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11 XI 1929 

Dacă cineva s'ar pînăi .să întrebe pe filologi 

ce părere au asupra specialjtăței lor,ficoare âe- 

sigur ar da acelag răspuns: studiu) filologiei— 

care. a ajuns să se ramifige în funcţinai foarte va- 

“iate şi să se preocupe de probleme sare nici nu 

erau întrevăzute altădată—în uraa extensiunai pa 

care a luat-o,presintă o importanţă deosebită şi 

în special ramurile pe care unul sau altul Le stu- 

diază.Dar,oercetările de care se ocupă filologia; 

interesează chiar pe cei profani, care în genera au 

privit acest atudiu su „eînoredere,ca pasivitate, 

sau chiar Sa oarecare leat aia Bai ABBE 
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Intri o gazetă literară francășă a apărut a= 

cum cîteva luni un articol al eh Chevalier,. 

pe care l-a scris cu ocasia apariţie î cărţei din 

urmă a D-lui Meillet: "Esqui sse ae i stozze de 

la langue latine" căreia D-sa i-a tăcut prefaţă. 

Dl Chevalier face constatarea că,dacă nu ar fi fi- 

losofsstar gînât să fie filolog şi că filologia 

poate servi ca un mijloc pentru a ajunge la filo- 

sofie. Acestea constituesc o recunoaştere semnifi- 

“caţiră în sensul în care vorbeam adineauri,că în- 

tr'adevăr,nu mai planează astăzi,asupra acestei 

specialităţi ostraci sarea care a durat mult timp. 

De aitfel,pentru motive bine justificate uneori, 

pentru că abea de 60-70 ani s'a: accentuat un pro- 

gres.Filologia rămăsese prea mult stăpînită de un 

spirit înapoiat,de un doctrinarisn cu totul înve- 

chite 

Dacă sîntyîntr'adevăr,de acoră filologii asu- 

pra însemnătăţei cercetărilor de astăzi ,divergen- 

ţa vine când î1 întrebimycare sînt preferiniele



1D40 si 
fiecăruia din ei, 

Unul ar spune că se întoresează mal mult de 

studiul trecutului unei limbi sau al unui grup 

de limbi,altul şi-ar arăta predilecţia nentru 

studii comparatiste asupra unor grupuri da limbi; 

“tamul star interesa de ce este actualitatea dia- 

lectală,altul ar găsi că prestntă multă  impoz- 

taniă aspsctele estetice ale vorbirei, 

Şi atunci cum unii şi alţi: arată preferinţă 

pentru o anumită ramură a filologiei poate ză sus- 

vină fiecare în parte că numai ramura care 33 pa- 

sionează mai muit,presintă mai mare importanţă fi- 

10logică, Fiecare poate să spună că ramura care îi 

oreocupă pe dînsul nu are aceeaşi valoare cu a 

al tus, sau că nimic nu poate să ajungă în îrmpor- 

tan, tamura pe care o cuâtivă dînaul,Dealtmintesi 

acest spirit se vede transplrînd în publicațiile 

de =stăzi „cândh directivă filologică inovatoare vi- 

2 ne în conflict cu o altă qirectivă tot inovatoare, 

silinau-se o erarhie,snunindu-se că esta g dar stai:



mai interesanţă preocuparea uneia decît a celei- 

lslte,că este mai interesant şi mai actual să ss 

studieze cutare fapt ltnguistic,decît altul care - 

ar prevoupa pe alţi filologi.Totuşi,şi în filolo- 

gie ca în orice specialitate,trebue cineva să se 

enancipeze de orice întunecare a spiritului cri- 

tic,să îndepărteze prejudecățile preferințelor nu- 

“mai într?'un sens sau numai în altul,Nu se poate . 

apune că astăzi numai o directivă în filologie 

presintă înţeres deplin şi că de acum înainto,ar 

fi ea singură aceea care ar deschide unica pers 

pectivă de luat în considaraţiune, 

Sînt şi alte preocupări oare trebue ză meargă 

alături de acelea care sînt recunoscute de uzi î şi 

ds a1ţii.Dealtminteri,este o contrazioceze între fi- 

10l0gî.Pe de o parte recunosc că într'adevăr, fii:o- 

logia a făcut progrese remarcabile,că se află în- 

tz'0 continuă pmeltorare,lar pe de altă parte re- 

9UHO Be valoarea copitaiă numai pentru unele cerae- 

tări susţinând că dim ţotalul ptaocupărilor este
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ceva care trebue cu deosebire studiat, 

Trebue să ne intereseze de o potrivă atît 

trecutul unei limbi cît şi actuali tatea,aspeote- 

le ei variate cît şi raporturile dintre diferi- 

tele domenii linguistice,.Nu se poate spune că 

sînt unele chestiuni care ar putea să preocoupe 

pe filologi mai puţin. Fiecare chestiune îşi are 

valoarea şi importanţa ei.Si dacă un filolog nu 

poate să-şi apropie toate cercetările cu aceeași 

adincime şi lucrează după dispoziţiile sale mai 

mult într!'o direoţie,aceasta nu înseamnă că tra- 

„bue să vorbească cu despreţ ds ceea ce poate să 

preocupe pe un altul. 

Yom face cîteva observaţiuni în legătură toa- 

mai cu spiritul] în care trebue să se facă cerce- 

tările linguistice astăzi.In primul rînă este 

studierea trecutului, Rămîne mult de făcut în a- 

ceastă direcţiune.Pentru unele limbi s'a studiat 

foarte mult cesa ce este al trecutului, Insă,chiar 

faptul că au fost stabilite aceste ohestiuni,de-
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notă că ele sînt susceptibile de constatări au- 
plimentare şi cu aţî$ mai mult de interpretări 
nouă.La noi s!'a adunat mult material din trecu- 
tul limbei romîneşti „din secolul al XVII-lea şi 
XVIII-lesa,care aşteaptă să fie pus la punct.Dar 
în afară de documentele vechi ale limbei ,sînt u- 
nele aspeate. ale vorbirei vechi care pot să fie 
presentate după consideraţiuni nouă. Chiar seco- 
lul al XVI-lea este susceptibil de o interpreţa- 
re nouă. Fireşte, în asemenea interpretări nouă 
şi pe e asemenea cale nu putem pieca decît dacă 
em material sigur documentar cît mai bogat şi 
ct maj Drecis luat care să ns permiţă să ajun- - 
genu la Beneralisări cît mas acceptabile, Al îmi n- 
îi putem ajunge la generali sări cu totul fal- 
se. 

Heporturile între grupuri linguistice inde- 
pendcate a daţ naştera la o serie de Probleme ,ca- 
re l-au Preocupat în moaq special pe Trombetti, 
Studierea unui domeniu oa al limbilo» africane
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sau australiene,în ce priveşte epociie cele nai 

vechi deschid un cîmp de cercetări foarte intere- 

sante-şi în urma cercetărilor se ajunge la un ze- | 

sultat,la fixarea unor raporțuri care nu puteau 

ti deloc prevăzute.De aici se vade că pentru ge 

neraţiuni întregi de cercetători rămîn probleme, 

care trebue să fie resolvite,lucru ce nu se poa- 

te faca decît în decursul vremurilor. Dialectolo- 

gia astăzi este redusă prin fetişism la geografi- 

“a linguistică şi ma! ales la atlasul lingui atice 

După cercetările D-lui Gillitron a rămas în spi- 

ritul celor mai mulţi dialectologi impresia că 

numai atăasul linguietio poate să dea o icoană 

fidelă a vorbirei de astăzi şi că toate oelelal- 

e cercetări,făcuta mai înainte ori paralel, nu 

pot să rivaliseze cu ceea ce se consemnează în- 

trfun atias 1*nguistic.Astfel,cîţiva foarte con- 

vingi de această idetie,s!au hotărît să dea un aţ- 

ias care e în curs de pwlicatie pentru Limba ca- 

talană,alţel pentru iimba itediană si pentru Bl
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veţia romanică cu întinderi pe domeniul italian 

şi francez, Autorii sînt D-niit Jung şi Jaberg, 

Dar directiva aceasta prea exolusivi stă a dialec- 

tologiei ,pornină de la idega unui atias a făcut 

ca de vre-o douăzeci de ani studiile dialeotolo- 

gice cum se făceau înainte—nu totdeauna irepro- 

şabil,dar totuşi avînd valoarea lor—să fie 1ă. 

sate la o parte,pentru că se zicea âă totul cea 

fost mat însemnat a fost fixat într'o lucrare în- 

contestabilă, într!un monument care va rămâne , cur: 

este lucrarea D-lui Giliibron, sau poate fi fixat 

în lucrări similare în curs de apariţie,sau cara 

se pot da de acum înainte.Ar urma de aici sprin ur- 

mare o scădere a interesului pentru monografia âi- 

alectaiă cun s'a şi întîmplat şi cum este astăzi 

un curent În Franţa, 

„Noi însășsă nu avem fetişismul unut aţlas lin. 
guistic, Incontestabpil este o lucrare cît se poate 

de utilă,care poate întări intuiţia,poate să dea 

sugeptii,însă,să nu ne închipuim că dialectolozia



de atei înainte,va fi toată concentrată în lu 

crări e felul aceatagoă tot ce se mai poate stu- 

iia nu se poate face decit pe această oale şi că 

ceea ce nu se grupează în jurui unui atlas 1in= | 

guistic nu poate să aibă mare valoare, 

Un atlas linguistic are valoare relativă, El 

fixează într'un moment anumit circulaţia câvinte- 

dor.Atlasul lui Giliieron a fixat ceea ce ere 

1imba francesă a40un douăzeci de anteChiaz în cursul 

cercetărilor,care de obicei se întîrzie cu ani în- 

4regi „ceea ce s'a înxegietrat întrtun 100 se  m0- 

aifică,pentru că limba este întzto continuă însta- 

bilitate,Ssi atunci „dacă atlasul linguistic al dui 

Gidli»ron a fost actual aproape în totul acum _ao- 

văzec$ de ani,acun nu mai este,pentru că ceea ce 

a constatat giaiitron înainte,astăzi nu mai cores- 

punte xealităţei.Un anume cuvînt pe care 1-a înre- 

gistrat într'o Jocalitate anumită gi într'un timp 

munttsa dispărut ai chiar dacă m & dispărut, e , 

mai puţin viu în concurenţă poate cu altă „formă.
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sau chiar cu alte forme.Cu alte cuvinte, atlasul 

linguistic frances după douăzeci de ani este un 

document al trecutului cu unele părţi moarţe sat: 

cel putin de amurg.Nu ne mai dă imaginea exactă 

8 progresului limbei francese,a vorbire! franse- 

se din 1929, 

Cineva cu fetişismul atlasului linguistic a 

ze o perspectivă limitată şi nu ne aă informaţi - 

uni bune decit pentru un scurt timpeDacă Gililit- 

ron a reuşit să dea espectul limbei francesa de 

acum douăzeci de ani,acesta s'a schimbat foarte 

mult şi ar trebus nouă înregistrări ca să avem 

aspectul. fidel a] limbei de astăzi. Si atunci se 

impun lucrări nouă similare, 

Tot aşa pentru Italia D-nii Jabera şi Jung au 

făcut un atlas care a prins anumite puncte ale as- 

pectului lingvistic din Elveţia romanică şi  Ita- 

lia,El ar representa punctul uitîn a operaţiei ul=. 

timului atlas în aceaţ sens. Dar această vorbire 
Aa: “w Ă 
1$s urmează drumu] ei şi -cine va Cconsenna aspecta=
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le novă 2 

Prin urnare,alături de âiglectologia-concen- 

trată într'un atlas trebue ai fie i altăceva ca 

perspectivă e utuaâiu dialectologice de ecua în- 

ainte.Această perspectivă o văd foarte simplu gi 

foarte natural, în redarea monografiilor dialecta- 

le a cît mai multor regiuni cu înregistrări cît | 

mai bogate,cu particulari tăţi de texte alături de 

ce este aportul fonetioci experimentale» 

Stau făcut înregiatrări ale particularităţi - 

lor vorbirei cu ajutorul aparatelor fonetice şi 

sta ajuns să se facă adevărate arhive ale vorbi = 

rei cu ajutorul înregistrărilor pe discuri luate 

într1o regiune sau alta.Aceste înregistrări per- 

mit să putem cunoaşte mai directemai, şiu şi mad 

fidsl aspectul unei vurbiri,de unde decurge pen- | 

tm fonetica experimentală o importanţă decasbi- 

tă în aialectologie, 

Aceasta prân lrmare,mi se pare că este pera- 

“pectiva de viitor a aialectologiecare nu poste
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fi redusă. numai 2a un atias linguistic, 

Pămîne cea din urmă categorie de studii 1în- 

guistice şi tocmai aceea care ne apropie de  su- 

biectal iecţiunilor din anul acesta,anume evolu- 

sia estetică a unei iimbi.De fapt nu este o ncu- 

tate abaolută.,De partesesteti că s'au ocupat şi 

filologi de altădată,care erau mai mult grama- 

tici.B1 căutau cu experienţa lor filologică re- 

dusă cît era pe vremuri,să studieze şi estetica. 

limbei ocupându-se pe lîngă directiva gramatica- 

lă de unele îndrumări de natură estetică şi sti- 

listică Evident,ere mai muli o preocupare pedan- 

tă de doctrină limitată,fără perepective aşa cum 

trebue să le înţelegen astăzi, 

Intr'adevăr,dacă este vorba de estetică ală- 
turi de linguistică,ea trebue să fle ca o urmare 

naturală & concepţiei care domină astăzi în stu- 

diile Mingui stice,pornină de la fapțui elementar 

că vorbirea este „exprimarea sufletului „aproape în- 

tegrală, .
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Yu putem spune că sufletul se exprimă în în- 

+xvegime prin vorbire,Rămîne întotdeauna ceva al 

inefabilului s însă chiar ceea ce este inefa- 

bii nu rămîne cu totul necunoscut inedit „neexpri- 

nat prin scris sau prin vorbire. Gestul este care 

colorează oeea ce se exprimă direct şi vorbele 

sau frasele culva cînd sînt exprimate ştănuin par- 

că uneori că au ceva în pinaydecît simpla, vorbă 

care represintă partea mai intimă a sufletului. 

Sinaturile cele mai adânci sufleteşti mu se ex- 

primă toate tot atît de evidenteEle au 0 anumită 

nuanţare trebue spuse întriun anumit fel pentru 

ca să ne fie presentate cu aeplină evidenţă e Prin 

urmare . inefabilul esteoâatăsnu este absolute 

numai relative aproximativ şi prin intuiţie îl 

putem înţelege. Nu putem înţelege exprimare mai 

anplă a sufletului omenesc decât vorbirea. Be paul 

ţe ori însă ceea ca este mai intim legat de su 

fletui nostru,cees â€ este , superioritatea fiinţei 

omenaşti „este lăsat. de multe ori.1a.0 parteș în
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desinteresare şi astăzi cu tot progresul lingui s- 

ticeste parcă 9 fatalitaţe că ceea ce este prea 

curent prea cunoscut ză nu preocupe pe cercetători, 

Vozbi rea înţeleasă ca o exprimare a sufletului. 
ne arată şi o altă latură a ei.Sufletul trăegte în- 
tr?o continuă aspirație, Această parte superioară a 

“lui nu se poate exprima gi nu se exprimă decît prin 
vorbire, Si atunci șcuvîntul mu este numai un ms jloe 
elementar ,utiL,prosaic al împă rtăgirei gândurilor, 
nu est:: legat numai de laturile cele mat simple a- 
le vieţei,ti,în acelaş timp,este şi aspirație. Prin 
cuvînt se redau asipiraţiunile,avîntul sufletului 
nostru, Aceasta ne arată imediatce înseamnă a stu- 
ia vorbirea şi âin punct de vedere estetic. Nu e 
decît recunoaşterea unui fapt elementar,că filolc- 
gia nu poate să rămînă streină ae vorbirea ca ex- 
presiae a laturei celei mai tuperioare a sufletului, 

Iată prin urmare, cum se degajează interesul pen- 
tru cercetţările 1 inguistice făcute din punct de ve- 
dere estetic. Importanţa estetică esţe de multe ori
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evidentă ohiar oînâ nu an preaupune-o Faptul ex- 

primărei artistice 31 regă sia chiar atunci când N 

ni star părea că nu a avus Bici un roi, Pentru ca _ 

să ajungem la această recuboagtere trebue să mo- 

aificăm mult interpretarea care se dă e multe 

ori şi faptelor de istorie gi acelor de istoria 

literaturei,De exempius: Renaşterea. Această peri- 

osdă a fost sgiudiatăycun se gtie,de către mulţi 

gi din multe puncte de vedere. Totuşi „pentru noi 

este un aspect al ei care mi se pare că este e- 

vident şi totuşi,nu a foat pus în lumină cum ar 

pi trebuit.Renaşterea e fest erudiţie.A fost pre- 

ocuparea de înnobilarea vieţei,de civiltsare,a 

fost preocuparea de exprimare în vorbire,în seris, 

în forme mai ajese.Dacă Renasterea a avut urmări 

palpabile gi aatăzi aceasta se datoreşte printre 

altele şi faptului că ea a urmărit un ideal este- 

ţic în legătură cu limba, Toţi âceia care în scris 

gi modeleze stilul după tiparele cla- 
au căutat să- 

re utilisau ceea ce 14 se părea 

    

  

gice,caze în vorbi 

9„Denzuzianu. 
Evoluţia este
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că în contact cu cultura vieţei este 0 exprimare . 
superio&ră, toţi aceia,de fapt, erau însufleţiţi de 

9 aspirație generală, aspirație de realisare a 
frumosului în totul. Dacă Renaşterea ar fi fost nu- 
mai erudiție nu putea să aibă aceleaşi urmări, B- 
rudiția s'a întîmplat să fie urmată, de preocupaţi- 
uni artistice care să dea naştere uneori la monu-= 

„Nnumente superioare ae exprimare, | 
Ca să vedeţi mai complet şi mai bine ceea ce 

a fost pentru apus Renaşterea,să facea o apropie- 
re cu ceea ce sia întîmplat la noi, 

iven şi noi o epocă numi tă a Renaşterei,la fi 
nele secolului al XVIII-lea şi la începutul seco- 
lului a XIX-lea, este perioada Şcoalei latiniate, 
Si învățații aostri au avut o ezudiţie,care aesi- 
&urspeatru noi a însemnat Renaşterea, Insă „nai gca- 
rea latiniotă de la noi,1a afirşitul secojului ai „EVITI-10a şi începutul secolului și XIX-lea a gost numai erucită şi nețională Nu e avut pezspestive



19 

ocupări estetice,Dacă învățații ardeleni s!'ar fi 

gînâit să urmeze modelele clasice şi să scrie în- 

trtun stil cum nu-l vedem la dînşiiydacă în ace- 

lag timp ar fi fost preocupaţi de artă „nu numai 

. în ceea ce priveşte limbayatunci star £î creat şi 

le noi în această perioadă o adevăraţă atmosferă 

de renaştere cu repercursiuni pînă astăzi, Zentru 

că cele ce am moştenit de le latinişti, cîteva cu- 

vinte,nu sînt ceea ce ar fi putut să ne dea el,da- 

că întrt'adevăr ar fi avut orisontul pe care-l gă- 

sim în apus. în timpul nenaşterei, 

Iată,prin urmare,un exemplu în opunere cu ce- 

ea ce sia petrecut în altă parte,care ne arată că 

pe lîngă preocugăriie ae exprimare « ar fi trebuit 

să găsim şi _Preocupâri artistice, 

Dar pam putea duce comparaţie, mas departe, Si 

pentru că ne-am referiţ le. şcoala latinistă de ia 

noi să luăm e altă pildă: influenţa francesă. Influ- 

enţa francesă da ce a avut urmări cum mu ie găsim 

la şcoala latinistă 2 Pentru că nof ne-am apropi-
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at de cultura framcesă cu tot sufletul.De o su- 
tă de ant frasa şi vocabularul nostru se resinţ 

de ceea Ce ne-a venit de 2a Prancesi „pentru 
că generaţiile care 5'au apropiat de occident, 
au avut şi preocupaţ iuni arti sti ce, Aceste pre- 
ocupaţiuni artistice au putut să fie satisfăcu- 
te pe deplin,prin cultura şi literatura france- 
să. Si atunoţ înţelegem foarte bine de ce m es- 
te de comparat înrîuri rea iatiniştilor cu a a- 
celor care au fost în contact cu limba şi lite- 
ratura francesă, Unii au rămas streini ae acele 
preocupări Alţii Gimpotrivă. In urma. acestor pre- 
ocupări „mersul lor. firesc,a aus la esteti sarea 
limbei noastre. Prin urnare,din acest punct de 
vedere,noi datorim mu1ţ limbei francese,pe cînăd 
nu datorim nini o, sau efoape nimic latiniştilor, 

După ce am arătat şi din acest punct de vye- 
dere ce însemnătate are studiul estetic a] lim- 
bei,să ne raportăm la alte fapte, Şi anume 
la acelea care sînt proprii vorbirei.Cînă o 1îm-
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bă ajunge să-şi fixeze într!un moment dat aspec- 

tul ei „adică atunci cână zonetica nu ial are 

Fluctuaţiuni ,ceea ce se întîmplă în limba romî- 

nă astăzi şi ceea ce de mult se întîmplă cu lim 

ba francesă,pronunţarea limbei se fixează, Sub 

influenţa culturei , începe să dispară ceea ce-e 

prea dialectal.Din punct de vedere fonetic, fi- 

reşte că limba romînă nu va mai evolua la un: mo- 

ment dat. în aşa fel încât âupă treizeci „patru- 

zeci de ani să constatăm deosebiri foarte sensi- 

bile între doi termeni. , 

Ceea ce este un continuu jun permanent  fer- 

ment al schimbărei linguistice este analogia. A- 
e oma mr iti i 

nalogia. sub ochii noştri sau sub urechile nOaB- 

tpesdacă este vorba de vorbire,pune în circula- 

vie forme nouă dintre care .unele ajung să se im-. 

pună » 

Vocabularul şi el este în. continuă migcare, 

cuvinte nouă se. eretază fozme dialectale se .. im- 

În CI mea 

puncuvinte streine pătzuna în Limbă. si se înce- 

= mere



tăţenese, 

Prin urmare,sceşti doi factori contribue la 

fermentația linguistică, la procesul de transfor- 

mare continuă. Aceste schinibări nu sînt însă de 

aşa natură încît după douăzeci de ani să nu se 

măi recunoască un cuvînt datorită gchimbărilor 

de vocabular sau felului de exprimare, Ajungem nu- 

măi la o discontinuitate,la o deosebire de ceea 

ce era înaiînte,care uneori poate fi totuşi,foar- 

te sensibilă, | | 

Pe 1îngă cei doi factori de mai sus,care con- 

tribuesc la schimbarea vocabularului ,mai este un 

/ mat factor, factorul e stetic ce colaborează la 

" +ransformările linguistice. Fiecare din noi dacă 

an observa mai mult,am vedea că unii încearcă să 

se exprime mai altfel poate de cum au învăţat în 
gcoala primară,la liceu sau chiar la universi ţa- 
te. Ausprin brmare,aspiraţ iuni de exprimare mai 

/ aleasă. Şi unde e cultuză „procesui acesta nu se o- 
preşte pe loosci dimpotrişă înaintează şi înles-



neşte progresul e dar contribue cu atât mat mult La 

sohimbarea limbei, Cu alte cuvinteșaspiraţia spre 

sere ui Canari 

  

ea ae 

  

Druc m mem Tri 

xprimarea estetică, nu egte ceva gare să oprească 

evoluţia linbei în 10c„Dimpoirivă trebue să  pre- 

supunem că ea accentubază anumi te schimbări care 

la începutspentru că vin de la ceea ce este indi- 

gidual sînt mai discrete însă spe urmă intră în 

curentul; general de exprimare şi datorită fizărei 

sub forme 1iterare,contribue la modificarea lin- 

bei. 
| | 

De fapt» exprimarea aleasă este o iniţiativă 

individuală. Cineva 
cu auzletul mal deosebit - 

segte o expresie, aleasă şi aceasta fireşte se 

4ransmi te nat departe pînă ajunge să se generali- 

seze.Este o antreagă. probleră a rolului imâividu- 

alulut şt coteotivităţei în procegsie linguisti- 

ce.S'a serii. atîta în cărțiie D-lui Meiliet, ale 

D-lui venâryea şi ale D=3ui Je spersen despre g- 

ceastă problemă subţilă şi ce chestie delicată 

este să ştii până unde merge volul individului



24 
s 

şi al colectivităţei în schimbările linguistice, 

„tam ocupat de această problemă acu trei 

ani. In cîteva cuvinte voi arăta cum înţeleg ro- 

lu colectivităţei şi al individului. Am spus că 

 întri'adevăr,ceea ce este estetic porneşte de lg 
ae 

indiviă şi apoi trece în patrimoniul vorbirei cu- 

  

rente. se întâmplă însă, ca la un moment dat,înex- 

primare să existe anumite tendinţe,şi tendinţele 

acestea să nu fie numai indiviâuale,ci colective, 

Colectivitatea întreagă să simtă aceste tendinţe 

şi printrt'un fel de consens să se ajungă la anu- 

mite resultata,adică la acceptarea impunerei  u- 

zor anumite transformări în exprimare, 

Dar chestia se pr resintă şi mai complicat,da- 

că este vorba de anuni te particularităţi, Dl Meil- 

let este de părere că constrîngeriie sociale auo 

importanţă deosebi tă în transformările linguisti- 

e. D-3a exagerează ; trebue să facem o distinoţiu- 

Nes Intr adevăr, în unele părţi de exprimare, con- 

strîngerea poate să fie mai accentuată, şi efecti-
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vă „De |exemplu cînd este vorba de sintaxă de Fra-. ... 

să mai mult sau mai puţin;sîntem convenţional... 

Astăzi este un curent general de exprimare.Fra-.:...: 

sa se presintă întrt'un anume. fel. Prin urmare, în 

ceea ce priveşte sintaxa constrîngerea este mult: -: 

mai uşor de împus şi se înţelege uşor aceasta, 

pentru că exprimarea nu poate să'fice: totdeauna. 

aşa de capricioasă.Unii au căutat să revoluţio-.::* 

neze sintaxa,cuma a toat Malifbrae în Franţa şi 

cun sînt şi astăzi poeţi câre vor să -tevoluţio= “: 

neze această parte a exprimărei, - 

Dacă ne referim la vocabular această constrîn- :- 

gere ni se pare că nu mat există,Nimic nu împie-:-" 

decă pe cineva să accepte uri cuvînt său nu.Nimic:-- 

nu forţează pe cineva să împrumute uri neologism |: 

să adopte un cuvînt dialectal,să creeze un deri=:;: 

vat,deşi formele acestea pot să se iîmpue'mai 'u- 

şor.De fapt, în fiecare zi,iau naştere forme ca-i: 

xe tind să corespundă “unei necesităţi. Prin urma- 

re,în ceea ce priveşte vecabularul,există liber-
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tate inaiviavală mai mare, câte odată chiar arbi- 

trarul, Si aici sînt însă „oarecare Lîmite anumite 

condiţii „peste care nu se peate trece. 

ar fi ae amințit tarăgi că studiind cuvinte- 

le din punct de vedere estetic putem să ne dăm 

mai bine seama de anumite. proprietăţi ale lor şi 

pe urmă să înţelege mai bine ce este vieaţa cu= 

vintelor. să nu ne închipuie că un cuvînt trăegte 

singur.Cuvîntul : în realitate este dependent de în- 

finite variaţiunte Cuvintele stau isolate întrun 

întrt'un glosar; numai acolo se găsesc independen- 

te. Cuvântul este o parte âintr'un tot aparţine u- 

nei frasesunei proposiţiuni şi atunci cînd este 

întrebuințat singur în Împrejurări anumite gestu- | 

rile îi completează sensul, sau anumi te cuvinte | 

spuse anterior, | | | 

” De altminteri, ăin punct ae vedere semantie,ou- 

vântul îşi arată înţelesul său bine, numai cînd a 

pare alături de al tu Numai frasa ne ajută să în- 

telegem Vine sensul cuvintelor, Cuvintele trebue să
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fie întotdeauna privite în contingăţele 10z,în 

anzesiblul unei proposiţiuni sau trase. Dacă Be- 

mentica ţine scame de' aceastasefară de ceea cs 

este al sintaxei,atunci estetica nu se poate să 

piardă din vedere o asemenea consideraj iune. | 

Dacă privim cuvintele din punct de vedere 98- 

tetic,ne dăm seama de valoarea lor după asociaţi- 

unile an care fac parte, formă capătă o .deose- 

vită valoare şi un relief artistic după cuvinte- 

  

le de care eşte însoţită.0 formă prosaică chiar, 

dacă e bine încadrată, cîştigă imediat în relief, 

capătă un prestigiu,o aureolă pe care nu 0 avea, 

Ia aceasta constă realisarea estetică a vorbirei, 

Este darul de a încadra fiecare cuvînt în ceea ce 

este nai expresiv,mai evozativ,sîn ceea ce cuce- 

peşte mai mult sufletul.Chiar în grupurile de cu- 

vinte există o corelaţie gi 'o influenţă pe care 

o exercită unele asupra altora, In această infiu- 

anţă reciprocă putem di stinge diferite momente sau 

diferite părţi.0 frasă ca să fie într'adevăr a-



28 

tistică,în afară de ceea, ce presintă ca înspira- 

re mai: trebue să îndeplinească condiţiunea aran- 

jărei cuvintelor,Puten şti dacă cineva se expri- 

mă estetic după două, trei cuvinte ale tanzi îÎra- 

se.Dacă vor fi frase care încep obişnuit sau fra- 

se adormite,nu ne anunţă mult,0 frasă dacă la . 

început nu ne impresionează să fiţi siguri că şi 

la mijloc şi la siîrşit are aceeaşi valoare.Dacă 

are cîteodată ceva, tradează eforturi sau chinuri 

de exprimare; chiar acel ceva arată tocmai arti- 

ficialitatea ?resei.Exprimarea estetică trebue să 

presinte armonie,începutul frasei care anunţă îp- 

lănţuiri,să fie ca un fel de auroră esteticăcare 

vesteşte că, întrtadevăz cel, care a spus asemenea 

frasă,are putinţa alegerei cuvintelor. 

„Vedeţi, dar;cum plecând de la un punct sau el- 

tul ajungem, ia un moment dat să ne convingem de 

importanţa pe. care o are studiul estetic al unei. 
1îmbi sau concepţia întreagă estetică alăturată la 
la preocupaţiunite linguistice, ..
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Este interesant,de sigur,să studiem fonetica 

şi morfologia, sintaxa,lexicui şi semantica; şi a- 

cestea sînt probleme pasionante, totuşi,nu trebue 

să lipsească partea estetică. Aceasta cu atît mai 

cu cît aspectul acestor preocupări este prea nu= 

mai de erviiţie, 

Eruăiţia de multe ori este puţin comunicatiră; 

pe cînd studiul estetic al cuvintelor ne araţă vir- 

tualităţi qi realisări de care nu se poate lipsi 

o limbă,ele fiind singurul mijloc de a înţelege 

şi dea representa puterea magică pe care o are 

vorbirea de a exprima sufletul şi de a-i încînta.



!i luţiei înseannă a recunoaşte rplul pe care î1 a- 

18 XI 1929, 

A studia o limbă din punct de vedere al evo- 

re afectivitatea în transformările linguiatice, 

De cînă filologii au ajuns să-şi întindă mai de- 

parte curiositatea lor gi să apropie consideraţi- 

unile linguistice de cele psihologice şi sociale; 

s'a recunoscut din ce în ce mai mult importanţa 

pe care o su sentimentale- în sxprinare.De chesti- 

unea aceasta m'am ocupat acuzi trei ani şi arătam 

atunci forma pe care Jesperaea, savantul danez e şi 

o închipuia că 4 avut-o varbiraa celor dinții,si



anume savantul aceata arăta că sentimentele cu 

deosebire,ar fi fost aceleaycare.. ar fi provocat 

poznirile de împă rtăşire ale eusletului. Natural, 

cum se întîmplă întotdeauna cînă intervin senți- 

pente prinitive,vorbirea ar fi avut o expresivi- 

“ate caracteristică,cera care să o îndepărteze 

de vorbirea abstractă de astăzi de vorbirea re- 

lativ intelectuali sată,Dar probleza expresivi tă- 

ței ne duce spre o altă problenă asupra căreia 

iarăşi mi-am spus mai de mult părerea: este pro- 

blema originei vozbirei. Această problesă, a fost 

pusă în legătură cu estetica limbei şi s'a fixat 

întrucâtva, întrun punct care mi se pare căslari- 

goare„nu poate să fie susceptibil Ge mul te con- 

testaţii.Cît de prini tiv trebue să şi fost modul 

de exprimare al omului care a început. pentru Pri- 

ma dată să-şi exprime sentimentele lui, totuşi „în 

această exprinare,âs la o vreme nu a!a putut să 

nu se introduză o cît ae tagă preocupare estetică 

şi am putea spune că concomitent cu pr mea  lu=
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crări de artă primitivă,când omul rudimentar a 

început să scrijeleze,cîteodată chiar şi să de- . 

_seneze cu destulă îngrijire: ceea. ce l-a îmresi- 

onat pe dînsul.Conconmitent cu aceste preocupă ri 

înglobîna tenaiînțe artistice,prin urmare,nmu pu- 

tem crede că nu a existat o repercursiune şi în 

exprimarea gentimentelor prin viu grai. ju putem. 

aâmi te,că nu a intervenit chiarde atunci grija 

unei exprimări mai deosebite. Atunci ,cîna omul a, 

fost atras de asemenea preocupări „de af expri- 

ma sentimentele cu vorbe care nu erau atît ce o- 

bişnuite,ne putem închipui. că în acel moment a 

apărut prima preocupare estetică, Sentimentul es- 

tetic,prin urnare,nu ni-l putem închipui absolut 

inexistent în primitivitatea unani tăţet Cît de 

redusă ar f e fost această tenâinţă, totuşi nu se 

poate.să nu fi existat o preocupare estetică,mai 

ales că vorbirea era asociaţță de musică.Pentru 

că într 'adevăr,la oamenii primitivi exprimarea 

  

de multe ori era nuanțată prin :cînţec,Si dacă mu= 
emca MDA
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sica exista din vremea cea mai îndepărtată în is- 

toria omeni rei „este evident că eaa influenţat şi 

a nuanţat vorbirea de mai tîrziu. Tocmai cîntecul 
marei: 1 ae ment 

a putut să intervină câteodată ca să. dea o vagă 

nuenţare “rudimentară estetică. că, într! adevăr cîn- 

tecul a “nfiuonţat Ixprimazea omului primitiv pu- 

tem vedea dîn faptul că şi astăzi după trei,patru 

mii de ani,sînt oameni care când vorbesc îşi cân- 

tă puţin cuvintele,evident mai puţin decît se fă- 

cea înainte.Lucrul acesta se observă mai mult la 

vară, țăranul de multe ori îşi acompaniază munca 

lui cu cînteoul,iLa oraş cântecul e localizat mas. 

puţin,pentru că de multe ori nu este permis. In 

orice cas,însă;omul primitiv era mai pornit spre 

exprimarea sentimențelor lui prin cântece si a- 

tunci obiceiul de a cînta des nu ne puten închi- 

pui că nu a putut avea înrâurire chiar asupra 

vorvbirei zilnice. Anumite cadenţări şi un anumit 

ritm de cîntec s'a impus în vorbirea zilnicăeEs- 

9 Densustanule A - 
K&polutia estetică a limbei române FPas0e 3
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te un fapt constatat că oamenii primitivi cînă 

vorbeso,cîntă chiar cînd spun un lucru foarte 

simplu, Aceasta este recunoscut. Şi astăzi se poa- 

te vedea cum un om mai simplu are o accentuaţi- 

e care aduoe aminte de ceva din ritmul cîntecu- 

lui. 

„St atunci ne întrebăm dacă. transformarea fo- 

ineticei nu este datorită unor anumite cadenţări 

şi anui anumit ritm, Referindu-ne la limba noastră, 

“ăsta că ceea ce este caracteristic la noi în 

vorbirea ţărănească este tocmai influenţa oânte- 

cului şi anune vorbirea de la ţară la noi este 

tărăgânată şi mai mult ohiarjam putea spune că 

exiaţă oarecare regule în această tărăgăneală,3i 

ne întrebăm dacă msica de la noi nu a influen= 

ţat asupra acestei tărăgăniri, asupra ritmului spe- 

ctal pe care-l are vorbirea ţăranului.Este o chss- 

_tiune pe care nu o pun fără să an curajul săa 

firm că star putea explica mult prin această a- 

propiere.Cred că ar trebui să se cerceiaze mai
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bine problena raporturilor între musica din .tânm- 

purile mai îndepărtate şi musica timpurilor maj 

nouă în legătură cu vorbirea de fiecare zi, 

Se zice în genere, că limbile sînt mat mult 

sau mai, puţin asemănătoare între âînzele,dar ca- 

ea ce le deosebeşte mai mult este fonetica, însă, 

în cesa ce priveşte vocabularul,ca exprimarea de 

stări sufleteşti,toate limbile se reduc funda» 

mental la anumite posibilităţi ,la anunits asoci- 
PI A no me e 

eri de cuvinte adică este un substrat sufletesc 
rar e rm ea 

  

universal care se reflectează în varietatea aşa 

de mare a limbilor, ate o idete oare se întene- 

iază pe ceva concret,adică pe anii iatea relativă 

2 sufletulut omenesce 

Dacă însă, ideta aceasta are temeluri,mi se 

pare totuşi, că trebue adusă: o rectitieare în sen- 

sul următor: anume,âiferenţele osle mai mari , ca- 

re se produc între limbi,provin mai ales de la 

substratul afectiv.Prin aceasta nu vreau să ex» 

ageroz importanţa factorului afectiv sau rolui
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sentimentului în vorbire, 

Acum trei ani, cînd m'am ocupat de această pro- 

blenă şi de teoria D-lui Bally am accentuat că D- 

sa nu exagerează atunci cînâ spune că în procese- 

le linguistice trebue să ţinem seamă de ceea ce 

este strîns legat de sufletele tuturor,adică de 

sentimente,âe partea afectivă, 

Prin urmare,vreau să spun că diferenţa în ce- 

„sea ce priveşte formele de exprimare provine mai 

“mult din ceea ce este al sentimentelor,a]l vieţei 

afective, 

Categoriile logice,operaţiunile abstracte a- 

ie intelectului,de fapt,se reduc la elementțe , ca- 

re se regăsesc mai mult sau mal puţin identice 

peste tot şi aşi putea spune că aceasta se. întîm- 

plă cu mai puţine elemente sau nuanţe decît ce- 

ea ce este propriu vieţei afective, 

Felul de exprimare al unor stări sentinenta- 

le variază aşa da mult de la un înâivid la altul, 

încît am putea spune că de multe oxi cesa ce ea-



| 
| 
| 

37 

te mai personal vorbirei unui indiviă depinde în- 

4r'0 mare parte de ceea ce este substratul său a: 

fectiv.Aceiaşi idete,să zicem o idete abstractă, 

exprimată de mai mulţi în aiferitțe feluri, este 

colorată deosebit după ceea ce aduce fiecare mai 

mult sau mai puţin,âin punot de vedere intelectu- 

al.Dacă comparăm,chiar pe un teritoriu foarte re- 

strîns,felul de exprimare;care are la basă înte- 

lectul,constatăm că nu este vorba de o gradaţie 

depsebit de mare,de o diferenţă însemnată între 

felurile de exprimare, Aceasta mai ales cînd este 

vorba de ceva abstract,care este redat aproape 

prin aceleaşi cuvinte,prin aceleaşi construcţiuini. 

Cîna,însă,este vorba de o stare afectivă, a- 

tunoi diferenţa apare mai evidentă şi întradevăr, 

un ţăran aîn Basarabia se va deosebi la vorbă de 

unul din Maramureş sau din Banat,Deci,cînă este 

vorba de a exprima o stare afectivă,vom vedea că 

>xistă imediat divergențe şi acestea se învederes- 

ză şi după intonaţia care se că de predilecție u-
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nui cuvînt sau altuia de către acela care îl în- 

trebuinţează,Pe cînâ sdacă este vorba de ceva, 10- 

giosde o simplă înlănţuire de reflecţiuni,atunci 

Yom vedea mai puţine divergenţespentru că alci 
Ra Am 

găsim mai mult dîn ceea ce este comun unora şi 

altora;pe cînd partea afecţiyă variază de la în- 
omora seem time ne a aaa 

  

divid la individ, 

"câînă ne ocupăm de estetica. vorbirei,nu trebu- 

e să uităm că sufletul se exprimă nu numai prin 

vorbe,dar şi prin gesturi şi! prin mişcările fe- 

vei.Ss pune şi aicî-o serie de chestiuni,care în- 

contestabil au însemnătatea lor.De multe ori , se 

apre oi ază la cineva felul de verbire,după presen- 

tayea mirat că , „ce totuşi, ss poate întîmpla să fie 

în Aeganoră de multe ori.St,într'adevăr,se poate 

spune că există o disoolere,că. nu există o regulă 

absolut firească de consequenţă între estetica ex- 

primărei prin verbe şi estetica exprimăret prin 

gssțuri, 

De altminteri,dacă am face un studiu,să zicem



59 - 

imaginar, în timpurile de ţot primitive în legătu- 

ră cu cele ce spuneam înainte,desigur că nu am pu. 

tea atribui omului primitiv o estetică a mimicei, 

Dacă puţină preocupare artistică a interveni; la 

un moment dat,fie în verbire,fie în representări 

piasțice,în arta simplă a oamenilor primitivi, to- 

tuşi,în ceea ce priveşte gesturile 1-a idealisa 

prea mulţ dacă ne-am închipui că oamenti primitizt 

„ar fi avut întuiţii de felul acesta, Am putea pre- 

supune un înţeles anumit dst gesturilor la dans. 

