scriitorii care au trăi:, aproape de 

el,sau în acelaşi timpe | | Ă 

 



30__V,1932. 

Duză Vlahuţă, sântem. duşi tot spre poesie şi enu- 

me spre opera lui Coşbuc, Figura lui e fixată - sub 4 îm 

presia caracterisărei pe care a dat 0 Gherea,atunoi 
— 

când î-a spus npootul ţărăntmein Aceste caraoteri- 
  

sări,în generăl sa desaventajul să dea numai o par- 

te de impresii şi unvozi să falsifice chtaz mult im- 

presta, Dacă, recunoaştem intr? adevăr pe Gogbue ca PO 

et al țărănime „trebue să adăugă-a imediat: al unsi & 

numi te jărănint şi anume al aceleia Gin părţile Năsă- 

udului care cu reulităy i1e,dinaânte de război sexpli- 

că în mare parte inspiraţia lui Coşbuc, Năsăudul a a- 

vut o aituaţie întrucâtva. privilegiată în Ardeal prin 

Zoptul că ţăranii înstărsţ iuni chiar bine înstărtii, 

au trăit în oarecare belşug, lăsînd'le o parte ce a 

fost al. asuprirei maghiare, vieaţa de fiecare zi a fost
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totăecune 13 dist i departe âe grijile altor tărani, 

In a cest, mediu de buniibtaze se. exsibexanţă şi-a 

trăit Goşbue copilăria; a avut posibilitatea să par- 

“ticipe la ceea ce era vieaja acestor ţărani; să-i în- 

cuşiancă sentimentele 1or şi apoi să le redea în po- 

oaiile bate, Nota aceasta de „vfotoşte, de exuberanţă 

ducea dela sine la: nota de seninătate, ceea ce i s'a 

xecuinoscut lui Cogbucsăelă început: | 

îi 7rebue distinsă însă, seninătatea dai Coşbuc de 

aceea pe oare o întâlriim în inspiraţia lu î Aecsan- 

arte Senină tatea lui Alecsandri e. contemplatiră;: a-. 

ceea a au Cogbuc, e de o largă. împărtăşire. partici- 

pantă,o! seninătate aotivăspentzu că în toată poeai- 

a: lui îa vedem mai: aproape nu Ja depărtarea care, re= 

tc ain inspiraţia. lui Aleosanări. 

- „Moi: să nu pierden din vedere că „die fapt, Coşbuc 

& tost, un “temperament epic. Am putea spune că e.- “al 

doilea poet după Bolintineanu sa care. acest tempera- 

ment e: bine reliefat, Mecsanări „am văzut că, în a 

ceastă- privinţă rămâne. în armă, ş cu toate, însuşirile  
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lui de xedare; de abilităţi de exprimare acţ tunea e- 

pică nu a fost niciodată în aptitudinile sale. . 

| „Dar. cînd, zici inspiraţie epică recunoşti gi vi- 

aoare; într! adevăr,această calitate apare. în plină 

„evidenţă în inspiraţia dlui Voşbuc şi chiar „atunei 

câna âînsul e dus spre Airiemy14F1omul nu e. atit “con- 

terniplativ cît! de foarte Vie participare. la ceea ce 

„e vieaţă altora; deci o nuanţă de inspiraţie. epică . 

apare şt, în poesiile: sale lirice, | | 

Ze de: altă parte, ritmul are întipărttura act iu- 

„met e energice;proprte ins spiraiei epice şi. e „Surprin- 

„zătoz într!o. „privinţă, cum Coşbuc faţă de alţi seri- 

itori azăeleni a arătat remarcabile însuşiri în ca -. 

priveşte armonia versurilor, Chiar, la. pozţii care au 

venit după dânsul, din Ardeal, nu găsim cel simi, msi 

cal. extraordinar pe care. l-a arătat Coşbuc, gi în par- 

e se. explică. eta fastul că a ştiut să _derive âin 

„emca populară, | | 

| . Dacă urmă riia. în general. caderiţele la care, 8! a 0- 

prit Coşbuc azarii poate de unele poesii din cele mai
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puţin semnificativeyveden într'adevăr,ceva care ne - 

aduce aminte de ritmul Popular, Uneori e ceva dig- 

parat: mai mult sufletul popular ranspiră în vero. 