Dar acestea în afară de rttm,nu aveauo licărire de 

Pzumoa. Cum o să puten. admite atunci că omul primi - 

tiv a avut gesturi „care să denote preocupare este- 

tică ? Aceasta se vede şi din desenurile care stau 

descoperit în unele grote,arătînd efectul de migca- 

re.Nu cuprină decît reali sări foarte simple,ce unu 

denotă o intuiţie a frumosului,Este o simplă reâare 

â gesturi lor comune, Prin urmare rau ne putem închigu- 

î că omul primitiv, în ceea cs priveşte gesturile,să 

fi avut creațiuni estetice,
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Evoluţia estetică,cînd este vorba de exprima- 

re şi prin gesturi,este un proces mai lent şi de 

aici provine âisocierea pe care am constatat-o 

între exprimarea prin vorbe gi exprimarea prin ges- 

turi .Unul,de pilâă,poate să aibă o exprimare foar- 

te îngrijită, însă în ceea ce priveşte gesturile,e- 

le pot să fie din cele mai vulgare. Aceastaoc puteţi 

aonstata şi Dys.,uitîndu-vă la oamenii care vorbesc, 

mai ales într!'o socoietate bine evoluată,unde lîmba 

de toate zilele a ajuns să fie suficient de educa- 

tă Exprimarea convenţională prin cuvinte este în- 

soţită de exprimarea prin gesturi.Veţi observa la 

aceşti oameni că,pe cînd exprimarea prin vorbire 

este foarte îngrijită,foarte corectă,în ceea ce 

priveşte însă,mişcările nu au nici un pic de este- 

tică.Manifestaţiunile acestea minice,âe multe ori, 

trădează mai uşor sufletul decît cuvintele pe ca- 

ze le întrebuinţează. Vorbirea,de multe ori,nu face 

„decît să ascundă ceea ce este personal, într!o hai= 

mă nai şlefuită şi Qacă inâividul nu este destul
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as rafinat |, fireşte că se tradează prin mişcări, 

prin gesturismai mult decît prin exprimarea prin: 

vorbire, Soopul educaţiunei acesta ar fica .între 

exprimarea prin vorbire şi între exprimarea prin 
a aa eo: tem cm m, a art n me eta e aortă, 3 Ie ae 

  

gesturi să existe o _armonie.Atunoi cînd cineva se 
coama a masa tr ie at Tae EN ca me tate 

exprimă îngrijit să nu se contrazică prin gesturi 

vulgare. Este,yprin urnare;o armonie care încă nu a 

ajuns şi nu este aşa de desvoltată cum ar trebui, 

deşi ea este o necesitate,pentru că satisface un 

fel de arhitectură psihologică a fiinţei noastre, 

Asupra mimicei o înrîurire bună ar fi putut să 

aibă,după cum e lesne de văzut, cinematograful şi 

teatrul, Intr'adevăr,la teatru găsia cineva înainte 

posibilitatea să facă şcoala unei exprimări mai a- 

lese.Atîta timp cît teatrul a fost la înălţimealui, 

el a servit ca o îndrumare pentru exprimarea mai 

bună calitativ vorbină,a unor sentimente mai alese, 

cum a fost,âe pildă,cu teatrul morali sator, Insă, în 

acelas timp,la teatru mulţi aveau prilejul să 

vadă o mimică deosebită aceleia pe care o obişnuiau



în vieaţă. Intr'adevăr,1a teatru unii oameni puteau 

să vadă persoane mai nanierate,cameni cu vorbtreşi 

+ gesttoulaţie mai aleasă „Deci „teatrul putem presupu- 

| ae că,a avut acest rol de stabilire a corelaţiet în- 

tre esprinarea prin vorbire şi exprimarea prin ges- 

uri e | 

[n ceea ce priveşte însă geaticulaţia,aceasta 

s'ar fi putut căpăta mal bine la cinenatograf,Dar 

cinematograful în genere;nu a putut să dea decît 

ceva artificial.El a înlocuit foiletonul de un âra- 

matism extraoriinar de eftin, scăzînău-şi prin a- 

ceasta rolul lui educator.Ceea ce se vedea acum do 

uăzeci de ant în foiletoane,acum se vede la cinema- 

tograf. Cinematograful,din această causă,a avut un 

resultat contrar, pentru că prin însăşi natura su- 

biectalor pe care le aborda, el nu făcea decît să 

ducă la exagerări. Am văzut persoane şi ored că nu 

m'am îngelat,care întrto sulă de cinematograf vă- 

zînd pe ecran un personaj cu anumite gesturi exa- 

gerate,pe urnă, afară in ctnematograt,cu credinţa
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că şi le însuşise,le imita întri'un mod cu totul 

nepotrivit şi lipsit de orice estetică. Imprumuta, 

de pildă,anumite mişcări din oohi gi gesturi sau 

mişcări din mera,care arătau numaidecit că le au 

de împrumut şi că nu cadrează de 108 cu persoana 

lor, încât, în loc de o educaţie a gesturilorscine- 

matograful nu a avut ca resultat decit formarea 

unor mişcări desordonate, | 

DeoiiQienatograful e rămas departe de rolul 

'sstetie,de acum înainte ae pune chestiunea psn- 

tru noua formă sub care apare cinematograful şi 

anume se pune problema esteticei gesturilor în 

cinematograful vorbitor, 

Aici, în primul. rînd, se pune o altă întrebare; 

daci cinematograful însuşi va cîştiga în unire cu 

vorba.Va fi mai greu de recrutat elementele nece- 

sare cinematografului vorbitor decît pînă acum. 

-Cei care. de acum înainte vor trebui să figureze 

pe fiime vor. trebui. să aibă un talent în exprima 

're,în afară de ceea qe este al minicei şi al jo=



calul de scenă, Si aceste însuşiri se găsesc mat 

greu decît simpla etalare fisică, un se cerea pî- 

nă acun. | 

Că acest fel de cinematograf va face o concu- 

renţă teatrului aceasta nu ne preocupă.Dacă cinu- 

matograful acesta vorbițor ne va da o vorbire mai 

aleasă,desigur că importanţa lui va creşte, Dar 

mai e o chestiune eare se pune: întrucît redaree 

artificială a vocei poate să dea impresie esteti- 

că ? Pentru că gi radiofonia artificialisează ce- 

ea ce este al exprimărei di recte.Este totâeauna 

ceva care sună în aşa fel,încit nu se apropie de 

suflet ca exprimarea vie,directă, 

Vedeţi dar,cum se înlănţuesc toate ohestiunt- 

„le acestea,dacă le privim în legătura lor.Eu oreă 

că este absolut firesc să nu poţi să te gindegti 

la manitestări estetice ale exprimărei care să nu 

represinte o corelaţie între vorbire şi gest. To- 

tul trebue să aibă conexiune cu diferitele mani- 

festaţii ale vteţei noastre.De atoi reese îndât-
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rect o indicaţie,an putea spune un sfat,care ar 

tebui să se ţină în seamă cînd e vorba de pro- 

biema educaţiei în şcoală.Referindu-ne la luczră- 

rile de la noi in licee,ar trebui să se. înţelea- 

gă odată că limba romînă trebue înfăţigată din 

urei puncte de vedere principale. In primul rînâ 

exprimarea, corectă,gramaticală; apoi să se aibă 

în vedere o exprimare frumoasă şi în al treilea 

rînd să se dea noţiunile esenţisle despre ceea 

ce este trecutul limbei romîneşti. Toate aceste 

trei puncte nu au fost realisate şi,după progra- 

mele nouă,nu văd posibilitatea să fie realisate, 

Exprimarea -corectă, gramaticală nu a ajuns la 

ceea ce ar fi trebuit să fie.Exprimarea frumoasă 

nici ea nu a ajuns ia un stadiu mai înaintat, Pro= 

fesorii de. limba romînă ar trebui să atragă aten- 

iunea mai des elevilor ssupra expresiunilor pe 

care le întrebuinţează „dacă sînt potrivite,dacă 

au rel ief,să îndepărteze pe cele Mulgare şi să 

insiste asupra celor fericite.Dacă în fiecare zi
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un profesor ar avea preocuparea aceasta,de a ară- 
ta elevului şi a-l face să înţeleagă ceea ce esa 
te frumos 'şi urât în exprimare, s'ar ajunge la alt- 
cevașdecît la cdea ce se scrie astăzi chiar de a- 

cei care sînt trecuţi printrto cultură mat - bine 
organigată, 

si apoi estetica exprinărei--£1inăcă mai ales 
e vozba de educaţie-—nu trsbue tsolată de estetica 
înţeleasă î în general,nu t>ebue isolată de celelal-. 
te mantfestări artistice,Pentru aceasta ar trebui 
să li se facă elevilor educaţ ta în ceea ce privez- 
te. admiraţia pentru natură,penizu că nstuza esțe 
cea mai Garnică în lucruri frumoase, Ar trebui în- 
dreptaţi către | monuvisnte2 e de arţă gi să le vacă 
dacă nu în original cel puţin în Teproducerile ar- 
tistice. Prin urmare, toate aceste manifestări ar- 

“tistice să meargă la un loce gi să creeze în jurul 
elevului o atmosferă. artistică. Preocupările DIrofe- 

"sorului în ceea ce priveşte educaţia estetică a 
exprinărei prin vorbire nu trebue să, se resume nu-
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mai într'o singură direcţiune,numai la ceea ce es- 

te sl vorbirei propriu zi se, trebue să creeze an 

mediu care zilnic să dea sugestii elevului de pre- 

ocupaţiuni estetice. | | 

Hai ales,apropiindu-ne de ceea ce este al li- 

teraturei şi limbei noastre,constatăm că cele ce 

atau făcut au fost o pacoste pentru învățămîntul 

nostrua 0 pacoste pentru că diteratura a foat sub- 

tiiieată,a fost redusă, îndepărtată ata 1tceu. Sînt 

convins şi nu cred că vreodată să-m pot schimba 

credinta,că ceea ce constitue temeiul învăţămân- 

+ului secundar este literatura» în ea suflețul gă- 

seşte ceea ce are nevoe mai ugore,Ce aparţine tu- 

Pletului pînă la douăzeci de ani aici se găseşte 

maj Lesne„ulţuni sie cele mai mari din citirea 

literaturei se capătă şi căucaţia artistică « deage- 

MmEneae | 

| relul în care se practică educaţia artistică 

la noi este luat de alurea,unde sint alte teneiuri 

decît ale noastre,âcest rău e provocat de şoien-
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tism care a hotărît că literatura este o nenoroci- 

re,că are o importanţă mai redusă gi că ea trebue 

înlocuită în licee prin ştiinţă. Și atunci stau um- 

plut programele cu ore de figică,âe naturale, de 

matematici ,neglijîndu-se literatura. Stiinţele, în 

liceu,trebue reduse Ja cîteva elemente esenţiale 

de cunoştinţe care să arate ceea ce este al cuce- 

ririlor moderne,dar temeiul în liceu pînă la cla- 

sa a şaptea trebue să fie pus pe literatură, Ex- 

primarea aleasă va fi mereu întreținută şi îmbogă- 

vită prin citire şi nimic nu poate hrăni mai mult 

sufletul decit literatura, 

Dar,pe lîngă nenorocirea pe care o aduce în 1i- 

ceu actentismul mai este şi nenorocirea pedagogică, 

Adică, reducerea la un şablonism din cel mai pulve- 

risant şi mai abrutisant a temeiurilor învăţănîn- 

tului secundar. Pedagogi: îmi fac impresia unora ca- 

re cred că cineva trebue dus în cîrcă mult timp, 

chiar cînd se poate ajuta cu picioarele lui An vă- 

zut profesori de liceu aplicînă treptele formale,
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nencrocină bucăţi de literatură âe o rară frumu- 

see. Am văzut pedagogi,care începeau să “explice” 

o bucată de literatură, începînd cu întrebări co» 

re aveau oarecum rolul de a "pregăti" pe elevi cu 

lectura ce va urma,Se străduiau în modul cel mai 

nenorocit de a provoca asocierea de idei neceşga- 

ră înţelegerei bucăţei de Literatură. Inteligența 

| Romîn GI este foarte vie şi sistemul pedagogic 

care se aplică la noi vine âîn ţări unde intel i- 

genţa e mai greoaiesunde poate nici la âoubteci 

de ani nu se înţeleg lucrurile aşa de repede cun 

se înţeleg la noi. 

La noi,aplicînâu-se acest sistem,nu se ajun- 

ge decît. la o fărămiţare a frumosului,la o  abo- 

lire a întţiativei şi la un fel de inerție Ante 

lectuală, pentru că tot tâmpul cât cineva a stu- 

aiat,a fost deprina să fie dus mereu de aînă ds 

profesor.El siîngur,nu a fost 1&sat să se ajute 

ptetodată. | 

Invăţănîntul nostru gecunâar a scăzut din 

îvoluat iz, LE oa a limbei române. Fasc.4
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causaspe de o parte a sctenti smului care a redus 

literatura, iar pe de altă parte din causa unui pe= 

dagogt sm exagerat prin care personalitatea elevu- 

lui este neglijată şi iniţiativa personală, dacă 

oxistășeste. atzofiată, Această metodă a profesoru- 

lui ae a duce pe elev mereu de mînă oboseşte su- 

Fietul şi mai ales omoară îndemnul personal de a 

citi cât mai mult. Acum treizeci de ani se citea 

în şcoală cum nu se mai citeşte astăzi,Bra o în 

trecere între elevi, Era un doro frenesie de citi 

re şi aceasta veni a din proprie iniţiativă, Aceasta 

nu o făceau elevii pentru că, programul cerea să 

se facă lectură extza-gcolară, Atunci nu exista me-= 

cani sarea de astăzi, Numai ceea ce rămîne în suflet 

poate să, dea subiecte continui şi rămîne numai ce- 

ea ce s'a zăcut cu iniţiativă peraonală şi ou ara- 

goste; iaz nu în mod mecanice | 

Numai cînd von fi mai bine convinşi de legătu- 

ra care există între ceea ce este a] sufletului gi 

al exprimărei în panifestaţiile de fiecare ziș nu-



mai cânâd se va lucra să se creeze. 9 „Afaoaferă gu- 

fletească numai atunci preocupările â€ frumos îşi 
x 

vor putea da roadele lor şi numai atunci” von pu 

a 
i tea să ne dăm seama Qe ceea ce înseamră probienaf 

aceasta a eatetisărei, i | 

Estetisarea limbei noastre sau în genere pro- 

blema exprimărei estetice în orice 2 iipă urmă = 
ata acea rs 

vind stuaiile pe care le vom tac s anul acesta 

vom vedea că o găsim chiar aste m. o căutăm, în 

reflexul sentimentelor şi Preocup -iunilor noas- 

tre,



25 XL 1929, 

Putem spune că înfăţişarea estetică a unor 

puvinte hotărăşte de soarta lor,în sensul: că,da- 

că ele au asemenea însuşiri sînt mai puţin expu- 

3 ( dispariţiei; frumosul contribue ca unele for- 

me să se păstreze mai mult şi aceasta o putem | 

constata pentru fiecare limbă,pentru că sînt ex- 

presiuni caracteristice în legătură cu ceea ce 

este exprimarea aleagă,care odată ce sînt fixa- 

te,greu pot să fie înlocuite.Ele rămin,cu alte 

cuvinte, intia legate de ceea ce este vieaţa şi 

spiritul unei asemenea limbi,
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Star putea zice totuştecă unele constatări 

în alt sens ar infirma o asemenea observaţie şi 

anume chiar expresiunile pentru noţiunea de fru- . 

mos le găsim oscilante,nepăstrînd ceea ce star 

părea că ar ieşi din părerea exprimată mal îna- 

inte, 

Un exemplu în sensul acesta ar putea să fie 

adus din limba latină.Pentru noţiunea de frumoa 

Latinii aveau termenul de PULCHER- A-UN. In dome- 

niul romanic nu s'a păstrat nicăeri acest cu- 

vînt şi atunci cineva poate să obiecteze: iată, 

cuvîntul caraoteristic la Romani pentru noţiunea 

de frumos a dispărut. la un moment dat şi nu a lă- 

„sat ntoi o urmă în limbile romanice.Obiecţ,iunea 

aceasta ar fi cu totul neîntemeiață pentru că; 

de faptyiucrurile nu se presintă aşa de 3împiu. 

Vocabularul latin exprimă în mai multe feluri î- 

dea de frumos,Alături de PULCHER se ştie că e= 

rau întrebuințate gi formele BELLUS-A-UM şi POR= 

MOSUS-A-UM, si mai tîrziu apare forma PRETIOSUS,
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însăşcuvintele tipice pentru noţiunea de £rumog 

erau primale două de mai sus.Ne întrebăm: cum s'a 

ajuns la această acumulare de termeni pentru ex- 

primaxea noţiunei de frumos ? Star fi putut ca 
Latinii să se mulţumească cu un singur cuvîntscum 

„Ge pilâă,era la Greci. Cum se explică,prin urmare ; 
această aluenţă lexicală pe care o presintă vo- 
cabularul lâtin ș 

Urmărind istoria fiecărui cuvînt,ne putem da 
„seama de ceea ce a contribuit la fixarea lui în 
vocabularul latin. In limba latină avem, după cum! 
am spus,pentru frumos în primul rînd forma PUL- 
CHER. Din toate etimologiile care se dau acestui 
cuvintcea mal admistbilă este că e1 ar sta în 1e- 
gătură cu grecescul Te PTiYo9 „care înseammă Pes- 
iti. Ce legătură ar și între aceste două noțiuni, 
Găsim o asoalere între frumos Şi pestriţ,pentru 
că omul primitiv era mulţ impresionat de culori- 
le impestriţate. Probabil că varietatea de culori 
a dus îa noțiunea de frumos.De al tnir:teri,latinui
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PINGO,care înseamnă a a zugrăvi a pictapcână î1 

urmărim in vocabularul - indo- european, constatăm 

că are filiaţiuni în acelaş sens anume ne duce 

spre idea ae culori pestriţe,care zepresintă 

înfăţişarea frumosuzui; „podoabele de toate nu- 

anţele care vin amestecate la un 10c; âupă con- 

cepţia omului primi tivpdau rumoţul. Deci; no î= | 

unea de frumos poate să derive din n noţiunea de 

împestriţate 
La Slavi de exemplu, dealtmintert ca şi. atu- 

rea noţiunea de frumos este asociată de aceea, 

de. zogu-ceea. ce este iarăşi explicabil 1a oamne= 

nii mai simpli» £iinăcă roşul este culoarea cea. 

mai impresionantă şt Frumosul trebue să fie în, 

strânsă legiitură cu ceea ce aate mai impregto- 

nante os„legătura se face uşor atn moment ce ro- 

şul. era considerat arept culoarea cea păi în- 

presionantăca să fie socotit drept frumose si 

atunoi nu ne mai mirăm că în vechea slavă craai- 

nu şi în ruseşte crasni,care înseamnă frumos în
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acela timp înseamnă şi rosu. 

Deci ,revenind la latinul PULCHER,cea mai ve- 

che noţiune âe frutos a fost derivată din aceea 

de împestriţat.Cuvîntul celălalt BRULUS stă în 

legătură cu alte două forme iatine BENE şi B0- 

NUŞ. Prin urmare,aici avem o altă desvolture se- 

mantică.Noţiunea de frumos este aici derivată 

din noţiunea de bine şi de bun. Bate lucru natu- 

ral ;pentru că ceea ce este bun,este pus de mul- 

te ori în legătură cu ceea ce este frumoş. Am 

putea spune că este o noţiune estetică derivată 

sin ceva practic, 

Forma din urmă FORMOSUS: este derivată din 

PORMA-AE şi probabil că acest adjectiv a intrat 

„În vocabularul latin ceva mal tîrziu, PULCHER âîn- 

du-se intrebuinţarea lui foarte deasă,a dat naş- 

tere la o familie foarte bogată de cuvinte ceea 

ce face să credem că ar fi un eiement primițiv 

ain lexicul latin pentru noţiunea ae LURO se BEL- 

US este iarăşi un cuvînt vechi,dar a apărut ce-.
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vs mai tîrziu,şi în sfîrşit şi mai în urmă a a- 

părut derivatul FORHOSUS. Propriu zis,cuvîntul 

acesta pleacă de la ceea ce a împresicnat ca ex- 

terior,de la noţiunea de foră „Putem înţelege 

că la un moment dat cînd alte iîmpresiuni au ve- 

_nit în asociaţiile ae frumos şi mai ales cână 

a apărut noţiunea în legătură cu ceea ce este 

eaxterior,exarent acesta a făcut ca st se intro- 

ducă de la o vreme în vocabularul latin şi cu- 

vântul FORMOSUS, 

Din toate aceste forme,cum spuneam, PULCHER 

se vede că de la o vreme & ajuns să fie mai pu- | 

vin întrebuințat, In schimb BBILUS a fost -cel 

mai privilegiatepentru că într!'adevăr;dacă por- 

nin din regiunea datnată, în Ital ia,apoi în regi- 

unea gali că „noţiunea, de frumos este exprimată 

tocmai prin BELLUS, FORMOSUS s'a păstrat la noi 

şi în Peninsula iberică,la Spaniol şi la Portu- 

ghezi.Ar fi de urmărit concordanța între limba 

romînă de co parte şi spaniolă şi portugheză de
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altă parte, PORMOSUS a fost exppestunea caracte- 

ristăcă în Peninaula iberică şi le noi, 

_ Dacă,ptin urmare aceasta resultă âin vocabu- 

larul latin constatăm că nu se pot aduce obiec- , 

țiuni da ceea ce spuneam mai înainte; pînă tân= 

ziu în latina vulgară chiarsa trebuit să cirou-. 

le aceste trei cuvinte: PULCHERBELLUS şi FOR= 

MOSUS însă,de la o vreme cel dintîi a slăbit ca 

valoare expresivă şi atunci au rămas fixate în 

vocabularul romanic numai celelalte două. Nu pu- 

tem admite că. toate cuvintele sînt de aceeaşi re- 

sistenţă unele au mai mare resistenţă,tar altele 

mai micăe | 

Dar acest amănunt de. vocabular are şi un alt 

aspect. Se ştie ce puternică a fost înrîurirea Iim- 

bei greceşti pentru anumite noţiuni din vieaţa in- 

telectuală superioară şi mai. alee în ceea ce pzi- 

veşte domeniul literar şi artiatic,în afară ae cel 

ştiinţific, . a 

„Pentru. noţiunea de fzunoa ? Romanii. nu au. 1m-
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prumu tati ră la Greci,cun ar fi fost XaM5$ (cal- 

108) şi putem înţelege pentru ce motive. In faţa 

a trei cuvinte aşa de tipice din Limba latină nu 

mat putea fi posibil să se împrumute vre-un cu- 

vînt de la Greci şi forma AO 9 ri putea să re-. 

siste cu tot ascenăentul mare pe. care 1-a avut 

cultura şi în special arta şi limba greacă, 

De aici se desprinde un principiu linguistic, 

Cînd în întîlnirea de cuvinte,âe influenţe stre: 

ine fondul indigen e representat nu numai prin=. 

tr'un cuvînt,ci prin mai mlte, grupate în jurul . 

aceleeaşi noţiuni,asemenea cuvinte formează . ca... 

un fond de resistenţă împotriva elementului stre- 

„inscare astfel ar ajunge să înlocuiască forta priâ- 

mitivă, 

Deci,cred că ceea ce a împiedecat ca un aqjec- 

tiv gi anume un adjectiv tipic grecesc să fie. .a- 

doptat de Latini alături ae alte grecisme,a fost, 

taptul că dânşii aveau în vocabularul lor cuvinte 

tipice pentru noţiunea de. frumos şi acestea erau
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„aşa de intim legate de vocabularul latin,încît 

au putut să șesițte concurenţei care ar fi fost 

făcută de elementul grecesce 

Sînt destule forme care ar putea să fie ur- 

mărite în sensul acesta în Latină, în legătură 

cu domeniul indo-european general, Sînt anuni te 

cuvinte, care se referă la ceea ce este mai ca- 

racteristic în vieaţa sufletească a unui popor, 

Dacă ia cineva Real-Lexicon a lui Schrader 

va căuta zadarnic o rubrică a cuvintelor de ca- 

re ne-am ocupat, referitoare: la vieaţa sufleteas- 

că,la manifestările mai înalte,Real-lexicon a 

fost, conceput plecîndu-se de la ceea ce este ma- 

terial,de la ceea ce este de fiecare zi în lumea 

fiaică,iar partea sufletească a fost neglijată, 

De acum înainte,dacă cîneva s'ar gînâi să dea o 

lucrare în care să fie concentrată întreaga. vi- 

eaţă a popoarelor îndo-europene nu va putea să 

lipsească de acolo ceea ce este legat de suflet, 

de noţiunile superioare.Este ajai acelaş defect
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pe cate-l relevan la atlasele 1inguistioe cum 

am Bpus alte ori.Atlasele linguistice iau în 

conșiâderaţie munai ceea ce este material,Se o- 

cupă de aspectul unei ţări şi de lucruriie ce- 

le mai evidente,de locuinţă şi îmbrăcăminte. 

Desigur, este interesant să ştim, referinău-ne. la 

antichitate,cum locuiauscum era arhitectura po= 

poarelor vechi,să ştim cum era îmbrăcănintea ltrs 

dar nu este deajuns„pentru că acestea Hi repre= 

sintă decît numai o parte âin vieaţa lor gi de 

multe ori nu o parte aşa de interesantă cum og-. 

te aceea a sufletului care se reflectează în ve- 

cabulare 

mrecînă de 1a Latin: cu aceste observaţiuni 

asupra cuvintelor provenird din do:neniul. indo-=e- 

uropesn,am putea să exemplificăm cu câteva obsar= 

_vaviuni ce ni le ofere chiar limba noastră e 

Dacă Zaumoa este termenul 'caraoteriatie al Da- 

coromînilor,nu este singurul la noispentza că în 

aroaînă găsim cuvântul muşat,la Iatroxonîni gă-
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(0) 
sim muşât (muşot) cuvinte care mai tîrziu au âe- 

venit nume de persoane şi care desigur, au exis- 

tat şi în dacoromînă.Aşa cred că ne putem expli- 

ca presenţa la Istroromîni a acestui cuvînt în 

epoca în care ei s'au despărţit de Dacoromîni, 

Istroromînii întrebuinţează cuvîntul mşâţ 

„alături de frumoşg. Afară de teca ce moşteni sem de 

la Latint,la un moment dat s'a introdus în voca- 

bularul nostru şi forma muşat a cărei origine 

incă nu se cunoaşte, La început se poate foarte 

bine ca muşat să fi exprimat un anumit caracter 

de frumuseţe. Astăzi aşasînsă,aşa cum este întpa- 

buinţat de Aromîni şi de Istroromîni,este  abso- 

lut tot aşa de extins ca înţeles cum este şi fru- 
Mos. Pînă la un moment dat frumos şi muşat au ex- 

istat în dacoromîthă,De ce a dispărut la noi, nu 

am putea spune.Ceea ce putem constata egte că e- 

lementul caracteristic in latină FORMOSUS sta 

păstrat pînă astăzi tipte în vocabularul: dacoro= 
MÎne
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Mai sînt însă,şi alte cuvinte gentru noţiu-. 

nea de frumos.Astfel avem: minunatonăreţ care 

    

sînt nuanţări ale ideiei de frumog.Minunat este. 

mai mult decît frumos.Măreţ este derivat . din 

mare şi este iarăşi o noţiune superlativă, Astă- 

zi avem două cuvinte caracteristice în locul a- 

cestuia pe mânâru şi splendid, Forma mânâru apar- 

  

ţine poporului şi de faptyea a luat naştere de 

la înfăţişarea omului mînâru omalui înbră cat mai 

ales în haine care îl făceau să fie mândru. şi se 

  

spunea despre cineva în haine de sărbătoare că 

este mândru. Pe urmă mândru a ajuns în limba po= 

porului să fie identic cu “frumose 

Dacă ar fi vorba să ne însuşin în literatu- 

Tă forma pîndru mi se pare că ar fi'o impostbi- 

1itate.Wânăru este caracteristosexpresit în me- 

ăiul de la tară, tot aşa aupă cun ia not este ex- 

presiv neologismul splen NA48a E 

| spienăiă 1-âm adoptat pentru a, exprima noţi- 

unea de frumos şt aesigur că este adsptat pentru
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multă vreme în limba literară şi chiar în lim- 

ba de, fiecare Zi. Intr'adevăr,aâriraţia a ajuns 

să se exprime astăzi prin neologi snul acesta, 

însă Hu ne putem închipui că şi la ţară să fie 

adoptat, Să zicem că aceasta star întînpla „peste. 

mai multe decenii,că progresul va ajunge. că să 

înlesneasă şi pătrunderea lui splenâid mat  de- 

parţe decît astăzi, în orice cas însă,nici oâată 
nu va puteasă aibă în limba celor de la ţară a- 
celaş prestigiu! ca în lîmba celor culţi, 

Resultă,prin urmare;ăe aici că noi avem un 
fond caracteristic al vocabularului moştenit âe 
1a Latini pentru noţ iunea, de frumos e 

Alături au răsărit cuvinte,tfie ain 1 imba 3la- 
Vă cum e_mînârusfie neologisme cu e 2ple enâia, în- 
să, âe fapt,avem cuvîntul frumos tipic, rămas din 
epoca latină şi nu ne putem închipui că acest cu- 
vânt ar? putea să iasă din limba noastră, Referin- 
du-ne la cele ce am observat înainte cu privire 
la latină,această noțiune are o întimă legă tură
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cu vieaţa sufletească, Avem multe  împrunuturi 

de la Slsvi de altă natură dar nu ave nici wm. 

împrumut pentru această formă, 

In limba noastră s'a petrecut acelaş proces 

ca şi în latină. Faţă de frumos moştenit de ia 

latini şi faţă ae cuvîntul muşat,care cu toate 

că nu este-bine lămurit,nu se poate să fie as 

„cît de origine latină,un împrumut slav nu pu- 

tea să aibă ascendent, 

Comparaţia între lexi cul postru gi cel la- 

tin,se poate să fte dusamai departe,dar fireg- 

te,am ţinut să mă ocup numai de aceste forme 

din vocabularul. nostru şi cel latin pentru ca 

să înţelegeţi,cum privind anumite cuvinte din 

consideraţiuniie acestea estetice capătă un alt 

relief decît dacă le privim în dicţionar, sau da- 

că ne mulţumim numai să le auzim în 1 imba de fi- 

ecare zi.Rămîne cred admis ca prineipiu că lup- 

ta care se dă între cuvintele care vin să expri- 

me noţiunea de frumos auYprivilegiu: acela de a 

0. Densusianu» a 
Byolutia estetică a liahei zomine.Fasce5
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resista mai mult fluctuaţiunilor,înlocuirilor,; 

pentru că sînt consideratțe în genere ca foar- 

te expresive şi sînt cît se poate de mult le- - 

gate de ceea ce este caracterigtic unei limbi, 

Ducînd nai departe observaţiunile acestea 

făcute asupra formelor de mai sus,observaţiuni 

ou caracter general,ocred că nu trebue să piez- 

dem din vedere şi un alt aspect al exprimărei 

alese, 

Cuvintele frumoase au fost nu numai prilej 

de încîntare a auzului,de mul te ori au Servit 

şi ca îndemn la fapte reale,la fapte care desi- 

gur au cîştigat mai mult în prestigiu graţie fe- 

lului cu care vorbirea a contribuit să le impu= 

nă sufletului. Puterea cuvîntului frumos se vede 

în discursuri, Discursurile nu sînt decît înden- 

nuri prin vorbire la anumite acţiuni.Si dacă Țu- | 

cidide a dat acele discursuri clasice ca formă, 

aceasta se datoreşte întrebuinţărei cuvintelor 

frumoase;pentru că sta recunoscut un acord cu
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ceea ce sta ştiut. de mult: o cuvântare bine pre- 

sentată poate îndemna îa luptă poate ni şca m 

fletele,poate cu alte cuvinte să devină o forţă 

socială,prin efectul vuternic de răscolire a su- 

fletelor.Este în afară de puterile noastae să a 

Gen 0 reconstruire din trecut;pentru. a vedea cî- j 

4e fapte îşi datoresc efectul lor cuvinteloreEs- 

te ştiut um un cuvînt sau o cuvîntare căzută în- 

trto atmosferă anume sufletească, contribue la a- . 

numite reacţiuni, Aa putea spune că;în această pri- 

vinţă,cei de altă dată aveau 0 superioritate şi. 

această superioritate o găsim ehiar cînd ne gîn- 

âim la vremurile mai apropiate de noi,Astăai se 

preţueşte mai mult vorbirea demagogică.Disoursu- 

rile înainte erau bucăţi 1iterare,astăzi sînt a 

noste,nu conţin decît vorbe care se repetă,care 

în sfîrşit caută să impresioneze cît mai uşor şi 

prin urmare, să aibă o strălucire de tiniohea,De 

multe ori şi vechile discursuri aveau păcatele. 

lor,dar cultura şi exprimarea aleasă le făceau



guperiocare., Discursurile dz astăzi trebue privi- 

ta cu reservă,pentru că se spune că trăinâ în 

epoca în tara faptele contează mal mult,iar ex- 

primarea lor e făcută nai mult ca, să impresio= 

neze superficial,ca un mijloc cît se poate de 

expeditiv, In orice cas,nu mal este acea grijă 

pe care o aveau cel vechi,sau chiar cei de acum 

două trei generaţii dinaintea noastră, 

 Ghiaz literaţii îşi au reservele lor astăzi, 

în ceea ce priveşte stilul, Şi în literatură în- 

tâlnim graba pe care o punem în toate celelate 

preocupaţiuni, graba. redactărei şi terminărei u- 

nei luorăzri. In Pranţa,puternica tradiţie de stil 

de multe ori înfrînge acest ritm accelerat şi 

sînt dese plângeri că se vulgarisează limba 1i- 

terară şi se barbarisează, netontenit prin seri- 

erile zilnice,Toate aceste protestări nai țin 

prestigiul literaturei francese.Este un val în- 

să „care se întinâe mereu, necontenit şi care va 

face ca ceea ce trebuia să rănînă,să dispară,
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Aceasta se datoreşte pornirei ca,în primul rînd, 

literatura să fie nutrită numai de fapte, 

Inainte de război a existat preocuparea de 

a stilisa frasa,dar âe la război încoace toată 

literatura nu este decît artificială,cu rare ex- 

cepţiuni.Se cere un realism extraordinar în lî- 

teratură ,dar realism care se vede că este foar- 

te apropiat de cel din timpul războiului, | 

Timpul pe care l-am pierdut ar trebui să ne 

arate ceea ce avem de făcut de acun înainte,căci 

literatura are nevoe de armonisări,Nu ne mai poa- 

te fi permis să rămînem la formule unilaterale, 

adică să credem că în primul rând să domine fap- 

tul şi în literatură,să nu se arate decât ceea 

ce este concret,ceea ce este realitate în plin. 

Literatura nu trebue să meargă numai în a- 

ceastă direcţiune.Dar,nu trebue să se treacă la 

extrema cealaltă,să se ajungă la formele pline 

de preţ iositate 31 Sfera cultul unei exprimări 

prea îngrijite,care prin aceasta însăgi nu poa-
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te să ne dea decit o frasă goală.,Este zădarnic 

să unim multe cuvinte frumoase,dar care să nu 

spună nimic.Ble nu pot constitui o literatură, 

Ceea ce astăzi vrea să-se impună,este o în- 

_+unecare;o unilateralisare şi tocmai literatura 

ar trebui să fie aceea care să înţeleagă,în ce- 

ea ce priveşte exprimarea aleasă,că de la ea 

| trebue să pornească adevăratele îndrumări e Cura 

apuneampugilateralităţi nu ne mai pot fi ierta- 

te de acum înainte nici novăsnici altora, 

pentru că ceea cs ne-au adus nu numai zece ani, 

dar douăzeci treizeci de ani de experienţă Li te- 

rară ar trebui să ne arate că sîntem de acorăâ 

cu principiu că basa cuiturei moderne trebue 

să fie amonisarea şi nu se mai poate să mai 

avem predilecţ iuni deparate pentru literatura 

mai mult sau mai puţin realistă şi trebue să: 

controlăm şi celelalte aspecte, 

Dealtninteri fiecare ar putea să controle- 

ae cît este de insuficientă literatura pur re-
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alistă şi anume cînd citeşte cineva o carte ae 

un realism sxtrem,nu ştiu dacă ge va, întoarce 

la ea, Valoarea unei cărţi se judecă după dorul 

pe care îl are cineva de a o reciti, după darul 

pe care îl are ea de a te rechema din cână în 

cînd.Căsţile realiste nu sînt cărţi care să te 

reoheme,Ele nu impresionează . decît pentru un 

moment.Nu cred că cineva cere arciti astăzi vn 

roman realist,oricît l-ar interesa,l-ar mai re- 

lua, Ce poate da producţiunea aceasta,care este 

un gen destul de uşor şi care nu cuprinde decît 

impreaiuni pe care le-ai clasal şi care rămîn în 

trecut ? Nu mai eşti îndemnat să te întorci la 

ceea ce ţi- -a plăcut un moment Literatură superi- 

oară este aceea care are continuității de impre- 

sionare,cînd cineva după ani se întoarce bucuros 

şi înviorat la aceeaşi carte , simțindu-se reînoit 

sufleteşte după ce a citât-oe | 

peci şi în legătură cu estetica exprimărei 

să nu avem idolatria formelor şi formulelor ta-
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re se lanseză astăzi! 

Să căutăm cîţ mai mult să ne conducem după a- 
devărata critică şi să nu ne îndepărtăm mai ales 
de la ideta că oricît de interesantă ar fi o qi- 
recţie literară,aceasta nu este destul,dacă ma- 
terialul pe care ea îl aduce nu poate servi şi 
1a alte presentări, Aceste presentări au durată 
cînă corespund exigențelor de exprimare egtetică, 

Toate cercetările pe care le-am făcut în a- 
ceste trei lecţiuni ne-au adus la constatarea că 
ceea ce are valoare nu numai la not,âar în genere; 
este Prestigiul estetic „pe care trebue să-1 aibă 
vorbirea, —— 

0=0-9-0-0-0
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Dacă înţelegem deplina însemnătate pe care o 

are estetisarea 1imbeienu trebue să pierdem din 

vedere că graţie ei ajungem să preţuim mai mult 

cuvintele decît ceea ce ne dau unele obişnuinţe, 

Aceasta este de altminteri,o binefacere a mani- 

festaţiunilor estetice,pentru că ne îndeamnă să 

revisuim incontinuu împresiunile noastre şi să 

nu avem precădere numai pentru expresiuni prea, 

întîrziate,Cu alte cuvinte,să ne arătăm suscep- 

tibili de a înţelege inovaţtunea.Este o consta- 

tare elementară: inovaţiunile hotărîtoare se da- 
1 

toresc ştiinţei şi artei,însă nu sîntem de multe
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ori lămuriţi asupra felului cum se erarhisează a- 

ceste inovaţiunt şi mai ales mul: nu-şi dau sea- 

ma 6e un lucru care cu toate acestea este foarte 

evident şi anums: inovaţiunile în ştiinţă se im- 

pun;putem spunesmult mai uşor decît în artă. Sînt 

atîtea învenţiuni care nu aşteaptă mult timp pen- 

tru ca să devie domeniu comun şi să fie recunos- 

cute de toţi.Cînă este vorba însă de inovaţiuni 

estetice constatăm o resistenţă de ani întregi şi 

chiar când asemenea inovaţîuni ajung într'adevăr, 

"să fie valorificate după înţelesul lor adevărat, 

tatuşi relativppuţine ajung la această valori fi- 

care.Si ne întrebăm atunci: care să fie oare mo - 

tivul întîrzierei de recunoaştere al valorilor es- 

tetice ? Urmează atunci indirect întrebarea: de 

ce în ştiinţă ceea ce este nou se impune mai re- 

O . 

se contingenţe sociale,Arta şi ceea ce este este- 

tica în genere se impun desigur mai greu pentru 

că au o basă afectivă cu complexităţi care lasă
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reserve, impun convenţiuni şi deşteaptă prin ur- 

mare un spirit de reacțiune în faţa inovaţiuni- 
  

———=— 

1or.Nu este uşor cînâ e vorba de sentiment, să 
P..—— 

recunoască cineva. ceea ce tulbură cu totul ar- 
—— 

monia unor sentimente de mai înainte şi să-i 

dea alte nuanţe,Se explică pentru ce inovaţiu- 
= — 

nea estetică se impune mai greu.Ea caută să în- 

  
  

fluenţeze un element fundamental,caută să schim» 

be felul în care sînt asociate anumite sentimen- 
t 

te şi din causă că ceea ce este estetic se refe- 
  

  

ră ia partea afectivă a sufletului nostru,este 
— 

uşor de înţeles că nu poate atît de repede: să 
    

cucerească sufletele,pentru că afectivitatea fi- 

„căruia este îndreptată în anumită âirecţiune şi 

- se sprijină pe anumite moşteniri cu reperoursi- 

uni adînci în suflet, . 

In ştiinţă nu este acelaş lucru.0 invenţie 

nouă nu atinge atît afectivitatea noastră, Ceea 

oe este al ştiinţei pleacă de la abstfgoţiuntsân- 

să deasupra abstracţiunilor este realitatea e- 
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ternă, Si apoi ştiinţa şi cuceririle ştiinţei, în 
majori tate,se pretează la aplicări practice  ca- 
re pot fi recunoscute şi înţelese de “cei nai 
mulţ ispe cînd în manifestaţiunile estețicee vVor- 
ba de cuceri rea sufletului care nu poate să fie 
aşa de ugor zeocunoscut de către toţi, ca ceea ce 
aparţine domeniuluţ ştiinţei, In ceea ce priveş- 
te o manifestaţiune estetică nu se poate întîm= 
pla întotdeauna ca expresivitatea să impresione- | 

—— Ze numai decît, Dacă,de Pildă,ar arăta cineva u- 
nui ţăran de a1 nostru ceea ce este modernismul 
se prea poate să-1 încînte foarte puţin fau ae 
loc. Deasemeni, poaţe nu l-ar încînta, de loc o Do= esie ultramodernistă; i-ar părea ca Ceva complect lipsit de înţeles. Tăranul ar rămîne absolu] ne în- telegător 1a aceate manifestări Stay mira chiar că sînt Cameni care Preţuesc acest tel de manifes- tări” estetice,pe cînd ceea ce este al ştiinţei,i. mediat este recunoscutpreţu14 şi însuşiţ de _ cei usi mițT-t legat ds sufletul omenesc ceea ce es-



77 

te al ştiinţei,ceea ce aparține explicabiluiui, 
—— 

mai mult decît ceea ce aparţine manifestaţiuni- 
nea 

lor estetice.Am putea adăuga că,dacă gtiinia a=— 
SER - 

re o putere de cucerire imediată şi de extenai- 
  

une aceasta e datorită realisărilor ei practice 
— 

şi din această causă poateșmai repede decît ar- 
| 

ta să cucerească sufletele.Uneori şi arta poate 

mai repede să cucerească sufletele dacă vine în 

curentul general al aplicărilor practicesArtele 

decoraţive au ceva din acest avantaj.De exemplu, 

în ceea ce priveşte arta modernăşcubismul a a- 

juns să pătrundă,pentru că motivele decorative 

în începuturiis ul tra-moderne sînt strecurate 

prin practică şi au pătruns nu doar că există 

absolut admiraţia,ci prin faptul că sînt mai răs- 

pîndite decît ceea ce se găseşte într!o pictură 

sau într!'o sculptură, | 

Prin urmare,rămîne hotărît că ceea ce este 

  

estetic este supus unor întârzieri şi aceasta da - 

torită unor împrejurări pe care le-am amintita
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dar mai ales,datorită contrastului cu ştiinţa. 

să revenim atunci, la estetica cuvintelor, 

Nu se poate să nu fie o minunată îndrumare 

a sufletelor,vorbirea prin faptul că putem să 

xealisăm prin cuvinte virtialitatea sufletească, 

Stau găsit astăzi feluri de exprimare la care 

cei ce altă dată nu se gînăeau.Este un contrast 

frapant între felul ae exprimare al ncstru ac- 

tual şi cel de acum o sută de ani,Acest contrast 

însă;nu-l remarcăm în literatura francesă sau î- 

tal iană, Intre felul cum se scria în Pranţa în 

1800 şi între felul cum se srie astăzi ni exis- 

tă o diferenţă aşa de izbitoare ca în literatu- 

ra noastră. 