ourile sale;forma mai pulin, 

Alături de această evicantă caracteristică a în- 

spiraţiei -sale,nu tretue să uităm ceea ce ne aduce: 

aminte. de ce constatari cînă ne-am ocupat de Eminescu 

şi Creangă: aînsul e din aceia cara nu au fedura; la 

regtonaltsarea stia 1ebiroi pentru ca prin aceasta să 

creadă că-şi asigură rai bine originalitatea. Fiind 

aia acest. co14 al Ardea calului punde ze vorbeşte o 14m- 
a Ă ) 

bă romînească ! destul de . degasbită de. cea din pânţi- 

e: de sud- ale arăealului în orice cas cu foarte pzo-, 

“nunţate: caracteristici ătatoateze,Cogbue dela. înce- | 

2 

„ȘI atunei avem acenstă înengire cu totul excep- 

put chiar, a evitat ceea, ce e "prea provinciale 

„tonală în literature. noastrăyde post sub înrîurirea 
  

mediului dela ţară însă fără să fie, stă pân. Lt dea 
Pe Duarte 

nia jărăni Lsăxei expresiilor Găsim csteva cuvinte ş 

nu toate din părţile săstusului; unele pe care le-a  
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auzit sau 1e- -a Găsit în culegerile dialectale de 

folklor, 

Consideraţ iunea pe care o face e aceea pe care. 

„O spuneam cînd. ne-am ocupat de Eminescu şi Creangă: 

poate cineva să ia părţi din mediul dela ţară gi să-l | 

transpună în Literatură, fără ca să recurgă 1a ceea 

ce atîtora 1i s'a părăt. 9 impunere literară, să ia 

cu nemiluita din dtoţ sonazuz zegijlonalsca, « să pună în 

scrierile lor, A | 

Ar fi de urmărit mai multe poesii, dealtminteri 

arhi cunoscute, de Coşbuc, însă mă voi nărgini la vre-o 

douâstrei şi în primal vâna la aceea care şi-a fix 

at clasicitatea în literatura noastră: Nun nta Zamfi- 

res, Nu e nfci în această poesie ceva. care să ne im- 

presioneze acoăată, ca plasticitate, Foarte discret 

sîntem duşi spre ceea ce e atmosfera, ţărănească: 

Zar n mai 2pre- -amtezi, in gepărtări 
 Văzutu-st'a crescînă în zări 
Rădvan cu mire,cu nănaşi 
Cu socrii mari gi cu. nuntaşi; 
Și nouăzeci. de feciorazi 

Veneeu călărie... 

G+ 0ogpuo „Balade şi 1ăi1epea. Socec,1902,p+19
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| ” - y EN SA Bi , 

_De ce am citat această strotă carățâre ca îin- 
a 

spiraţte, ceva extraorâi mar gi e mai a03.t o înregis- 

tzere de impresii ? 12 an oprit ia eaşca să eviden- 

țioz ce înseamnă teotul literare Vedeţi un îminu= 

| tiv: seosoragăscât de bine e la 10cvă lui 8 atunci 

pricepem şi mai mult cât âe nenorocit 2 ab zoet atî- 

a 

| tea versuri începină dela văcăreş ii pînă 1a > Aecean- 
% 

azi când dânşii au pus atâtea ncolszi zme cu totulne 

“e 

la ocul 10%, 

„Pentru un alt cuvînt bine încadrat cu simj „ar- 
- 

Listie zenaroabi1., să ne oprim la o altă strofă tot 

dia Junte_Zenfizei.: 

Tar la ospăţi Un rîu de vin: 

Mai un hotar tot a fost plin 

De mese,şi tot oaspeţi rari 

mot 'orai şi tot crăcse mari 

AMăturea, cu ghinărari 

o „De neam sireîne: E 

"Oe Ce pa 21 

„SE, Să pus. alteineva n gninărarir în 1 poeste» ar 

j. 

Li dat o ; prătrtuarie; ceva incontestabil depazte de 

Asteraturăe: Veacţi, ce înseamnă a valorifica cuvin- 
ia 

o  
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“tele, gtiina unde să le încaărezi şi pe uznă să ai 

absolut simţul sobrietăţei, 

| Să vedem însă i la Coşbuc unele părţi de insu- 

fictenţă, de care nisi aînsul nu a foat scutit „şi 

pentru că de multe. ozi trebue să ne oprim la. ceea 

ce e umbrire în stilisare,pe care nu a. putut-o evi- 

ia ni câ Coşbuc, să ne întoarcem la prima strofă din 

Xun ta, Zamfixe: : "E lung pământul, ba e lati e 0. in.) 

sist tență care jliterariceşte. vozbind, poate să ne îim-- 

primera can neplăcut, însă e ceva in toăpl de a 

Be ax rina aa tăranului; „câna 1 se pare. că nu. a a- 

păsat destul pe un cuvînt sau gestsţăranul revine 

gi oăaugă cava,care ne face impresia că e un pleo- 

nam zeve alci,din exprimarea celor simpli,la care 

î, ZOcurs Şi Coşbuc 

Dar ca Săgeată: de bogat... RI 
Nici astăzi Gomn pe. lume nu-i 
Şi- avea 0: fată, fata. lui—. 
40oană intrun altar sto. pui 

da închinate, 

Oe ge + De 16
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De multe ori armonia versurilor, a făcut pe 

mulţi să nu-şi dea samă ce ceea ce,în veraurișe an- 

ti-estetic, Remareaţi în versul al patruleazigi-a- 

vea o fetăfata, uit e ceva absolut de prisos. A fă- 

cut aceasta pentru că îi trebuia 9 rimă la "pe lu- 

_me nu- În. şi atunoi 2 pus 1gi- -avea o fatâă,fata lui”. 

Aa putea aminti. şi alte întunecări în aceeaşi 

 poeste» însă să trecem la o altă serie âe observaţii 

În legătură cu felul de stilisare al său, Dacă in= 

contestabil: cogbue a avut naxele dar de a nu exage- 

ra ţărăriisarea literaturei şi a înţeles mai bine 

decât | Mecsenări„sufletua ţăranului, totuşi nici dân- 

“sur: nu & prins în toate împrejurările ceea ce e fun- 

“damental caracteristic sufletului celor simpli şi a- 

tei rămîne în urma mat Creangă. 

stiţi, în Moartea 1u4 ulger cum a înfăţişată o 

întreagă filosofie care se aprople ae aceea a ţăra- 

nului, Constatăra o atscorăanţă însă! între ceea ce e 

partea surbțeaacă şi exprimarea,pentru că la sfirsit, 

vă aduceţi aminte, când începe să vorbească un bătrîn     
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tetnic,sînt un şir întreg de strofe discursive cu 

o filosofie prea atluată;cu ceva care ne lasă  de- 

parte de ceea ce putea şi de data aceasta să „păs- 

" treze cu caracterul autenticităţeL,Coşbuoe 

"si-oxi cît de arărîţi să fim: 
Nu-i bine să ne deslipin 
De cel ce vieţile le-a dati!- 

"O fi vieaţa chin răbdate 
Dar ura  gtiui ea ni s!a dat 

ca sto trăim 

| O.c. pie 

Afară de minunata armonie a versurilorșe: ceva 

care ne duce spre filosofia, simplă a ţăranulus, dar 

dacă ne referim 1a cele ce urmează, nu ne mai găsim 

de fapt în mediul țărănesc, ci într! unul! artificiar! 

leat, | | 

să trecem la “găntacun tusului. şi această poe- 

sie păcătuogte prin prea multă prozizi tate, încă o 

„parte din sufletul feminin dela: varăse bine prins. 