Incontestabil, că estetisarea cuvintelor poa- 

te să fie o bogată comoară de sugestiuni pentru 

noi,o deşteptare a curiosităţei,o foarte bună e- 

ducatoare,care să ne călăuzească în ceea ce este 

nou. Ini6vaţiiinile acestea estetice,astăzi se fac 

mai repede decît altă dată jcine vrea să le stu-
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dieze şi să le foloseas ă 1 ă â 
că nu trebue sâ rămînă la 

anumite convenţ iuni „nu trebue să aibă cultul pen=- 

4ru ceea ce este exclușiv 4raâiţional. Tradiţia 

  

c o moştenire de la strămoşi,care poate fi însă 

fi 

Dacă s'ar pune greutate pe acest fapt în în- 

  

văţămînt,am ajunge la alte resultate decât ace- 

lea pe care le vedem astăzi resultînăd din învăţ, a- 

vea limbei romîne în 1icee. Am amintit şi în alte 

lecţiuni această chestiune şi am arătat inconve- 

nientele felului ae a preda, limba romînă în liceu. 

Dacă s!'ar face învăţământul limbei romîne în fe- 

lul pe care-l preconi san altă dată atunci în su= 

fletul fiecăruia,liceul ar sădi o privire a tot 

ce este în legătură cu yieaţa socială şi cu vi- 

sata culturală, Nu trebue să utiăm că sînt âeprin- 

aa 

  

aderi anchilosate care tin într tun spirit prea în- 

a 
PUD 

apoiat anumite mani festaţ iuni. Insti tuţiunile de 

astăzi,în generesau fireşte, O tradiţiune a lor; 

însă această traditiune nu +rebue păstrată în mod
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excesiv.Unele instituţiuni sînt inferioare faţă 

de mersul general âin causa acestei rămîneri în 

urmă a celor care le conduc.Cu atît mai “mult, 

cînd e vorba de conducerea unei societăţi întregi, 

conâucătării trebue să fie în spiritul nou şi să 

primească inovaţiunile care nu pot decît să fie 

folositoare.EBi su se pot opri numai la simpla tra- 

diţie,ci trebue să ţină seamă şi de manifesta iu- 

nile nouă şi să ia în consideraţie aspectele vre- 

mei, 

Ne Consideraţiunile acestea ne duc la, ceea ce ne 

wa preocupa anul. acesta,la problema evoluției es- 

tetice a limbei noastre, In primul rînâ ne între- 

băm: care au putut fi factorii care au înlesniț 

perfecţionarea exprimărei noastre în scris _ sau în a, 
- -- o .   

  

vorbire ? Chestiunea aceasta este în strânsă 1le- Îetmnnnen n 
. 

. 

gătuză cu limba noastră literară;S'a recunoscut 

de mulţ, că dacă s'a ajuns să se fixeze de la un 
moment dat un anumit aspect al limbei noastre ca 
manifestaţie culturală „aceasta se datoreşte în



N 

sI. 

primul rîna bisericei. Trebue însă să facem o dis- 

tincţiune în ceea, ce priveşte rolul bisericei, In 

primul rînâ biserica a avut cu deosebire un rol 
N 

hotăritor în ui fi carea 1 îmbei noastre săică Ge-= 
  

ea ce a pornit din secolul al XVI- lea cu cărţile 

lui Coresi sta transmis mai departe şi în felul 

acesta s!a ajuns cam pînă în secolul 'a1 XVII-lea 

să se înlăture unele aivergenţe;care altfel ar 

fi durat. | E 

Totuşi secolul al AVII-lea este încă o epocă 

de difereniieri marcante între sorisul mo1dove- 
- — 

  

nesc şi scrisul muntenesc. Graţie ascendentului pe 

care l-a avut la un moment dat 1îmba dintr!'o par- 

  

te a Munteniei s'a ajuns spre sfîrşitul secolului 

al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea la 

O oarecare aznonisaze, însă o lipsă de unitatțe se 

remarcă mereu„De altminteri ; cun ştiţi, Limba nu e | 

te absolut unitară nici astăzi „deşi,nu exist o 
absolut unitară nici aSiezi sees Se 

os E 
| 

lipsă de unitate remarcabilă.Dacă nu ar fi 

totuşi efectul limbei bisericeşti desigur că gi 

Ul e 0,Densusigzu. - 
Evoiuti esteţi ă ]iîmbei române. Pasc-5
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rămit area aceasta dialectală ar fi durat mai mult 
  

timp,pe cînd aşa ne găsin la un moment dat lac 

    

  

destul de avansat ă tendinţă de stabilisare a unei 
Dai ca ap 

unităţi „Cina este vorba însă,de estetisarea lim. 
Ii 

    

bei. noastre,aici rolal bisericei este mai redus.A:- 

vîng chestiunea aceasta numai în treacătţ,pentru 

că vom studia mai mult în iscţiunile viitoare a- 

ceastă probleră,cînăd ne vom ocupa de ceea ce da- 
iad 

torim noi religiei în ceea ce priveşte limba,Cer- a ——— —_— 

cetez chestiunea mai muit pentru că ne âă posibi- 

litatea să facem o constatare comparativăsmai a- 

les dacă ne referim la o altă ţară tot romanică | 

unde rolul bisericei se prasenta altfel decît la 

n01;anume la Franţa unde vedem că limba bisericei 

nu a putut să aibă rolul pe care 1-a avut la noi. 

Acolo biblia s'a citit în latineşte!: s!'a predicat 

în limba poporului dar s'a ţinut seamă de ceea ce 

era 1ocal,căci dîndu-se diferenţele dintre diaLec- 

tele din Franţa, cae sint mult mai pronunţate âs- 

cît ia noisera nevoe ca exprimarea să fie de aşa
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natură încît să poată fi înţeleasă e acea par- 

te din popor căreia i se adresa predica.De ace- 

ia în Pranţa limba. bisericei nu a putut să aibă 

"rolul de unificare relativă cun sia petrecut 18 

doi,înitreît exprimarea în Franţa era âupă cum. 

viam spus parţială.La noi;altele au fost înpre- 

jurările pe cînd în Pranţa Limba adevărată fran- 

“cesă nu se vorbea decît de cei cuo cultură su- 

__perioară şi numai în centrul Ile-de-France şi 
  

1a Paris.Daca vren sa căutam o 1 îmbă, francesă 
Îi ie tea e A 

_—— 

care să aibă o valoare estetică,nu o puten gă.- 

  

gi decît în limba vorbită de aristocrații din 

aceste pă re au contribuit tocmai la es- 

tetisarea ei, 

  

Vedeţ.sprin urmare;că este o deosebire enor- 

mă. între ceea ce sta întîmplat în Franţa şi ce- 

ea ce s'a petrecut la noi,Dar referindu-ne prin 

contrast la împrejurările din Franţa, la noi n'a 

existat acest mediu socialymediu spiritualist 

pe care. îl întîi nim acolo.Dde aceia limba noas-
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trăşdin causa unor împrejurări deosebite a pro- 

gresat mai repede şi manifestaţiunile estetice 

s'au' accentuat în Franţa mai mult de cît la ROÂe 

La noi în păturile de sus se vorbea mai mult 

greceşte,. în clasele noastre superioare se vor- 

beau limbi streine şi atunci aceste clase nu au 

putut contribui la modelarea limbei noastre cum 

sta întîmplat în Franţa.De aceia 1 îmba noastră 

apare cu unele aspecte bisericeşti la sfîrşitul 

secolului a1XVIII-lea şi al XIX-lea,Chiarla cro- 

“nicari se vede o înrăurire a exprimărei bisezi- 

cești» 8 exprinărei biblice sau a exprimărei 0 

mului cu oarecare cultură însă „totuşi, cu un 

fond de ceva sustic.De aceia în epoca extrem mo-! 

dernă întâlnim o limbă care s!'a format sub in- 

fluenţa bisericei şi în contact cu clasele mai 

de jos ale societăţei nespiritualisate, 

Trebue să facerştot printre primele. observa- 

iuni șo constatare care nu este în destul luată 

în seamă„Dacă limba romînă în timp ce o sută de 
E Ă
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ani a ajuns la gradul ăe desvoltare pe care-l 

cunoaştem, aceasta o datorăm în primul rind şi . 

  
  

incontestabil Doesiei Ce ceea ce se referă. in a= 

—=   

cest punot de vedere la 1 imiba romînă trebue în- 
Pi 

caârat întrto privire generală 1a rolul poesi- 

ei în vorbire şi în exprimarea literarăe 

Gînă poesia a fost intim legată de musică; 

aceasta din urnă avea o supremație şi un pres- 

tigiu care putea să atenueze unele însuficien- 

țe ale poesiet sau să facă cu alte cuvinte ca. 

exprimarea poeti căca versurile să cişt vige e prin 

faptul că erau asociate cu musica,Bitmul mu gt — 

cal ascundea ceea ce era slab în exprinarea po= 

etică şi am putea spune că atât tine cît . poest- 

a fost prea, strîns legată de musică "ea de 

fapi,ca armonie şi expresivitate mat! înaltă nu 

a putut să real i seze efectele de mai tirziu. De- 

altminteri oricine poate să constate. aceasta 

din impresiunile de astăzi.Sînt. poesii uitra= 

stuidefare fiind cântate cîştigă: imediat ce.



vine musica gi se asaciază lorsle dă o altă va- 

loare,le maschează urîţenia,ritmul defectuos 

dispare şi asemenea poesii pot chiar să placă. 

Numai atunci cînă poesta s'a emanocipăt gra- 

dat de musică,a putut să se încreaâă în propri- 

ile-i mijloace,a putut urmări un iăeal mai pre- 

cis de armonie;idealul estetic,Aceasta se poată 

„ constata în poesia modernă care s'a emancipat | 

de musică,Acun s'a ajuns la efecte nebănuite ,pen: 

tru că nu s'a mai cerut musicea să acopere 1îp- 

surile, | | | 

Prin urmare „de tre1zeci, patruzeci de ani,âe 

când. prestigiul rimei a căzut,de cînă versurile 

11bere au căutat. să realiseze efecțe vre al.te- 

ori nu erau posibile,de atunci exprimarea 1ite- 

rară şi prin aceasta înţeleg exprimarea poetică 

în special,âe atunci incontestabil că această 

exprimare este superioară aceleea de altă dată, 

Cîna cuvintele nu au mai fost ajutate de un - „e-. 

fect de ritm şi de musicalitate,armonia e a trebu-
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it să recasă din combinaţia măeastră între cu- 
  

a 
II a 

ap 
ÎI 

u o 

vinte şi atunci natural;că a trebuit să se de- 

  

pură, de către poet un mai mare efort artistic 

decît se depunea înainte. a 

se poate spune că şi după emanciparea poe- 

siei de musică a mai intervenit ceva care a fa- 

vorizat superiorisarea ei: este tvonai faptul 

înlăturărei cultului pentru rimă. 3ta căutat ca. 

    

mijloacele de exp”imare să se perfecţioneze prin 

anuni te inovaţiunie 
| 

Acun s!a ajuns ca să se preciseze mai bine 

rolul poesiei în evoluţia estetică a limbilore 

Pentru a arăta aceasta nu trebue să ne  ducen 

prea departesc ci să ne referin numai: La ceea ce 

observăm ca evoluţie generală în domeniul xoma=. 

nic. In această, direcţie constatăm un lucru care = 

se repetă constafnt şi. s'ar putea spune , în toa-. 
  

te operile,In £ țvul: mediu întîlnim eflorescenţa | 

  

Literară remarcabilă a poeaiei lizice şi a tru-. 

PI i 
baduriloz.2ra un fel de a concepe poesia ca ce-.
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Ya artificial.Dar aceasta nu intză în considera- .. 

ţiune pentru că, de faptea representa periecţio- 

narea exprimărei, Trubaduuri i au Gdat;cum se ştie, 
    

literatura cea, mai bogată: din Evul mediu; erau 
= 

"Oameni care aveau cultul exprimărei. Aveau un 
  sim al frumosului care -a degenerat fireşte de —————_ 

—— multe ori şi care a ăus de multe ori la artitici- 
alisări în formarea de cuvinte, dar care totuşi, 
    

a avut o deosebită influenţă în estetisarea 1 îm- — 
bei din acea vreme; a avut o consecinţă artistică 
ai ei sînt aceia care > ESesta 197 au pertaee ff 
vionat exprimarea francesă, 

  

  

    

  
    

Odată ce sta fixat o limbă poetică a trubadu- 
rilor ea continuă să degenereze prin anumite  qe- 
vieti, însă,a ajutat mult pe prosatori; nu sînt 

îm N iti 

  

-prosatori 3 în Evul „meaiu,care să rivali seze cu po- 
eţii.Trubadurilor se datoreşte tenâinţa de a se 
ajunge la o exprimare întrt'o fornă mai aleasă, 

Intîlnim această tendinţă de estetisare a 1im- 
bei în Italia la autori de seamă şi cîna am publ î-
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cat lucrarea despre "Dante şi latinitatea” arătan 
  

în toată evidenţa că dacă Dante a scris o frasă 
De . 

frumoasă şi legată,o frasă plină de armonie ŞI îru- 
a a 2 

museţe aceasta se datoreşte faptului că a făcut 
  

ucenicia poesiet,a făcut ucenicia cul tului penizu 

frumos care dacă i-ar fi lipsit na i-ar fi înles- 

  

nit îndeplinirea unor asemenea frase, 
” 
  

Cînd, în Franţa,s'a ajuns la Renaştere,atunci 

fireşte,alături de erudiţie,alături de prosă,a a-- 

părut curentul de întoarcere la izvoarele poeti- 

ce clasice,care fixează fisionomia literară din 

vremea, aceea. Nu putem înţelege pe prosatorii Re- 

naşterei fără legătură cu poesia antică.După se- 

colul al XVII-lea, cînd poesia francesă a ajuns la 

o culme în literatura francesăprosatorilor le-a 

venit uşor să se exprime în frase de valoarea a- 

celora pe care le preţuim astăzi. 

In epoca roman că, acelaşi lucru. A trebuit în- 

tîi să vină sugestiuni de la poeţi,pentru ca pro- 

satorii să ne dea ceva din exprimarea corectăglă-:
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murit şi frumc 5, îasemnînă în acelaşi timp şi o 

revoluţionare 1iterară.0eea ce a revoluţionat Li- 

teratura a fost poesia romantică; pe urmă apare 

frasa romantică ce este caracteristică centru E 

"cea epocă. Intr'adevăr,poesia pune temeliile lite- 
D tao Ratae 

raturei moderne. şi este semnalul reînnoirilor de 

” aa 

tot fel - 

-“Qu. această parantesă pe care o închidem;să : 

revenin la literatura noastră, 

După limba bisericească arhaică,care avea fi- 

veşte caracteristica ei pentru vremea aceea,pe la 

„Na870 începe epoca de primenire. şi atunci apar di- 

  

— 

ferenţe inpresionante în contact cu poesia. Prosa 

care a fost cultivată în secolul al XVII-lea şi 

    

al XVIII-lea yi care putea să dea realisări fru- 

moase tocmai ea este mai săracă pe la 1830, 
— : 
  nnapemameaui 

A trebuit ca limba noastră în primul rînd să 

fie cu desăvîrşire revoluţionată în contactul cu 

poesia romanticilor,a trebuit mai întîi să ve. 

dem că sînt armonii pe care le putem găsi în Doe:
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Sie şi pe care o generaţie de mai înainte nici 

nu putea să le bănuiască,pentru ca odată ce sta 

fizat un stil poetic să vedem repercursiunile 

lui în exprimare, Acesta este un adevăr matema- 
a . 

tic constatat, 

Ne uităm la Alecsandri de exemplu: o frasă 

'plină,simplă,liniştită,în care se recunoaşte -po= 

    

etul.Negruzzi Gdeasemeni,n!'ar fi putut să scrie,. 

cun a scris,dacă nu ar fi fost poet. .- 
  

Prin urmare , numai dacă luăm în considerare 

rolul inovator şi de multe ori revoluţionator al 

poetului,putem înţelege. cun întrt'un interval! re- 

lativ foarte scurt, sta putut ajunge la o expri- 

mare în prosă atît de frumoasă cum s'a petrecut 

la noi şi la c exprimare cure a fost atît de de- 

osebită de ceea ce întîlneam mai înainte; | 

Nu trebue să pierdem din vedere niciodată, 

fie că studiem evoluţia limbei noastre, fie: că 

studten evoluţia literature! noastre „rolul aceg- 

ta categoric pe _ care 1-a avut poesia în inanifes-. —= 
—



tările ei de estetisare, 

Vedeţi „prin urmare; cum în această privire an- 

ti cipată se tămureşte o parte din aspectele evo- 

îuţtei 1 îmbei noastre. De la îxiceput se fixează 

foarte 3 împede felul constatărilor ce vom avea 

de făcut,cînă vom privi epocile importante „din 

trecutul limbei noastre. Observaţiunile pe care 

le vom face vor fi reduse la faptele pe care le- 

an relevat că se petrec” către sfîrşitul secolu- 

lui al XVI-lea, în timpul secolului al XVII-lea 

şi mai ales la începutul secolului. al XVIII-lea. 

Constatăriie făcute, vor fi în acord cu ceea ce 

am spus acum în aceste consideraţiunt genez alee 

At axă de aceste cercetări vom avea însă,de 

făcut şi c serie ca obsaarej iuni. referitoare la 

secolul al XIX=1a „care cuprinde elementele ce 

au contribuit la adevăratele. înovaţ iuni din ex- 

primarea de-.astăzi, 

—.—z a 

OXO0XOXO XA



  

- 9 XII 1989, 

Am arătat rânâul. trecut zozui pe > caza-l. a-i 

re poesia în desvoltarea estetică a vnei limbi, 

  

Va, trebui să aducem o nouă precisare în sensul 

că nu toate poesiile au însemnătate âin acest 
  

punet ae veaeresci numai proâucţiunile lirice, 
—   

într? adevăr, genul liricpputen spuneseste cel. 
E RACI tic d 

mai susceptibil gen care poate avea această în- 

răurire asupra exprimărei estetioespentru că 

în primii vâna se adreseaz ă sufletelor, împresi- 

  

v 

onează ma: adînc din ceea ce lasă să se strecoa- 

  

re în suflatul nostru, In si doilea rînă,ceca ce
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este liric vine să exprime cu mal multţă conâen- 

sare ceea ce este propriu sufletului omenesc, 

Realisările artistice au o deosebitţă influ- 

enţă asupra sufletului cînd sînt reuşite, 

Lirică a fost poesia trubadurilor la care 

ne-am raportat în lecţiunea din urmă. Romantis- 
————=_   

„mul şi lirica trubadurilor au rămas în sufle- 

tul celor care le-au gustat, au rămas prin sub- 

stratul lor sufletesc şi putem spune că au a- 

vut cu adevărat o înrăurtre puternică şi că au 

revoluţionat sufletele,revoluţionare care s'a 

„transpus _în modul de exprimare, 

  

_Să nu uităm însă că şi clasicismul are 6 

parte de realisări lirice care pot să fie puse 

alături ae cele ain Evul meătu,şi în unele pri- 

vinţe superioare lor: sîntem mai ales impresio- 

naţi,cînd este vorba de clasicism,de ceea ce es- ee 

te producţiune epică, Producţiunea epică este ca- - aia tatea o 
- Pa - i 

recteriatica şi elementul prin care sta impus 
si a rămas clasicismul, 
i e,
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Odiseia şi Iliada pentru cei mai mulţi sînt 
  

. 

qmrebue să recunoaştem şi lirismului clasic 

o înrăurire care s'a transmis dealungul vecuri-: 

1or„Recunoaştem această influenţă în cîntecele 

şi proâucţiunile poetice care apar mult. mai LI 

n CN EIN A 

2iu . 

inirt'adevăr,clasicismul 
este considerat ca 

mai bine închegat şi representat prin creaţiuni- 

le epice,Tocmai comparațîia aceasta ne arată. ce-. 

ea ce de fapt trebue să recunoaştem Lirismului 

clasic,alături de creaţiunile epice.Ne închinăn 

desigur, în fața Ti iadei ,0âiseei însă de fapt in- 

fluenţa acestor opere nu poate să fie pusă ală- 

turi de înrăuri rea pe care au avut-o , producţiu- 

niJe lizice.St Homer şi vi rgiliu au influenţat 

multe opere,mai ales pe acelea care au avut ca- 

racterul genului epic. Dacă şi-a propus cineva să 

scrie o „epopee sta indreptat spre” Homer sau spre 

virgil iu,dar pe. de altă. parte aceste “producţiuni
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interesează totdeauna prin ceea ce evocă ele âîn 

vieaţa culturală greacă sau latină, 

Prin urmare, reducînă la adevăratele Propor- 

ţii înrăurirea pe care au avut-o produoţiunile 

  

  

epice, constatăm că această înrăurire rămîne în E 
  

urmă cînâ o comparăm cu ceea ce a dat poesia 1î- aia a. 

Ti că ——_ 

Am mai putea adăuga cășâacă uneori Odiseia 

  

sau Eneida au impresionat şi dacă şi astăzi con- 

tinuă să între în preocupările literare ale cui = 

va;aceasta se datoreşte în mare parte episoade- 

  

lor lirice pe care le cuprind. Dacă, parcurgem B- 

  

neida rămînem mult mai impresionați de ceea ce 

este tirie în ea.EBlementul eminamente epic rămî- 

ne nai estompat şi în felul acesta înţelegem de 

ce când e vorba să comparăm aceste două genuri, 
trebue să atribuim o mai mare putere de influen- 

ţare genului liric decît celui epic. Cu alte  cu- 
  

vinte,este recunoscut în totul înrăurirea pe ca- 
re 0 are poesia în genere asupra perfecţionărei 
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exprinăret, totuşi această înriusire trebue să "sie 

atribuită mai mult produc tunilor Jirice şă întrto 

măsură nai redusă producţiunilor epioe.Acentea ma- 

mai în sensul în care fac parte din complexul de 

realisări i iterare şi numai âacă pot contribui în- 

trun grad sau altul,la posibili tâţi de exprimare 

eatetică. 

vă ccan aomparaţia pentru clasiciemsdar Sa | pu- 

tea-0 raporta şi, la productiuni de a1tă natură. Re- 

ferindu-re la Evul mediu se tie ce bogată eflo- 

rescenţă ae literatură epică a fost în Franţa. Da- 

că legăm epocile gi urmărim efectele poesiei as 

pra artei constatăm că 14 teratura epică nu a avut 
aa 

aceeaşi înrâurire ca proâusţ iunile lirice. 

Dacă găsim ceva care nu e învechit în Ciiănson 
  

de Bolăand» dacă această poesie poate să, impreato- 

neze şi. astăzi, aceasta se datorește nu atît cu- 
piu 

prineului ei epic cît celui 14 ric. Toate părţile 

= 

în care ni se arată un SIE sentiment ne inte- 

Eyolutia estetică a limbei _romîne.Fasc,7
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tesează cu deosebire şi astăzi,pe oînâ-o degori- 

ere ep1.oă „ae piladă,nu ne mai interesează astăzi, 

- Hu 0 mai simţ im atît,nu mai are putere de evoca- 

re. Partea, lirică,puter spune, că este în: această 

operă de clasicism Frances bine representată şi 

garantează durabili tatea operei, Putem să ne În- 

chipuim că în Evul mediu chiar produc iuni1 efăta- 

presionau: prin teea ce aveau ca. fona cu carac- 

ter liric, | | i | 

Aceasta ne duce spre a altă categorie de pre - 
ducțiuni iiţerare şi anume în: spre acele . oare, 
sînt cuprinse în folkloă.Si ne punem atunci în- 

trebarea în legătură cu ceea ce este direct a1 

literaturei -noăstre: ce a putut să existe pînă 

în secolul al XVI-lea cîna avem primele texte 

de limoă ce a putut să existe ca exprimare a su- 
fletului romînesc şi.de care trebue să luăm sea- 

ma ca un fel de îndrumare la ceea ce apare mai | 
tîrziu ? "rebue” să legăm întrucâtva faptele - gi. 
să ne reprezentăm ceea cea putut să fie folklo- |
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mul artistic românesc înainte de â ajunge la.e-. 
e ce as 

poca în care începe să fie scrisi o rudimentară - 

  

literatură românească. Ca. o simplă presupunere, 

putem admite că pînă în secolul al XYI- lea se 

conatituise un folklor distinct.Nu pufen să ne 

închipuim că nu existau doinezcare să nu fi a 

vut într! “aaevkr,o formă armonioasă şi care să 

_nu_poată sivalisa cu aceea a doinelor celor mai 

artistice de astăzi,însă din toate genurile de 

producţiune populară care putem presupune „că îi 

tx!'0 epocă mai veche ajunsese să aea realisări 

populare mai artistice ? 

Mături de doine ne putem oare închipui cs- 

va analog cu privire la balade 2 De sigur au ek 

istat balade la noipe care aici nu le puten bă- 

nui. Ceea ce ca gen epic apare şi astăzi are mul- 

te legături însă cu trecutul şi ou folklorul sude 

dunărean, sârbesc sau chiar de altă provenienţă. 

In poesia epică populară de astăzi latura. este- 

tică este foarte unibri tă . Chiar cînd pe oprim la
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o bal adă „care întradevăr ne dă versur L: frumoa- | 

se;care pot să rivali seze cu acelea ale unei dol- 

ne, găsin, însă, scăderi mari în alte versuri, zate, 

prin urmare un gen foarte inegal ,cate nu poate 

să rivaliseze cu acela al poesiei, lirice. | 

Nu putem oare -să presupunem că şi în epoca 
mai veche a existat unele balade mai pline __de 
vigoare care să Ti putut să rivali seze Cu _ cre- i 

aţiunile lirice ? Referindu-ne în parte, „la lite-. 
ratura Gultă CICA că sînten îndrituişi să  pre- 
supunem că într'adevăr. şi în literatura noastră 
populază mai veche baladele au trebuit să fie 
ca valoare estetică mai reduse decît doinele, 

„Să. ne oprim puţin la colinâe, Colindele sînt 
în cea mai mare Parte . cărturăregti svemta- din 
csriuzi iH sariceşti „De multe ori, însă,nu mai pu- 
tem recunoagte-elementul cărtuzărese. Dacă sînt, | 

= 
_ cântate „ele pot să impresioneze mai mul t gi în- ———— 

în radevăr, con inca sînt âe multe ori de efect 

VAN aecsa de imune că 

numa ăi această causă, «Luîng de ja_început pînă 
-—.,,
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la sfîrşit textul unei colinde veţi vedea că e 

  

foarte depărtat âe textele pe care ni- 1 dau aoi- 

nele Yu este,am puba apunepabsolut nici o. col in- 
  

  

âă în atîtea culegeri care s! au datyunde 'să ă-. 

sim un vers unul după altul „abaolut treprogabil. 

Este de sieurşi ceva. inerent genului; afară âe 

artificiali tatea lui cărturăreaacă;£iind e com- 

punere populară este susceptibilă de âiluare şi 

nu se poate aăVBiaraă, imeaiat ce unul sau altul | 

intervine ca să-i adauge alte versuri, fie că e 

nevoe sau nu-si atunci, iată cum genui acesta: e: 
 pmaanaa Ei eiiica, 

condamnat să ne dea producţiunt inferioare și 

  

este necontenit supus prefacerilor. 
> 

O III pa 

Cu doinele nu se petrece lucrul tocmai aşa: 

— 

ele sînt cstetalieate, fixate într! un anumit m 

măP de versuri „care rămine_ neschimbat; aăresin- 

du-se mat viu sufletului nu sînt atît de arti- 

ficiale i la ele putem presupune „nat mul. t ae- 

cât la valadesua anumit graâ: da reali sare artie- 

    

tâcă, __ Da TR P



102 

- Dar ce înţelegem mai înainte de toate prin | 
DN NR 

real sare artistică ? Dacă ne referim la Zolklor, 
ne III a 

adniţ înd, cum spunean, că în epoca msi veche doi- 

nele au fost acelea care au exprinat-pei—propzium 

mai viu,mai artistic sufletul nostrusaceasta de 
  

  

fapt, cum ne=0 representăm ? S'a spus că limba ro- 

mînă trebue să fi fost foarte improprie în Yre- 

mea veche pentru ca să poată exprima ceva mai de- 

osebitymai axtistic„Ar fi o gtegeală dacă. am ad- 

mite o asemenea părere,căci oricît de rudinenţa- 
— 

——“î. 

ră ar £1 1iniba 3i. oricît de înapoiat ar si cine- 

  

va;nu se poate să nu aibă momente de aspirație. 

  

către o exprimare mai aleasă, Putem „Presupune, şi 

nu e nevoe „numai decît să luăm o epocă nai apro- 

piată dar şă luăm o: epocă muz t; nai veohe, secoluj 

al lX-lea gi a] _X=lee, că s'a simţit nevoia ăe o. 
exprimare mai aleasă, de: o exprimare cu. mijloace 

le pe: oare le stăpîniau cei âe atunci pentru ex- 

primazățiairti atică şi aceasta mai. ales pentru pro- 

| auoţiunile lirice,
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Pentru folklorul nostru lucrurile trebue să 

ni le representăm altfel decît s'a crezut pînă 

acum şi ae crede încă şi 'astăzi,Nu trebua să ne 

înohipuim că producţiunile populare sînt o cola= 

borare,că adică se concep de ma: mulţi , care s'ar 

    

întâlni ia jocuri sau într! alte locuri. 0 doină 
 ———— 

——_ 

este la origine o creaţiune Anâividuală; un sus 
SN NN a ai 

filet mai ales,cu sensibilitate mai bogatăsa re- 

— 

ugit să se exprime întrto foxmă mai aleasă de- 
  

    

GE aaa se era Duzent tuturor, Prin urare; să 

ne îndepărtăm de cea oe se admitea pînă acum. 

că în ceea ce priveşte o exprimare populară, ea 

ax fi produsul mai multora.E& este expresiunea - - 

  numai a sufletului cîtorva mai bine înzeatraţi, 
  

care au izbutit să dea o reali sare mai aleasă şi | 

care apoi a trecut din sufletul lor în suflatul . 

celorlalţi ș devenină un bun "comun măividualul, prin 

  

urmare trebue să pre supunem _că_a avut un rol îns 

semnat în creaţia folklorică şi în special în 
  

cea lirică.Dacă ar fi! să punem faţă în faţă ro-
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dul individualului în procesele linguigtice gi 

în ceze folklorice vom recunoaşte prioritate şi 

superioritate mai mult în folklor decât în vor- - 

bire. Ceea ce apare bine reliefat nu poate fi de 

cât resultat al unor însuşiri individuale, a 

Dar „problema presintă şi altă înfăţişare. Pro- 

ducţ iunea populară. poate să fie considerată ca | 

avînd un substrat conştient bine afirmat, sau să 

ami tem, cun admit cei mai mulţi „că este o _Pro= 

ducţ iune cu totul spontană, în care intenţia nu 

intervine de 10c,Mi se pare că între o părere şi 

alta ar trebui să Tămînem la ceva intermediar, U- 

neori,se poate ca cineva: să, fi înfrumusețat o.. 

doină fără să-ai dea seama de ceea ce a . făcut, în- 
să imprentunea pe care o poate face o , asemenea 

producţie asupra altora la. un moment dat,era po- 

sibil să atragă atenţia creatorului , care săi 
fi dat seama că prin această înfrumusețare se a- 
duce ceva deosebit, că avea ceva mai ales decît 

exprimarea . obişnuită, că noua înfrumusețare pre-
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senta într'adevăr însuşiri deosebite, 

Ceea ce cred că cu deosebire trebue 4inut 

în seană este faptul acesta: se tace foarte 

ugor deosebire între ceea ce este propriu ui 
    

fietului unuia sau altuia în ceea ce priveşte | 
— 

superioritatea de. exprimare, De multe ori, stând” 

de vorbă cu ţărani,mi s'a întîmplat să aud pe 

unul sau al tul spunînăâu-mi "Nu-l ascultați pe 

acesta, pentru că nu ştie cîntece frumoase sa 

"nu_le ştie cînta binen. Ceea. ce înseamnă că es- 

te într 'adevăz, o deosebire pe. care chiar văra- 

nii o remarcă gi o tecnnică specială a acestor 

cîntece pe care nu o au toţi. In genere „an avut. 

impresia | că ţăranii îşi dădeau seama de puterea 

celui care era mai bine înzestrat şi cunoşteau | 

exprimările lui mai fericite: şi într! adevăr un- | 

de te-ai duce să întrebi, se spune numai decăt 

că sutare sau "cutare din sat este mai. bine în- 

zestrat "gtie cîntece frumoase" rumoase" şi mai în fie 

  

care sat este. cîte unul-mai-0u deosebire mester
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în spunerea versurilor sau în cîntarea lor... : 

Deci,nu- ne putem închipui că producţia popu- 

ară. a fost fără un substrat conştient destul 

1e bine afirmat uneori,că adică cineva îşi dă- 

dea seama.că este în sufletul lui ceva ce meri- 

tă să fie spus şi: pe care el mai bine decît al- 

ţi poate să-1 spună.Un fapt,un aacident,o în- 

prejurare nouă din natură,poate să fie motiv de. 

'0 asemenea creaţie,De cele mai multe ori,însă,.. 

Zrumosul este o manifestare conştientă resulta= 
  

tă Ri din compararea ce se face la tară. între 

unii ; şi alţii în ceea ce priveşte aspiraţia pe 

care ar avea-0o să se exprime mai ales,să arate 

că ceea ce este propriu sufletului Lor poate să 

tie redat nai expreaiv,deosebit-ae ceca ce un 

altui simte: şi exprimă. | 

i Deci,rolul conştientului cred că nu poate . | 

fi. redus nici cînă ne " eterim la folkior. Evident 

trebue să aâău uetm că ceea ce: într'un momerit 
  

con tient poate să aevină.. inconştient, Aătcă, o - 
aaa INI
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doină care a fost improvisată de unul al cărui 

suflet, participă conştient la o asemenea „pro- 

auâţte ajunge să se răspândească ajunge domeniu 

tomuw „Acest motiv;odată ce pătrunâe în mai mul - 

"te suflete devine. ceva inconştienteste o adap- 

„tare "eo îpso",şi nu numai în ceea ce priveşte 

folklorul dar tot ceea ce este al literaturei, 

de fapt,ne arată această transformare, a conşti- 

entului în inconştient. Noi repetăn astii s 4 o, „ex | 

presiune sau o imagine care a fost resultatul - 

unei stăruinţe,unei preocupări. conştiente altă-. - 

„dată, Preocuparea conştientă a unuia după cea. 

devenit domeniu comun şi ne-am apropiat-o a de- 

venit inconştienţă la noi iar din ceea ce a.de-. 

venit inconştient în urmă la not,trebue. să. ge 

producă alte manifestaţiuni conştiente. Acesta . 
Di 

este an putea spune jocul creaţiei, 
  

„ Revenind 1a acţiunea inconştientului , ast-. 

fel trebue să înterpretăm lucrurile chiar cînd 

ne raportăm la literatura populară. -
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„Pe „lângă individual trebue :să admitem că şi 

ceva incongtientstreinsa existat totdeauna în 

creațiunile populare» Atunci înţelegem mai bine 

care este valoarea folklorului şi în special a 

foiklorului lirice Ă ! 
Ea 

Vorbeam mat înainte de baladele noastre Com= 

  

purativ cu doinele, Pentru ca a8ă întregesc 1mpre- 
  

sia ŞI nai ales reveninâ la ce am spus cu privi- 

re a 1tteratuzile clasice, un “fapt pe care ore 

că oricine l-ar putea, controla este că şi bala- 

dele la noi, dacă îşi păstrează uneori prestigiul 

gi ne imprestonează, aceasta se datorește totâea- 

una tot unor monențe Liri ceunoz exprinări liri- 

ce “alături de cele epice; Chiar Hiozita, de fapt, 

şi-a pierdut mul t din caracterul ei epice Cred | 

că la origine Wiorita a fost poveatea unui fapt 

concret din vieat a păstozilor şi elementul a 

ric în această povestire era secundar. Cu vremea i 

a căzut în umoră amintirea întâmplărei ciobă= 

neşti care a dat naştere acestui cîntec și ze 
N
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lîngă fondul originar liric s'au grupat şi alte 

noţiuni lirice pentru că nu ne, putem închipui, 
= 

că a fost absolut epică Hioriţa la origine, . 

_Si nu numai Mioziţasdarsdacă an lua, toată 

baladele de la noi,care Într'adevăr au oareca- 

  

re realisări, însă, nu cu totul Superioare, „am ve- 

dea că t6emai - ceea ce ne imprestonează ma mult 

în ele este natura lirică, 

De fapt,tot genul liric care este represen- 

Da 

tat în literatura cultă nu ar mai avea mult de 
  

aşteptat de la producţiunile populare,de la ce- 
  

— 

ea ce este propriu baladei. In orice casșdoinele 
  

au - fost acelea care „au silit mai mult pe poeţi, 

decât baladele,ca să întrebuinţeze expresiuni” 
 —————————— 

frumoase, . 

  

Referindu-ne, în felul acesta,la epoca cea 

mai veche de exprimare estetică prin folklor la 

noi cred că am fixat o parte din ceea ce _Pri=.- 

_veşte direct exprimarea artistică. Am recunoscut 

părţile de luat în seamă din epoca noastră mai:
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Yeche,părţi. care îngădue să se ajungă la o rea- 

lisare 'mai înaltă de exprimare,Beferindu-ne di- 

rect la; epoca istorică,la secolul al XVI-lea, 

cînd limba romînă începe să fie scrisă,ne între- 

băm de -ce n'a lăsaţ nici un ecou din ceea ce to- 

tuşi „putem admite că se realisa în exprimarea 
— 

noasţră ? N!'a lăsat pentru motivul foarte simplu 
e 

. 

  

i 

că începuturile noastre literare sînt cu carac- 

ter religios. Aceasta a însemnat mul teLimba. romi- 

nă:' a fost considerată în epoca cea mai veche 

ârept simplu mijloc de exprimare a ceea ce era 

închis în cărțile religioase.Dacă 1 imba română - 

ajuta pentru răspîndirea credinţei religioase 
_— 

prin împlinirea nevoilor unei traduceri „gînâul 

nimănui nu mergea mai departe.Era un scop imedi- 

at foarte simplu, foarte practic şi în sens creş- 

tin. i | 
“Am putea zice jtotugică sentimentul religi- 

  

05 este capabil de multă poesie,si aici ar fi ce- 

va de rectificat,Cîte sînt proăucţiunile de 'cînd
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limba romînă a fost închisă în traducerile reli- 

gioase,cîte sînt producţiunile poetice. cu carac- 

ter religios care să se mențină; la; înălțimile. 

„estetice cum ar fi spre pildă BibiigPazlmii, | 

care sînt expresiunea unui misticism aparte? De 

fapt, se numără numai cîteva din aceste proâuc- 

tiuni Care au deosebită valoare. estetică,In : 

poca creştină se văd numeroase proâucţiunt: 

caraoter raiigioa cate întradevăr sint mat mult 

de luat în seamă. Şi totugi cît de uşor ar fi 

fost să se fi dat mat de mult 0 literatură reli- 

gioasă care să stea alături de literatura profa- 

 nă,pentru că lună 'tot ce s'a realipat în poe- 

sie de ani întregi seriorm de mult în poesia pro 

fană peste totuşi, foarte puţin realisat în: poe- 

sia cu caracter religios, An putea spune că .-a- 

tunei cînâ creştinismul apare încadrat mai ar- 

tistie în creaţiuni poeticeșnu este un creşti- 

ni'sm: pur. Sînt furişăzi de păgîntom ve vechi sau 

nou, Concepţia creştină a fost aceasta: ceea ce 

4-
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e frumos nu trebue să preocupe prea mult sufle- 
ae 

tul „pentru că este îspită diavolească. Dacă. ar 
. P ii 

fi fost consequenţă nu trebuia să se întrumuse- 
a 
  

_vVeze 1 bisericile creştinesnu trebuia să se dea 
  

_nici icoane „nici înfrunuseţări estetice, Acesta 
27 

era creştinismul autentic şi care îşi manifesta | d ANN a d ni 

superioritatea lui tocmai prin ceea ce era dup- 

tă contra tentaţiei contra ispitelor  fspitelor pe care le 
= 

are omul în încătuşarea pămîntului și şi atunci în- 

  

  

„velegeţi de ce creştinismul prin însuşi esenţa 

i ui nu a putut să dea real isări de frumo se 

| Acest caracter al creştinismului a jucat un 

rol de cea mai mare importanţă în aceste produc- 

at cu caracter tel igios, Această 1psă de expre- 

siuni frumoase se: găseşte cu atât mai mul 4 la. 

4raducătorii noştri, Pentru traducătorii de. tex- 

te religioase nu era important să găsească | cu- 

vântul cel mat ales cînd era vozba de a traduce 

un psalm. Odată ce se exprima, în zonîneşte, cu 
E?) 

forma cea mai obişnuită ceea ce era în textud 
x
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slav,era sufictent.Grija traducătorului nu mer= 

gea mai departe,;el nu urmăria frumosul,ni avea 

absolut nici una cin intenţiunile de a ne impre-. 

stone printr'o limbă mai aleasă. Dacă comparăn - 
  

psalmii tradugi de unii sau de 214411 ,constatăm 

unele deotebiri: poate într!'o parte expresiunea 

este mai potrivită,să zicem chiar mai literară . 

decît în cealaltă parte,dar aceasta,de fapt,es- 

te o pură întîmplare. | | 

Aşa la. Coresi dacă unele pasagii se sus- 

ţin mai bineăacă unii psalmi sînt mai cozezaţi» 

sînt scriși întrto limbă mai puţin asprășacese- 

ta se datorește: faptului că diaconul. 'Corest gi 

colaboratorii să3: s'au exprimat: în limba care 

era vorbită într!'o parte a Mu ei şi care pi. 

regte era ceva mai evoluată decât limba âin la- 

| rexureş sau alte inuturi„Dacă putem constata 

o deosebire de nuanţă „aceasta pu contează nimic 

  

pentru că de cart, cred. că n'a fost nici o în- 

  „+ Fasc+8
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tenţie 1a traducător de a mări valoarea. acelor 

cîntece lirice transpuse în limba noastrăde a 

le ridica prin ceva nasi estetic, De aceia 1înba 

zeligioasă din vremurile cele mai. vechi cate a- 

434 âe săracă în exprimări tronoase. 

îm e mim n me



1! 

  

"16 XII 1929, 

Am văzut în lecţiunea + trecută că urmărina 

textele din secolul a XVI-lea am ajune 21a con-= 
eg pe mec cr 

  

statarea că acestea sînt departe d o „redare TEI 

terară. Iuzinii ae toate, afară de ceea ce este 

“estetică înaltă a cuvintelorşo limbă literară 

trebue să 59 presinte coret. Gramatica trabue 

ţinută în seamă. In secolul al XVI-lea întîlnim 

foarte es constructiuni care ne izbesc prin ca-. 

racterul lor neromîneac. Vedem estfel forme care 

nictodaţă n! au fost întrebuințate în limba vor- 

Dită.Dacă această limbă este mecorectă. cu atit
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mai puţin nu ne puten aştepta la o înfăţişare 

estetică.Ca să ne convingem de acesta este su- 

ficient să ne oprim la începutul unui psalm cu= 

noscut,al XXI-lea în Psaltirea Scheiană, care îi 

unele versiuni figurează ca al XXII-lea.E unul 

  

intre psalmii cei mai remarcabili în ceea ce 

priveşte inspiraţia. Izbitor în primul rînd e . 

pasagiul:"Departe de spăsenia mă cuventțe în 

pacate cădâre mie",.Nu înţelegem ce poate să fie 

asocierea formelor dîn urnă. S'ar putea. ca aces- 

ta să fie înţelesul: De ce Doamne m! al părăa1.t? 

Eşti departe de mintea mea de care aveam nevoe. | 

pentru cuvintele; care au fost mie cădere în pă- 

cate, | 

Dacă acesta este: sensul o presentare a fra- 

sei altfel era de aşteptat, pentru că acestea nu 

sînt de loc construcţ iuni romîneşti, De ce o sra- 

să apare . în felui acesta cu lipsuri? Nu ne pu=! 

tem închipui ca cineva să, ei vorbit dstfei. i 

se urinătea în. moa mecanic textul slav şi ED
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traducea « cu totul artificial, Nu se ţinea. seamă. 

de ceea ce “trebuia modificat în sensul românesc. 

Era respectul pentru cărţile sfinte; în „primul 

rând înţelesul trebuia să. fie salvat» 

în pasagiul următor e o expresie care .ne 

impresionează neplăcut: "Dzeul mieu kiemu în azi 

şi nu auâzi, şi noapte în nefără- mente mie, S'a 

„tradus ceea ce era în textul slav vezin ije=me- 

buniesprin nefăxă-ne nf „In- Psalţirea Hurmuzachi 

găsim forma "neînţălep ulepăore. mie" adică "neînţe- 

lepciune . mie", În Ps saltirea Hurmuzachi expresia 

„e românească, pe cînd în Psaltirea Scheiană s'a 

recurs la această artificiali sare nefără-ments. 

E Dacă străbatem toată literatura religioasă 

âin secolul al XVI- lea nu s "ax putea spune că nu 

întîlnim ici şi colo ceva care să fie. luat . în | 

seamă ca exprimare mai literară, 

In Cazânii care. se adresau acelor care aş- . 

teptau o învăţătură,putem surprinde ceva ce a 

pornit dintr'o intenţie de a se exprima mai de-
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osetit,.Nu ştim după ce au fost traduse Cazani- , 
ie, In general tot din slavă. In secolul al XVI- 
„ea e avem. şi un izvor strein luteran, 

Dacă nu puten face comparaţia direct, totuşi 
putem bănui că aceste texte. streine aveau o 14m- 
bă mai curentă „mai naturală, | N | NE 

"In Cazania a II-a e a lui Coresi găaira urmă 
torul păsagiui" Tată amu; „fraţilor,că trecu iar- 

„na şi Primăvara începe-se, Şi vedem toate făptu- 

rile de pre 1ume înţelegînău-se şi ponii înflu- 
rind şi toate lemnele dumbrăvilor şi pănintului 
răsărinâu-i iarbă şi pasări1e toate cîntîna gi 

_alalte toate  Încindu-se. Şi de acestea bucurămu- 
ne şi ne veselim. și să slăviim şi nărim Şi ne mi- 
răm prea bunului şi meşterului D-zeuscelui. „ce 
adauge şi. întoarce toatţă lunea spre noiren, (Du- | 
minica a 5-a âin post.pag.87). | | o | 

E ceva eu totul deosebit. Mat ales partea de 
la început cuprinde oarecare 11 7ism.Poate şi pen- 
tru că era vorba de primăvară a fost impreatonat
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dozeai gi « a gait termeni mai potriviţi. Tot tai 

vedea că sînt inegalităţi. câna apune:! ue bacu 

rămu-ne şi ne veselin. e umplutură» Deasezeni 

cînă spune: n .şi ne ni răm prea bunului si meş- 

terului D-zeus e." intervine ceva ce nu e romî- 

nese în totul, Nu sesizăr ăm ceea ce a xxut să spu- 

nă.Creă că traaucătorul a , interpretat ereşit « cu- 

vântul ain originalul slav. 

să trecem acum la “secolul a XVII- Jeg, ca- 

re este extrem de interesant. Din punct de „met 

re al istoriei 1 iterare şt al 1imbei nu s! a dat 

| imaginea adevărată a uta Pe cînă în secolul al 

XVI-lea vecem âirective foarte modeste în seco 

1u1 următor veden o bogăţie de, intenţii ce vin 

să se afirme, Afară ae 1 steratura veltgioasă,ca- 

re DT ea apare mai variată,se traduc din izioa- 

_ze foarte deosebite texte ou un caracter vartat, 

"pe âe za tă parte constatăm o înfiripare ae eul- 

| tură mai temeinică. Găsim în acelaşi timp curen- 

vu âin secoiuil al XVIolea, în primul rînă se alui
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cărţi religioase în scop purificator; Traducăto- 

rii ţin să presinte o carte sfîntă atîta cât e- 

ra, cerută pentru slujbă sau chiar pentru a fi 

citită acasă. Astfel von înţelege de ce,ăde exen- 

plu, în oul Testament 1648,Simion Stefan spune 

în precuvîntare:t, „nu numai cu pîine viiază o- 

mul ce cu tot cuvîntul ce iasă din gura lui Dun- 

nezăut,se înţelege acest pasagiu în sens. abs- 

tract creştin întru cît cuvîntul era întărirea 

Credinței, 

Traducători au ţinut să dea cărţi de înţe- 

legere a credinţei creştine,Despre o înfrumuse- 

țare a formei nici armă. 

Să -trecem la o altă carte; citatele nu sînţ 

inutile. In predoslovia Evangheliei învăţătoare. 

a lui. Uarişte Năsturel, Govora, 1642,găsim:"., „vă 

Trog cu de-adinsu iubiții miei creştini priimiţie 

aciastă floare prea înfrâmseţată şi. dul ce mi ro- 

 sitoare adusă den. raiul vedere: ceriului cu mult 

păcătoasa mîna mea grabni că îmblă toare. şi de tîn- 

s$
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pă şi întunecată mintia şi mirosiţi sa ia mi- 

re zma ceriuluieşi cu aceia îndulciţi sufletele | 

voastre cu dulciaţa fără saţiu şi cu vederia 

frâmseţei,veseliţi ochii. cei înţelegători gi cu-! 

noaşteţi rădăcina bunătăţiei lui că iaste mult 

roditoare âe înţelegerea: sufletească, şi plină de 

preamînăriia cea minunaţă şi întru îa ascunsă 

visteriia a. toate bunătăţilen. 

Pasagiul are un farmec de arhaism.S!'ar păi. 

rea că. e o. intenţie de. “a serie mai artistic, însă, 

în realitate nu găsim ntci.aici vreo întenţiede 

exprimare. aztiaţică. Expresia tnireazma cerului 

de pileă,e înțeleasă în sensul ereştin, 

Ne-am aştepta poate mai mult ca alt text să 

cuprindă o redare estetică gi anume acela. 'care 

poartă ţitluil ae Văreăzitaze, 1691, al. „ui Radu 

şi. Serban Greceanu, şi pleacă de la ideea de mo= 

rală generală Radu Şi Serban Greceanu au fost cu- 

nosouţi. ca oameni culţi. şi ne-am aştepta să-i ve- 

aer Ei preocupaţi mai mult. de stilisare, In." pa-
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| sagiul ande vorbeşte de Ioan Crisostom găsim ur- 

nătoareze:"dură şi rostu de aur îi zicen înpre- 

| unăfeu toată lumea acestui Ioan: nu doară că făl- - 

 ctlesgingtile, dinţii „măselele,1imba-i gi ea a- 

cestea care facu gura de aur i-au fostu sau au 

“putut fi,ce numai căci cuvintele şi graiurile. 

lut mai scunpe şi mai folositoare era Şi încă 

sînt ia-cei ce le ascultă decît auzul „mărzări ta- 

riul şt alte prea scumpe pietri,şi căci den ros- 

tul lui cura învăţătuzile mai iubite gi mai âudei 

nu numat geoît mi area sau zaharul, cum star zice, 

ce şi decît acea amrrâsia şi nectar (ae care B- 

lenii băsnuia că era mâncarea şi băutura dumne- 

zeilor lor) mai cu dulciaţă şi mai cu dragoste 

au fostu şi sîntm, | o 

R un pasagiu interesant şi prin naivitatea 

pe care. o cuprindesAmintin de loan ori sastom 

"se spune că i sta zis ugură de aupi nu ; pentru 

că ar fi avute. retorzei pentru că. spunea cuvin- 
eram, 

"te ca aurul. Această calitate recunoscută. Iut: [=
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'oan Crisoston pleacă tot 'de la preocujări creg- 

tine.0ratoria lui nu interesa pe Radu gi. Serban | 

Greceanu; forma le-a rămas şi lor'streină, 

E o constatare câtegoricăi nu ajunsese în 

  

mintea multora din secolul'âl XVII-lea că expri- 

marea trebue să aibă şi O preocupare estetică. 

- Aşt putea cita din Moliţvenicul de 1a 1689, 

al. popei Ioan din Vinţi:"Ştiu,tubite citi toriu- | 

le,că vot afla lipsă în alove,în cuvinte, încă 

mai tare întru înţeles,săval că încît am putut (ucis 

am 8ilit,iasă de nter şi: 'agtuns la înţeles de-= 

săvârşit,ce de “am :pus pe frîmseţia casei lui 
Ali dia Dă . 

Dumnedzău piumb şi'arame,încă cu toată osîrdiia 

am nevoit.Ilasă cui au âat Dumnedzău aur gi pie- 
—— 

tri scumpe să pue şi să facă,noi încă vom ceti 

  

gi vom mulţămin, (Epilog) 
o 

Popa loan din vinţijera preocupat ds si6ve 
  

şi de cuvinte întrtătit cu cît puteau să corea- 

punâă. îryelesului. Frumuseţea 10% nu-l: înteresae 
a aa 

- 
  

E-de amintit introducerea unui text cae
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star părea că ne apropie de preocupări mai es- 
tetice:n..„văzînă,.. .cun au creştinii țărei îm- 
putare şi preoţii mai vîrtos as cătră hulnicii 
dă lege cum pentru grosimea şi grubia nu ştim 
sluji tainele Sfintei Besereci şi strigă toţi 
“totaeuna că deistruesc rău şi nesebuit, (Mystrio, 
Tîrgovişte,1637„M1 tropoli tu Munteritei Stefan), 

E o redare cam greoaie, Mitropolitul Munte- 
_niei auzise plîngeri de cum îgi făceau unii pre- 
oi slujba la biserică cu "grubi e'"= lipsă de . 

e d 
înţeles, Ceea ce alarma nu era de sigur 'exprima- 

| rea literară, Acei preoţi probabil că citeau âin 
- cărţi, însă, la slujbă erau cam grosolani şt de 

  o aceia vedem în prefața acestei cărţi o nenulţu- 
'- mire, 

Ajungem la Noul Tes atanant (648 care întraa- 
devăr ne interesează în moă deosebit, Se ştie că 
mitropolitul Simiori Stefan a căutat. să dea ao O 

ceastă versiune. cu preocupări ceva mai întinse 
în ceea ce priveşte români mul , In prefaţă gă-
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sim:"...Rumînii nu grăescu în toate ţările în-. 

tr'un chip,încă neci într!'o tară toţi întrun 
  
  

chip; pentru âceta cu nevoe poate să scrie: cî-” 
——— 

neva să înţelăa toţi grăină un lucru unii. în-. 

triun ce chip„ălţii într'al chip.Bine ştim că cu- 

vintele trebue să fie ca banii,;că banii aceia - 

  

sînt buni carii îmblă în toate ţărîle,aşia şi. 

cuvintele acelea sânt bune carele le "Anţeleg - 

toţi,Noi derept aceia ne-am silit,de în cît am . 

putut,să izvodim aşia cum să înţeleagă toţi,ia-. 

să să na vor înţelege toţi nu-i de vina noastră, 

ce-i de vina celui ce-au răsfirat Rumînii prin- 

tr'alte țăr,de ş-au amestecat cuvintele -cu alte 

limbi de nu grăescu toţi întriun chip", | 

In primul vînă e de relevat o observaţiune 

care era o noutate. Si-a dat seama bine mi tropo- 

litul Simion Ştefan că era o. varietate de vorbi- 

re nu numai comparînă Muntenia cu Ardealul ci ţi-. . 

nîna seama de ceea ce era ai fiecărui ținut, 

In al doilea rînâ mai e o constatare întere- 

—
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santă: nu este vina noastră dacă s!'a ajuns la 

vorbirea deosebi tă,ei vina e a celui care a răs- 

  

firat. pe Români, în alte ţinuturi, 
Pc 

  

La etâzşit vorbeşte despre amestecul de cu- 
vinte streine din, 1 ink noastră.,Să nu atribuim o 
lui Simion Ștefan ceea ce a răsărit mat tirziu, 

anume gîndul că 'efa neplăcut impresionat de a= 
doptarea unor termeni, streini, Cu cunoştinţele 

pe care. le avea. nu putea face triajul necesar, . 

Amestecul acesta era pentru el un priiej de ob-.. 

servaţiuni asupra. posibili tăţei de exprimare; 
nu era intenţia de a condamna elementele 'stre- 
ine. . | | | | 

Ceea ce se degajează din tot pasagiul este. 
tendinţa de unificare a limbei noastre. cu aju- 
torul cărţilor bisericeşti, 0 asemenea tendinţă 
ne apropie de. ceea ce este o Limbă literară. Da- 

că limba literară a ajuns să-şi fixeze aspectul | 

  

relativ unitar aceasta se datoreşte 1iteraturei | 
religioase,
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Simion Ştefan arată că era conştient de ro- 

1ul pe care trebuia să-l aibă limba cărţilor bi- 

sericeşti în uni ficare. Inâirect mai -reiese "că 

Simion Ștefan nu vedea cu simpatie-unele pro- 

şincialisne.E1imina ce Si apărea :ca provincial, 

“Paptul că îşi dădea seama. că sînt 'anuni te expra- 

siuni care trebue evitate arăta la el o îintuiţi- 

e de care trebue să ţinem seamă Nu putem conce- 

pe unitatea unei limbi fără eliminarea unor ele- 

nente prea locale.08âtă ce sta fixat. exprimarea 

1 terară,cesa ve este prea provinciali trebue să 

fie înlăturat.Dacă e vorba de o exprimare mai 
personală provinoialismele, trebua să fie . bine. 

aozate.Sînt expresiuni plasticescare pot fi în-: 

saşi te de un serii tar, însă, sistematic:B. o manie - 

să se întroăucă provincial iamepdupă cum abusează 

mulţi „mai ales în prosă.Poesia e hai puţin îngă- -: 

dui toare. | - 

Acestea fiind spuse în: egătură . cu -cesa ; cea. 

am constatat la Simion Stefan,von, trece data VI a 

1 toare nai departe. 
22 

1 
9
a



  

13 1 1930. 

In veacul al Xvă-lea am. văzut unele licăriri 

de gînduri pe care nu 1e-an întîlnit înainte: şi 

alături „de acestea făceam o constatare interes- 

antă, anume observam la unii conştiinţa AUnor în- 

suficienţe în cultura noastră Aceasta este _CeYa —————— 

senni fi cati, Inseamnă că se înţelegea de pe a- 

tunci ceea ce „era de reali sat, ceea ce trebuia în- 

deplinit de acum înainte în mani festaţiile NO88B- , 

tre culturale. Odată ce ata recunoscut aceasta,im 

direct a trebuit să se îndrepte atenţia: spre ce- - 

ea ce putea să umple o asemenea lacună,De sigur,
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asemenea manifestaţiuni sînt foarte rare, însă ,a- 

tunci cînd le întilnim,trebue să fie relevate şi 

în special ne surprinăe că le vedem denină din * 

cercuri care ar fi trebuit să se mulţumeaacă mai 

mult cu unele convenţiuni existente. - 

Intr'adevăr,de 1a un mit.ropolit,prina urmare, 

din lumea care putea să fie mai uşor malţumită cu 

o anumită stare de lucruri şi anume de la mitro- - 

politul Teodosie vedem venind semnul unei ase- 

menea nemulțumiri .Dînsul ' exprimă în prefața, Uu-: 

nei cărţi care s'a tipărit. în Bucureşti 18 1680, 

o 11 turghte,observaţiuni cu privire la ceea „ce 

„era o slăbiciune în  manifeataţiunie noastre su- , 

fleteşti. | | 

Intîi observă că este prea mul tă "neînvăţătu- 

ră” în Tara Romînească şi "neînțelegere 8, „1tm- 

bei: wp. «+ -aciaata şi den neînvăţătură şi den me- 

înţelegerea 1îmbii gogoară „care : noao jalnic Şi, 

piînguros lucru iaste într! at? ta micşorare şi 

călcare rodului nostru cestui rumînesc, carele 0e 

O. Derounianu 

Evolutia estetic a lia "eraîne. Fam. a. 
ai
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dată şi 21-nurărat între puternicile neamuri şi: 

între tarii oameni să număra, iară acuma atâta âe 

supus şi de ocărît iaste cît nice învăţătură ni, 

ce ştiinţă,nice armă „nice legi nici nice un obi- 

ceaiu întru tot rodul ce se pomeneşte astăzi ru- 

mîn nu iaste,ce (ca) neşte nemernici orbi întriun 

obor învîritindu-se şi înfăgurîndu-se dela stre- .. 

ini şi dela varvari,doară şi de la vrăjmaşii ro- 

dului nostru cer şi se împrumu tează Şi de carte 

şi de 1 imibă şi de învăţături,o grea Şi dureroa- : 

să. întîmplare, 
„Mitrope Teodosie: 

Este o mărturisire care are importanţa ela. . 

rătându-ne că în secolul al XVI- lea erau su flete 

neliniştite şi neliniştea venea âiîn recunoaşte- 

rea unor lipsuri în vieaţa noastră culturală. 

Prefaţa mitropolitului Teodosie este intez 

entă şi âin alt punct de vedere, Cînd ne: adrecăny E 

la texte din secolul al XVI- ieaconatatăn că în- 

tr'adevăr, se întâmplă ceva invers de ce cate, a.
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culturei de astăzi, Sînt citi tori astăzi care poa- 

te nici nu se uită la prefaţă. Aleargă ia cuprin- 
  

sul cărţei. Prefaţa nu interesează pe „cei mai 

mulți şi de fapt,este un motiv pentru că prefața 

de multe ori este o formalitate unde nu găsim ma- 

re lucru ,afără doar de prefeţele care au mai mul.- 

tă importanţă atunei cînd autorul îşi expune mai 

de apruape unele păreri şi arată în amănunt 4i- 

rectivele pe care le-a urmat în redactarea căr= 

ţer. 
In secolul al XVli-lea şi al XVIII-lea prefe- 

  

———— 

vele sînt mai interesante decât cuprinsul cărței 

chiar,pentru că de multe ori şi nai ales cînd e 

vorba 'de cărţile bisericeşti,prefeţele acestea 

sînt de multe 'ori o profesiune de credinţă, sau 
  

alte ori ne desvoltă unele lucruri din vieaţa- 

noastră culturală care nu ne poate rămîne inâi- 
    

ferentă. _ | 

Cum spunean,mitropolitul Teodosie mai insistă 

asupra unui 1ucru,şi anume cînd arată că nu e
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vorba numai de Tara. Românească: "Intre Rumâni ce 

zicen cupriiăem i_pe Moldoy ă dintrto 

fîntînă cură", (Li targhia,Bucureşti, 1680), Este 
= 

iarăşi o mărturisire interesantă pentru această 

epocă. Dacă vine cineva, cum este mitropolitul Te- 

oâosie,să & arate sentimente degajate de prejude- 

căţi, dă dovagă de un suflet evoluat, cum de a1t- 

minteri găsim ceva analog şi Ia stolnicui Canta- 
>. 

cuzino, 
n : Eu Ea : ” : Ristea 

Sînt manifesta iuni: răzlețe, dar interesante 
de relevat, dintre, care una este în legătură 'cu' 

problema de care ne ocupăm acum şi nu putem să 

o lăsăm la o parte, Bste o vagă manifestare a spi. 

ritului ae unitate. Constată mitropolitul Teodc- 

sie că sînt mul te lucruri nouă de adus în ţările 
noastre, însă zecunoscîna lipsurile lu care. se 'ra- 
portă d?nsul „putem adăuga ceva în plus,la care nu 
sta gîndit: acest oap a biseri cei , nume 1ipseşte 
şi altceva în sufletul celor din secolul al XvIt- 
lea, | E 

” 
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„Cei de 1a vâză aveau,fireşte,o imaginaţie a 

10z,pe care au exprimat-o în literatura popula- 

ră.Dacă e vorba, însă , de inaginaţia_ celor de sus, n, 
e 

a păturilor cul tepatăi sîntem în faţa unui as- 
i 

pect al vieţei noastie,pe care numai vag 1 am 
= 

z 

putea controla. Am impresia căs în generescul tura | 

din secolul al XVII- -leasnu a stimulat de 10 1 
| 

maginaţia, Acei care ajunseseră să citească, să 

scrie,erau foarte mulţurai$ 4 cu redarea unor lu= 

cruri elementare şi odată ce erau mulţumiţi cu 

| aceasta nu duceau spiritul mai departe, nu-1 sti- 

mulau, nu se lăsau luaţi de avântul imaginaţiei. 

la sate, de multe ori „acei care au trecut prin 
”, % 

şcoli primareajung să citeascăeajung să scrie, 

însă, pe urmă nu mai au “nici imaginaţia tăranului 
g 

simplu, miei a unui cărturar,nici predispoziția 
4 

mai vie a omului cu adevărat cult. Cartea dată | 

în condițiuni ae telul acestadevine o ataaă 

simplă, fără nimic în dosul ei,o înşelare a celui 
a cf 

câre. o posedă pentru - că se pare” că dincolo de ea



nu se poate descoperi mai mut suflet. Cartea da 

tă în acest foi ajunge să parali seze anuni te pre- 

dispoziţii sufleteşti, 

Referinâdu-ne la secolul. al XVII= lea,mai ales 

“prin faptul că de nul te ori caz „ea era streină 

şi sufletele nu ezau destul de, pregătite s'0 pri- 

mească, sau primi nd-o st o mi1t1p11.ce e;atunci cei 

mai mulţi din ei aveau ae sigur,o oarecare  cul- 

tură , însă nu 9] cultură vie care dă avînturi nouă 

sufletului şi care mai ales trebue să stimuleze 

imaginaţia, | | | | 

Si odată ce lipseşte imaginaţia, lipseşte multe 

Nu putem. concepe realisări mai ae seamă nici "în 

ştiinţă,ntei în artă nici în alt domeniu, fără i- 

naginaţie, fireşte nu imaginaţie rătăctă,nu ima= E 

ginaţie care pierde orice contact cu realitatea, 

ci o imaginaţie disciplinată, fiindcă Şi imagina- 

ţia are exigenţele ei. Imaginaţia care este bine 
  

condusă este o forţă şi o forţă adevărată spiri- 
ce 

tuală, superioară alături de. ailtele.şi în vieaţa 
Peene 

  
  

  

dn
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de toate zîilele,dacă cineva nu adace sît de pu- 

ţină imaginaţie se pierde în vatituaiai. Numai î- 

maginaţi a âă fiecăruia nota personală tocmai pen- . 

tru că este foarte suplă, capabilă de cât se poa- 

te nai. variate manifestaţiuni. Această imaginaţi- 

e a lipsit la cei mai mulţi,Nu vreau să, spun că 

e. absentă. Vom vedea,cînd von. ajunge la un scri- 

itor cun este Dimitrie Cantemir,că este întri'a- 

devăr remarcabil. prin imaginaţia lui șprin perso- - 

natitaţea şi cultura lui, | 

Cei mai mulţi ,însă,ne fac impresia de sufle- 

„te nu destul ce răsămte,nu destul de îmbogăţite 

şi mai ales sînt unele, persoane prea puţin dota- 

te cu imaginaţie, sînt prea prosaice,prea puţin 

înclinate apre avînturi ale. gândului şi prea pu- 

vin trec. cu imaginaţia,dacă, o au „mai - departe de- 

cît ce este obişnuinţă.De altfel piei nu cunoş- 

seau bătrîni! noştri de acum două, vei sute ae 

“ani cuvîntui "imaginaţie". In vocabularul de atamci 

găsim cuvînt echivalent "fantasie", Să pu credeţi
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"că în seacâlul al XVII-lea termenul acesta nu era 

cunoscuţ, Intîlnim într!o prefaţă de carte religi- 

oasă dnoatolul tipărit la Bucureşti la 1663, îns 

trt'un pasagiu ciudat şi naiv,urnă toarele cuvinte, 
în care se îngrămădeşte puţină cosmogonie „puț ină 

fisiologie şi chiar psihologie:"Din patru aceste 

stihii (termenul Btihii! este întrebuințat în ve- 
chime pentru noţiunea pe care astăzi o exprimăm 
Prin neologisnul telement") se au făcuţ văzută a- 
ciastă lume: den foc,âen aer,den apă,den pămînt; 

„den patru iarăşi materii asemene stihiilor să fa- 
ce și lumea cea mică omul: den. sîhge,den flegmă, 

„den hiare plăviţă şi neagră; aen patu şi cuvîn- 
tătorul suflet a1. omului să vede a fi: den minte, 
den_chipzuială, den n cuvînt gi den fanţaale. Zantagie | Apos- 

„hol „Bucureşti 1683), Vedeţ1,prin urmare, că acei 

care ne-au daţ. Apostolul de la 1685 ştiau vag că 
în sufietui omului trăegte şi fantezia, | 

cei înțelegeau ei prin fantasie? Tocuai pre- 
049 aaa putea - spune, peritru că trebue să distin-
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gem între imaginaţie şi fantasie;cu toate că se 

confundă uneori. Imaginaţia e,de Sigur un proces 

_ superior fantasiei, Cineva dacă întrebuinţează in- 
  

diferent un termen sau altul înseamnă că nu îşi 

dă seama de ceea ce este propriu fiecărui cuvînt, 

Imaginaţie este: termenul întrebuințat şi în psi- 

hologie,prin urmare ,are aureola lui ştiinţifică, 
—   

Fanţasia dă loc la interpretări veduse,chiar! pe- 

jorisate.Se poate spune despre. cineva că arte tp- 

taste şi în sens bun, Însă se poate înţeiege de 

multe ori şi în sens rău.De aceia avem în limbă 

noastră dubletul fantesie alături de fantasie. 

Fantesie vine âin francesă şi a fost muanţat în 

sensul că este ceea ce trece cuiva prin ninte,fă- 
———= 

ră reci un rost,în mod caprictos.Fantasia este 

  

ceva. superior fanteziei, însă ru putem întrebuin- 
Se 

ţa cu acelaşi prestigiu,mai ales cîna e vorba. de 

psihologie cuvîntul fantaşie absolut identic cu 

pe altminteri,pe lîngă fantaale 2 Zankasie 

 



ăsim şi forma ee In secolul al XVII- lea 
8 ş andaxi e 

- cuvîntul apare la Pinitrie Cantemir Şi mai  tîx- 
ziu „l-a întrebuințat şi Caragiale, Apropiină toa- . 
te formele „se vede că este o familie bogată şi 
interesantă în felul e1,tie dăm seama de deosebi- 
rea între dani nație şi Zantasie; mai ales în du- 

—=_—_ 

- zul celei din uzmă se STupează unele înţelesuri 
care - sînt în măsură să ne facă să nu putem con- 
funda O noţiune prin alta, 

| a 
| In secolul. al XVII- -1easprin fantaate pu tem 
admite că s'a înţeles în Sensul cât se poate. de 

bunsîn orice cas „Ceva cam Yvag,nu tocmai „aceea ce 
înţelegem noi astăzi. prin termenul Superior de ES mMeginaţie, o 

| | 
Dacăsprin urmare, cuvîntul apare în secolul al XVII-lea, ceea ce interesant” este. că atmosfera . gu- fletească corespunză toare acestui cuvînt o vedem 

în. umbră şi ateasta exp14 că | în parte de ce limba acesta; epooi se Presintă CU scăderi pe care, ie vom „Vedea.
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„Pentru ca să ajungem iarăşi. la partea, esen- 

ţială a expurerei noastreyadică să urmărim di- 

rect ceea ce a ajuns exprimarea romînească”. în 

secolul al VI1- lea, să ne raportăn la un text ca- 

re e avut faina lui „pentru că a dat cea dintâi. 

traducere în întregine a sfintei soripturi.E do 

ba de Biblia lui Şerban Cantacuzino, care. a. avut 

în acelaşi timp mui tă. nfluenţă „pentru că, a fost 

citită în atitea bi seriei nu nunai din Muntenia 

dar şi dîn Ardeal ș încît limba. traducătorilor a. 

cestei BARIAL n'a putut de. sigur să rămînă fără 

ecou în sufletul acelora care au. ascultat-o. B- 

coul,însă,n'a putut fi aga cum, ne-am fi aştep- 

tat.Este ae sigur,o ronînească ceva nai netezi- 

tă „mai evoluată în orice „sas decît acea a „ui 

Coresi, însă foarte nesigură foarte : stîngace mai 

ales dîn causă că acei care au urmat. traducerea 

au fost obsedaţi de gîndut să nu se depărteze 

prea mul î de la ceea ce era consacrat. Prasele 

oricît. de romîneşti, erausadesea ori îi satistă-
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Ce numai prin faptul că veneau "să corespunăă 
textului ăin alte limbi, Aa ea 
şi Pentiru ca să vedeţi âacă e un progres „de lu= 

“at în seamă să ci tă tot începutul Ps almului XXI 
din! Biblia lui Serban Cantacuzino: "Dunnezău,Dun- 

“nezăul mieu.ia aminte la mine,pentru căci mă pă- 
Tăsişt9 Departe de ia nîntui rea nea, cuvîntul gre- " salelor mele, „Dumrezeui smieu striga-voi zioa şi 

„nu vei asculia şi nvaptea şi nu la ! necunoştinţa 
mea”, Vedeţi că şi în secolul ! al XVII- lea nu es- 
“te o romînească limpede. Cuvintele 'se alătură la 
sfirgit ul frazei şi nu sînt înşirate în ordine normală aşa încît ne găsim în faţa unei expri- 
EPA de fectuoase cu toate că avem de-a- zace cu 
unul dir psalmii cei mai cunoscuţi, 

cem, referi ndu. -ne la ua text aşa de important cum a fost zibi ta lui Serban Cantacuzino ne întze- biam la ce ne ptem aştepta cînă ne reterin 1a' | alte tipărituri âe 14 teratură religioasă din se-
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colul al XVII- leal 
: pre : 

Ne apropiem ae ceea ce urmărim 3 la seminar, 
Si - 

adică de' ceea ce ne-a dat Dosoftei „în special în, 

Psaltirea în versuri. zecţiunile ce seminar. ne 

dau prilejul să inst stăm asupra unor 7 amănunte,a- 

supra cărora n'avem nevoe să zevenin ia cure, n 

ecţiunea de astăzi şi în cele urză toare voi e 

vea ocasia să presint inpresitle generale caze 

cxed că trebue să fie degajate ea această Baal- 

size, tipări tă ae Dosoztei 1a, Abe Teza 

Intâi se ştie că. ni tropol sul yo1aovet a fost 

sugesiiorat de Psalt ir sa. în versuri a ut Kocha- 

noweki eri ficare care este un reflex a1 cate 

rei apusene, xochanowskt catoliosa căutat să pună 

o egătură | între ceea. ce era traăiţie catolică, şi 

ceea ce venea de la Renagtere. Psaltirea ui ochar 

nomgki nu e decât un reflex al. culturei apusene 

în Polonia. a ii | | | 

Cât a muncit Dosoftei. ia stihuirile, saleypăr- 

turiseşte singur „o spune înte! "aderăz, în prefaţă:
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“pre versuri toomită în cinci ai foarte cu oafîr- === 

eee dă mare". Prin urmare, spune. că a muncit cinci ani TD. 

, la această verai ficare.Mai departe dînsua face 
apoi o mărturisire care ne interesează mai mult; 
Spune că a tîlcuit- -ot"precun am putut mai frumos 
să poată trage hi rea omului cătră cetitul ein, aa mentiuni dă intai | 
se vede la Dosoftei o intenţie estetică.Mai de- II 

e 

parte îneă adaugă că sta gînă:t 310 dea "ea să 

  

  

poată” hi mai mare îndemnare cătră rugă şi nevoin- = 

ta sfintei biserici". Iată ae faptucare a fost in- 
tenţia care a primat la Dosofte1.5ta străduit cu TIT 

==. 

gîndul în Primii Tâna să fie spre folosinţa bi- 
sericei „a avut. în vedere o carte de unificare —_ 

RR 

creştină şi a căutat să- 4 de: o exprimare într! o D=, 

limbă mai runcasă cum spune dânaul „aa care pre- 
Pai ru 

  

ocupaze_ cade pe planul al doilea, pentru că dacă 
ar ri fost “mai puţin creştin Dosoftei şi "mai în- 
zestrat cu dar poeti csatunci de sigur, că ar ri 
înţeles gât de în urmă rămîne gîndul 1ui faţă 
âe ceea ce a dat, "Imtr'adevăz, anitizea! lui Do
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softei e plină de inegalităţi şi nu numai de i- “ 

negali tăţi „dar multe părţi întunecate,nelămuri= 

te.Stîngăcia răsare la fiece pas şi ici colo nu: 

mai dacă putem prinde o frasă mai limpede,maiți-" 

ne 'conturată.S!'a zis şi ge repetă că Dosoftei 

că a ajuns să scrie versuri şi sînt întradevăr: 

unele versuri sprintene,cu o oarecare mişcare,ă- 

ceasta ne aduce aminte de 14 teratura noastiză po: 
  

pulară.S!'a zis că Dosoftei ar fi fost influențat 

de cîntecele noastre populare. 
  

-O simplă afirmarejnia ; fost nici. odată contro- | 

lată şi pusă mai mult în evidenţă. Fleaînă de la 

ceea ce au spus alţii „an căutat să văd dacă, în 

tr! adevăr,putem ajunge la convingerea că Doof- 

tei ar fi scrisa sub influenţa cântecelor noastre 

populare.E vorba de doinele noastre,Din acestea 

o influenţă directă n'am putut descoperi „Că cete 

un ritm de 6 --7 silabe care ar putea să fie a- 

propiat de pi tmul doinelori das N ne putem închi- 

pui însă,că Dosoftei ,iacă într'adevăr ar fi fost
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mai pătruns de, sufletui poesiei populare,n'ar fi 
lăsat să se strecoare vreo imagine îr, mai direc- 

tă legătură cu ceea ce este propriu literaturei . 
noastre populare, Că n'ar fi cunoscut Dosoftei de 
loc cîntecele noastre,este impositbi1,Că i-ar fi „CAR as Add 
influenţat, însă ,doinele,aceasta nu o văă reie- 
şind de nicăeri.Mai ales referindu-ne la un pa- 

10 Ge nl „Ha 

sagiu din Psalmul 94 şi în special la începutul 
lui iată ce găsim: 

"Veniţi cu toţii depreună 
Să ne facem voae bună 
să ne bucurăm cu Domnul. 
Si să-i strigăm cu tot omul Că nă-î Domn şi mîntuință 
Și să-l rugăm cu credinţă" . 

| vedeţi un padagiu care ar putea fi pus în 
legătură cu literatura populară, însă nu cu  dos- i, 

nele,ci cu | bocetele, | 

“Dacă ne referim la colecţia lut Vartan "Ia 
nornintarea la Romîni" găsi: 

"Veniţi; frați ,şi voi surori Și mă . moodobiţi cu florin,
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Ritmul este absolut acelaşi şi mărturisesc 

că nu cred că într'un asemenea pasagiu Dosoftei 

nu a fost influenţat de bocetul popular. Nu se . 

poate să nu fi avut reminiscenţe din bocetele po- 

_pulare şi aceasta e de sigursexplicabil pentru 

că. dînsul ca om al bisericei putea să se inspire - 

mai mit din bocete pe care a fost în măsură să 

le audă. la îngormântări | 

Putem aâni te,prin uzmare,că dacă Dosoftei a: 

putut într'adevăr,să fie înfluenţat de poesia po-, 

pulară această influenţă nu se datoreşte doine- 

lor,ci bocetelor, | 

Si acum să ne oprim la cîteva pasagii. din. 

  —————_ 

Psaltire şi. să vedem îrtru cît ele pot să confir- 

me măcar redus, intenţia pe care a-amit-o Dosoftei: 

de a împodobi limba noastră; | | 

In Psalmul 75 cînă vorbeşte despre lume. în. a- 

cord ci: genesa găsim aceste versuri: Por 

"ela tine dzua lumineadză 
i noaptea cu stelele dă rază. 

ai tocmit luna de dă zaree 

  

  

  
Evoluţia estetică a limbei române, Fasc.10
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si soarelui i-ai dat de răsare, 
„3. "mu at aat pămîntului frîmsețe' 

De-l întoarce vara !'n tinereţe” | 

„2ste o îndenfnare e care surprinde pe vreme a 

ceea. îndenînarela înşi rarea veraurilor, care | 

sînt. scrise foarte ugoz, însă, fără alegere sufi- 

cientă, în pusee vede că nu e ceva care. s să ne. 

izbească neplăcut şi mai ales versul din urnă se 

îndepărtează de la obişnuit cîna, eate vozba de a 

arăta, „ceea ce aduce primăvara nm ai aat pămîn- 

tului trîmzeţe de-l întoazce vara "n tinereţen, | 

| Tot aşa ar zi de recunoscut calităţi de ex- 

primare în “Pealmul 148. Aşi putea adăuga că atunci 
» 

cîna Dosofiei are de făcut unele Înşi.rări care 

pleacă de la un anumit cuvint « sau de la o anumi- 
tă idee reuşeşte mai binespentru că este ajutat 
ca de un lanţ care- 1 duce cu siguranţă spe cînd 
dacă e vorba de trecere de 1a o rasă la alta,şi 
mai ales dacă această frasă, sau aceste versuri 
exprimă ceva mai deoseditsatunet î1 vedem foar- 
te puţin ajutat, -
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N 

Cum spunean,dacă ne referim la un alt pasa- 

giusgăsim că este o îngirare elementară , totuşi 
destul de reuşită pentru ceea ce alte ori n'a 

putut să ne dea alţii mult mat înzestrați decît 

"Lăudaţi-l soarele şi luna, 
Cu lucvare ce dați totdeauna, 
Lăudaţi-l stele şi lumină 
Ce aaţi raze pre.ncapte senină, 
Lăudaţi-l certuri preste ceriuri 
Si apa cea pre din sus de ceriuri", 

In asemenea versuri „oricît de puţin importan- 

te ar fi,totugi Dosoftei ajunge să ne dea o: îm- 

presiune mai bună a limbei pe care căuta sto în- 

trebuineze în verourile sale, | cc 
Mai stat şi alte observaj iuni în senaul aceg- 

ta,pe care le vom expune data vii toare.



80" I 1930, 

  

_Rămăsesem la verif! carea psalmilor Jai Do- 

softei şi aţi văzut” bine că foarte “puţine pasa- 

gii pot să fie relevate gi chiar acestea cu mul- 

tă reservă. „pentru că nu: ie un Bingyr psalm şi | 

chiar dintre cele mai scurte: care să se susţie 

de ia început pînă la sfîrşit. Se vede într! ade- 

văr, că bogoftei era . stăpîn pe o redare mai în- 

griiităş cin citatele pe care le-am făcut în lec- 

viunea trecută a reieşit că uneori Dosoftei re- 
uşeşte întru cîtva în cfteva versuri să ne dea 

2 conturare ceva mai reliefată,să arete oarecun
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un simi, al limbei mai presus de ceea ce este o- 

bişnui t.Dacă e să continuăm această spicuire 

von avea de relevat numai câteva expresiuni ală- 

turi de versurile pe care le-am citât. rîndul tre- 

cutexpresiuni în. căre iarăgi constatăn oareca- 

Xre licăriri de formă literară mai îngri 31 tă. Aşa 

în psalmul cu, „110,111 avem ceva care ca imagi- 

ne nu e de sigur, fără oarecare valoare, Anume se 

spune: a 

“preste luciu de genune 
Trec: corăbii cu minune", 

Vedeţi,0 apropteră întie ngenunen şi "minune 

care e evocativă în telul ei. În orice cas ne gă- 

sim în faţa unui scurt pasagiu care poate să 

fie luat mai mul în seamă, fot aşa în psalmul 

138,11-12 câna citim | 

"Tu mi-ai cunoscut tîrziul 
De-l tîlneşti cu timpuriul“, 

Aici e de relevat gestul îndrăsneţ a lui Dosof- 

tei inovaţia în sensul întrebuinţărei lui "tîr- 

ziu” şt "timpuriu" ca substantive.Se ştie că în
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poesia nouă s'a afirmat această tendinţă de în- 

trebuinţare a unor forme în afară de usul cu- 

rent. Dosoftei. nu putea decît întâmplător să se 

"gândească la aşa ceva; totuşi e de semnalat a 

„ceastă. tendinţă d lui uneori de a se îndepărta 

de la ceea ce era exprimare prea curentă, 

Voarte des Dosoftei: bruschează frasașarată 

predilecție pentru înversiuni. Aşa de exerplu, în 

psalmul 96 :p;334 :se spune: o a 

“ Si direptului senină 
Tt va strălucit. lumină", 

De sigur, că aici a fost şi obsesia viei ,cău- 

„tîna să pună "senină alături ae "iuminăr, Fra- 

sa tăiată în felul acesta merge în acord. cu ce- 

ea ce constatăm şi alteori pentru că în i psalmul 

104,12 găsim: a | | 

| "Să vă sfînta 1 lui faţă priveascăn, 

Aici inversiunea frasei e şi nai izbi toare,pen- 

tru că forma restexivului este inversată, Ar îi, 

de insistat mai mult asupra acestui. procedeu di
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lui Dosoftei care, incontestabi1, arată ceva ded” 

sebi tenu originalitate remarcabilă, dar o terei: Ă 
Ti 

ță de a nu rămînea 1a tipari prea convenţtonazei, 
- 

O primă afirmare , ari putea spune, în Jimba noas=" 

tră ae redare altei de a cit acea ca era sraăsizi 

onal, 
—— ă | „ pt 2 7 

| Dacă pînă aici screăsaţi putut vedea ceea. ce 
Or 

ridică uneori nivelul” ae exprimare ăia Paalti- 
-- 

ea în versur „este interesant să uzmăria mai rea în versuri pe anteresant se | 
de aproape felul cum Dosoftei proceda atunei 

    

2 

cînd se gîndea să urmeze modelul 1ui Fochanovw- 

ski şi în acelaşi timp versiunea . pealmilor au. 

pă traducerea din Slavonegte. | 

In lecţiunile de seninar am âat câteva pe 

“dicaţiuni în acest sens însă de data aceasta 

  

vom putea ins ista mai mul te Puten spune că Do- 

softei. ne dă elemente de luat în consideraţie 

uneori extrem de interesante, Pentru secolul al miine 

XVI-lea Psaltirea în y ersuri e singurul text ca- 

re ne înlesneşte urmărirea posibilităţilor de.:
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reâactare pe care le-a avut un scriitor atunci, 

-:Geva în felul acesta putem găsi şi la Cantenir. 