„Ca exprimare însă şi de. data aceasta vedem ceva ca- 

„re e. în atacozdanţă cu. ceea ce a. ştiut bine să păs- 

teze altă dată Coşbuc,
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0 strofă se încheie astfel: 

Ah, toate  piâna şi 3 satul 
Se mi ră ș că eu pling! - | 

! O. Ce spe.26 

Iar mai departe: 

An, seara Numai, seara | 

Iieaimi, în largul meu; | 
E a O, Qe Pe. 27 

Nu Tora e că o o ţăzancă, şt „ca. să fim arepţi, 

e de regretat o că nici âînsul nu a lăsat la o parte 

unele” obsestuni aturare, ceea ce mai mult sau mai 

Pain se păntioază şi pînă astăzi în maniile poeţi- 

lor sau prosatoriloz noştri. | | 

- Vorbeam înainte de temperamentul său 1 epicsacela 

care prin încîurirea în acelaşi timp a ritmicei popi 

lare ş explică atitea âin poesiile sale Şi nu numai 

ca verspdar şi ca visiune şi în acest sens e carac- 

tersitică, poesia care încheie! volumul de Ra 1ade gi 

Ade Ioamna: 

Toamna târziu 
„In noaptea cu lună; 

- Cum 'vâjăte codrul” 
-Si geme şi sună? 
Din nordul cu neguri 
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Un vuet răsare 
Şi vine şi creşte 
Hai iute >mai: tare, ... 

. Oe Ce „p+220 

“Si mai departe: 

Și tremură codrul 
Cu inima ruptă 
De spaimă,se sbate, 
Cu vitul se luptă, 
Pocneşte şi sună 
Şi-şi urlă durerea, 
Căci vântul îl prinde 
S4-1 strînge de mijloc 
Topindu-i puterea! 

îi codrul se!'ndoaie;. 
i-1 birue vîntul 

Rîzînd î1 sugrumă 
Şi-i rupe vestmîntul 
Şi părul 1-1 smulge 
Şi!n văi .Îl aruncă, 

Oe Ce sDe22i, . 

“In chipul acesta , Coşbuc redă. impresiile pe care 

le-a simţit, în. faţa unui peisaj de toamnă zpeva, u- 

mtcsprin faptul că nu găaim melancolia -.toamnei. aşa 

cum. a. fost redată de atâţia şi atîțiayci o visiune . . 

viguroasă de poet,cu- predisposiţiuni epice. „Toamag 

pentru. ei, e lupta naturei cu. „faetorii care vin 5!'0 

biruiască: pentru o clipă şi atunci lupta aceasta a 

  

0„Densusianuș 
Evoluţia estetică. 2 Linoei LENE e pes6.13.
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naturei e redată cum vedeţi» epic. 

Aer încă odată dovada de ceea ce era în reali- 

tate predisposiţia lui fundamentală şi nota lui ca- 

raoteristică, 

Şi acum, pentru ca să fixez.şi la acest curs;tot 

ce a fost expunerea din anul acestayevoluţia esteti- 

că a limbei nS5tre dela Eminescu încoace mă voi măr- 

gini numai la vre-o două relevărie 

In primul rând ne-a „preocupat mai mult poesia 

şi exa, natural să ajungem. la această procedare,cît 

timp ne-a găsit în epoca eminesciană, Faţă de epo- 

ca anteriocarăam găsit în sensul poesiei, ceea-:ce 

fixează ascensiunea literaturei noastre în perioada 

dintre 1880 - 1900. Tot ce vine nai plinsca îmbogă- i 

jire a iteratuzei noastre; în această epocă se  da- 

toreşte Ancontestabil poesiei şi lui 2minesouînsyedal 

_Prosa—OdobescusDuiliu Zanf irescu—se înalţă şi. 

ea la ceea, ce fusese realisat mai înainte, însă iară- 

„şi constatarea că înaintările în acest gen de 1ite- N 

ratură ; rămân întotdeauna mai în urmă faţă de ceeace: 
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se rcaliseaz. ri peşte, și problena se pune sub do- 
uă aspecte, cu soate că ne ocupăm mai mul de partea 

formală, partea estetică, însă nu putem 15018 nî.cioda- 

„tă stilul de ceea ce e fondul sufi etesc, 

Dacă dela 1840 găsim Şi sufleteşte o evoluţie re- 
marcabilă care se reflectează bine în poesie "şi în. 
“prosăstotuşi făcînă comparaţie între cele două ge- 