Dosoftei ne Gă posibilitatea să vedem cum dîn- 

sul a dat prima redacţiune şi cum nu s'a mulţu- 

  

mit: cu aceasta ci a căutat să revie,s'0 revizu- 

iască,şi vom vedea dacă revizuirea a fost tot- 

  

deauna făcută fericit.0 notă interesantă în fe- 

  

lul ei e aceea pe care o găsin la psalmul 34, 

versetul 43,unde manussri sul ne dă:"Bietul Su- 

flet să nu- se smerească",Dosoftei înseamnă îi 

margine: "schimbăciune să faci aici”.. Adică, a 

scris aceasta ca să nu uite că va-trebui să 

schimbe versurile şi nota marginală îi înlesnea 

  

aducerea aminte pentru ca în ediţia tipărită să 

schimbe acest verset. Intr'adevăr, în ediţia din 

1773 găsin: "Să nu se sgîrcească bietul suflet”, 
  

E casul de a constata că moâificarea fa (care | 

sta gîndit nu arată deplină cunoştinţă de redac- 

tare pentru că,încontestabil,frasa din textul 

tipărit e inferivară celei din manuscris,De alt-
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mânteri vom reveni asupra acestui contrast ca- 

re ne arată că Dosoftei a meâitat asupra. aces- 

tei redacţ iuni şi asupra multor pâsagii îna- 

inte de a le a la tipărit şi le-a schimbat. a- 

şa cum 4 sta părut că ar fi: mai bine. - 
—— 

Şi acum să mergem la comparaţia care; cum 

spuneam,poate să. fie instructivă: Vom distinge 

înţii părţi „care în prima redacţiune erau mai 

slabe decât acelea pe care le-a dat în textul : 

tipărit, Se întîmplă de mu1 te > ori, însăşi Con= 

trariul, Unelce,de sigurpcă nu sînt schimbări e- 

senţiale,darne ajută să vedem cum frasa era .- 

nuanţată mai bâne în- tipări tură. decât în nanu- 

A a 

scrise 

"să iai de la Domnul plată (zar, 26). ve- 
  

  

Eee 

deţi că este o exprimare cât se: poate de Co= 

rectăfâşa o găsim în manuscrise În textul tipăo. 

rit a schimbat:"De. la Domnui să iai pl.atăn „De 

  

sigur că şi aceasta nu e ceva extraorâinar în 

felul de exprimare însă totuşi e „mai literar,
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cu 9 vagă apropiere de exyrimarea poetică, 

Intîlnim apoi inversiuni în psalmul Y, (a): 

"Graturi cu jiaie cuvinte". Mai înainte. I toa- 

te- nu 'sură zonineşte şi aceasta re aduce amin- 

tipărit găsim:;t“Grai cu 'âe jiale cuvinte" „adică ee Se tg 

? «e „Eraiul_cu cuvinte de jale, Şi-a dat, prin urmare ; 

seama Dosoftei că prima: redacţtune era impropri- 

e,încorectă.. sIncoreci 

„Un pasagiu în care putem urmări mai bine fe- 
"1ul cum proceda dînsul e următozul : 

"Că ei bogătaşii ocărăse. pe meser Di Şi nu ştiu că Domnul în face de-î' veseln, 
CE X1I1,25-26. 

ceva stângăci nativ, za textul tipărit avem: 

"Că, ei bogătagii pre meser defaină 
„Ce -Domnul 1-a face bogat: fără samăn, 

Avem o: redare mai netezită în tipărttură,: 

= A+ pasagiu cin psalmul al XVII-lea,125-6:' 

- Fiii cei .fătarnioi ce mă 'nstrăinară - „Pe cătră pr inţă min indufnă tn ţarăn, 

apare. În tipări turăs
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   "iii streinaţi carii mă minţtză 
Păcînă viclegugul să Scornească: piră“, 
—— 
  

Vedeţi că în citatul acesta constatăm d 'achim-: 

bare şi de rime.„Nu e vorba 'număi de î izece un 

cuvînt sau mai multe dintriun- loc întrtattul, * 

ceea ce arată că Dosoftei i fost uncori nemul= 

unit de: rimă se Ei i ÎN N a : ei - 

"Tot în psaimul al XVII- lea,131 întilnimi: 

"Ce mi-a(1) dat izbîrăă gi virtute diaree“ care. 

în tipăritură apare:"Ce mi-ai gat virtute şi: - 

izbînăă mare",Ar zice cineva că schimbarea es- 

te neînsemnată, totugieni se pare că este unul! 

din verseţurile cele mai de luat: în “considera- 

ţie. Găsim la Dosoftei uneori o redare mai | Duo , 
| pa E 

i 
| 
i 

| 
i 

i 

id 

i na decât în manuscris LE în orice cas un spirit 

de distingezesun spirit. care nu, era strein ab-. 

| solut de anumi te năzuinţi. estetice, Intrtaderăr, 
i 

dacă dînsul în manusoris, a pussnce, mi-a(1) dat 

izbînaă şi vârtute marei şi apoi! a inversat! în 

tipăritură, se vede '0 :preocupare estetică,Si-a N 

at. seama Dosoftei că e -fals,pentru că uvârtu=
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te" în vechea rominească avea sensul de "pute- 

ret. şi a revenit în pasagiul corespunzător din 

tipăritură aîna aceea ce trebuia adică:"ce mi- 

ai dat virtute şi izbînăă mare" care întrt'aâe-' 

văr este gradaţia normală a celor ouă cuvinte, 

In psalmul XXXIV, 57, întîlnim: "Mă ispitiră 

cu bătăi multe". In tipăritură e pus:"0u bătăi | 
mă. ispitiră multe". De data acesta inversiunea, 

putem spune că,e bine reuşită de „acoră cu spi- 

ritul limbei noastre, | 

Un ultim Pasagiu din această serie, îl Ccon- . 
_Sstitute psalmul: XXAVIII, 47948: 

"Iugiuredză-ni greul Doamne; şi -mi slăbeşte Pîn* a nu mă duce şi mă răcoreştei, 
De sigur că este ceva cu totul: prosaic,mai ales 
cuvintele din urmă, Dosoftei a revenit şi sta o0- 
prit. Ia această retugare: 

YXugiureadză-ni greul pînt a nu mă duce. Si nă muţi din lune la viaţa cea dulce", 
Redacţia textului în forma ultină are avantajul | 
că nu se teznină aşa de plat ca acea din manu-



scris. | . | | 

Deci avem aici evidenţa procedărei ui „Do- 

softei.Era nemulțunit adeşeori de ceea ce îuse- 

se prima stilisare. şi a căutat să zevie dând, 

în teztul tipărit o formă . ceva nai bună decât 

în manuscris.S'a întîmplat, însăscă alteori anu- 

mite inversiuni,anunite reaacţiuni din manuscris 

să fie de preferat celor tipări te. o 

Aşa,de exemplu s în psalmul al XV11,27, întâl- 

nimt “Scripeşte lumina subt sfinte-ţi pictoazen, 

% un verset destul âe expresiv. In ceea ce pri- 

veşte ritmul ar fi de sigursmulte observaţiuni 

de făcut; uneori Dosoftei a avut într'* adevăr un 

simţ, musical al frasei destul de viu,alte ori. 

ne-a dat versuri care se abat de la cele mai e- 

lementare exigenţe ale armoniei In textul tipă- 

rit apare inversat:"Lunina scripeşte subt stin- 

te-ţi ploioaren „Este o diferenţă între n soti- 

peşte lumina" gi "lumina scripeşten care este 

exprimarea directă, prosalcă „pe cînd cealaltă e
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mai bună „pentru că pune pe primul plan ceea ce. 
tzebus. să  imprestoneze mai mult aâică ceea: ce. 
este e exprimat prin verbul "a scripin, | | 

| în psalmul Tavi .9 să sim în manuscris: "că 
ţi: i mila din zile bătrâne", iar în textul ti- . 
părit avenizncă Vi-i hoame,ntaa de pre-atuncer, 
“Rodâcţiunea ăia! manuscris „trebue să recunoaştem 
că, e mul nai bună, | | 

_Tn altă parte, în În pasinuă 7V1,19-20 întta- 
aim NE Si neta | 

încă nior să 'nţeleagă,Doamne,să + te-asculte » Să. facă. ce-i. binesce fac: rele .multţen, 
-In textul. tipărit, apare: -.. 

-- AIucruriie . tale o să ougotedze,, A Poruncile tale nu vor să lucredzen, 
Acest "să cugeteazen ne izbegte foarte neplă- 
cutse ceva cu “totu prosate şi nepotrivit, In 
orice cassnu e fertoită înlocui rea primei Te- dacţ tuns cu cea de a doua, o m 

Ă “To aan Boa XRX,13-14 aven în maz= nuscris; *
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"De la mreji ascunse de pierdzare .... 
Mă vei scoaie şi de luni care”. 

In textul tipărit ăsim: 

"si să mă, scoţi şi de lunicare 
Si de cursă 'ntinsă cu pierdzaret, 

Cît se poate de nenorocit redactat faţă de pri- 

ma, redacţiune care are ceva. mai mult din frumu- 

seţea frasei romîneşti, :. ...... | 

Ar fi de insistat şi asupra rimei,aga cum. 

a înţeles!'o Dosoftei,Dacă uneori dînsul arată 

îndemnare pentru rimă, în orice. cas,alte ori sta 

mulţumit cu tot ce era mai uşor în arta lui::de 

versificaţie.Ceca ce este ou deosebire neplăcut 

e repetarea multor cuvinte identice în zină,In 

plus întîlnim multe asonanţe. foarte curente ce- 

ea ce arată că îi venea mult mai uşor, să se... o- 

prească la această redare mult mai: simplă de ar- 

monie decît de rimă.Totuşise de amintit că -de | 
A n 

mul te ori rima lui are. ceva ce ne apropie de 
Ț Fi 

modernitate. Aga de exemplu, cînd: face: să: rimeze: 
PI Ra 

u—te-oi: asculta-te | 2 
W—neanuri lăudate", Ps.XXV,



160 

Aven aici o rimă rară, In plus, era obişnuinţa la 

Dosoftei să repete pronumele atone | 

Astfel de rime au fost întrebuințate şi de 

Eminescu,Dacă ar ei să se caute unele reminis- 

cenţe la Eminescu de pigur că star găsi foarte 

vagi urme în legătură cu tehnica lui Dosoftei, - 
e 

Eminescu fără îrdoială,a citit din Dosoftei şi 
e a . - 
se vede că în unele feluri „de exprimare şi chiar 

MĂ. întreb! dacă nu şi ca rimă sa fost nrinenţat 

de felui acesta de a: scrie. a. sezii torului mol- 

.dovean, 

Mai e şi un alt aspect ai Psaltirei în ver- 

Şuri,;care nu poate să ne rămînă. strein.Ne în- 

trebăm anume dacă Dosoftei fiind scriitor mol- 

dovean,ul tra-moldorean chiar,nu a avut cîte o- 

dată conştiinţa că sînt unele forme dialectale 

care în „Scris trebue să fie aate. La. o „Parte. 
e. Chiar în secolul al. VI- lea unii aveau un. vag 

sentiment de ăi terenţi ere a tormezoziii 56 pă- 
Par rea că dacă se exprimă,” întrun anumit fel e



“161 | 

prea popular pe cînd vorbind cu alte cuvinte, 

preferînă cate forme acestea erau o notă de ce- 

vamai. „mată cultură şi i în orice cas îi apropia - 

de exprimarea mai literară atît cît putea -să 

existe în secolul -al XVI-lea. | 

posostei nu „putem spune că, uneori na gi-a 

impus reserva în ceea ce. priveşte _ înt irebuinţa- 
- 

rea forelar moldoveneşti şi dovaâă de aceasta ! 

avem parcurgând, străbătînă cîteva versete. Ast- 

fei în pealmul XXIV găsim în manuscris: tale 

căi „Doamne, tu mi-aratău "A tale căi este. E 

” exprimare moldovenească, In tipări tură o schim 

bă: "Aje tale căi „Doamnes tu mâ= -aratăn, Adaug 42 

mediat,că Dosoftei a tămas la exprimarea moldo- 

venească adică, şi pentru singular şi pentru plu- 

ral şi pentru masculin şi. feminin întrebuinţea- | 

ză forma pu A rămas ca o licenţă poetică, pînă 

astăzi ,acest a moi dovenesc şi mai ales sub în 
i 

fluenţa, lui Eminescu. Grea. că 1înba adevărat TE 

e, Fascsll.,: Evoluţia estețică a Ji _ronîne
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terară trebue să urmeze ceea ce esta corect a- 

“dică să pue ai saî sa alesdupă cum cere casul jnu. 

se poate să fie grupate toate într!'o singură 

formă ae - 

Pria urmare, se vede că Dosoftei şi-a zis 

întriun moment că ar fi de preferat ale în loc 

de a»pentru că altfel nu vedem rațiunea schim- | 

bărei, | | | 

In ceea ce priveşte pronunţa, put er urmări 

foarte de aproape cum opera Dosoftei, însă, ia- 

răşi eŞitind,pentru că dacă uneori şi-a impus . 

evitarea unor forme,alte ori a rămas la ele. Aşa: 

în „psalmul al II-lea în manuascris găsim hâey : 

gi iu. In tipări tură le-a înlocuit prin fier 

şi Zuspentru că i se părea că pronunția cu h 

era prea locală, în psalmul al Valea în manu= 

scria întîlnim: "aă cătăturăr cu înţelesul de ———— 

"privize» Revine -gi de data aceasta gi în ti- aaa a 

păritură î1 schimbă punînă. căutățură în loc de 

_cătătură, probabil că. coama oătăiază 1 s'a pă-
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rut prea populară, 

  

Tată,prin urmare,cîteva forme puse faţă 

în faţă pentru ca să cunoaşteţi mai de aproa-. 

pe ceea ce.a fost pregătirea sub forma defini-: 

tivă a traducerei psalmilor. Pentru ca să vă: 

fixaţi şi mai bine impresiunile nu trebue'să 

uitaţi, ceea ce găsim incidental în traducerea 

lui Dosoftei „anume la: sfîrgitul psalmului rs 

OXEXII, Intrtun moment de fantesieyde încredâ-. 

re în vocaţiunea sa poetică dînsul a înterca- 

lat o compunere originală formată din aceste 

cuvinte, | | 

La sfîrşitul psalmului CXXZII a intercalate 

pasagiul urmă tor: "Aceste patru părechi de sti- - 

nurt le-am scormnit eu prăvină acest psalon a, 

1ufe Iată aceste versuri: 

“p Qine-şi face zid de pace 

Turnuri de frăţie, 
„Duce viaţă fără greață 

'Ntr'a sa bogăţie» 
Că-i mai buna depreună. 

Viaţa cea frătească
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Decît arma ce destramă 
” Oaste vitejească,t 

Ritmul, vedeţi este bine susţinut, Ne izbeş- 

te neplăcut mai ales: acel cuvînt: de la. sfîrşi- 

tul versului al treilea "Duce viaţă fără grea- 

ţăn. Să nu uitâţi că ereaţă pe vremea lui Dosof- 
tei însemna igreutaten, De aceia ca impresiune 

“versul al treilea apare detestabi1, pe cîna în 

locuind cuvîntul arhaic vedem că nu mai e ce- | 
va căre să ne gocheze prea mult, 

Constatăm,deei, că Dosoftei Be emancipa,con- 

statăr: o calitate adică un dar poeţic n prea 
fericit realisat,ci mai mulţ o îndemînare, In 
ceea ce „Priveşte exprimarea întîlnim m _0 _stăpî- 

_ mame 

nire a: ritmului uneori chiar Lreprogabiză, 
se uim mute? me Avea 0 aspirație către măi vine aceasta- 

este incontestabil, însă, nu era ajutat nici de 
„tradiţie, nici de prea mult talent Şi oricum 

mm e ar 
tradiţia mai ales cînă: e vorba de - “Începuturi 

„literare contează, Cineva îndrăzneţ ca Dosoftei
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voină să alcătuiască sute de versuri a'dibult. 

Şi apoi, afară. de modelul strein nu era ajutat 

ae ceea ce era al limbei noastre. Presupunînă 

că âînsul gi- -ar fi îndreptat privirea 'spre d1-. 

teratura populară spuneam rînâul trecut că,ar 

fi putut mat uşor versifica,Se poate câ, fac 

oarecare reserveysă fi fost influenţat pentru 

unele din versuri de doine pe care le-a auzit 

ăarychiar dacă le-ar fi dat măi multă atenţi- 

une tot ntar și putut găsi uşor 9 Îndrumăre 

pentru'o traducere cum era acea a psalmilore 

Sta zis că Psaltirea în versuri i a fost 

foarte răspîndită şi ca “atare trebue să “ad- 

mi ten că a e avut înrăuriei însemuate, Intr! ade= 

văr, se găsesc unii psalmi copiaţi. în cărţi mai 

vechi, Se pare că psalmul CI a fost cel mai ră: 

pînatt pentri că ea nat ugor,mat siităreţ, „aa, 
răapîndirea aceasta relativă poate să fie o în- 

dicaţiune 'de influenţa pe care ar fi avut-o o= 

pera lui Dosoftei. De sigur; “că Psaltir ea _îr
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Xerguri a fost mai mult citită pentru că se 

     

deosebia de alte traducet : Ja no0i.Era ceva. 

curios aceaştă redare în versuri fază, să ne 

închipuim că acei care au avut sub ochii 10 

scrierea lui Dosoftei a fost întz atît in- 

eluenţaţ/ încât în exprimarea lor ar fi putut 

să primească sugestiuni, din aceşti psalni ,a- 

ceasta nu ne putem închipui, Cu toată răspînâi - 
de 

rea ei „ traducerea a rămas fără urma vizibile 
JI 

de înfiuenţă. Este o apariţie isolată, fără con- 

vinuitate. cet e cars au mai dat texte religioa- 

cesmu veden întru cît ar fi fost influenţaţi 

de Dosottei, să zi ce: că i alţii: în afară de bi- 

serică,cronicarii de. exemplu, să fi fost inelu- 

enţaţi, însă,1a ozontcazi nu cred, „că se va pu- 
tea vreodată descoperi ceva care ar arăta vre- . 
o arat ata st111 sarea lui Dosoztei,, a 

Ne $orn ocupa şi de “îic &zoările ae + versizi- 
caţie aiz Tăt Miron Costin,eie avîna un carac- 
ter. ce trebue relevat,
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Nu cred că Dosoftei ar fi avut vre-o în- 

fluenţă prin încercările luî . asupra evoluţi- 

ei limbei 11 terare gi mai ales să fi dat .su- 
ee - 

—= 

gestiuni în ceea ce priveşte exprimarea poeti-. 
  

  

C&e 
ÎN 

Atunci cars e valoarea acestei traâuceri? 
  

De sigur,că e foarte redusă,pentru că în 

cele din urmă,o operă îşi afirmă valabilitatea 

ei prin înrîurirea pe care o are mai curînd 
  

sau mat tîrziu.,Nu ne putem închipui 0 operă 

într'adevăr, cu merite 1iterarepcare să nu' at 

  

bă reflexe în continuitatea literară, 

Odată ce - asemenea rerlexe nu le puitem con-- 

atata, înseamnă că Yeacţiunea. acestei opere a 

fost nulă şi că n! are decit o stigură însemnă 

tate,aceea de a i pornit dintr! intenţie în 

drăzneaţă,cu atît mai mult cu cît Doşoftei, nu . 
pini ni te i —— 

era ajutat de alte atjloace decît ale lui pro= 
—————   

priie



“27 1 1930. 

Incercarea pe care e făcut-o „Dosoftei. de 
a versitica Psaltirea dacă nu a reuşit să răs- 
pundă . unor exigenţe Literare,aceasta se dato- 
reşte nu numai consideraţiuni or „pe care le-am 
anintit în „Lecţ iunea trecută,dar şi faptului 
ă. era cera torte în această încercare: de o 
parte If teratura religioasă iar pe de altă par- 
te 1iteratura Profană, Literatura aceasta: Pro- . 
fană nu putea să întereseze nult;nu putea să 
se impună pentru că Lucrările de atunci âe a- 
cest gen,nu! aveau ceva deosebit şi cititorii
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nu se zăelau în aţa unei „opere iterare mai 

Tai 

impresionante, _ 

Dacă este să fixăn într* o. impresie “otană 

ceea ce sta realisat în “secolul a] XVII-lea ca 

exprimare în literatura zeligicasă,ajungen la 

constatareasnu tocmai îmbucură toare, că timp de 

o sută de ant sta citit în biserică 3 Jai noi gi 

s'a preăicat în acelaşi timp, într o 1tnibă ca-= 

ze e era sub raportul estetic o rămînere în ur= 

mă. Cazanis1e chiazoprin uimareycărţile care pu- 

teau să cuprindă ceva mat estetic şi 'să “aibă 

mat multă înriuzi re,pentru că se 'aăresau. mai 

| ae. aproape credincioşiloz,erau “asperte de o 

exprimare literară mai deosebită, Cu sate cu 

vînte -ne găsim în secolul al mvti-lea în  fa- 

ta unei: lacune;în ceea ce priveşte exprimarea 

noastră cu ajutozul ? bisericei. „Geea ce se „ze- 

alisasesera incontestabil de oarecaze valoare 

+ pentru unificarea Jimbei, „însăzain punct de ve- 

ere estetic ne găsim în zaţa unui. ini ninam; ca-
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re fireşte,ne-a lăsat în urmă în ceea ce pri- 

veşte această reali sare comparativ. cu alte | 

ţări. | 

Este Stz1adevăun contrast între ceea ce 

s'a petrecut la noi şi ceea ce s'a întîmplat 

în țările catolice, Spinsama că a. fost un Gesa- 

vantaj pentru aceştia din urnă peritru că Bi- 

lia sta citit în latineşte, | 

» Cxedineioşii nu puteau asculta textul evan- 

_ ghelies în limba lor,ci într!o limbă streină, 

In occident, însăşi în centţrul Europei ,creăin- 

cioşii au avut avantajul să auâă predici în | 
limba lor atingîna 9 înălţime , cum. la noi mu 

sta întîmplat nici îi secolul al: XVI-lea nici 
într'al XVII-lea, Câna vom ajunge la Anti Ivi- 
zeanu, aţunci într 'adevăz,von putea constata un 

plus în sensul. acesta; în orice. cas pînă la | 
1700 „predica în biserica Hoaatră a fost. redusă 
la o: tipicărie âin Cazaziie, în. care se: zepetau 

7 

anumite clişee şi -care lăsau: într'însele une-
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ori mai mult sau mai puţin o notă personală a 

cutărui sau cutărui propăvăduitor.Nu trebue să 

uităm că predica pentru ca să impresioneze mai 

muli,trebue să aducă o notă personală mei vie, 

să stabilească o mai mare comunicativitate în-. 

tre cel -care propăvădueşte şi cei care ascultă 

şi predicator de fruntesla noișă'a fost decît 

„Antim Ivireanu,iar. în epoca veche nu numărăm “a 

| mici unul, Nu vă puteţi închipui ce 1îpeă, a în-. 

semnat aceasta,pentru că în, vremea cână HU e-. 

ra presă,nu era teatru, nu erau, cuvîntăripbunul + 

sfat nu se putea căpăta decît de la biserică, 

care ar fi putut avea o înrîurire mult mat ma-.- 

re. în ceea ce priveşte. şi evoluţia, estetică a; 

limbei noastre, i E rai 

In. occiderit credincioşii au avut . acest. aven- 

taj sau putut. auzi veacuri dearînâul o sumă „de, 

predicaţori adevăraţi,talentaţi cu adevărat .0- « 

ratori* şi aceştia au contribuit mult la forma-. 

rea şi la stilisarea unei exprimări mai;:alese.;!
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“îată,prin urmare, care este bilanţul 1ite- 

“ maturei religioase pînă la sfîrgitui secolului 

"a x XVII- iea şi rolul ei în progresul estetic 

| ai limbei. Date fiina conăițiuniie âe cultură 

ae la noinu e ae mirare că nu s'a adu ns la ce- 

va mai înaintat din punct de vedere es tetic, ps 
Pa 

_7rebue să ne înareptăm în alte di recţiuni 

-
 

3 

„de la ceea ce era poesia religioasă în paa 

TA
 
P
E
 | 

treceri mai departe gt să. veaem ceea ce a că- 
sutat altcineva « să ze aliseze tot în poesie, însă, 
„cu altfel de preocupaţiuni, i e 

Nu ai zcut dacă Dosoftei sau  Hizon Costin, 

au zeuşit în ceez: ce priveşte încercări de a 
presenta în versuri 1 îmba: noastră în secolul 

al XVII- dea. Hizon Costin rebus considerat ca 
precursoz,s: 'a crezut că Dosoftei ar Ei imitat 
“ceea ce a întâlnit la iron Costin. Acest lucru 
a e siguri în o orice casscrea că anteriori ta- 
tea unuia sau altuta n*are o deosebită 1mpor- 
tenţă şi totul este. să veaem întru ca! “Miron
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Costinspus „alături, de Dosoftei,poate să fie 

consideraț „Superior acestuia, 

Inconteptabi1., Mi ron costinseste o persona- 

litate remarcabilă în literatură ai mai ales 

în cultura noastră din secolul aa pizza -1ea ger. 

sonalitate,care, afară ae daruri fizeşti eăuce 

şi o modelare a spiritului în contactul ce a- a 

avut cu cultura polonă. înzâuri rea polonă asu- | 

pra . dat Miron. Costin. este mult rai viabilă Şi. 

"mult mai fecunaă aecît asupra mitropolitului E 

Dosoftei.iron Costin a mers spre izvoare | ca- 
d 

re î-su rămas strețne 1 lui. Dosoftei. | 
m 

Cronicarul p01dovean, cât a stat în Polonia, 

s'a dus spre, literatura ctastcă direct sau in- 

aîirect, xeflectată, prin, umanismul din Poionta E 

şi. de multe ori ne face. Impresiunea Miron cos- 
nr 

tin că a. cunoscut 1uerări de ale datinităţei. 

In ceea ce. priveşte, cultura greacă . a fost tre: 
ma i 

in de ceas A cunoscut latinitatea de mul ori 
Pe Fu a 

din răsfrîngerile. din cultura poz
onăsnu pe. ca-
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le directă. Totuşi ,nu trebue să uităm că a ci-i 

tit şi cîţiva scriitori latini din care amin- 

“teşte pe Virgiliu, Apoi a tradus, foarte puţin 

de altminteri, aia Ovidiu. In orice  câep. faţă de 
eee ae et marea a 

Dosoztei Miron Costin axe superioritate că sta 

dus sore cul tura latină şi a . putut să-si îm= 

bogăţească sufietul, 

latinitatea ia servit mai mul t pentru « ca 

“să lămurească,pe cât era posibil,pe vremea â- 

Same macer „a mereee a cita 

ceea originea noastră. ui ron Costin era cei din 
caror Te a 

tii care” afi 7mă gi are cunoştinţe mai. întinse 

şi mai pastonante referitor la originea Laţi- 

mă a neamului nostru. 

“Am putea spune mat mult: întrt acolo lea. 

dus-eontactul direct gi indirect al lui cu la- 

tinitatea.Propriu ziesdînaul nu şi-a însufle- 

it opera cu toţ ce ar-fi putut găsi în: 1lite- 

ratura latină. A rămas strein,prin urmare: de 

ceea ce a fost spiritul întreg al culturei la- 

"tine pentru că dacă ar fi înţeles_câre. veste.
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valoarea acestei culturi l-am vâdea vorbind nu- 

numai după reminiscenieyde multe ori vagi de=. - 

spre . literatura lat: mă 

Wizon Costin n a trăit mai, : intens reînvie- : 

  

mea latinităţei,Pe de altă parte,intre ceea ce. 

era romîn şi latin n'a ajuns să stabilească 1e- 
  

  

  
Tm 

gături mai strânse decît doar asupra originei_ i 

  

noastre de care sara. convins+0 singură. dată a 

    

| 
= 

avut o |Vieărizge în acet poen: »olon care e .90-. 
dl Celei 

  

cotit chiar'ân literatura polonă ca operă de. 
  

valoae o 
In “acest poem dânsul spune că oricît. s'a7 

fi - întunecat în timp de mat. mute veacuri ori- 

ginea noastră totuşi „ne-a rămas . ceva ca moşte- să 

nire „anune ,agerimea firească aşa cum o: aveau. 

şi Batinii.Dect,Hizon Costin a avut. sentimen- 

ul ge. caze alţii nu l-au cunoscutdin contim-. 

poranii lui „afară âe Dimitrie Cantemir, însă; ce-. 

va mai tîrziu 
e 

Pa 
Pe la 16'70 Miron Costin. este acela care -a:



avut într!a adevăr» sentimentul. despre anumite în-: ai 

suşiri pe care le păstrăm noi âe 1a Zatini. 

Dacă este să rel evăn alte trăsături „ale 

personalităței. lui Miron Costinsnu treue să 
. 

uităm ceea ce arată . iarăşi însuşiri deosebite 
la cront carul român, a Dînsua exprimă, şi se , poa- 

te spune cu oarecare lirism, încîntarea pe care 
i-o lasă nai ales Holdovasdar în genere pămin- 
tul ronînesc; aceasta o găsim tot în poemul po- 

1on. Spune că ţara noastră este o ţară încîntă- 
toare ca şi Itelta şi în acelaşi tînp bogată, 
mai bogată, poate, decît Egiotulpentru că ia noi 
sînt vaziaţiuni de producţiune, care nu există 
pe malurile Nilului, „Iarăşi,un sentiment cu mai 
multă convingere arătat „decât cum au zăcut- -0 în 
exprimările lor contâmporanii lui, şi aceasta Ei 
peamnă,de Sigur, foarte mul + pe vremea aceeazză | 
ajungă cineva la sonsideraţta că pământul no s- 
tru are 0 sumă ae însuşiri şi sufletul ronîn e - înzestrat în aşa fel, încât să merite câniraţia. 

ar?
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altor. neamuri Aceasta) este important cu atît mai 

mul t,cu cît pe vremea aceea nu se putea face u- 

şor comparaţie între însuşirile diferitelor po-, 

poare, când legăturile între o ţară şi alta Be: 

| făceau-cu atîta greuţate.Este foarte remarcabil 
ză Miron, Costin-printr!'o simplă intuiţie a în-.. 
  

țeles ceea ce era caracteristic pămîntului ţă- 
  
  

rei, sale şi sufletului poporului romînesc, - 

„Ta acecaşi operă întâlnit exprimarea unui 

sentinent care este mai mul t, sau mai puţin pe 

vremea. aceea o noutate, Intr'un loc,vorbină de- 

spre ţrediţiunile- în jurul întemeierei Moldovei 

şi iunțeniei. observă că dă atenţie acestei tra- 
  

diţii şi ține socoteală de sa pentru că i se pa-    
ze că cuprinde..un grăunte de adevăr şi adaugă 

observaţia: Tradițiile acestea ne x      de_1a bă- 

trînt şi trebue. să dăm încredere_ sossnmnap sti 

săIgr selox bătrîni gi celor simplișoanenilez. - 

din in popoE-EI, spunea, aceasta -pe.: Xremea cînd. şi, 

svaduțăa aaiztteă a diatei zeztaa Pasc.l2



178 . 

„în alte părţi,ceca ce era al poporului era pri-. 

it de misscu despreţ şi âe aceia totdeauna | 

folkiczul a stat departe de  preocupaţtiunile 

_ scriitorilor din clasa predominantă. Vedem la 

si 0 recunoaştere a valorei pe care o are su- 

fietul celor simpiî „Ne punem, însă șo întrsbare, 

dacă prin atenţia,pe care Miron Costin o dă- 

dea: tzaciţiei ar fi vrut gă exprime interes şi 

pentru ccea ce cra al poporului,pentru poesia 

populară, | | 

Aţi văzut cînd ne-am ocupat de Dosoftei că 

âînsul nu a putut să rămînă strein de doinele 

neastre.Miron Costinsputem presupune că a cu- 

nosgut ăoinele Ge ia noi,însă nicăeri nu avem 
  

vre-o uzmă despre înrîurirea pe care ar fi a- 
nn ana. 

  

vute asupra lui.De ce această înstretnare de 

literatura populară mai ales că resentimente 

împotriva ei nu existau nici la Miron Costin. 

_cun nu existau nici la ceilalţi scriitoritEra 

ceva firesc în această atitudine, Nu putea să 
— ==, Deum ma e a am mima pt -.
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“albă o înrîurire poesia populară asupra ui .Mi- 
  

  

ron Costin şi asupra altora,pentru că simţiau = nui di 

de sigur,că ceea ce era al cîntecelor noasire 
m. n 

populare nu putea să le ajute mult dacă era 
  

vorba să dea o poesie cultă cu o limbă mai în- 
—— 

altă din punct de vedere estetic, 
Pai -   

Poesia modernă nu o putem concepe decît în 
  

legăturile ei cu cultura superioară,Contact âi- 
+ 

  

rect cu poesia populară şi în mod absolut nu: 

găsim nicăeri. Poesia trubadurilor este c_crea-. 

viune a unei anumite clase din societatea fran- 
  

cesă,o clasă cu anumite preocupaţiuni tu por- 

niri apeculativesde scozasticăsde ahatzacţie, - 

Această poesie provine dintr! un cerc cu totul 

altul decit cel de la țară. 

In. timpul: Renaşterei, timpul de zeîntoarce-. 
  

Tre spre antichitate, vedem: de asemeni o deose- 

  

bize;o lipsă de atingere dizectă cu ceea ce e-. 

n 

ra al poporului,se păstrează adică diferenţa, 

între poesia cultă şi. cea populară, 
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Romantismul aduce un suflet nouse o afirme» 

re;âaz chiar acei romaniici care nu ai rămas.: 

strețni de producţiunile "populara au elemente 
  

secundare de natura aceasta în operile lor. ... 
  

Hu putem concepe realisări poetice, culte,ple- - 

cîndu-se de la pocsta populară. In secolul el XVII- 

Lea,ii ron Costin. şi Dosoftei „chiar dacă nu . au. 

fost streini ce doinele noastre nu puteau to= 

“tuşi,să plece de ia ele ca să realiseze o poesi- | 

e cultă. | | | | | | 

De a ta nu. poate să ne surprindă faptul că 

nici iron Costin nu ne dă în opera lut ceva ca 

re să, se apre cpie de poesia populară.De unde gi- 

a iuat atuaci acele mo î, îvre pe care le-a versifi- 

ca 2 Cum am spusiron costin a-tradus din Ovi= 

| diu gi a fosti vag influenţat de literatura Zati- 

nă şi mai sles de literatura polonă cu zefleze. 

din literatura latină Dacă ar fi să cercetănm Po 

esia polonă. din. secolul al XVII-lea în general 

Pentru a o caracteriza nu am avea prea multe de
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spus în avantajul ei. Era o poezie cara pedantă, 

de'multe ori diâactică în sttrgit, ceva de dog- 

matism,în orice cas nu o poesie su eriosră Mi - 

——— —— 

'zon.Costin se "vede. că a fost intiuenţat de a. 

  

cest curent - inferior celui anterior cînă se: 'a- 

    

fi rnase Renaşterta,Miron costin primeşte influ- 

  

enţa aceasta occidentală pria: sufletul polon 
  

| şi de aceiă 'cînă s'a gindit să scrie versuri, 

tendinţa lui era gidactică era ceva de dogma» 

    

  

ti sm destul: ae slementar. Totuşi» în încercările 

de versificaţiune ale “scriitorului: 

  

sata o parte care înoemnează patati mintit ae 
pune ceda ce dîisul â dat ce. lămurize asupra 

na 
    

felului 'cum a redactat acel poen întitulat Yi 

    

eaţa_lunei asupra 'căruta ne vora opri un monent» 

mio 05 

Am putea apune că “cel dintii +ratet de Ter= 

sifioaţiune în 1imba română este acela care e 

  

dat să Dosofteisîn predoslovie.De sigur că aânt 

observaţiuni destul de elementare dacă le com- 

parăm cu ceea ce s' a “scris în alte 1steraturi.
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Totugi,pentru literatura noastră, înseamnă mult 

cea ce aduce dânsul. Predosiovia începe în modul 

următor:"In toațe ţările,iubite cetitorule,se a- 

flă acest feltu de  scrisoare,care elineşte piţ- 

MO se chiamă, tară s1oveneşte stinoslovie. Si cu 

acest chip de scrisoare au scris mulţi lucrurile 

„şi laudele împăraţilor,a crailor,a domnilor şi 

începăturile ţărilor şi a împărăției lor.Aşa au 

scris vestitul istoric Omir războaiele Troadei 

cu Ahileus; aşa Virghilie începătura împărăției 

Râmului „şi alţi dascali fă de număr,,,, 

Ă „Cu această pildă scrisu-ţ i-am şi eu această 

mică carte .... 

| Nu să poftese vre-o. laudă dintr'această pu= 

țină ostenealăsmai mult să se vadă că poate şi 

în limba noastră a fi acest feliu de scrisoare 

ce se chiamă stihuri". II, 499, Miron Costin se ex- 
UL mai 

primita tă conştiinţă deupre nevoia de litera- 

  

tură poetică decît am văzut, că o făcea Dosoftei,
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Dosoftei în cîteva rînduri îşi arăta intenţia, 

însă,acolo prima ţot gîndul lui de creştin de- 
sn 

cît de acriitor, 
a 

În ceea ce priveşte expunerea câtorva pă- 

  

reri asupra versificaţiunei Mî ron costin aă un 

mie tratat de versificaţie: "'Stihui iaste » nu ca 

altă sorisoare deslegată,ci saste legată de gi- 

ave cu număr, Iaste silava împreunarea a. dovă 

s1ove, cum iaste: basvasgasda» iprogi,€ „Daci. de 

aceste slave stihurile ceste Ge scriu îniurta- 

ceastă cărțulie au 13 silave,iar se pot şi în 

9 şi în 7” a face şi sînt gi într'ale chipuri 

stihuri la alte limbi,cun iaste elineasca şi 

letineasca, , „Are şi altă datorie. stihul: gu- 

vintele cele Ja sfîrşitul stihului a două sti- 

. huri_gă se întocmească într!'un chipspe o g1ovă 

să se sfîrgească cum iaste: aţa. - viața.fzunte- 

munte» spume. - lume, iproci fcătră aceasta,la ci- 

| tityunde vor fi cuvintele ce trebuesc să .1e 

scurtezi,de vei trăgăpa,îţi va părea că nu-i



stihul bun,;ce trebuesşte unde va fi de tărăgănat 

să. tărăgănezi „unae scurtat să scurtezinig ceva 

foarte elementar. Arată, însă cola Gă aaevărâtul - 
temei al versificaţiei este e ritmul şi pe urmă 

  

rima. Nu întrebuinţează cuvîntţul de! rimă ci spu-  —— 

„ne potrivire,cum de altminteri | aminteşte şi Do- 

  

_softei,potrivirea silabelor ia sfîrgitui” versu- 
Tr 

  

ss rilor, 

Ta ceea ce privegte! zi tmul „ăccentul, „Miro 
Costin 'caută,ia sfîrşit, șă arate importănţa lui, 
Dă,însăjo explicaţie care e cara stînzace. Spuhe 

că atunci cînd cineva găseşte întrtân vers si- 
laba care trebue tărăgăni tă, să fie: pronunţată 

tărăgăni t,aătcă silaba pe care trebue să, fie  —.. 

pus acenţul, cele! mai scurte trebue să fie pro- 
nunţaâte mai. scurtatuaăică silabeze n heaccentua- 
te, Cu alte cuvinte îşi dăasa Seana că basa | zit- 
mului. este alternanţa grupurilor accentuate. şi 
neaccentuate gi prin aceasta se arata mai un 
cunoscătpr al Artei de a versifica decît Dosof-
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tei, Dacă xi ron Costin a înţeles ce înseamnă zo-. : 

val 4 tmalui totuşi, cînâ'â Zost să serie er 
—————, 

suri pare uneori mai. stinzact' "decit. Dăsoftei. 
pi e, 

"Mai îsitâinir la: ji vea Costi o “aată obsst-. 

vaiuhe” cara arată o nelegere “mai aprofunda 
2 

tă a artei de a serie versuri, ariumă „ăâieul spu- 
  - 4 

a că atuinăt cînd două. vocâi€ se fă lineso,una 

poate să fie dl tdată de piăă îns sati impătaţi 

"puten slide pe înaari vimpăzaţi„Deoi âvea i no 

“tiunea, bietului păe dare Dososteiycei puţin” “dn. 

găea 'ce ne-a lăsat “56715556. "oaă că rămăsese” “cu 

“totul streini e E aa _. - 

. 

"Predoslotia seînchese! cu "aceste! civintei 
pi 
i 

a piii 

“mceţină trebue să! dsteşti. st ai doiiea' şi a 
  

treilea vână,să aşa vei: înţelege. euzceaţa?. 
  

vedeţi „prin “urmateyăin toată această predo- 

slovie,că, iron Costis: ş* a zinait. să, scrie ver- 

suri pentru că voia șă. reflențeze mai bine în 

„felul acesta tâulceaţa" limbei romineştie Poe- 

ai mu polon se încheie cu aceste cuvinte - în „tza-
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ducere: "Pentru a scrie versuri trebue o minte 

voioasă,dar eu, apăsat de tiranie fără nici-o 

dreptate an fost silit să-mi părăsesc cu durere. 

chiar vatra părintească". Prin urmare ; spune că 

nu se poate să scrie cineva dacă nu are o minte 

voiocasă,dacă nu e în bună dispoziţie,si tocmai, 

'nu era voios Vi ron Costin cînd sta gîndit să 

scrie Viezța Lumei pentu că pleca de la versui 

Eclesiastului: "Deşărtăciunea deşărtăciunilor, 

toate sînt degărtăciuni, Se vede o notă ce pe- 

simiam în felul ae a zi al lui Miron Costin,De - 

aceia din cele peste două,trei sute de versuri 

ce se cupriă în Vieaţă lume! nu avem să desprin- 

dem decît vre-o două, trei din cele mai împortan- 

+e.Miron Costin începe în felul următor: 

A A lunei cînt cu jale cumplită vieaţă 
„ Cu grije şi primejăi1,cum este o aţă. 

Mai departe o repetare banală: | o 

w Irec zile,trec ca umbra;ca umbra 'de vară .. 
Cele ce trec nu mai vin,nu se întore iară 

“Incă un distin,din care putem spicui iarăşi
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ceva care star putea socoti ca o exprimare mai 

poetică ar fi următorui: .. 

Paianjeni sînt anii şi zilele noastre, 
Sfinţi îngeri, ferice Ge. vieaţa voastră. 

mrebue să reconstitulr sensul din 1 îmba veche a 

cuvîntului vaienien, care însemna. "pîază ae pai- 

anjen" şi atunci înţelegem că poetul vrea să 

spună că anii sînt aşa de gubrezi ca pînza de 

paianjen; "Sfinţi îngeri, ferice de vieaţa voas- 

tră”,este. -0 exprimare. destul! de reuşită poetul 

yrână să : Yedeg ideea de eternitate. 

Nu a putut, însă Miron Costin evita nici une- 

le stingăcii, Este destul „pentru a ne convinge» să 

cizin patru ver : | 

Si voi, 1umini de aur, soarele. şi luna 
Intuneca-veţi lumina,veţi da jos cunună. 

voi stele iacusite,cerului podoaba 

vă aşteaptă groaznica trîmbiţă şi doaba, “ 

vrea să ne spună că eternitatea poate să fie o îi- 
—— 

iusieypentru că şi soarele şi luna şi-ar putea 

  

| pierăde strălucirea lor şi de asemeni şi stelele 

vor avea prăpădul lo cînd le va cînta toba. Pen-



„ata -0_ trediţie de exprimare . estetică 3 
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„mtxa ca. să aibă o vină la podoabă transformă jo- 
ba 3n âo oabăs 

_Comparînă . ceea ce Mizon Costin, a dat ca po- 

sate în limba română. cu ceea ce eăsim în Poetul 

“palon putem spune că mai bine s'a exprimat şi 
relativ cu nat Ta ţă posate : în Liinba streină de- 

cît în limba noastră, Ne face Impresia că s'a ta 

nut aupă modelul polGn pentru că era ia modă în 

secolul a XVII lea nevoia aceâsta de a versiti- 

ca! "temele istorice, în unele pasagii nu , zeuşeşte 

să ne redea nici în polonă o zealisare mai înde- 
“"mânatică, însă, în total Zo ceru 1 polon se presintă 

“iai azniţectonicy eu c o suecestune de versuri mai 
bine Bistenatisată +ă pe cîna xi gata lunci este o 
improvisaţie: cu! pretenţia e a. ri poesie şi mai 
ales-:cu paetenţia de a zeaa filosofia. în poesie. 

„De :ee.nu ; putea. să. "Yeuşească . Miron Costin ? 

Intîsae. sigur, ca işi Dosoftei pentru că au ex- 

  

„„suri.Dacă cineva ar fi::fost mai btne înzestrat
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în mînuirea vozvelor:ar £i putut: să învingă Bal 

uşor această. aiftculta te, si. 

Miroh Costin: exa„incontestab
ilyui suflet; 
m 

pasionate „Se vede din:tot:ce. a. "scris: că: pănea 6 - 

vigoare de tmpresionare: mai. mult 
decît. alții şi” 

pe urmă o stăruință de 

mânta sufletul aut „puț 

piîr nă cineva »asio 

ar putea să reali seze 

a arăta ceea ce î4 fră- 

in comune 

nat am putea presupune că - 

ceva şi în poesie ? Nu e 

destul numai stît.Dacă poetul e un suflet pasi» - 

onat trebue totuşi șsă fie ajutat şi de inagina- 

ies Dacă 1ipseşte ima inaţiasoricâtă pasiune ar 

avea cineva nu poate: să ajungă. la reaiisări fe- 

ricite. Imaginaţia trebue să fie considerată ca 

floarea gînduluie cine este lipsit âe acest dar 

în literatură şi în toate celelalte împrejurări 

este departe de a ză un suflet pexsonăle 

Mu putem spune că uiron Costin a fost Lip- 
Pr 

sit de imaginaţie. Puter chiar adăuga că faţă 

PNR 

âe Dosoftei ,avea ceva “mai mult din acest sen-
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timent însă la el imaginaţia era încă redusă, Da- 
că ar fi putut adăuga la: sufletul. lui pasionat 
şi imaginaţie mai multă, de Sigur,ne-ar fi dat 
ceva mat mult dec ne-a dat şi ar fi merita. 
mai multă admirație din partea noastr:,



  

3 11 1930, 

Dacă ne referim la ecoul pe care 1-a avut 

literatura din secolul a] XVI-Lea,nu putem lă- 

sa la o parte ceea ce găsim la Dimitrie Cante- 

mir cu privire la Vieaţa Lumei âe Miron Costin. 

Bocitoarele ajunsese să cunoască versurile lui 

Miron Costinspe care le rosteau la înmormîntări. 

  

vw Ce ar fi putut să contribue ca poemul acesta să 

ajungă la oarecare popularitate ? Mărturia lui Dinu 8 cintat d Poe 

"DeCantenir nu merge mai 1 departe decît primele, 

două versuri. Nu puten să ne închipuim, că tot, 

  

  

poemul ar fi fost cunoscut, AT fi fost imposibil
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„ea. femei simple să fi putut să nemoreze scrie 
rea întreagă, | 

Bocitoarele au luat ca motiv la ceea ce 

  

    

este Popular primele două sau patru versuri pe 
care. le-au întercalat în ceea ce cîntțau ele pe. 
temă populară, 

La atît se reduce populari tatea Poenului 
lui Miron Costin, a e Sep rbsai 

| Acest poem e greoi,e aiâactie.nacă ar fi 
-t ii i a 

fost mai „Pedue şi cu o notă eminamente lirică, . 
| am putea presupune arzi devenii mai Uşor . po: 

Re a 

  

  

„se pune aud un alt as poet; problema Începu= 

soztei | nici j iron Costin nau putut să Teugeas- 

le în Iitezatură.cu Btanctisn,cu « dognatisă” nu... 

      

Ai ae - 

se „Poate întemeia e o. „Poesie, Numai ce e iza
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poate să vestească începuturi de adevărată Li- 

teratură. e 

O problemă interesantă ar putea avea ca- 

subiect presentarea în lare a răsunetului pe 

care 1-a avut diferite man festări literare, 

In vechime literatura epică putea-să-fte- 

considerată ca un început,să anunţe o litera- 
  

tură. Aşa a fost în alte literaturi şi mai a- 

les în Pranţa,unde a existat o bogată produc= 

ţiune epică şi Jirică, | 

Propriu zis,literatura a fost întemeiată 

de ceea ce era liric în liric în poesia epi epică;pentru că 

oufietete sînt mai anntnila 12 ceea ce se co- 

muni.că. pe cale lirică, 

Am putea face o a 

vremurile primitive popoarele aveau ceva din 

mentalitatea sufletului copilului. Aceasta ne 

duce la programele de literatură. După cum li- 

teratura unui popor se exteriori sează mai pi- 

ne cînă exprimă ceva. 1irtegtot, asa sufletul co= 

9,Densustanu- 
svoluţia estetică a limbei ronine-! „Fasc,15
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piluiui e mai usceptibil 18 1iteratura 1iri- 

CĂ.E o mare sregală - „şi nu numai la noi şei şi 

în "alte ări - că nue lămuri tă bine litera- 
tura care trebue să se dea în şcoală, Ceea ce 

esie prea dogmatic, prea didactic trebue lăsat 
„la o “parte, Dacă e vorba de o influențare mai 
puternică a sufletelor, trebue să plecăm de la 
ceea ce este liric. Cînd se dz în clasele :n- 
ferioare de liceu poesii didactice copilului ——=— 
de 12-13 ani nu este acesta mijlocul cel mai 
bun pentru a se obţine o educaţie literară, Se 
abusează prea mut în şcoale de balade „care 
fac parte dintr'un gen didactic destul ae îin- 
accesibil copilului, 

'Se greşegte dacă nu se ţine seamă de ceea 
ce este! real, de cesa, ce consti tuie elementul 
intrinsec al sufletuiui celor tineri, | 

si âtunci înţelegeţi de ce nici Miron Cos- 
tin,niei Dosoftei, fiindcă nu ne-au dat. o poe- 
sie: lirică,nu : sînt aşa de semnificativi pentru 

E
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limba noastră,cun ar fi fost dacă ar fi plecat 

de la o inspiraţie adîncă şi ar fi reuşit să, 

creieze.o comunicativitate printri'un sentiment 

lirice puternic.Ne-am fi eăsit atunci în faţa 

unor adevărate începuturi de Mteratură. ,.., 

„ Xiezta Lumei şi Pealtirea în versuri nu le 

putem considera decît cu o curiositate de îis- 

  

toric literare 
a 

Si acum,âe la poesie este momentul să tre- 

cem la genul care cu deosebire a fost represen- 
nm 
  

tat în veacul al XVII-lea,anume la genul isto- 

  

  
  

pic. Inainte, însă,de a ajunge la caracterisări- 

le acestui gen gi de a arăta scriitorii care 

1-au ilustrat,mai mult sau mai puţin,va trebui 

să aruncăm o privire generală asupra felului de 

scriere al cronicarilor şi în general asupra 

preţuirei care s'a dat operilor 19re 

___ Este sigur că s'a exagerat de multe ori în 

ceea, oa priveşte. valoarea crontcarilor;aceasta 

mai ales acum treizeci,patruzeci de ani.Genera-
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ţia veone era în extas în faţa a tot ce era |: 
cronică sc. Se dădea chiar ca model âe limbă 

rii tota lui Mi ron Costin Sau 1etopi- 

seţiă lui GI Uzeche, Se pleca ae la con- 
cepţia că ceea ce era cer onicărese era consi- 
derat ca “supremul e caracteristic al exprimărei 

noastre. Istori mul şi arheologi smul de la în- 
ceputul secolului al XIX- lea au fost direoti- Ă 
ve foarte folosi toaresdar şi aăupă toare de 
mul te ori, S'a căutat. să se dea o valoare deo- 
sebi tă la tot ceea ce era al epocilor anteri- 
oare şi se desmormîntau lucrările care nu fu- 
seseră destul de valorificate înainte, Aceste 
curente au înrădăcinat în sufletul celor mai 
mulţi cul tul pentru ceea ce era al timpurilor 
trecute, fără distincţie şi fără o „cercetare 
bine orientată asupra valorilor. 

A mai intervenit şi al tceva care a contri- 
built mult la desvelirea trecutului şi preţui- 
rei lui atî t de mult, Anume nu s'a Ai stina - şi
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aceasta foarte dese ori - ceea ce era , artistic 
  

de „ceea ce era ceracteriatic-E ste o confusie 

care se continuă şi astăzi. Poate să fie „ceva 

caracteristic prin noutate, aceasta însă, nu în- 

seamnă că răspunde şi exigenţelor artistice. 

Impresioneazăyăe siguracest ceva nou „acest 

xotism al cuvîntului, însă „dacă nu eate xeali- 

sure artistică, totul rămîne în urmă e Aceasta se 

întâmplă mai ales de vre-o pat ruzeci ae ani în- 

coace, | 
RL 

Literatura rusească - am rămas totdeauna 

  

  

la convingerea aceasta - e caracteristică, nu. - 

artistică. A avut mul tă inflvenţă prin acei scri- 

—— 

îtori puternici „prin vezvul lai Dostoewski şi 

  

To Istoi care au dat o Literatură caracteristi- 

că cu o sensibilitate cu totul deosebi tă, însă, 
ca Sa 9 

  

ca reali sare artistică rămînână de mul te ori 

foarte în urmă de ceea ce au îsi culmi de a 

ri 
  

aemenea real isări în alte i teze RUTĂ e 

=== 
iii 

a , 

  

Cca cronicarii noştri sia snt împist acelaşi
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FI îmdet ff = 
lucru pentru că Pa aaa fete "uasnăe, coma de 

î 
tot caracteristic, ară! smul lor care a. inipre- > oma zrameenare 

sionat, Aceasta este nota justă de apreciere a 
elanului de adni raţie penţru cronicari, Rămâne: 

  

să di scutăm,nota aceasta, servinău-ne ca. de un 
punct de plecare ae valoarea estetică a reali- 
sărilor cronicăreşti,sta întîmplat de mulţe 

exprimare a limbei romîneşti, ran: 
S'a mai întîmplat şi altceva, In psihologi. a sufletelor moderne există iubirea as. con- 

tras, Avem chiar. adoraţie pentru: contrast, plă- 
cînâu- -ne mai ales, ceea c ce nu este al vremei 
noastre, De mul te ori : sînt lucrări | simple ale 
trecutului „care ne procură multă | plăcere gi 
ne deşteapt ză chiar entusiasm,pe “ cîna 1uozuri 
cu adevărat valoroase le trecem cu vederea. A- plicîna această notă psihologică pentru trecut 
la 11 tezatura cronicărească, aceasta ne . duce
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tocmai. la ceea ce spuneam mai. sus,. 
.. 

„Astăzi,noi. modernii sîntem deprinşi cu o 

  

exprimare mai nervoasă,mai năvalnică şi sim- .. 

ţim un farmec deosebit cînd ne întoarcem. spre 

acei care se exprimau altfel decît noi;mai a-. 

  

  

gezatnai potrivit, cu vorbirea bătrînească şi, 

tocmai aceasta era una din însuşirile povesti - 

torilor ae altă dată.Pacem,aşi putea spune vi= 

legiatură nu numai. de, vară cînd căutăm, atmos- 

fera de la mare sau de. la munte ci facem vile- 

  

giatură şi în ce. privegte 14 tezatuza.Sătui âe 

  

mul te ori de ceea ce este ai vieţei de astăzi, 

ne înâreptăn gîndul spre altă, atmosferă. de ex- 

primare, şi. ne îndeamnă ceva ce se deosebeşte 

de ceea ce este al actualităţei. să facem 0 a- 

semenea vilegiatură , literară înăreptindu-ne, | 

    

spre zonele acelea, să zicem literareycare aul. 

rostul, lor. de odihnă, farmecul. lor. de. recule-, . 

gerte poe EA
 ră 

Inţelegen . iarăşi, de ce opontearii. 5 "au, bu-
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curat de prestigiul pe care 1-au avut şi- 1 mei 
au încă,pentru mul t: timp şi pentru cei - maj 
mulţi, 

| | 
Dacă acestea sînt imprestunile care cred 

că trebue rectificate, să ţinem în seamă, şi a- 
nuini te consideraţiuni în âpariţiile literare 
din veacul a XVIT- -leajsper că mai avem de fă- 
cut o constatare, ş Şi anume: saltul de la ceea e

 

  

ce era tradiţional la noi 1a ceea ce avea să 
se afirme prin cronicari, 
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firme prin stăruința cronicarilor, 

  

țăranul nostru este în general bun poves- 

titor şi sînt unii,putem spunesminunaţi în ce- 
dude ai | 

ea ce priveşte talentul de a reda aminţirile, 

cu toate că în privinţa amintirilor țăranilor 
  

ar fi ae făcut o distincţiune,şi anume este o 

anumită memorie a ţăranilor.E o pagină întere- 

santă de folklor şi filologie asupra căreia nu 

sta făcut o cercetare amănunţită, 

Nu fac decât să relev faptul că numai anu- 

mite impresiuni au reflex în sufletul 'ţăranu- 

lui Este de mirare. deci pcun numai. anumite lu- 

coruri s'au păstrat în-sufletul ţăranului şi 

într'un moment - s*aYevidenţiat,şi. chiar cuvin- 

tele care î-au rămas în memorie cîtva timp,pe 

urmă se umbresc,se întunecă foarte mult,sfîr- 

şind prin a le uita.Cea mai mare parte din ţă- 

ranii;pe care î-am întrebat despre războiul. de 

la 1877,cînăd am făcut. o anchetă pentru Gradul 

noatru şi pentru alte culegeri de folklorycea
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mai mare parte îmi” povestiau cSte un incident, 

mă run $: gi“ câte: un lucru : făă importanţă, de pil- 

aă, îşi aminti atu: cun-a murit un cal,un bou. “şi: 

alte amintiri de felul acesta,cu mult: prea -: 

mici şi foarte rar mi sta întîmplat să: găsesc: 

un tăvan „care să-mi: povestească un &veniiment:. 

impotent. Unul mi-a povesti4 cum a luptat, îns: 

să foarte vag, în cuvinte aproximative şi foar- 

te rar mi s'a întîmplat câ să văă un ţăran cu 

o memorie bună, chiar dacă el şi-ar fi trăit 

„povestirea. Prin urmare, ţăranul nostru, încon--: 

testabii că are ui dar. special de a povesti, 

însă ar& o memorie care se pretează nai ales" e Pretează nai ale 
pent a reţine lucruri mărunte, în orice cas ! 

Tăpte de mică iimortanţă. 
a. atunci: crontearii jîncepînâ su Grigore! - 

    

Ureche, cînă“ au venit: să 'povesteabcă: ori: să: “per 
dea 'icbea: ca alţii le povestise,firegte” că nu: 

au fost aga'ae desotientaţi” ca âtunei: cînd Mo 
ron Câstin:gi Dosotte i“ începeau” să 'adapte ze e
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limba romînească la versuri, 

“Povestirea este un lucru elementar: şi nai» 

ales cînă s vorba de redarea cît se'poate de! 

corectă a unor întîmplări.Uns ori. ţăranul 'es-: 

te -în măsură să fis:un bun poveatitor şi: să" 
——_— 

redea plastic anumit împresiuni,pe icafe lea” 

cules. Povestirea, care rămîne numai “la 0: expri- 

mare cît se poate de fidelă e un gen 'zedusjtar 

dacă, în ceea ce priveşte forma,se menţine : la 

o oarecare înălţime,totugi,ne' găsim în făţă u- 

nei producțiuni nu de p deosebită valoareata: 

vestirea devine superioară, putem spune, ătunot | 
mer mea game am ere ere Torei: oare maree no ear me rm = gemma m 

cîna participă ma: ini sufleţui! povestitou-"* 

“ui la teea ce se povesteşgte,cînd: ge'teae âă'"? 

faptele modifică sufletul celui cară 0" face, 2 

când se constată anului te 'reperoubiuni la” cel“: 

ș pp : i gaaă e? Ri să sâni 

care povestegte;  ." 

„0 povestire dată are vaaotei 18H46pfise3- 

te că are 0 notă în plussMai-"milt,dacă' de'a" 

ceea ce este real povsstitorul "ajunge ta urieie *
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abstracţiuni avem 0 desvoltare mai valoroasă 

ia. povestirei căreia motivul imiţțial i-a. ser- 

vit ca basă pentru a se înfiripa.Gînă poves- 

titorul adaugă acestui motiv iniţial ceea. ce 

este al imaginaţiei lui atunci de sigur că po- 

vestizea este şi mai interesantă, 

S'ar putea ca şi nota lirică şi nota de 
„abstracţie să se găsească în povestirea unui 

Scriitor ca în povestirea cuiva care are darul 

_Hhătural de a povesti.La cronicari însă, putem 
” spune că în genere povestirea, se opreşte. ca şi 
  

— 

. la ţărani la o redare. simplă a ceea ce a fost e 
- 

văzut. sau. auziti Cînd ne găsim în faţa unor ele- erai 
, 

  

mente de povestire de felul acesta,cronicarii . 
sînt la ei acasă,au chiar. destule. îndemînăr ri în 
felul. Cum povestesc, Imediat ce este vorba să. re- 
dea ceva mai bogat însă,se împiedecă, Vedem, „pe 
Miron „Costin „Şi pe Dimitrie Cantemir. că luptă 
cu greutăţi de redare. cînd e vorba de ceva mai 
îbatraotacu toate că Dimitrie Cantemir esta 3.
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cela care a avut o inteligenţă superioară. - gi 

cea mai speculativă la noi în vremea veche cu 

un vocabula ar destul de bogatspentru ca. să : în- 

dzentască să se avînte spre abstracţiunie 

Acestea sîntsprin anticipare, impresiunile. 

care» în genâte, se desprind din diteratură cro= . 

nicarilor noştri. Cred că fără să “aiminuăm prea 

mult valoarea 1or,sîntem datori să reducem: ces 

“a din ceea ce a fost prea mult: exagerat” 

In această ordine de idei a cercetărei va- 

lorei cronicarilorscel âintîi de care vom avea 

să ne ocupăm,este 
fireşte,Grigore 

Ureche: | 

ce putem aleșe ca exemplificare âin operă 

lui ? Se ştie care 'au fost lucrările lut: şi ce 

izvoare a avut „care arată că nu a procedat a- 

şa de simplu, că nu sra un cărturar de +ot nâ> 

17 Grigore Ureche: își dădea seama 06 milte - 
  

ori de ceea ce avea să consemneze în “exonti da 

  
= 

lui,In ceea ce priveşte însă,redarea unor “lu- 

pasa 

  

cruri şunoYr fapte, fireşte ' că n! avea să-se înde-
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părteze. mult, de: 1a ceea. ce era al atitor con- 
temporani- ai săi. Dînsul sta exprimat întrio 

“limbă, aşa cum star Ti exprimat ţăranul „care 
n'ar fi: avut, posibilitatea să scrie, Și poate 
unii. dîn ei: au,fost mai bine înzestrați în 

"-pPresentarea vie a. unor lucruri „decît în gene- 

pasagii. din toată „Cronica saşnu sînt multe de 
reţinut şi. vă voi da un. „exemplu âe felul cum 
a reuşit uneori să exprime mai limpede inpre- 
siunile lut, | 

Mai întîi să ne referim la un pasagiu în 
„cate. este..o văgă umbră de poeste fiind intro- 
dusă o. „comparaţ iune, însă una dintre cele mai 
-elementare, Vorbeşte despre. ceea ce stăpîneşte 
-sufletul, cuiva şi. „Spune: "Cum se. „Tădică şi _se 
risipește 0-.negură.. întunecată aşa şi el. se. cu- 
răţegte de scîrba. ce-i zăcea, la inimă „199 „Ne 
găsim. în, faţa unui, „moldoxeni sm, „foarte carag- 

--fteristig. ou Înţelesul, de. "supărare", Grigore ———— ————— hu
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Ureche nu putea să-şi: dea seama ide sigur,de.e- 

fecţiul neplăcut pe 'care-l -produce. întrebuinţa- 

 w6a acestui provincialism; i 2-50 posi ai 

A întrebuințat Grigore Ureche 'şi alte. ori 

provinciali sme „mcldoverii sme chiar, însă .nu atît 

de antipatice.Găsimyâe pildă;expresia 1a-hălă- 

dui" care în'prosă poate fi luată în 'seamă,dar 

"în poate -ar 'dăpăta-un aspect. disgraţios.Iată 

'citatil unde apare. această formă:"Cratul rănit - 

„ae săgeată foarte 'rău abia 'au 'hăTăduit prin po- 

tici de au eşit din Ardeal". 153. 

Am atras atenţia şi de altminteri vom-mai.. 

avea prilej în cursul lecţiunilor noastre să 

revenim, an atras atenţia asupra uţiilisărei ex- 

presiunilor provinciale, Pînă întrto oarecare 

măsură acestea pot fi utiiisațe,âar luciul cel 

mai bun este să se tragă un front fie în prosă 

  

fie în poesie împotriva provincialigmelor, . 

să-şi închipue cineva o poesie scrisă cu 

atîtea provincialisme cîte are Creangă în pro-
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ț 

sa sa minunată far fi o poesie care nu va plă- 

cea de loc. Eminescu,este adevărat,a întrebuin- 

ţat cîteva provincialisme,şi acestea au pătruns 

în poesie şi au Yămas,însă,acesta.a avut un 
decsebit dar de a le alegea fii eri / 

“Prin urmare,chestiunea provincial ismelor 

„este evidenţiată şi ea Şi din ceea ce găsim 

la Grigore Ureche şi vedem că ele pot ţi între- 

buinţate în prosă, însă şi aici pînă la o anunmi- 
tă limită; să nu li se dea o întrebuințare prea, 
abundentă,



  

10 11 1930. 

Recuno şteam la, Grigore Urechejun dar,acela 

de povestitor şi adăugam că aceasta 11 apropie 

mai mult âe ceea; ce este o însuşi re a multor ţă- 

rani de la noi;care ştiu să povestească simplu 

şi frumos,destul de impreșionant de multe oxâe 

V'am dat cîteva exemple şi v'am arătat pînă un= 

de poate să meargă acest dar de a. povesti la 

Grigore Ureche.Vă este probabil cunoscut 34 pa- 

sâgiul acela în care e descrierea secetei din 

1595,Descrierea. începe în felul acesta:"In anul 

U - | , 
Evoluţia estetică imbei române. Fasc, 14
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17093... .mare săcetă s'au făcut în ţeară cît 
— 

, 
asa săcat toate izvoarele,văile;bălţile gi unde 

prindea ma! !'nainte peşte acolo ara cu plugul 

şi pze multe locuri au căzut omtăâă.Copacii au 

săcat de săcăciune,ăobi toacale nu avea ce paş= 

te vara,şi atîta prav au fost cîţ să strîngea 

vroitene la garâuri cînd bătea vîntul,ca de o- 

măt era troiene de pulbera",236 

O descriere care se poate vedea cît es- 

te de simplăscu | Cc redare mecanică a unor  îm- 

presiuni, ete un _pasagiu care se susţine prin 

o înşirare făză un deosebit relief al fraselor 

dar srăţînăa incontestabil] 0 oarecare îndemîna- 

re de exprimare, 

Si. ca să ne convingen că Grigore Ureche nu 

aducea mult.cohiar în aceste descrieri,să nera- 

portăm la ceea ce este descrierea unui ţăran, 
a unui ţăran din vremurile noastre,nu ştiu da 
că mai trăieşte pentru că pe la 1906-1907 a- 
vea 74 de ana.Era din Buzău gi-1 chema Iorâa-
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che Conanun ţăran,bun povestitoer.Ca el vor 
  

mai ti mulţi alţii şi astăzi care că povesteas- 

că cu aceiaşi dar.De la acest Iordache. Coman 

am cules o descriere pe care am publicat-o în. 

Graiul nostru şi anume referitoare la o. năva- 

lă de lăcuste care s'a întîmplat mai de mult e 

Povestirea lui începe: "Dă cîn cu lăcustili,mari 

păcat trea pă ghteţit oamini.Vinta Lăcusti1î pă m 

ca un nor negru. Zbuza aşa ascuţit 'nainte, cs 

- dăpă !'mparat, Işam cu Aic cu mart 'naintea lor 

şî şut vam, Flui ram, chiutam, strigam, suna . dîn 

clopote ş'arămuri,să facă ramăt mari ce să nu 

să lase pă bucati,Undi să lăsa,cîmpu dîn ver» 

di rămînea piîrlit.Li măturam cu măturli, 'n gam- 

țuri,li pîrleam cu pale,Untor! grava caninit 

bucatili!i âă verz,cu grăchili dă mărăcini,cu şă- 

mânt mult pă Teli,ca să li atrivearcă, 

Cîn să riătca,răminea nums deşili la buca- 

ti şi băligaru lor,cari ires alb şi Lungufat 

ca bobu dă ovăz.Yitili n'avena ci să ra mâ-
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nînci şi Hiros urît irea pă cîmp 

Graiul nostru,225, 

Vedeţi,este ceva care poate fi pus alături 

de descrierea lui Grigore Ureche.In afară ae mo- 
—— 

e 

tive identice,găsim cam acelaşi fel de exprima- 

„re: simpla alăturare de cuvinte pentru a :reda, 

cîteva împresiuni, Rireşte,la Grigore Ureche, în- 

tîlnim arhaisme care ne impresionează mai mult; 

însă şi povestea acestui ţăran are o coloratu- 
ră arhaică aga cum întîlnim de altminteri şi as-. 
tăzi la ţăzanti noştri, 0 comparaţie mi se pare 

suficientă ca să înţelegem la ce se reducea scri- 
sul lui Grigore Ureche, 

sare 

Un mers mai departe faţă de scrisul din se- 
„colul al XVI-lea, însă ne găsim tot la Începuturi 
„de exprimare cu mijloace destul ge reduse. si too: 

- tuşi, ceea ce ne dă ca gen literar opera lui Gri- 
gore Ureche înseamnă mult, In secolul al XVI2-dea 
apare la noi penţru prima oară genul istoric,ca- 
ze înseamnă o mare vestire,şi pot spune,în ceea
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ce priveşte valoarea literară, înseamnă şi po- 

sibilităţi nouă de exprimare, —— 

    

| Cronica era un gen destul de important ca- 

re-şi făcea apariţia şi se poate spune cu sgîi- 

guranţă că deşi această direcţie înseamnă un 

    

cîştig pentru literatura şi limba noastră to- 

tuşi nu trebue ză i se exagereze valoarea. Ezra 

într'adevăr un cîştig însemnat chiar. “numai. stă- 

ruinţa de a reda unele impresii , înseeamnă adu- 

cerea în scrisul din acel timp a unei note per- 
  —— 

sonale aparte emancipată de ceea ce era conven- 
— 

ţionalismul literaturei religioase de mai. par 

inte.Cronicarii ori cît ar fi urmat ceea ce: era. . 

direct sau simplă sugestie de la alţi istorici, 

puneau mai multă personalitate,mai mul tă jiber- 
  P 

tate cînd era vor înfă i] uri 

şi de a se exprima în limba noastrăe 

Genul istoric aduceşprin ! urmare,posibiilita- 

tea în secolul al XVII-lea,scriitorilor noştri 

să-şi afirme personalitatea într'un fel sau al-
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tui. In orice cas,chiar atunei cînd această per- 
sonzlitate este mai redusă ea înseamnă, mult fa- 

ţă de ceea ce ni se dăduse pînă atunci.0Ortson- 

ui vieţei sufleteşti este mult mai întţins,pen- 
tru că se stăruta mult asupra trecutului, Dar, —— 

. manage 
  

evocarea trecutului cere anumite aptitudini su- 
, 

ee | fleteşti: 0 transpunere dincolo de ceea ce era aa 

direst„prea concret al impresiunilor de fieca- 
—— 

re zi.Nu era.vorba de un trecut de cincizeci;o — 

  

sută de ant, Cronicarii noştri au căutat şi au 
putut să meargă mult maj departe, Dimiţrie Can- 
tehir a reuşit să treacă peste mai multe seco- 
le şi a izbutit să :reconatituie,at2t cît îl ai 
jutau mijloacele,cît 2] ajutau datele istorice 
din” Vremea aceea,să reconstituie trecutul popo-: 
rului nostru.Evocarea pe care o găsim iaeie 
într'adevăr destul de simplistă. 0 evocare pro- 
priu zis,nu contează âecît atunci cîna .este . 
străbătută de mată poesie şi aceasta ne auce : 
chiar le o caracterizare a genului,a producţii: :
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unîlor istorice. 

Idealul evocărilor este inconţestabil ca - 

'să plece totâeauna de lao cunoştinţă reală a 

faptelor,a persoanelor şi faptele care fac o- 

biectul evocărilor, să fie cât mai viu redate. 

Cu alte cuvinte cînd e vorba ca istoricul .să- 

şi atingă idealul , trebue totdeauna să plece de 

la ceea ce este bine stabilit,să-l presintem 

cu înflorituri uşoare,ci cu adevărată poesieş 

o poeaie mai aisciplinată de sigur, decît a TO= 

manticilor,mai potrivită,mai aleasă. 

— 
—— 

Cum am mai spua cînd ne-am ocupat de valoa- 
  

rea ştiinţifică a filologiei ,vtan adus aminte 

aate din care reieşia ce elemente posedă filo»- 

logia cu ajutorul cărora ea să poată pretinde 

calificaţia de ştiinţă, De sigur că şi istoria 

plecînă de la fapte cunoscute poate să atingă 

înălţimi nebănuite şi mai ales atunci cînd nu 

este lipsită de poesia. Altminteri istoria es- 

te o: simplă îngirare de fapte,o eruâiţie pre-
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| tenţ10asă care nu înseannă istorie adevărată, 
si, de fapt, astăzi este încă -: âtbuire în ceea i 
ce priveşte cultivarea istoriez, Unii au rămas. 

cu remibi scenţe din vremea. . romanticilor; alţii 
sînt foarte docunentaţi, cura nu. erau romantici, 

însă aşa de mult documentaţi, încât nau decit 
îngârarea documentelor şi le lipseşte darul în- 
sufleţitor al faptelor trecutului, Le lipseste 
ceea ce spunean că esţe idealul istoriei, „le lip- 
segte posibilitatea de a presenta: totul întrto 
coloratură poetică, însă care. nu uită realita- sea. 

aa 

„De altfel şi gustul cititoztior este deso- 
rientat.Unti fireşte, sînt încântați de ceea ce 
este fantesie. pură chiar în. presentarea istori- 
că. Aţi sînt î încântați ca să a. se dea ceva 
foartg didactic, foarte bine. presentat, cu docu- 
Mentare aleasă; faptele să fie împărţite, clast- 
ficate,aprijiniţe pe atirmaţiunt incontestabi- 
de.
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Vreau să mă refer cu această, ocasie la un 

gen care. acum este de actualitate.Este un £el 

de literatură,de biografie romanţată, care a a- 

părut încă de -acua zece: ani. Această literatură 

romanţată aparţine şi istoriei, dar în acelaşi 

timp aparţine şi 1steraturei artistice pentru 

că de fapt, vrea. să stea alături de' romansDupă - 

mine inovaţiunea aceasta ntaă fost de loc de bu- 

-nă inspiraţie. şi: cred că nici n'are să dureze, 

pentru că de pe acum au. Începuţi.să se vadă âe- 

_. iectale şi copilăritie la care poate să ajungă. 

IE Revenind la ceea ce spuneam cred că trebue 

să zămînen la. impresiunea aceasta: evocare în- 

semnează vivificare.Si raportînd aceaata la - 

cronicarii: noştri din secolul al XVII-lea con- 

statăm că le 1iîpseşte poesia,adică: tocmai mi je : 

locul prin care ar fi putut produce vipifica- 

rea, Cum spunean, lipseşte o dosă mai mare de po- 

esie şi lui Dosoftei.Dacă. acesta ar fi avut: 

mas multă imaginaţie de sigurscă ar fi putut 

Li: 

i 2 
A "le 

Ad
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da ceva mai de seamă chiar în încercările lui 

de versificare.In ceea ce priveşte însă, genui 

istoricsnu ne putem aştepta la poesie multă în 

acea vreme şi mei ales cînd era vorba de recon- 

| stituirea trecutului nostru,nici Grigore Ure= 

me şi ntoi Miron Costin nu puteau să aducă un 

suflet deatul âe bogat pentru ca să presinte 

în culori mai vii,cu mai multă poesie, cu mai 

multă vigoare faptele de altă dată dîn istoria 

Moldo'ei,Chiar dacă mergem la Cantemir,pentru 

„că acesta a îmbrăţişat la un moment dat întrea- 

ga cronică a ţărei,nici la el nu găsin destulă 

poesie şi imaginaţie.Miron Costin a avut parcă 

o intuijie.un fel de nelinigte,nelinişte în ce- 

ea ce priveşte compararea trecutului cu timpu- 

pile în care a trăit, Vorbegte;mai ales în poe- 

  

mul polon şi în cartea despre descălecat de 

starea îngrijorătoare în care ajunsese Moldova 

faţă de ceea ce. fussse pe vremea lui Alexanăru- 

celabun şi a lui Stefan-cel-mare, Nici Miron Cos-
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tin,nici Grigore Ureche n'au avut acea înţele- 

gere lirică a trecutuluieSi atunci înţelegeţi. 

pentru. ce,dacă trecem âe 1a Grigore Urechela 

Miron Costin nu ne puten ţocmai aştepta la 

mult în ceea, ce priveşte presentarea faptelor 

şi aţilisarea Jos. Incontestabiiycuceririle mari. 

care se reali saseră atunci au lărgit oristntul 

sufletesc şi au mărit curiositatea pentru anu 

mâ te fapte, In legătură cu ceea ce Miron Costin 

trebue să fi avut ca schemă pentru limba noas- 

tră trebue să ne gânăia la un pasagiu din car- 

a Deacălecatului întîi al ţărei Moldovei un- | 

de vogbeşte de limba italiană. Intri'un loc îsi | 

manifestă sămiraţia lui pentru limba italiană, 

cînăd spune că este o 1îmbă isousi tăsdeanierdă- 
——P. 

toare, Aşa ceva este foarte semnificative 

  

“La Grigore “Ureche nu găsim aceasta. 

Reiese âsci,că Miron Costia fusess încîn- 

tatț de farmecul pe care n găsise fa limba 4 

tal iană,aceasta şi prin contact cu ceea ce era
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"Mimba romînească sau mai curînd moldovenească, 

El se gîndea că ar trebui să fie o 1imbă 'ronî- 

nească înţeleasă de toţi,pentru că pană atunci 

era spiritul local care domina în limbă. In ori- 

ce cas putem presupune că Miron Costin ar fi a- 

  

vut sentimentul “inferiorităţei limbei noastre ' 

faţă de limba italiană, cu literatura oi GIă-se- 

colul a] XVII-lea.Acestea sînt,prin urmare, sen- 

ne de prefacerea sufletească în acest. sens,ca- 

re se pronunţa la el din ce în ce.Sînt dovezi 

de întutția pe care Miron Costin sau alţii în- 

cepuse să o aibă chiar de prin secolul al XVI- 

1eax--- - | | 

De sigur că şi aceasta înseamnă mult faţă 

de sărăcia de mai înainte, 

După cum am făcut comparaţia între Gkigore 

Ureche gi un ţăran din Buzău tot astfel puten 

pune alături frasa lui Miron Costin âe a lui 

Grigore Ureche, Ei 

Intr'adevăr,se întîmplă să avem şi la Miron
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costin o descriere a unei năvale de lăcuste, 

Pe cînd âînsul era în Podolia şi îşi făcea stu- 

iile sta- întîmplat într'o zi să vadă. o puzde- 

rie de lăcuste şi începe să povestească . „ast- - 

fel: no. .„pre cale fiind „de la sat spre oraş: > 

numai ce văzul despre ami azăzi un nor. unde se 

răâică ca o negură. eee" Mă. opresc puţia : la ce- 

le două cuvinte pe care le-a folosit Mirori Cos- 

tin Dor şi negură mă opresc pentru că mi se par 

că sînt caracteristice. Aşa cevapîmi închipui; 

poate Ureche nt'ar fi fost în stare să scrie. Ve- 

| âeţi,Miron Costin e omul care are un simţ, al nu- 

anţelor cum Grigore Ureche nu putea să aibă, Gri- 

L sei . 

gore Ureche are o descriere foarte schenatică, 
  

în linii mai pe cînd Miron Costin se întreabă: 

tera un nor sau 0 negură 2" „Deosebire mare . nu 

era, însăst totuşi Miron Costin a avut acest sinţ 

al ăistinoţiei Aceasta, în orice casparată un . 

dar de observaţie nai înaintate Continui citarea: 

n e. „Ne-au părut că vine e furtună cu ploate de-
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| odată,pînă ne-am tîmpinat cu noru de locuste,: 
cun vine o oaste stoln.Această comparaţie. oag- 
de atol, nu este la întîmplare, a luat parte 
la lupte şi face descrierea după ce fusese în 
 Podolia,Să nu ns închipuim că Miron Costin şi 
alţii îşi scriau impresiile zi cu zi_z1e se 
întipăreau mai mult în memoria ler,. Si. Chiar 

| cînd unele presenţări sînt într 'adevăr,destul 
de viguroase, vedem totuşi,că ele se îndepănţea- 
ză cu anii de ceea ce a fost impresia iniţială, 
Cu alte cuvinte Miron Costin n'a însemnat năva- la de lăcuste chiaz atunci cînâ a văzut-o, Cei Vechi nu erau oameni care Bă umble cu carnete în buzunar, cun fao cei de astăzi. cînd călăto- resc gi cînă îşi redactează, zi cu zi;jurnalul călătoriei 1or.g4 răi au-ani întregi pînă să „Berie ceaa ce le venia în minte şi chiar atunci renunțau, iz po.



trto bună zi s'a hotărît să stiliseze ceea ce via: > ceea c 

  

a văzut. Comparaţia lăcustelor care vin ca o 

voaste atol! trebue să fie în legătură cu ce- 

ea ce i-a rămas din impresiunile de părtaş la 

lupte, | | | 

"In loc ni s'au, luat soarele de desinea 16- 

custelor cele ce svurau mai. sus: oa de trei sau 

patru suliţi nu erau mai sus; iară care erau 

mai gios de un stat de om, şi mai gios sburau 

de la pănînt.Urlet, întunecare asupra omului s0- 

sind se rădi cau oare-ce,mai sus,iară multe tre- 

ceau alăture cu omul „fără sieală de sunet,de 

ceva; se rădicau în sus de ia om o bucată ma- 

re,acea poesdă, şi aşa mergeau pre deasupra pă- 

mîntului ca de doi coţi pînă în trei sulițe în. 

sus,tot într'o desimeagi întetua chipan stol 
ţinea un ceas bun,şi dacă trecea acest stol la 

al doilea ceas sosia altul; gi aşa,stol. după 

“stol,ţineau,o0ît şineau din prînz pînă îndezea- age. ă
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Succesiunea aceasta dă armonie trase lui 
Miron Costin,11 vedem în oarecare complicaţii 
de exprimare din care se descurcă mult mai bi- 
ne „decît Grigore. "Ureche, | 

"Unde cădeau la masca albinele zăceau;ni- 
ce cădeau sto1 peste Sţol,ce trecea atol de 

stol,şi nu se porniau pînă mu se îricăzia soa- 
rele bine spre râne şi călătoria pînă în. de- 
seară, şi pînă la căderea de mas cădeau. şî la 
popasuri, Insă,unde măneau rămînea numai pănîn- 

n. 
Înapoi CI 

tul negru împuţî t;” nice frunze ni ce pae, oxi 
„earbă.ori “senănătură,nu rămâneau; şi se cunog- 

  

tea locul nu aşa negru la popas,cun era unde 
mănea acea mînie a lui Dumnezeu, .. 

E | Miron Costin, 346 
vedeyi, prin urnare,că reiese din aceaeţă 

descriere înflorirea,pe care Miron Costin a 
dat-o unui „fapt care pe noi ne impresionează 
de Sigur, dar care merită să fie relevat mai a-. 
les pentru proporţia de stilisare cu care «e 

i
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e redat de Miron Costin şi pe armă, vedoţi,ai 

ca observaţie,afară de csza ce aminteam în- 

ainte,zănim un suflet mai. 'cuprinzător,mai îm 

prestonabil,care se manifestă atict, | 

Pomenirea de "stol după stol",la n tnă141- 

ms ăe : trei sulițe", "oaste stol" şi în sfîrşit 

în descrierea aceasta sînt amănunte care 1ip- 

sesc la Grigore Ureche sau la ţăranul Coman 

ata Buzău, | | 

Și. apoi mai este altceva: şi la Grigore 

MJreche şi la ţăranul anintit din Buzău des- 

ati area ată prea în directă legătură cu pre- 

ocuparea omului mai simplu, Şi Gr.Ureche şi 

Iordache 'Goman se referă la "vite",la "âobi- 

toace". Țăranul de multe ori raportează fap- 

tele la ceea ce îl preocupă zilnic,la ceea 

ce atinge vieaţa lui practică.0 năvală de 1ă- 

custe,de sigur,că ps toţi țăranii noştri, 98 

Qi pe Iordache Coman, îi impresiona mat als 

enzu 9,Densusi anu. a A 
Evoluţia estetică a limbei române. Faso.15
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aîn causa pagubelor pentru semănături şi pen- 

tru păşune, . 