„nuri literare,şi în această, privinţă superioritatea 
revine poestei, Cine ca; prosator;ne-a dat bogăţia su- 

fletească pe care o găsim în inspiraţia lui Eminescu? 
Şi să nu uităm că după 1880, âupă ce se afirmă gi la 

noi realismul „literatura noastră urmează o pantă ca- 

re se ramarcă nu tocmai: cî4 ar trebui, Realismul, nu 

că aş. contesta reali sările de care trebue să se; ţi 
nă samă în istoria literaturei, însă a avut. insufici-. 

enţa aceasta că prin obiectivitatea pe, care şi-a im 

pus- -0 de multe” ori— obiectivitate, însă relativă— nu 

Ne= -a adus un fond sufletesc de: lua cu: deosebire în 

cons nstderaţ te puternic, imprestonant, Cu alte cuvinte, 

nu! 'ne-a pus. în faţă ,nu eroi. pentru. că eroii sînt rari,
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dar nici existenţe care să se ridice mult, nu la 

culmi deosebite,dar mult deasupra comuanului» 

și atunci literatura în prosă de după 1880,pă- 

y 

câtueşte tocmai prin această insuficienţă sufleteas- 

că; ne dă o lume ori plată,ori resrinzătoareşîn ori-. 

ce cas, o lume care nu ne impresionează prin -sub- 

stQ3tul sufletesc aşa cum îl găsim în atâtea romane 

şi nuvele, 

Poesia nu poate să rămtnă la această formulă în- 

„asa pentru. că poetul singur intervine Clar atunci . 

când vrea să pază că inspiraţia lui “e impersdonală 

— cazul parnasieniloz, Poesia are avantajul că, Dăs- 

tează nota de exprimaze sufletească, superioară» Şi 

de aceea,multe: romane nu voz mai fi cititeschiar a 

celea care au trecut peste comun, însă dacă cineva 

„va voi întradevăr să trăească intens inspiraţia li 

terară şi să, fie în contact cu sufietele superioare -. 

se va adresa tot poestiei, 

O
 3 i. 

Di
vp

j 

u A 

zaaă noastră în legătură cu reali sărtle de “formă3: Ga» 

tunci înţelegem iarăşi ce reiese din expune- . 
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la Cârlova,Alecsanâri,la, 1880,avem în poesie reali- 

sări superioare cu care nu poate rivalisa prosa. 

Şi referindu-ne la, actualitate din nou şi în 

legătură cu ce. spunean în prima 1ecţ iune, că lumea 

de astăzi e foarte imprectonată de aproxima 14 ân- 

velegem de ce se preferă amestecul chinuit 'ae poe- 

ate şi proză, din. romanul ronanţ at; gen hibriajcu în. 

venii de poetis saze,plecînă dela realitate, Cred că 

acest Gen nu e justificat şi deci, conă amnat, Intâi 

de toate trebue să, “adaug că ronanul romanţat vine 

ca 0 discretă, timiaă reacţ iune împotriva romanelor 

realiste,care redau Vieaţa prea "terre ă terre" şi 

aiunci Şi-au zis unii să schimbe reţeta literară şi 

_atunei sta oprit ba da Lord Byronsba la Goethe, ba 

la alţii, pentru ca să le omanţeze biografia, Stau 

- întors la sufletele superioare care au existat în- 

ainte şi printrtun fel de: subterfugiu literar,au a 

4uns să discrediteze inâirect literatura de romane 

zealiste,să ne dea acest, gen absolut falscare. se 

“leagă : întrto parte de realismul care a dominat,dar:
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pe de altă parte intenţionează să superioriseze 1î- 

teratura,prin faptul că reînviează figurile însen- 

nate din cultura universală, 

Literatura aceasta „care vrea să se împună.e în- 
> 

.ferioară mai ales prin hibriditatea ei, pentru că 

vrea -să  aea şi prosă şi poesie, Trebue să recunoaş- 

tem că ascensiunea unei literaturi numai dela un gen 

bine hotărît,un gen autentica putut să vină şi "a- 

cesta, nu poate să fie decit; acela al inspiraţiei po= 

etice, 

ma e «e ae 
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