La Miron Costin nu mai e această preocu- 

pare năruntă E procedează cu apirit mai de- 

gajatsmai îndepărtat de o pres strânsă îmăn- 

țuire de ceea ce era legat de consiâeraţii de 

vieaţă practică, | 

 Beprin urmare,un suflet care se ridică 

deasupra impresiilor prea imediate şi am pu-.-- 

tea spune prea interesate şi în plus, găseşte 

posibilităţi âe xeâare cu-sinuosităţi de fra- 

ww 

să care arată îmbogăţire faţă de ceea ce e a 

sa de schematic la Crigoze Ureche. 

0-00



17 11 1930. 

Exprimarea romînească se îmbogăţeşte la 

Miron Costin. Această îmbogăţire aste datorită 
i nm meta peer | 

în parte firei mai bine înzestrate a lui. Miron 

  

Costin.Nu trebue să pierdem din vedere că cul - 

tura pe care şi -o însugi se a avut influenţă a- 

- supra telului lui de exprimare. Are farmecul 2ut 

şi. stilul primitiv, însă, cul tura este aceea ca- 

re valori £4că mai mult felul de redare al gîn- 

durilor,La Wiror ! costin gă sim această notă în 

plus taţă de ceea ce san găsit la Gx. Ureche. Nu 

se înalţă nici 3. ron Gostin la un stil care să
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ne impresioneze; rămîne la unele . predilecţi= 

uni însă,se vede la el mai mul tă vartetate Ei 

o nuanţare mai suplă. Străbate oarecare poesie 

prin unele pasagii ale cronicet. lui, Am văzuţ 

descrierea pe care a dat-o asupra năvalei 1ă- 

_custelor.Era o descriere cu un spirit de ob- 

servaţie mai ascuţit decît la Gr.Ureche, 

Oarecare unde de poesie găsin atunci cînd 

face anumite comparaţiuni cu motive âin natu- 

ră şi ie aplică la ceea ce este preocupare a ă 

lut sufletească. Iată de exemplu , cum descriind 

domnia lui Radu Yoaă ajunge la această apro- 

piere; e o comparaţie destul de elementară cu - 

oarecaze însuşiri. | 

"Cum floarea gi pomeţii şt toată verdea- 

va pământului stau ovilite de bruma căzută 

peste vreme şi apoi după lină căldură a soa- 

relui via iară la nite şi la frîmseţile sale. 

cele împiedecate de răceala brumei,aşa şi ţa- 

ra,ydupă greutăţile ce era la Radul Vodă .s..



222 

...„au venit fără zăbavă c..1a hirea lor", 1,513 

E,mi se pare,ceva care trebue relevat . ta 

Miron Costin: o âisposiţie sufletească po sen- 

sibilitațe mai vie decît la Gr. Ureche. Expresi- 

unea "frîmseţile sale cele. împiedecate de ră- 

ceala brumei" nu e o exprestune obişnuită. £ 

de relevat deasemeni, "vin la ni rea 107", Bo - 

” - 

expresiune care are preţul ei. 

Tot un fel de poeste prin procedeul compa- 

rațiunei întîlnim într 'un loc»unde : ifizon Cos- 

tin vorbeşte de ceea ce sta întîmplat cu - dom- 

nia lui Vasile Lupu: "Precum munţii ce înalţi 

şi malurile cele înalte cînd se năruesc - de. 

vrto parte spre cît sînt mat 'madţi pre atîta 

şi durăt fac mai mare cîna se pornesc, şi co= 

pacii cei mai 'nalţi mai mare sunet fac cînd 

se oboară, aşa şi casele cele 'nalte şi înte- 

neigte cu îndelungate vrini cu mare zăstză 

purced la cădere". 583. | 

Vedeţi, şi de data aceasta 5 “comparaţie
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cît se poate âe rudimentară, de relevat însă, 

în acest pasagiu liniştea cu care Miron Costin 

spune aceasta.Chiar cînă era un moment care 

putea. să impresioneze,mai ales cîna era  vor- 

ba de prăbuşirea munţilor,de căderea copaciiar, 

dînsul scria în acelaşi fel,aşezat fără ca să 

“+reacă peste nota obişnuită lui.Ziceam că în. 

tr 'a4evăr,Mizron Costin e un suflet pasionat, 

însă apare ca posionat atunci cină clădeşte 

direct pe un sentiment al lui.A participat la 
RR = 

alte evenimente cînd apare într'adevăr,ca un 
  

CNI NI a 
temperament pasionat. In scrise un pasionat 
e 

stăpînit,frasa lui în genere se menţine. la o 
PD NR a nai iii ia 

notă temperată, fără isbucniri,şi chiar atunci 

cînd vorbeşte despre stările triste în multe 
a 

  

privințe din Moldova,despre "îndărăptarea" ei, 
  

——— 

nu se vede o revoltă deosebită în exprimarea 

frasei, In scurt,o frasă energică,plastică; re- 
= 

darea frasei luminoasă însă,cu un' anumit nivel 
Da NI 

de moderație din care toţugi se vede întrucit- 
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va pastonatul şi uneori întîlnim gi oarecare 
    

  

împetuosi tăţi de stilisare, 

_ Miron Costin e cunoscut mat ualt prin 'ce- 
ea-ce e menţionat în istoria literară, tâeolo- 

gică,aâică e cunoscut mat mul t prin unele fra 

s6 în care a expriinat o părere filosofică. U- 

nele dîn ele sînt chiar foarte cunoscute mai 

ales aceea pe care:-A.D.Xenopol.- a pus-o. ca: 

"motto" la opera lui ;"Nu sînt vremiri3e sub 

cârma omului ci bietul on sub rxeni".Este  în- 
tr'adevăr,am putea spune un gen pe care Miron 

Costin 1-a cultivat stărui tor. Se spune că a- 

„tunoi cînă lucra,citeodată chiar, la pasagii 

importante, se .opria pentru ca să împletească 

o frasă cu intenţie morali satoare, cu una în 

stil sentenţios.si am putea spune că aici;în 

lacontsmul acestei exprimări putem recunoag- - 

te cu deosebire anumite însuşiri de scriitor 

cronicarului moldovean. : 

| Astfel vorveşts despre ce este neprevă-
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zut în wienţa fiecăruia: "Negtiutor gîndu! 

omenesc, singur de sine,la ce merge şi la ce 

tîmplărt apoi serveşte".1,523,. E de remarcat 

felul în eare se exprimă aici; e oarecare con- 

cisiune deși, exprimarea pare direct prosaică. 

"Negtiutor gînâul omenesc". dacă ar 

?1 zis n"Neştiutor este gîndul omeneşc" , adau- 

sul este ar fi făcut ca. frasa să devină: de 

tot didactică „pe cînd aşa "neştiutor gîndut 

omenesc" este o redare care se îndepărtea- 

ză de la exprimârea prea obişnuită, 

In al.tă parte vorbeşte despre norocycît 

e de nestatornic."Ozb norocul: la suiş gi lu- 

necuş e starea la un loc/grabnic şi de sîrg 

pornitor la pogorîa". 1,639, Dar această fra- 

să apara-întrucitra briscată, Se pune întraba- 

rea dacă atei era o exprimare naturală a lut 

“Miron Costin sau ceva de influenţă streînă, 

Bauş-— puten adăuga, —o exagerare în ceea ce 

era în limba noastră, în specia] cînd e vorba
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de proverbe.Mă întreb,dacă nu cumva nt'au fost 

influenţe şi din limbile slave: din polonă, 

- ata rusească ? Aceasta îri sensul că se ştie 

că în ruseşte verbul enţe de multe ori e: su= 

primat, subînţelegîndu-se.. | 

„In legătură cu înfluenia proverbelor, a 

_ poate de relevat ceea ce spune singur într'un | 

pasagiu, anume pcînă vorbeşte de puterea auru- 

“lui,se exprină astfel:"Baniţ răscolesc împă- 

răţțile gi mari cetăți le syrupă,cum se zice 

cu un cuvînt leşesc sula. de sur ziâul ătrun- 

d£ 1,454. Adică,aurul străbate peste tot şi 

are un caracter aşistrugător.Bînăină 1a acest 

proverb polon,dînsui plasează o reflecţie cînd 

“spune că banii "zăscolesc Împărăţiilen, "suru- 

pă mari cetăţi”. N 

N'amn aveasorod,impresie mai fidelă despre 

caracterele scrierei lui Miron Costin decâţ : 

dacă ne-am gîndi la ceea ce cu siguranţă,poâ- 

te fi! preocuparea stilului latin. Miron Costin
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—aţi văzut cînă ne-ar ocupat de poemul său 

"Vieaţa lumei",pe urmă cînd am citit cîteva 

pasegii dîn "Preâoslovian sa care e primul 
Tar ST z 

total de poetică 12, not—n'a rămas strein de 

literatura latină, A cunoscut-o mai de aproa- 

_pe ? Nu se poate spune.Ceea ce este, însăsevi- 

dent e că s stăpîn sa 11mba latină, aceasta mai 

ales pentru că trăia în mediul catolic din 
ma a, 

Polonia. Avea nevoe de această 1imbă pentru. 

  

ca. să utilizeze unele. scrieri scrise în latt- 

“megte ae istoricii poloni. Si atunci dacă nu. 

Aatinitatea clasică i-a influenţat, în orice 

„sas, putem urmări în scrieriia sale.ceea ce 

datoreşte, serleților latine. de mai tîrziu, 

. Că această, latină nu avea o deosebită va- 

„loare ? Desigur, Șe ştie că au fost cărţi de 

istopie. sorise în latină. în care s'a păstrat 

sintăga, traâiţională latină şi.de acessta |, 
rea că, n'a putut să rămînă strein Miron. Cos- 
tin, Aceasta se observă din falui cura se expri-
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mă întrun pasagtSN8YEa vera "cun acest 1u- 

cru şi-au schimbat numele şi n'au ţinut nu- 

mele ziditortului său,cun ţine şanţul lut 

Traian împarat pîpă astăzi a şti au potn.I, 

398, Cred că eo frasă semnificativăycare ar 

putea ri interpretată,ca influenţată de sin- 

taxa latină,pentru că se vede cît de colo s- 

rarhia sintaotică din frasa latină,Romînul 

nu se exprimă în felul acestael spune de-a- 

âreptul. sfîrşitul acesta de frasă:"a şti nu 

pot" e absolut tipic latin: SCIRE DICERE NR- 

| AURO. cu alte cuvinte,afară de 'cesa ce este 

sensul întrtun fel al lut Miron Costin şi tra-. 

adiţional românesc în opera ui, încontestabil 

cred că putem recunoaşte normele stilisărei 

latine şi,curios;tocnai partea aceasta a im- 

presionat de multe ori pe acel care acum trei- 

zeci ,patruzeci de an au ridicat în slava cer 

ruiui iimba cronicarilor. Unii au început să 

scrie în feiui acesta amintina pe Miron Cos-
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tin sau pe alţit,atectat  nedându-şi seama că 
| de > Tapturecureina la frase în felul acesta 

| nu redau ninie în spiritul limbei, 

E „Dia alăturarea acestor cîteva pasagii ale 
| lut Miron Costin se vede bine, care sînt în 

| linzi generale caractezisticele stilului “său, 
Este incontestabi1 că reeze mul t mai bine per- 

  

= 

sonali tatea sa Gecît a ini Gr.Ureche. Rămâne OS 

şt dînsul pe adevărat, la un arad nu tocmai în- 
  

  

alt în ceea ce priveşte exprimarea, Operele cu i 2 eee 

Însuşiri mul £ superioare acelora ale lui ar 
Ureche care au dus 1a conturarea personali tă. 
ţei 1utssânt datozite faptului că e stat ră 

„contact. cu o cul tuză cum Gr. Ureche nt'avusesk 
casta să stea, 

| 

Prin contrast; e bine. să vorbim de un “alt 
| roni dar moldovean, anume de Neculce. Necul Ga 

e departe de Miron costin în ceea ce priveşte 
calităţile lut _literaze.Bra însă, şi el o per 
sonali tate remarcabilă nai ales Prin aceea că 

- 
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avea un suflet pasionat; dar spre  aeosebize de - 

a 
a 

Miron Costin era un pasionat. fără zeticenţe. 

  
+ 

Căuta une limpede ce gîndiace se getre- 

  

cea în sutietul lui şi ştia să facă serleoţi- | 
unile cele mai aspre asupra oamenilor gi stă 

  

vtlor. din timpul sâue | 

ecuice a trăit şi într! o vreme caresîn. 

unele privinţe se deosebis de aceea a 1ui a 

von Costin . cu 4oate. că i-a fost contemporan. . 

Neculce însă, a trăit. câva mai târziu şi a a 

vut impresii ma . desolate decît. Wizen Costin. 

se anunţa atunet în plin. ceea. ce avea să sie 

dominaţia; grecească gb sufletul. lui de. mă | 

răţit şi de privitor spre. trecutocînă mezao- 

va n'avea să sufere atît de asupririle, atret- 

neșnu se putea stăpâni - gi . ae. aceea, cronica Ă 

lui la fiecare pas. tresare de, urăspe care at | 

nea sto aibă faţă de acei ce. aveau să domine 

mult timp peste puntenia şi Moldova»... 

Un pasagtu din crontea lui spune şi „ve=
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deţi şi. Gr.Ureche „Şi Miron Costin şi Niculce” 
rămîn la aceleaşi elemente: t-au impresionat 

  

direct faptele concrete de fiecare' ar 

1e stzvesc ca punot de plecare pentru înche- 
garea une! frase sau pentru. exprimarea unet 
ldeti n7ocul î1 stingi,apa o o ezeşti şi o a- 
baţi pe alță parte, vântul cînd bate 'te dat în 

“lături întrun adăpost şi te odihnegti , soare- 
1e intră în muozi „noaptea cu întunereaul tre- 
ce at se Zace iaz lumină sară. la Greo : miiă 
sau omenie, sau dreptate, sau neviclegugentei 
unele de aceste nu sînt..." Pag.229,. Sa 

Vedeţi ce caracteristică este această fra- Tom În ci Pa ia RN să Ptinacă | începe cu o descriere care în ace- 
T
I
 

Na Nane 

a me 

  

laşi L timp este o  Fefiecţie foarte simplă:nfo- 
cul î2 stingie oo... "gi deodată, cîna nu te- 
ai aştepta vezi că Neculce îşi spune părerea 
lui despre Greci, că adică multe primejait se, 

  

abat asupra omului şi + te scapi de ele, înză,de 
Pacostea Grecilor venită pe pămîntul Moldovei 
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nu poţi scăpa» | 

ste un fel de stilisare care aesigurucă 

pu este banală şi ne arată ceva ce n! am în 

tîlnit nici la Hiron costin. vedeţi imeătat 

alt ritm de masă «Nu mai e acea linişte e a 2ui 

Miron Costin,este frasa care “1zbegte,fzasă ca-. 

ve caută să impresioneze “cît mai ul teUn pa 

sagiu se refere la vremea. lui Diini irache Can 

tacuzino' şi începe în felul următoriront onf . 

oh / săraca ţară a Woldoveiyce norocire âe sţă- 

pîn ca acesta ai avut | Ge sorţi as vleaţa ţa = 

au căzute Cum au mai rămas or trăi toriu în ti 

ne,de mare mi rare este,cu atâte spuzoăctuni 

de obiceiuri ce se trag pînă astăzi în tine, 

Mol dovălpaige 225 - IN | | 3 

jedeţi expresiile teri pe care ie-a în- 

trebuinţat meculoe, La iron costin trebue să 

fie. relevat ş şi o expr inare “aproape seastsere) 

tănsi chiar concepţia: ui parcă pozaiă din )/ 

sentimente zi stoeratice, 
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Exprimarea lui Neculce fiazi aproape - de - 

vorbirea colorată, trivială chiar,şi arată ai- 

rect ceea ce î1 supără. La Neculce se Vede. în- 

trebuinţarea cuvintelor. vulgare răfă -preă 

multă esitaze.si pe urmă felul cum începe pa- 

sagiul cu trei „oh arată ceva incontestabil 

primitiv, de un primitivi sm interesant ca acel 

pe care l-am găsit la Gr.Ureche.  Stilisarea | 

aceasta interjecţională este desigur o noță 

de FIZTaOTASi sa. Si în literatura cultă gă- 
sim dese ori predilecție pentru aceste excla- 
naţ i „depinde însă ,de locul unde sîiţ. plasa- 
te. In poesie,în genere,1e-au - folosit romaaţi: ca e II 

——— cii şi chiar astăzi „În a poesia franceză ant 
— 

Aceasta însă,denotă o rămînere în urmă în 
ceea ce Five te exprimarea, 

sea ce p Ş Xp ea.Este o. exprimare 
vulgarăsgi putem face fiecare: din no ro- 

  

   
ul 5fna veâen pe ţăran cum se exprimă. Tăra- 
nul e în stare,0 zi întreagă, pentru că e bol-
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nav sau a avut un necaz,numat în interjecţii 

s'0 ducă.0Omul cult nu.Işi stăpîneşte auferia- 

va ori cît de puternică ar f35. sau dacă scoa- 
O 

te o exclamaţie,o interjecţie o face: totuşi ; a a aaa Ai db tut. ei 

  
  

fără să-l obsedeze, 

Neculce se exprima cum vorbi a gi în pasa- 

giul. despre Dumitrache Cantacuzino el a avut 

să -gi Spună vot păsul,toată durerea lut, 

Deşi.mai rudimentar,mai puţin cult decît 

Wiron Costin,Neculce e un suflet de care te: a- 

propii ca în faţa,aşi putea spune,unei reve- 
E INI,   

laţiuni din acea vreme,pentru că avem în faţă 

un boer,sau mai curînă s'ar putea spune un 
—————————— ——— 

_răzeş, care nu gtie multe, vorbeşte răspicat, 
a 

  

  

îr2 gi mai ales cu toate acele stîngăoii din 

frasa lui,cu acele exclamaţii „care însă, au 

ceva de cascadă de împetuositaje,Desi gurscă 

aceasta arată o notă originală şi uneori scrt- 

sul lut aduce ceva de pamflet.Insă;ar fi prea 

9 DensusiaRu- 7 
ovoluţia estetică a limbei zonâine. Fusc.16
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* mult să-i dăm această calificaţiespentru că 

- pamfletari emul e,âe. faptsun gen mai scăzut în 

multe privinţe, 

Mu putem spune că Beculce era panfletar, 

avea îrisă,cava din ceea ce face şi pe pamfle- 

tar să apună degdreptiui ceea ce este în gîn- 

dul iui.,Dacă Neculce spunea, tot ce avea pe su- 

let aceasta nt'o făcea ca pamfletar,ci la el 

. poPuia dintrto sinceritate care-l stăpînia şi 

mat ales tn temperamentul lut pasionat,



24 11 1950. 

La Dimitrie Cantemir aver revelaţia unei 
înţelegeri cu totul alta de e scrle,amplifi- 
a OD cată de disposiţiuni superioare şi o cultură a 

la care nimeni nu sta , Pidicat în trecut „Ao1- 

    

doveni con itemporani anîndoi, între yL culce şi 2 
Dimitrie Canţenir eo _mare S Asosebitej_ ecoul - 

TIT ra ia II aaa —_ 

pe cînd Dinitrie Cantenir apare ca un scri- 

  

itor format 1 o şccală superioară, aducând 
i 2 

e 

un fel de exprimare cu totui nou, 

  

'ar putea spune că Dimitrie Cantemir e 

  

RO ai II —
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uri ouvopeanyâe un europeni sm aparte în sensul 

că. la dînsul se îribină Orientul cu Apusul,Ce 

e criental apare eviâent din Istoria impertu- /7/f 

iui otomar. Apusean apare Dimitrie Cantenir; 

cînă urmărim izvoarele care i-au servit cul- 
me   a N a 

rai ] 3, ? Ă ma. turei lui şi mai ales cînd descoprim cit de 
  

intens a fost sub infiuenţa laţinităţei, Cît 
    

de familiarisat era Dimitrie. Cantemir cu 14 LANA Bat € 

teratura latină se vede din primele cuvinţe nb utili A 

cu care dînsui se adresa cititorului în „BE e 
a m ERIN INI 

goslovia 1a Hpontenlui său. Aminteşte de Cicero, 

  

ne a reia 

în felul imători "peron marele acela a Ro- ma ENI IO NUI a amane iti TO 

manie r 4 mosthenis,a limbii latineşti părin- 

tea ri torioăi anvon;a cuvi nului îndreptariu, Si 

a voro vii frumoasă nepotrivită pildă".se vede 

Ca
 ge îl, punoştea deatul de bine; felul 'qe scri- 

ere al scrii tozului latin,nu i-a rămas strein. 

Ar fi un studiu interesant urmărirea înfluen- 

tei pe care a putut-o avea frasa lui Cicero 

asupra lui Dimitrie Cantemir. Frasa lui apare O == i IN 
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şi mai latinisată decît a lui Miron Costinea- 

fară. de Cicero,Dimitrie Cantenir se vede că a, 

cunoscut şi alţi :scriiţori. datini âin aceia 

care altora au rămas streini; | 

Afară ge scriitorii iatini,Dinitrie Can- 

emir a stat şi sub alte influente.Era natu- 

ral ca alături de ceea ce educea ca pesiune 

pentru literatura veche latină,să se îndrepte 

nuca Si spre ceea ce oferta cultura bizantină Das- 

ae 1 călul său era dintre acei care erau sub tatlu- 

enţa directă a culturei bisantine,. Cică în 

1698. Cantemir publică acea carte în unele pri - 2 e | 

vinţe stîngace,o încercare de a presenta oare 

care probleme de filosofi esDivanul e crezut 

că poate. să dea şi cîteva cuvinte de reconane 
ÎI PI Pai 

* 

dare ale dascălului său, Iată cum se exprimă 

Teremta tacavela despre învățături: “atâta de 

frumoase şi 4! „ci în gusturi mi-au părut. cât 

a nu striga ntam putut:”o,întru tot împără- 

ă ă,cu cîte daruri,cu cîte slave 
titască ritorica,cu cite da ,
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în puţină vreme pre 1ubi torii “îmbogăţegten, A- 

poi despre carte spune:"a voroavei înfrumuse- 

ţare,pre cît a moldovenescului neam limbă a 

cuprinde poate,cu ritoricesc meşterşug împo= 

dobităn, | 

E Ge relevat cum Cascălul lui Cantemir in 

sistă asupra atăruinţei cu care ucenicul_său rr 

să se îndrepte spre retorică. Tot stilul lui 
amane NI a Oa _ 

Cantenir e străbătut de această influenţă a 

    

retoricei; uneori ne „aminteşte cul tura clasi- 

că alte ori ne auce spre ce sste bizantin, Da ear Antet 

Ceea ce,în general 11pseşte acri itoziLos 

din secolul al XVI- lea € imaginaţia; totuşi, 

Cantemir face o excepţie „pentru. că nu i se 
poate contesta acest dar-A căutat să înibogă- 

ţească mult vocabularul nostru gi această în- PI NI Rn e 
bogăţire pleacă şi. din imaginație. Am văzut şi 
  la Dosoftei unele formaţiuni proprii, dar ele» 

sintare, La Dimitrie Cantenty inventivitatea - 
fe, 

La Lie 

>
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e mail bogată şi mai pornită spre abstract aie 

  

Intr'un pasagiu âin “ronte întîlnim forma & 

ae dearăloni derivat âin dcavalaa. Tn at - 
sagiu vedem cuvîntul îndemoni ţ cu scusul Ge 

"acel care e stăpînii de duhul răut „derivat 
Do anna iai 

din n denon . 

Dacă ar fi să se aca o înşi rare completă 

  

a neologismelor la care a recura Dimitrie Can-. 

temir,afară ae formele pe care le-a inventat | 

singur, ar fi cel mai bogat repertoriu de. tor- 
OT —— 

  

me nouă pe care cineva a căutat să le intro= - 

ducă în secolul al XVII-lea. 

Intrebuinţarea acestor neologisme ne ara- 

tă că era stîngaci în sensul că le introducea 
nana 0 oaia 

cînd nu ne-am aştepta şi în contraste prea îiz- 
  

bitoare.Avea un simț al valorilorydar era mai 
—————_ A - 

mult stăpînitt ae ideea ae a da un vocabular 
  

    
2 | _ 

cît mai bogat,luat din cele mat variate _iz- 

voare.Nu şi-a dat seara la ce incoerenţă . de 

vocabular ajunge cînd alături de un neolo- 
Di 
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gian pune un cuviat dialectal,Referindu-ne la 

EHrenig, întrtun ioc se exprină în felul urmă- 

tori"oricît de ascuţite ar fi a chitelelor do-= 
| | a, 

sădiri „veseli le vom suferi,numai a neinatei = Ci te, 
, 

conştienţi întregi une.:să păzim".pag.10, VYe- ÎN tt 

dem neologismul constienţă alături de neinat 
7 i Lo 

un derivat expresiv dialectal din imeNeinată 
A 

  

nşiiintă are sensul de "conştiinţă neîni- 

nată,nepătată”, Cantemir a pus un cuvînt ală- 

turi de altul, neobservîna că -era o împereche- 

re forţată,că era certa neliterar, ici să sim, 

de feptetenâinţa de a întrebuința cuvinte nsu- 
oge,pe care le găsim în ătalectui moldovenesc 

şi fa acelaşi timp şi cuvinte din alte părţi, 

Ii ţinea cu orice preţ ca în stilisarea lui să 
Ă ae ECE 
dea un intreg mosalc de expresiuni, | 

Ducă aceasta e impresia generală sub care 

  

se prezintă scrisul lui Dimitrie Cantemir să-l 
urmă rin mai de aproape în citirea pasagi1lo 

uace putem vedea ntilisarea sa,
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Se poate spune că ăe mite ori exprimare 

mai sigură şi relativ mai limpede a reuşit să 

ne dea atunci cînd avea să, exprime ceva curent, 

ceva în nota descriptivă, sau âe povestire cât 

mai simplă, După cum la Gre Ureche Şi la iron 

Costin am văzut tenăinţa de a recurge ia com- 

paraţii simple,tot aşa Dimitrie Cantemi e cau- 

tă să înflorească stilul său cu alăturări de 

termeni de comparaţie. în Iron 35 e recurge la o 

comparaţie pentru ca să arate ceea ce este pre- 

ocuparea istorieisn „.s..ca izolant omeţilor 

ae vivor şi vi scol în toate părţile spulberaşi 

şi aruncaţi, cărările cele mai denaînte de ţii 

călcate atîta le acopăr şt le ascună cît nu 

fără mare frica primejăiti ne tante sa nu cum- 

va pîrtearătăcină şi cărarea, pe care a merge 

am apucat „pterzt nă cursul istoriit noastre în 

adînci virtopi şi ne îmlaţi codri, de „povaţă 

lips itesă casă gi agea la aoritul popas Li 9- 

âihnă să nu putem agtungen. pag „297.
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| Se vede în fenil cun aranjează. părţile fra- 

sei influenţa lstină.zste stilul Iatin; fose 

cu proposiţiuni 1 nctăente,terminîndu-se' în fe- 

iul convenţional al al frasei latine, 

Cînd e vorbă. să redea dpăee " abatractă -sau 

un complex ce idei,e destul de ne îndemânatic; 

sînt frase cu întorsături oninut te obscure scu 

o factură personală totuşi. 

Citez un fragment din Dixaa pentru ilustra- 

rea celor ae mai sus:“Intr'acesta chip dară lu- 

” 

mea mică,adecă omul,pre lunea mare ,adiecă pre 
o aid dt doc d N m a 

aceasta amăgel nică şi trecătoare vremesîn__în-> 

părăţia cea fără sfârşit şi fără trecutenevo-/ 

      

inâu-se a se muta şi a o premeni va puteasşi a- 
- DN a aaa 

  

cele mai sus pomenite,de fericire şi de slavă 

“nevestejite şi neovilite va cîştiga cunupi,la 

carele puteraicul D-zeu acele ale sale de 'de- 

mult ascunse va descoperi minuni" .pag.157. Ide- 

ea ar fi aceasta: lumea pământească e o pregă- 

tire pentru lumea în sensul creştin, care va fi!
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o revelaţie.Frasa e caracteristică: de la în- 

ceput pînă la sfîrşit e un viţiu care se men- 

ţine.Cu deosebire caracteristică e partea de 

la sfîrgit,unde Cantemir recurge la ceva ar- 

tificta),făcînă să rimeze "neoviiite cununi” 

cu "minuni", E un procedeu condamnabil acel al 

  

introducerei de cuvinte care rimează în pro- 

    

n 

să, Cantenir a fost tentat,pentru că aceasta 
Po 

  

a 

Pe de altă parte descoperim atoi foarte 

-pronunţată stăruința lui de a recurge ia atţ- 

loace care pot să aducă o limpezimeşo armo-= 

nie a frasei,. i 

—Sînt interesante cîteva improvisaţiuni dta 

Iatoria ieroglizică. Nici una însăsâin aceste 
improvisaţluni nu ne dă impresia de 14 teratu- 

ei md ddd ian 

răe 

In atazia jezugaitică Cantentr întrebuin- 

ţează pe lîngă stilul descriptiv,pe cel “ab- 

staget ,sententios.5e deosebeşte, totuşi „de Wi- .
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mon Costin.Aceata ţinea să împleteaiscă în n po- 

vestirea sa păreri. de morală praotică,de ei- 

    

losofie curentă. Are şi Cantemir asemenea îm- 
Po a 

pleti turi de frase scurte morali sat oare, însă, 

  

si s căutat să exprime cu vogăţie de rase ce- 
— 

"sa ce era o pieocupare filosofică, Tată | un pa- 

sagiu ata Iatoria. ioroglițică: "Os fericită tă- 

cere? c că totăeauna cu tăcerea ascultăm ai în- 

  

văţăm ortce ar ri ae învăţat şi pururea ain 

fîntina tăcerei cuvîntul înţelepetunei au iz- 
- 

vozit,că cine "tace mal tm ţ gîndeşte i c4- 

ne mu2$ gîndeşte mai de multe ozi ce-i aa Cu- 

vioa „nemereşta. acela dară ce ceri mat âe zo- 
et 

108 su ne emoritezte că de ra grăi-7a pătat „SI Pemori ăi e că di 

negreg 14 pag.83, 

"Cantemir! face: atei elogiu tăcerei,3 Star 
- 

fi putut onri ia o enunţ are soheomati că, a a- 

cestei păreri în două; „zei rinauri a făcut 
PE ri 

Te i 

totugi,un exerciţiu stilistio.s un pasagtu 
Ca E a 

care se menţine de ia început pină le afin: 

  

e ee n masi
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gît.E remarcabil pentru că recunoaşten aici 

acea însugire pe care-a chutat sto cultive 
a 

mereu şi care 1-a ajutat să găsească, postbi- 

  

lităţi de exprimare aleasă în limba neastră 
SC   

  

a" 

= 

aşa de puţin ajutată în secolul al XVII-lea, 
NA AAA a, 

Cantemir ar fi putut,cu aceste însuşiri, 

să, aborăez şi mai malte genuri decît acele 

care l-au ispitit.N'a rămas numai. iatoric; 8 

EC Ul e ai 

căutat să fie şi etnograf. aesarles Jetdaset /7 

e o lucrare remarcabilă, 
n 

In poesie a rămas departe de întenţi 
iii ii a iti ai | 

Ca stilist Cantemir apare cu nota lui a- 

sa ce reiese din toate stăruinţele lui ae at1- 

li sare, este preocuparea de frasă ra obişnuită, 

întresînă exprimarea curentă. 

torescul lui prin varietatea de motive, Ve- 

pitoreseu PE
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dem parcă silueta lui Cantemir privind. cu mîn- 
iată e ee m a a - a e 

ârie de aristocrat ia ceea ce a reugit să: spu- 
” | | Ă N Bă e o , 

00 00



13. SăI 1980. 

Literatura istorică impune de la sine să 

facem deosebire după cum ea. aparţine: unet. rez 

” DIR
 e mm 

giuni sau slteia,aăioă Molaovet sau Muntent= 
Te 

et.pistincţi unea aceasta reiese în primul 

  

  

  

a 

  

rînă âin preocupările oront carilor,pentru că 

ÎI e   
  

aproape toţi stau gînâiţ să povestească ns 
ml PUI o 

  

Do IEC A 

tîmplările provinciilor în care s'au născut; 

apoi. aia Jimba în care scrisă Anzii: sta ră- 

zut imectat ae multe ori că | aparţinea unor 

ţinuturi aeosebite.Eate fără înâotală o mare 

deosebire sâesea ori; între felul âe scriere
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oroni căresc al Muntenilor şi cel al Moldove- 

nilor.Deosebiri nu numai de acelea care star 

referi la pronunție,la fonetică sau. la lexic, 

ci deosebiri în ceea ce priveşte spiritul în- 

treg în care se presintă exprimarea moldove-_, 

nească, faţă de cea muntenească. Acest spirit 

  

DN II 
ne dă prilej să facem constatări înteresan- 
Îi ÎI RI Ma = 

te, | | 

  

In primul rînd ceea ce putem spune - Că 

      

ii N
 

a 55 

distinge pe Moldoveni de Munteni este colora- pe odavent oma 989 90 ore 
  

tura. mai cărturărească a Moldovenilor.Mai a- 
a S 

  

les dacă ţinem seamă. ae Mizon Costin şi de ii i 
Dimitrie Cantemir, vedem că sînt, pe o treaptă 

mat sus faţă de erudiţia „cronicarilor munten 4 

Aceasta se explică cu deosebire prin faptul N iat A iei 
că Moldovenii sub înrîurirea polonă gu căpă- 

  

  

  

taț. mat multe contacte. cu 'cultăra,pe cînă în aaa mt NOI ci 

Muntenia acest contact a fost mat sedus, — 

    

  

Pe urmă,chiar între felul de vorbire al . 

Moldovenilor este o: deosebire esenţială, care



sc poate vedes sînâ comparim,âe exemplu,pe uri 

cronicar cum era Ureche sau Neculce,care nu e- 

rau aşa cărturari şi: întrebuințau,prin urmare ; 

re nici et nu erau de o ermăitie deosebită,sti- 
lul lui Ureche şi al lui Neculce este mai con- 

lorialţi,uneor: ma aspru chiars;pe când stilul 

muntean este mai liber,ma: sprintenye un stil 
a 

familiar parcă,un stil mai plin de comunicati- militar parcâșun stil me £ 

  

ÎN 

vitate,mai dşvers şi mai puţin forţat,ceea ce 
n EI —— a 

în genere se şi renarcă în legătură cu anumite 

  

preat spoziţiunt ale sufletului moldovenesc sau 

munteneec. Intr'adevăr,firea Moldoveanului este 
= i 

mai concentrată „mai nebuloasă de mul te ori şi 
o e SN II OI 

  

“7 ţ ecunoscut o_par- în privinţa aceasta ar fi der par 

te din influenţa mai accentuată ae 1 avi pe 
Po — 

cînd firea Muntenilor este mat puţin ooncentra- 

  

e 

  

tă se mai vioaie gi are unele caractere oare de... 

Exoiuţia estetică a Limoei romine. Vase, 47
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mul. te ori 1ipsesc ăin sufletul Mo1aovenilor, 

Cexcetînă lucrările cronicarilor munteni şi 

moldoveni se poate releva caracterul deose- 

bit „si unora şi al adtora. 

  

Şa cun era limba lor curentă în “secolul al 
a aa . [o 

XVII- -aeasxviir- lea aâuc o notă  acosebităsmai 

11beră „pe când Moldoveni aauo al te însuşiri 

ai stingînâu-se prin acea arhitectură masivă 

a frasei.Se vede mai puţin la. Minteni acea 

a 

    

e TI To 
a 

pornire spre re stilul. _sentenţios. Am văzut ca 

Miron Costin cu _deosebiresşi Dimitrie Cante- 

    

o - d 

o. 

mir— însă Dimitrie Cantemir mai abstract, mai 
3 

apropiat de oarecare Zilosofie— caută mereu 
= e iz E IEN a 

  

psd 

să. înfinreasoă. povestirile lor cu eflextuni 
i a ai o — Di anii azi 

cu | oter moral « „Aceste reflexiuni nu lip- 

  

sesc desigur, cu totul oronicarilor munteni, De ——— e o - = 

însă,la dînşii sînt relativ „mult mai rare şi 

apoi „sînt presentate într un stil mai curgă 
e 

tor,nu aşa: iapidar ca ia: Miron Cosţin,
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In ceea ce priveşte manifestarea pasio- 

nată a unora sau a eltorasam văzut cum ;se -.- 

  

exprimă iron Costin,Neculceș cîne ne refe-. 

rim la crontearii munteni pasionaţi şi et, 
TI 

> 

felul în care dînşii îşi exprimă o" pornire 
=> 

  

 — Ra 
= —_——— 

pasionată este: deosebit. âs felul” Moldoveri- - 
IND RARI iata 

lor. Muntenii: apar cu spizitul mai frondeut 

SE A 7 t _ 
şi uneori un stil chiar provotator, Neculce 

îşi arată tot amarul: sufletului: său: împotri= 

  

ve. Crecilor gi” chiar. cînă se exprimă pasio- 

  

  

E ae Da Ă 
hat,zrată o pasiune nai potolităyo exprima-: 
PRI a Te a _ == 

re care denctă mal. multă _introspecţiune pro- 

venită din o îngrămădire mai prelungită ce 
——— o ze Ca III 

    

1 a Pi- impresiuni; pe cînă: na , Maonteni_f felul 1 Lor 
IO iii 

ina să reacționeze imediat,găsim un stii ca- 

      

re ge apropie-de pant: 

' Despre- Neculce arătam' că: nu se poate spu- 
PI aa . 

ne că' ar atinge stilul ae pamflet.La cronica- 

rii” munteni întîlnim-un stil mai personal mai 

As 

vioi,riat: vigiires fatrâcît! el: presintă: expri-
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marea unor anumite sentimente,o luptă pasio- 

nată; nota aceasta mai aspră a vieţei de toa- 
ie zilele se zei lectează si se distinge şi în 

e mom mmm mama mara : stilul lor 

Incă o deosebire în legătură cu infiluen- 
aa , 3 vele. streine de vocabular este următoarea:la ÎI 

= 

  

  

m 

Munteni apar foarte multe EIogi.ome emai les 

  

aa Rat 
=== în secolul 3] XVI TI- -1ea,cînă nu 11psesc ns. ci 

la Moldoveni , însă Moldovenii propriu-zia,a- 
m saR8a Mold 

a A rată mai mul tă tendinţă. spre slavi sme pe că= 
= re, fie că le- -au luat de la. Poloni, fie că “je- Ta 

a 
DN CR au luat de ia Ruși, . 

    

Asupra Muntenilor nu vom putea să îinsis- 
tăm atât cît am insistat asupra scrierilor 
cronicăreşti ale Moldovenilor,pentru că mai 

» întîi ne-ar lipsi bogatele exemplificări pe 
  

TR ee ae 
nina 2 RI care le-am găsit ja Miron Costin şi Dimitrie 

Cantemir si apoi varietatea de vemperamente 
pe care am întîlnit-o în Moldova nu a se reflse- 
tează în literâtura croni cărească unter LI |
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am putea spune că sînt o serie de cronicari 
N 

  

care se aseamănă mai mult sau mai puţin în- 
  

tre ei, e D__ _ 

Voi insista mai mult asupra unei cronici, 

care într'adevăr,ne aduce nota pe care an în- 

tîinit-o la Dimitrie Cantenir şi la itizon 

costin.Referindu-ne la una âîn cronicile mMun= 

tene,tipărită în Maeazinul jetoric»volumui ai 
_- initia a Sări 4 Zi Se 

sv-lea sub titiul Istoria Tărei-Bonineșii, vom îi, 
TI 

Ip, 
avea de la început impresiunea „na destul de areap- | Tree ce 

o trece 

    

  

    

tă „de felul cum au scris în genere Muntenii 
pa 

    

şi vom găsi în acelaşi timp o evidenţă a ca- 

    

Panu II 

racteristicsior pe care le-am relevat în „Sop- 

  

+rast cu cele din Holdova,Citez “Dasagiul din 
bai NI pa aaa 

această cronică unde se povesteşte moartea 

  m 

ju4 Xihai Viteazul:"Iar cînd fu într'o dimi- 

PI 
mana 

neaţă,văzu Mihat-Vodă oastea nemțească verinâ 

cătră cortul iuișunii călărie alţii pedezuri; 

Pe tai 
e a m me 

şi socoti Wihai- -Vodă că aceştia sînt ajuitoriu, 
DE pori Aaaa 

lu şi nimica de dînşii nu se temea. ir 2.3 
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„pzocieţii ru au foăt ajutoriu,ci vrăjmaşi » Și 

„dacă văzu că sosese,eşi Mihai-Vodă din cor- 

tul său înaintea lor veasel şi le zise:"bi- 

ne aşi. venit voinicilor,vitejilor " Iar ei 

„se repeziră asupra. luisca nişte dihănii st- 

vbatece,cu săbiile. scoase;ci unul deade cu 

sulița. şi-a lovi drept în inimăsiar altul de- 

„grab îi tăte capul. Şi. căzu trupul lui cel 

frumos ca un copaciu,pentru că. nu ştiuse,nici 

- se_împrilegi se sabia lui cea iute în mâna du 
„cea viteazăi, E î 

Desigur că un cronicar molăovean ar fi re- 

dat cu _ totul altfel această tragică întâmpla- N 
-- 

re ş poate Neculce ar fi îngrămăâi t multe _fra-_ _ Te Da ca 

se şi oarecare tîngui ri, Vedeţi ce „sobră, întu- 

necaţă, şi totuşi - „emoţionantă . e povestirea mor- 

  

ţei lui Mikai Viteazul, In aceste zece rînduri 
avem uz Tahruu deatul de viu al acestei întâm- , 
deea e, 

plări.Se spune fără multe amănunte cum au ve- D
a
 

nit acei „călări şi pedeştri , cum Mihai Vi ul Sa _
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le-a eşit în cale nebănuind ce-l agteaptăs .; 

  

cum i-a întîmpinat cu To xbă bine voi toare: 

"Bine. ine aţi ver venit vitejilorsvoinicilor în a- 

ceastă atribui re âe cuvinte lui Yihai vii 

teazul. este o notă sufletească care desigur 
TIT — = a aici 

că nu poate să fie lăsată ia. o pârtei_    

ăe bine contrastul ntre nai Viteazul» 0- 

mul cu sufietul care nu se putea să se  gîn- 

aeuscă la o mişelie,şi acei care peste cîte- 

va. ciipe aveau să-i “răpească —ieaţa. 1 in două, 

. pi bitii Atata cama 

  

05
< 

ne 

Zi 

>
 

irei it ș, uri. se povesteşte cum a fost omorât 

“şi la sfîrşit se spună: "trupul lui frumos ca 

un copacii! a căzut pentru că nu avea. la âîn- 
- : Ă 3 

sui sabiă. 

Nici un lux “ae povestireppria + urmare fra- 

i 
  

    
“tefnorire ar aaa 

copadiui 0 comparaţie însă ,âin ceie mai ele-. 

ÎN NI ai 

mentare.Este o limbă care nu se deosebeşte de ——- 
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ceea ce e curent în romîna generală gi pe ur 
mă incontestabil este un simț al măsurilor de 
întrebuinţarea cuvintelor fără pretenţie  âe 
literarisare, 

Dacă în genul acesta au scris cronicarii 
“munteni, cineva vine să se abată nu în totul 
absolut,dar în multe privinţe,ae la această 
stili sare. ate acel care ne-a dat cronica ti- 
părită în w zi 1] Estoric,volumul a] V-lea 
cronică remarcată prin însuşi rile deosebite 

„pe care le aducea faţă de scrisul curent al 
cronicarilor munteni, Este o cronikă redusă, e îi Cabană di 
de fapt, întrucît se ocupă de evenimentele în- aa E a a 

PI II NI SE tîmplate la noi pe la sfîrşitul secolului a]: a a DIN 

XVII-lea, ÎN 

  

Cronica a fosi scrisă într'adevăr,pe la 
16%0 Şi cin unele anticipări se vede clar că 
acela care a reg actat-o văzuse chiar mai de- 
parte decît Canteriir în ceea ce priveşte is- 
forta cenezaăă a ŞEFII. saptre- neptatera 

me res
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el a căutat mai mult chiar decît Dimitrie Can- 
PN a NI III aa 3 

temir să îmbrăţişeze istoria întregului neam 
cz 

romînesc-Ar fi interesant să ne ocupăn de spi- 
DN 

DN CI
 RO II _ 

ritul acestei cronici.0O primă problemă care 

s'a pus e = cine este autorul ei ? Dl Iorga 

o atribue Stolnicului Cantacuzino şi sînt în- 

4r'adevăr unele mo ti ve case să pledeze în fa- 

voarea acestei tese,Stointaul Cantacuzino a 
Do CI 

fost un erudit remarcabil în Muntenia în seco- 

dul al XVII-] -ea şi care a fost cultura lui se 
e 

poate cunoaşte din diferite lucrări ale lui 
Da 

i 

şi din însemnările interesante din timpul u- 
a II a RR in mn CN 

nei călătorii în Italia. Insernările acestea, acestea, - 

DO ana 

parte din ele făcute acolosni- 1 arată ca eva 
dinaintea ei 

om de deosebită cultură, însă o cultură ameste- 

oatășun masaic în care vine să se impleteasca 
îs 

  

şi literatura veche şi cea bizantină.Dintre 

cărţile pe care şi le-a cumpărat arată că _nu 

Dn N N 
II 

, 

îâ-au lipsit Homer; Virgil „Horaţiu şi pe urmă a- 

Da 
e 

III 
IN 

minteşte de o carte,cam vag este adevărat, pro- 

Dn Ce a II
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„babii italiană: „Despre înţelesul cuvintelor", 

ceea ce ar însemna că, st olnâcul Cantacuzino _. 
? 

„e = e 

căutase să aibă o  înarunare de stilisaze în 
= 

a 5 .. 

această carte s ali ea 453Că s piregtescă a toat 

an fe ae ratat de retorică sau poate şi de 

poet că, 

şe. pune întrebare: putin spune: cu abs Ooiu- 

tă siguranţă că Stolnicul Cantacuzino near 
-. 

- lăsat, această cronică ? parte din cronică ne 
= 

  

aduce remini scenţe din antschs tate»care ar fi Ce 
  

în concordanţă cu ceea ce stim despre Canta cr a ae me 
- 

Cuzino. Tot agașneologi enele pe care le între- 
mei pei 

buinţa pledează : pentru această pă părere, Ti 

- 

3 

ntervine totu: Ji „oarecare Îndoială asupra    

    

grei atzibatri a, acestei eronici Stoint Su 

  

mai mul te urme se : înzivenţă 1ta11eneas scă; „Po- see note ema fim a e ? 
? resteg te ae 16cuiie Ltalieneş şti însă, parcă 7 - 

    

mai vag d decât ar trebui să ne astepta 

part ea cuiva care a. stat atâta timp în Italie. 

  

  

hai * 
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7 

o 

, si apoi se vede într! adevărscă cel „cars 

  

aă 

[ai 

barea. care se „pwne este urmă toazeai era în- 

      2% 
tr! adevă 

ia cel care a 

“5 cu'3-0.p entru că se veae acstal de vine, cu- 
sCM8-02p at, 

noştea unele lucruri din Arăeai 'cu amănunte 

TIS IT 

care surprinde 
DIC . 7 e. aa ” ” : * 

„Autorul cronicei e vrut să . întățigeze îs- 

| toria întregului popor romînesesi însă câ înd se 

refere 1a unele 1ucrurt ein ardeal se „veae că 

le cunoştea aivect parcă ar fi călătorit “mult 

T
r
 

e 

  

timp în această _re regiune _ Şi parcă ar fi chiar 

ăi 

âe origine din Ardeal. Bate „curios 
că întze- 

    

ouinţează unele uagursane, Și apoi» ceea ce ne 

  

surprinde sarăşi e zaptul că_sus ine că nea- 
E Sai m 

mul românesc s'a păstrat mai curat în Arc     
N 

Spune că Romini4 neaoşi se găsesc. în | Arăeaă 

e 
TITS       

spre ţara Raţegului pparcă ar tra use senti- 
<a Si 

mentele unuia din zac „însă trecu si ură 

        

it mult timpan Muntenia.
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Părerea D-lui Iorga,seste sprijinită de vw- 

nele fapte; pe de altă parte este ceva care 
deşteaptă îndoceli şi cum spunea, cu siguran- 

să absolută nu se poate atribui această CrO- 

nică Stolnicului Cantacuzino, 

“Lăsîna,prin urmare,la o pazte nesigura pa- 
vemitate. a învățatului muntean,ne raportăm 

la acest text„pentru ca să vedem cum aduce in 

contestabii o notă aparte superioară, faţă de 

firul cronicăresc a1 celorlalţi, La începutse 

vede că cine a redactat această Gronică avea 

un plan foarte întins şi pe urmă cu sreutate 

î1 duce la înăcplinire în ceea ce priveşte 

stilisarea 11 terară, se observă deaseneni , în 

consti tui rea fraselor o influentă a stilului 
latin, Ia 

- Dacă trecem însă e aceaaţă primă impres: - 
une avern satisfacția, să dăm, am putea spune pe- 
ste lumini guri 'de 3111 sare mai 144 terară, ci ex- 
presiuni mai personale şi cu fra se,mai mult
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imprimate de ceea ce este reflecţie intelec- 

tuală. Aşa, întrun pasagiu ne arată ceva din 

asur;pornit spre pamflet, însă neconţinînă ni. 

mic care să coboare această exprimare chiar 

în izbucnirile cele mai pasionate provocate 

ae reflexiunile asupra invențiilor streine pe 
  

socoţeala noastră. 

Dizeîna ae ia această observaţie svă pot | 

cita pasagiul următor,unâe vorbeşte de neamul 

nostru. .....„cine cun îi iaste vote poate Su 

zice şi scrie,căci că nu iaste nimeni nici ca 

condeiul,nici ca palma a-i sta în potrivă gi 

a-i răspunde, 
| 

Lasăm dară fieştecăruia a zice cum va vrea 

şi a Esae cum Ya pohti e de vreme ce nici le, ias- 

Le sfialăynict Ruminii as ruşinile lor nici nu 

gîndesc .page69-. Este o rasă incontestabi1 1im- 

peaopou arabeseurt ceva oapricioasesdar nu ar- 

„i ficială; se vede pornită din 0 notă persona-



„= 50 

1ăsaintr! o > înţelegere « a > exprimărei româneşti, 

Mai caracteristic cu deosebire: este un pa- 

sagtu care ar putea să. rie “însuşit de cineva. 

de astăzi dacă e vorba âe a 'caracterisa o! aiu= 

mită catezozie 4 de oamenii un. „c„acela isste și 

se numeşte variax care îiei obicei are,nici : 

carte gtie,nici văzbăţie,nici dreptate, nici 

milosârăie aresnici îrica lui Dezeuynici o 

bunătate sau' nici vreânteie pe sine să vede 

ci mai mit sileşte şi trage a trăi în vota '* 

şi în  pontele sale decât în ieşi şi în ărep- 

tăţa supus şi cuprins să fie,nici aiipă alea-' 

sa fire omenească făcâna,că ca un dobitoc va” 

să “trăiască, pag,117, 

i zoată cuzacteri sarea f fticută este cât ze 

poate. de expresivă, Veaeţi om atăţură oăvin- - 

tele,cun relevează tot ce! esta esenţial pen- 
a îi a 7 

tru ca Sa reieasă tot ceea ce. este propriu Ni 

barbaruliii „omului care trăegte condus numai 
gran 

din instincte primi tive. cultura pe. "care a a
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vut-o autorul aceste cronici se . viaeşte ces 

tul de mare şi nu va, 23 în ădar dacă ne vom. ă 

xeferi 1a un alt pasagiu ce ne interesează a 
Zi 

aeosebire mai ales. că 'se setere 1a schimbarea 
  

  

vorbirei, ceea ce arată că eva, an. spizit ce nu 

se mulţunia numai cu câteva , observațiuni. sie 

nentare ae vieaţă, ci mergea mai departe. ASt- 
dia = 

fel întâlnim Aa el cuvintele:"Că nici un rod. 

= 
zeii 

de oameni osebi.t în veci poate răninea în 1u- 

mepni ci feliurile ae Limbi în mii ce ai “tot: 

acelea neschirinate şi “nemuate pot stască pi 

mic supt soare iaste siătătoziuii pag. 1382 

_ 0, frasă vine închegată anioni căsă gi ve 

aeţi mai ales, cu câtă 1 împezi me sînt ingira- 

te cinaizizee 
a 

„ 

Dacă diilul acestui czoriicaz este e f1s- | 

z m PE tai 

xul unui spirit zenazeabs1.
 se vede « deasemeni» 

cu acosebire anul căzturănedesdeo
sebinău-se 

mult totuşi ae. Dimitrie, Cant
emireE prudiţi, e

 

şi, aitul;. 
pipi trie, Cantemi

y în 

rau şi unui
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să;o frasă mai solemnă,mat încăr tă,pe când | 

erudiţia acestui oronicar pe lîngă unele um- 

briri se vede că sta corectat şi încetul cu 

încetul a reuzit. să-şi 1impezeaacă exprima- 

rea; avem; prin urmare;o erudiție filtrată,o NR 
nara m inimii 

erudiție care impune şi mai mult, însă, fără 
  

să aibă acea solemitate a lui Dimitrie Can= 
n. 

temir, 
  

, Acestea sînt ultimele iîmpresiuni 1a care 

—— 

ajungem în stuaiul cronicarilor, Ar mai fi ae Poni ali inu, mind 
adăugat încă ceva la ce am spus în primele 
lecţiuni,cînd am atins acest gen, 

Sînt două contraste de exprimare în toa= 
tă . accastă 1iteratură cronicărcasoă: pe do 3 
parte o exprimare = simplă,patriarhală, iar pe 
de altă parte o exprimare eruai tă. Insă,chiar 
ceea ce este eruâiţ păstrează urme de patri- 
arhalism ori cît ax fi de degajate frasele, 
S'a ridicaţ Şi Dimitrie Cantemir cum sta ri- 
dicat şi Stolnicul Cantacuzino deasupra cu e-
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“rudiţia, însă,o erudiție cîştigată greu,o eru- Do 
diţie care nu vine: âintr'o atmosferă împăr tă- 

şită -de mai mulţi şi atunci fireşte că sta 

tradus ici-colo această insuficienţă printr!'o 

coloratură inegală a _Stilului, 

trebue să ne transpunem în secolul în care au 
ÎN nn o CI O II IONI 

ma 

lucrat ei,şi mai ales fără vre!'o tendinţă de 

  

ă ne însuşi termeni pe care i-am putea utili- 

sa în stilisarea modernă. Aceste apropieri âin- 

tre stilul modern şi stilul cronicărese nu 

sînt wosibile mai ales pentru consideraţia că 

stilul este legat âe tot ceea ce este propriu 

unei epoci,de tot ceea ce este curent  ycrhi- 

rei dintrtun anumit timp, indiferent dacă ne- 

am raporta la Ureche,la Dimitrie Cantemir,la 

Miron Costin,la Stolnicul Cantacuzino sau la 

alţii,cu toate notele âivergente dintre âîn- 

şii,este totuşi ceva care le aparţine ca no- 

D„Densusianue a 
Evoluţia estetică a limbei _romîne.Fasc.I8
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e 

to comună, şi acest ceva vine de la spiritul 

epccei în: căre au scris,este- vremea, care -aâ 

dictat coloreatura acelei stilisări, „Mu “poţi re- 
a a ea 

aduce ceea ce: apare. propriu: epocei de atunci; 

ar fi să. forţezi nota si ri tam “ajunge decît la = 
= 

artificialisare, . “ a 

  

m i - i o nc....cneoos



10 III 1930, 

Făcînă ubstracţie de ceea ce este - 'apor- 

tul literaturei religioase şi celei istorice, 

fiecare din ele au ceva comun,în sensul că 

pleacă dela 'anumite preocupări ; represintă. 

propriu-zis un gen didactic, caută doctrinarea, 

edificarea întrtun sens Sau altul, Fste mai 

mul t “o 11 tveratură cu intenţii mani feste şi stă | 

ruină să dea învățături, 

Alături de âceastă producţie apar cîteva 

cărţi destul de interesante, însă în alt sens 

şi mai ales în sensul că se adresează între al- 
a NE
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tele sufletului, Caută să mulțumească imagina- 

viasprin urmare, se îndepărtează de la ceea ce 

este al ltteraturei rveiigioase sau al litera- 

turei istorice unde totuzi,cână ne-am ocupat 

de Cantenir,am văzut că găsim unele licărivri 

pornite din imaginaţie. Insă,acestea sînt ce- 

va cu totul în afară de preocupaţiunile cro- 

nicăreşti şi nu se poate vorbi de o literatu- 

găe
 

ră 3 să, zicem i maginativă,aşa cum întîlnim la 

genul de cars vom avea să ne ocupăm acum, | 

In secolul al XVII-leu vedem ci roulînă 

vre!o vîteva cărţi 'care nu sînt originale,sînt 

traduceri ă in 9tavoneşte, însă aceasta nu le- 

a împiedecat să aibă o înrîurire destul - de 

mare care poate să fie nu numai în trecut ur= 

mări tă, dar,chiar pînă astăzi în Sire tede se 

flexe pe care le-a lăsat în lit ratura - popu- 

  

Oe 
——_ lară. Sînt cărţi care “veneau să se adreseze a- 

celora care nu aveau posibili tatea să cunoas=- 

că altă literatură, Na trebue să ne închipuim
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că oamenii simpli de acum trei,patru sute de 

ani rămâneau cu totul streini de oarecare as- 

piraţiuni. Mai înainte de toate,folklorui po- 
pl aa NI 

etics în speci a1onu- -l putem înţelege deci t îi 

DR 
acoră cu asemenea aspiraţiuni. Țăranul a cin- 

, , 

tat şi a improvisat se multe ori pentru “că 

  

simţe voia unsi exprimări pe de o parte, 

iar pe ae: altă părtevezglherenta euietviu sii 

31 ducea la ceva în afară de ceea ce era. o- 
îi i 

  

i, 

bişnui tul fiecărei_ zile. Nu putem înţelege toa- . 

tă producţiunea poetică a olr1orului postei 

"ca şi de. atureasdacă nu 0 puriem în legătură 

cu această a3 ira iune” foarte fireasc a Şi a 

tunci înţelegeţi că teoreticienii 1 teraturei 
  _ re aa DN _ Ia 

au arătat în genere şi au urmări t numai așiu - 

E in a a e 

te preocupaţiuni teoretice;s! au ocupat numzit. 
n 

de arta cu tenăinţă, fără a ține mul 

te ori ae foarte multe alte consideraţiuni;şi 

nu ţin seamă nici de ceea ce ar putea să con- 

  

state din simpla observaţie a acestui fapt: 
— — _ 2. 
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dacă cei simpli simt nevoia unei literaturi, 

unei poesiiscare se ridică deasupra cotidia- 

nului ;deasupră presaismului ,nu se poate spu- 

ne atunci că poesia populară în total este o 
Si i 

A _ u poesie tendenţioasă,Strigăturile într'adevăr, 
amintesc epigrama, aparţin genului didactic şi „e SRrETanaâparţin genului didactic 
urmăresc anuni te intenţii -de circumstanţe. Doi - 

  

“nele,producţiunile lirice sînt manifestaţiuni 
spontane,sînt exprimarea “sufletului liber por- 
nit spre o anumită visiune,spre anumite aspi- 
rațiuni, 

Dacă,prin urmare;la cel mai rămas în urmă 4 

în ceea ce priveşte cultura, exi stă o impulsiu- 
ne de cevă desinteresat,cu- atît mai mult la a- 

“cei care se ridică Prin cultura lor,putem pre- 
supune. că iesinteresarea există şi aceasta se 

_Vădeşte în literatură, în &enere. Arta trebue să fie o manifestaţie lăturalnică dar ceva totuşi, 
care nu poate de -10c să fie exclus. Numai .veăe- 
rea puţin cuprinzătoare a unora,numai un: fe] 
Oe 

| Ie Sa
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de pseudo-cuitură a putut aduce La unge ta- 

tea aceasta a unora să spună că Lit ezataza, 

de iapt,trebue să urmărească. 9 tendinţă, că 

altfel este o inutili tațeyeste ceva care tre- 

be să fie lăsat la o parte. 
+ 

Asta este,să zi cemsun lux; luxul poate să 

  

DI N a 

fie inutili tate dar, teratura adevărată es- 

te o necesitate,însă,o necesitate pornită ăe 
Îi ie oi aan Arini A sc ES 

la anumite aspiraţiuni.Prin urmareşnici în- 
up 

  

Po o ana ce INI > 

Po   

terpretarea Literaturei ca o manifestaţie ca- 

re poate să aibă interesul Jimi sat pentru câţi- 

va pentru că dă un oarecare prestigiu de de Xp 
MEIR 

dar nici interpretarea Cealaltă nu poate să 
> 

TD aaa i ” pi 

aibă rațiune se arta n-ar putea exista decit iba raţiuneyee art 

cînd este tendenţfonistă. Totul trebue redus no SSte Leneei 

la ceea ce este în acoră cu sufletul. Ne 3 tru 
PE E ANRE Îi mii rm 

Urmărim anumite scopuri . în legătură. cu vi ea 

  

cica 

sedii ceea ce e impus ae arumi te realități, 

însă,să nu ut tăm' preocupările de adevăzat 4
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deali sm.Acestea formează literatura superioa-. 

ră „mai ales prin faptul că pleacă, de la ceea 

ce cu deosebire încălzeşte sufletul nostru: 

Despre o valoare deosebită în. secolul al 

XVII-lea a cărţilor care au plecat de la fan- 
tesie,desigur. că nu se poate vorbi, Sînt. pro- 

ducţiuni care pleacă, din ceea ce uneori ne 

aduce aminte ae folklor,dar, în acelaşi iimp- 

pieacă şi din ceea ce a trecut prin mintea u- 

nuia sau altuia cu oarecare calităţi, însă,nu 
cu însuşiri literare. deosebite, Şi poate  toc- 

mai această notă simplă, fără comp1i caţie de. 
composiţie a contribuiţ la populari tatea aces- 

tor cărţi şi în alte părţi vedem unii să ara- 
td te s4 avia lor pentru asemenea producţiuni, 

  

   

„Miron Costin aminteşte întrtun” loc de a 

cea carte Alixănâria în care ar fi spuse nu- 
mai minciuni,o carte plină de basme şi | Vor 

  

beşte cu despreţ despre ea.Tot aşa,Stolnicul „
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Cantacuzino spune că Alexenâria nu poatesnu 
a 

trebue să fie luată în seamă,pentru că sînt 

  

o mulţine de minciuni şi se refere şi la ai- 

te cărţi populare cu aceeaşi părere,cărţi ca- 

re erau foarte cunoscute 1a noi în secolul 

al XVII-lea, Prin urmare 1î teratura aceasta 

a rămas predilecţia a multora în afară de pă 

tura cărturărească „Deal timinteri curentul 6s-. 

til împotriva creaţivnilor populare se vede 

şi la oamenii bi sericei „Mi tropoli tul Varlam 

vorbeşte întrun 10 despre acei care cîntă 

din cimpot gi pe care- i socoteş ate nişte măs3- 

cărici care nu trebue să fie luaţi în seamă 

şi care: merită deapreţul bi sericei pentru. că 

strică adevăratele moravuri „Dimitrie Cantemir 

(=) arătat interea pentru literatura populară, 

dar,ntam putea spune că producţiunile popula- 

res fie cele originale,fie cele traduse şi răs- 

  

pinătve la noi,st ar fi bucurat de: o deosebită 

simpatie în păturile culte; sarsnici “nu însem-
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nează că dînşii le-au ignorat cu despreţ.Mi- 

ron Costin dacă s'a exprimat aşa de defavora- 

11 despre Alexandrianu. înseamnă că n!'o ci-: 

tise, însă „după ce o.citise a privit-o cu des- 

preţ,i s'a părut o carte copilărească, 

Mai trebue să adaug că. Alexandria şi alte 

producţiuni sau „fost .răspânai te mai: mult prin 

manuscrise şi relativ numeroase. In secolul al 

XVIII-lea,cînă au fost înlesniri de. tipar,au 

putut să ajungă aceste lucrări sub ochii mai 

mul tora, Cînd nu erau decît manuscrise, trebue 

să ne. închipuim că se găsea cîte unu], —aces-- 

ta în orice cas cărturar;—care putea să se 

descurce cu cele cîteva pagini şi probabil că 

o împărtăşea şi altora, fie. împrumut îndu-li-o, 

fie citind&o ei. personal.Dacă se găsea unul 

cu memorie mai bună ne putem închipui că po- 

„Vestea mai departe ceea ce a citi 4. vedeţi „prin 
„„urmareşcă nu trebue să ne orientăm în oeea ce 

priveşte expansiunea acestei literaturi numai
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„după numărul. manuscriselor,relativ rare, căci 

dincolo de manuscrise a fost altă posibilita- 

„te de transmisiune. Alexandria a fost privită 

ca un fel de vasm,pentru că pe lîngă uncle e- 

lemente reale,pe lîngă unele evenimente gran- 

dioase din cuceririle lui Alexandru-cel-mare, 

„care se ştie ce mult au'imprestonat sufletul 

celor din vechime, pe lîngă asemenea amintiri, 

povestite de acel care a compus această poves- 

tire;s—nu se ştie precis,—s!'a vorbit de un 

Cali stenes—au mai intervenit şi alţii cu un 

plus âe interpretări,cu adausuri âin folklor, 

De exemplu,în Franţa se vede în această 

redare a Alexanâriei mai mult tendinţa spre 

roman, spre romanul de aventuri,Si dealtmin- 

teri , Alexandru -cel-mare a fost privit ca o 

figură din Evul-mediu ca un cavaler. frances, 

Dînsul a fost mai mult aureolat în felul a- 

cesta şi Alexandria făcea impresia unui ro- 

man de aventuri cum sînt acele romane atît
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de citite cu subiecte âin Evul-mediujcare mai 

apar pînă şi astăzi în bibliotecele populare, 

Bra cevayprin urmare,care răspunâea v di- 

rect predisposiţiunilor celor masi puţin sim- 

p1.1.Dacă e să juaecăm importanţa înrîurirei 

pe care a avut- -o această literatură îngloba- . 

tă : în titulatura de literatură narativă fan- 

iastică,nu se poate să nu-i: recunoaştem eco- 

ul puternic pe care 1-a avut.așupra, suflete- 

lor,aceasta mai ales prin ceea ce aduce ca 

vi siune novăyca exoti sm. Nu era puţin lucru. 

să se afle pe atunci în Europa despre cuta- 

re ţară sau despre cutare oameni din Asia 

sau Gin alte părţi,si pentru oamenii de la 

noi rebus să fi fest-ceva extraorâinar, 0. 

adevăraiă' revelaţie cînă din cele ce au ci- 

tit au afiat de Alexandru de cuceririle lui ș 

despre Inâia,despre o lume cu totul aparte. 

A fost desigur,,. şi 'o revoluţie sufletească că- 

reia i-a urmat o tresărire sufletească o că-
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vei repercursiune nt'o putem încă» înţelege în 

toată extensiunea ei.luată global,nu numai — 

la noisdar şi în alte părţi,această litera- 

tură poate să fie dusă mai departe în ceea 

'ce priveşte influenţele ei. 

Pentru că această literatură cu -visiuni 

din orient a fost foarte cultivată si a âu- 

rat mult,veacuri dearînâul,ne înirebăm dacă 

“mu a contribuit: să deştepte curiosi tatea a 

celora care s'au dus să descopere ținuturi 

: nouă. Marco Polo,de exemplu, în descrierile lui, 

e posibil să ne dea ceva din ecoul acestei li- 

teraturi „Gustul ae exploatare, care se produ- 

ce la un moment dat cu atîta tări e,nu 'ne pu- 

tem închipui că nu-a fost influenţat de a- 

ceastă literatură,nu ns putem închipuit că a- 

eşti călători nu au fost ispitiţi şi -influ- 

enţaţi de această literatură ca să se ducă a- 

şa departe,deşi această literatură la prima 

vedere ar părea aşa de copilărească,
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Este deci,în toatţă această literatură ce- 
va. care ascunde mai mult decît ne închipuim, 
Reterindu-ne ia AMexandria putem să ne dăm 
seamă de ceea ce a avut ca înrîurire asupra 
noastră,cît ae mult a trebui t să impresione- 
ze pe oamenii din secolul al XVII-lea,ca Şi 
pe cei de mat tîrziu, | 

Cînd e vorba de clasare,de” erarhi sare a 
acestor opere nu trebue să luăm în consiăe- 
raţie numai decît originali tatea lor, Se poa- 
te că :o Producţiune . originală de mul te ori, 
să nu aivă.- aceeaşi înrîurire ca o simplă car- 
te iradusă,şi chiar. tradusă nu cu. deosebite 
însuşiri literare cum este. casul Alexandriei. - Alexandria n'a fost da noi o carte: originală, -: ci o simplă redare din slavoneşte, însă, a a- vut mai multă, influenţă aecîţ altele şi acum 

e momentul să precisăm ceea :ce aim aniintit cînd -- ne-am ocupat: ae Croni cari; ŞI Cronicarii: um cut cunoscută opera: loryunis. nai mult, alţii
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mai puţin cu ajutorul manuscriselor destul 

de numeroase,Nu ne putem închipui totuşi,că 

scrisul lor a putut să aibă o aeosebită în- 

rîurire, Pentru exprimare numai vre!'o cîţiva. 

au putut să se orienteze după ceea ce au gă 

sit la cronicari; prin urmare;a fost,am pu= 

tea spune,o transmisiune de la unui la altul, : 

adică şi-au făcut şcoală între ei1.Miron Cos-. 

tin, venină .după Urechecitind cronica lui sfi- .. 

reşte că a trebuit să, fie întrucîtva infiuen- 

vat,să se pregătească pînă cînd a ajuns .să 

dea şi el. opera lui, personală.și tot aşa mai 

departe,cum veneau unul după altul, îşi trans. 

mi teau influenţa. In ceea ce priveşte ecoul mai 

| întins pe care 1-a avut la noi această litera- 

tură istorică,nu trebue să exagerănm, Al tminteri 

se presintă. însă,. exandria. Aceasta nefiina o- 

riginală, însă adresînâu-se mai. mult poporului. 

gi fiind desigur mai răspîndită, trebue să ne 

închipuim că a avut mai multă influenţă decât,
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toată literatura. cronicărească luată la un 

_1oce | 

 Insuşirile literare ale Alexandriei sînt 

foarte reduse. Ici şi colo 'cîte un pasagiu ca- 

re are însuşiri literare deosebite,care în- 

irtadevăr,prin naivităţile de exprimare îm- 

presionează. Să ne oprim la două pasagii nu- 

mai sdin Alexanâria şi să, vedem ce. ne aduc în 

realitate, Hste o descriere de pasagiu exotic: 

”Ajunserăm la nişte pomi înalţi cu poamele 

dulci şi sub pomi fîntîni reci şi pe pomi pă- 

sări frumoase câre cîntau frumos" Vedeţi ,ce- 

„va cât se poate de naiv.Descriezea lăcuste- 

10 1a Ureche şi la Miron Costin lasă depar- 

te această frasă de şcoală primară.Bste to- 

tuşi „un pasagiu asupra căruia voi insista nai 

mult. Il voi citi în întregime nu e prea lung. 

E descrierea morţei lui Alexanâru-cel-mare: 

"Iar Mexanaru chemă pe mună-sa şi o sărută 

dulce şi 1ă zi se: "Potolmei şi Tilonu şi An- 

+
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tiohsiacă-tă, fraţilor,maica me şi împărătea- 

sa,maica me gi împărăteasa me 0.1las în mîna 

voastră, să -le cinstiţi şi să le socotiți păn. 

tru frăţie nostră pînă a morte vostză iar 

(pre) mine! să mă pomeniţi şi trupul meu bine 

să-l tocmiţi şi să-l duceţi la Alexandria, 
să-1ă înstopaţi 5i aşa să gtiţis că ne vom a- 

duna la judecăâta Au Duriiezău - toţi cu: trupuri- 

le şi goli: Bt - vom, Şi iaz să. ştiţi fraţilor, 

“că la viacul de: spoi Turcii vor -luo Machi 6o- 

nie şi fi-vor'robi turcilor, cunu simti ei as- 

tăzi noa, Si iar chenă pre  Roxaua  împără tea- 

"sa şi o luo de mîia-şi zise:"5 fata lui Da-. 

"vie împărat și aragul meu sufietu şi înima 

me” şi “lume: ochilor mei , însă văzuşi cuimă vine 

'morte: de năprasnică morte săză credinţă, și 

iacătă că pre noi ne a împăr ri “gi vitaţa 

no stră nime' Să lume: nu '6-avuş şi să ştii, Ro- 

Xanăo ; 63 mă duc “ia lume 46: vecie şi nesvirşi- 

  

„. RaDenguşi anu. Da “pyoiuția eştetică a.
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tă gi de acolo ru mă voiu mai întoarce; ce 

rămîni „„Roxanao, sănătoasă şi cu Dumnezău” e 

„es eSi iasă ziset"aducaţi pre Ducipal 

al meu”, lar ei scoaseră pre Ducipal aiîn 

grajâu şi-lă auseră la Alexanăru. Şi văzu pre 

Alexandru murinăă, şi necheză tare fără samă 

şi bătu cu picioarele în pămîntăicu nînie, St- 

1 1uo Alexanâru de coamă şi-l săzută pre'o- 

braz şi-i grăis!o dragul meu Ducivale,altul. . 

ca Alexandru nu te va încăleca". Iar Ducipal 

plecă capult şi vărsă lacrimi, îzvoru merge 

diîn ochii lui,şi-şi rădică capul şi căută 

prespe toţi împăraj 1, Și văzu pre Levcaduş, 
celace otrăvi pre Mexandrus şi să repezi la 

elu şi-l lovi cu cornul la inimă şi-l „Puse 
ÎV8 gi. - LE omorît, i 

Este o descrtere simplă, însă, simplitatea. 

ei nu este lipsită de oarecare duiogie, In ori . 

ce, cas,este un pasagiu care se menține cu o 

romînească,ntoi prea simplă nici prea chinui 
- 

s
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tă.Rîndul trecui am citit din Istoria Tărei- 

Romineşii „descrierea morţei lui Mihai-Vitea- 

zul., Descrierea morţei lui Alexanăru-ced-nare 

parcă se potriveşte cu a morţei lui Mihat-Vi- 

teazul.Se poate ca această potrivire să nu 

fie întîmplătoare,Acel care a scris cronica 

aminteste de Alexanâria. Prin urmare „dacă a 

citit Aezanâria ne putem închipui că î-au 

rămas reminiscenţe şi am putea şă credem că, 

atunci cînă s'a gîndit să vorbească despre 

moartea lui Mihai Viteazul şi-a amintit fe 

lu! în care era, descrisă moartea lui Alexan- 

dru-cel-mare în cartea populară. 

Ar fi interesant de urmărit întru cît 

stau transmis asemenea înrîuriri şi mai alee - 

să putem precisa prin comparajii duse mai de- 

parte,dacă putem găsi asemenea urme şi în 

special din Alexanăria la unul sau altul 

din scei care,poate,au âespreţuit această 

carte,
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Varlaam şi foasat a fost tradusă de Udriş- 

te NEsture! ps la 16480 carte foarte popula- 

ră în vremea aceea.E o carte de imaginaţie,a- 

propiată deci,de Alexandria,dar în primul rînă 

ze. presintă ca o _ scriere de nuanţă religioasă 

si plecînă de 1a buâism,ajunge treptat la '%o- 

rala creştină ai mult ori mei puţin, cunoaştem 

istoria aceaste! cărţi; în lumea de- ia not a a 

vut o îrirîurire,pe care. nu .0 bănuim-âe multe 

„ori mai ales pentru că budismul: de la care a 

plecat a fost abil deghisat pentru afli deri-



„292 

vat către credinţa creştină. Iată în cîteva cu- 

vinte subiectul: un împărat al Indiei e pre- 

vestit la naşterea fiului său că acesta se va 

îndepărta de la credinţa ţărei,va, fi geci, un 

eretic. Impăratul pentru a preîntîmpina reali- 

sarea prevestirei caută să-l crească departe 

de lume,să-i dea solide convingeri conform cu 

credinţa ţărei.Dar întrto bună zi sistemul a 

cesta de creştere nu mai poate fi. dus mai de- 

parte; fiul împăratului vine în atingere “cu 

lumea, vede lucruri pînă acum necunoscute luş, 

face reflecţiuni aswpra vieţei oameniior, se. 

hotărăşte să nu mai privească în jur decât ca 

la un pustiu.In acel timp vine un călugăa 

creştin,care află de la un credincios toate. a- 

ceste lucruri ,Fiul împăratului ajunge ucenicul 

amp aevotat al lui,şi călugărul îl converteşte la 
pe p - A . PA P3 

o Pemmptar : pac, nea ele em Eban fu “cp creştinism. SCRIE pen pre. tree et te e aa, 
Cojar 

f Pornind din orient,fiind o carte exotică, 

de un exotism mai puţin pronunţat decîi în A-
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lexandriasera totuşi un prilej de a aţiţa î- 
maginaţia spre aceste ţări atît de puţin cu- 

„noscute,Povestea ne aduce ami rite ae basm, în- 

cît nota aceasta putea contribui la desvolta- 
rea şi pearpetuarea interesului pentru es.Mai 

mult însă,ne găsim în lumea cregtină.0 notă 
care reiese cu deosebire în avantajul acestei 
cărţi e cea de lirism pe care în Alexandria 
n'o găsim aga de accentuatță, 

Varlaam şi Ioasaf aduce în foarte mul te 

e
 _Păzi 4 ceva ce atinge sufietui,ce imprestonea- 

în
c %& prin sentiment. Iată un pasagiu unde recâ- 

045 Ş tem această notă Jiricăi "De-acii, diminea- 
“va veni înpăratul cătră fiiul său şi, şezîndu, 

i za cai emă aproape de sine,şi agati cuprinse în 
| braţe de-l săruta, şi şutilinâu-l cu blîndeţe 

si cu zmerenie,?îiî zise: i -0,prea iubite şi dra- 
gul meu fliuoinateşte. cărunteţeze tătîne-tău 
şi &scultă rugăciunile mele ,de vino -să aduci 
jAztră dumezeilor,că aşa vei avea blagoalove- 
iia lor, 2 oa “
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E familiar; frasa are foarte puţin .carac- 
—— 

ter arhaic; afară de două,trei cuvinte se pre- 

  

sintă în aşa fel încît uşor poate fi citită 

şi înţeleasă. Sînt cu deosebire unele pasagii.. 
— 

care. au impresionat deosebit,acelea unde se 
— 

povesteşte cîte o parabolă,Parabola desigur, 
  
  

  

îşi are rostul ei şi aceasta,de fapt,ne .a- 

propie de sensul biblic,şi se vede cum sţili- 
O | 
sarea e influenţată de Noul Testament,afară 

de ceea ce de la origine a fost budist, Par- 
    

tea care_cu deosebire a atins sufletul celor 
  

din secolul al XVII-lea e cea finală. A LiElu> 
În NOII ai 

enţat,mai ales,pasagiul de la sfîrşit, unde 

  

Ioasaf renunţă 1a cele dumeşti şi pleacă în 

pustiu:"0 prea frumoasă pustie f Indrăgitu-te- 
  

am mai vîrtos decît cămările cele împărăteşti . 

şi decît palatele cele poleite.Nu opri pus=- . 

tieo;cu înfricoşările tale,ramurile. verzi ca- SI 

re se clătesc de suflârea a mici vînturi. Şi 

mă voi duce în codru prin viea ta cea frumoa-
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să şi voi fi ca o fiară sălbatecă;clătindu- 

mă, singur şi fugina îe „bameni -şi de această 

a 

vieaţă cu valuri mul ten 

Vedeţi, o traducere,dar făcută incontes_ 
tabi1 cu oazecare măeetrie,cu oarecare lirism, — 

—— Pe 1 îngă ceea, ce era fonăuT, se vede 'că şi Tra- 
_sa împletită cu înaemânare a > contribuit la 
răspîndi rea acestei cărţi, 

| Ict,colo,spicuim pasagit ce se presintă Ă bine reliefate care au: salvat ceva din: frumu-= seţea naturală, Pasagiul cu "prea "frumoasă pus. tie" a fost pus în versuri şi a afine foarte popular; a străbătut departe e; chiar S6Iin=:: dea spuse poate. şi astăzi, însă cite deosebire 
între e versificația de aici şi ceea ce am gă- sit în prosă, “Pasagtul în versuri foarte: slabsnu * e de loc o reali sare artistică 

  

Trece la altă Povestire care se vede că. :: a fosţ tarăşi foarte:  Sinoscută.e un exemplar -
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ozient,e anume, Istoria Prea înţe lenbului Az- 

ehiz_cu nepotul său Anadan- Povestea păstrea- 
ză în oarecare mă sură, pecetea caracteristică, 

  

Se spune cum. tot în Orient trăta un împărat 

care avea la curtea sa un 3fetnic foarte în- 

elept, Sfetnicul acesta, avea un nepot pe ca= 

re l-a înfiat, Intro zi Anadam porneşte pe 

căi greșite nerecunoscător Pentru iubirea bi- ! 

nefăcătorului său, Porneşte în 1ume şi ribe- 
= 

geşte Şi înteo bună zi unea teşte contra lut 

Arehirsvrînă să- a compr omi tă în faţa împăra- 

tului, Impăratul osîndeşte pe nedrept pe "Ar= 

ghir.Dar,cel ce trebuia să execute osînaa 
scapă, fiină pedepsit altul în locul lui. In 

trto bună 2i împăratul e s11it să recurgă la 

un sfătui tor; : află că Acehir « e nevinovat, îl 
recheamă la curte youcuria « e „mare. se deacope- 

re ce uneltise Mmadamacesta e „adus în faţa | 
4 fn 

lui Arghiz,care dă sfaturi. celui ce pornise 

pe căi gregite.
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% o carte oare, cu tot exotismul ei 

a avut se : vede darul, să fie cftită şi foar- 

ta bine primită, 

“In redacţiunila streine e mult mai 

întinsă ș la noi e cît se poate de coseentra» 

tă, au fost traduse numai cîteva Zoi,depar- 

te deci, de amploarea originatuluf, 0 poves- 

te care răspundea la necesitatea celor nai 

mult sau mai puţin cărturari pe vremea aceea; 

pentru că avea şi milte ghicitori apoi o sea= 
ro 

mă de sfaturi folositoare, lată cum, de exenm- 

plu,ohiar la început,Arghir dă sfaturi lui Aa 

nadan î | 

"Pătul -meu, 

ascultă de omul înţelept şi de băţeîn 

ce te învaţă, că cuvîntul fiiîndu-ţi de în. 

văţătura cea de trebuinţă e ca gi cînă ai bea 
i 

  

pă dintrt'o fîntînă rece," 
==  
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„ Aresdupă cum vedeţi „oarecare farmec. Ceea 

ce cuprinde sfatul din urmă se poate închipui 

că a avut oarecare înrîurire pentru că e an 

fel de elogiu al învăţăturei şi al înţelepeiu- 

nei.Să. nu ne representăm pe cei din secolul al 

XVII-lea tocmai refractari la anumite aspira- 

ţiuni de cultură, 

| „lată ce putem presupune că a făcut,să zi- 

cem, succesul acestei cărţi,Cîteva luezuri nu 

cine ştie ce abstracţiuni ei lucruri reale. 

sfaturi. folositoare şi spuse întzto 1 îmbă ca- 

re poate rămânea mult în urnă celei din Yar- 

aan. şi Ioasaf. | | | | 

Si ne întrebăm iarăşi: să fie oare Arehir 

şi Ansdamn streină de ceea ce am găsit în sti- 

lul sentenţios al scriitorilor noştri sin se- 

colul al XVII-lea ? . | 

| Nu se poate precisa cînd sta tradus Ax- 

ghir _şi_Anadam.Unii pretind că încă din. seco- 

lul al XVI-lea ar fi început traducerea eÎ.Wăr- |
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tur îsesc că am oarecare reserve în ce priveş- 

te traâucerea , ei chiar ragmentară, încă din 

secolul al xvr- lea.Dl Iozga e de părere că 
« 

povestea ia Ale xandru-cel-mare trebue să fi 

inprestorat pe ai nostri n mat; spiritul ca- 

valezeae de aici aa ar fi trecut d încă din seco- 

lui al XVI-lea prin sufletele a 107 noştri, 

şi că v vitejtile lui Wihai Viteazul Ie- -am pu- 
tea tribut tocmai inrluenţei avîntului răz- 

vointe din Mexanăria, o | 

„In.Ge.p privește pe axehir 31. Anadan, m 

stiu, dacă, chiar pe la jumătatea secolului al 
rm n 

XVII - lea ar fi existat o traducere, 

| „Ca. să înţelegem ce „aduce acest nou gen 

faţă ae. ceea ce aduses, e celelalte cărţise ne- 

voe 'să intrăm în câteva observaţiuni, Spunean 

că Varlaam şi Ioasaf presinta Eva liricztoc- 

mei ceea ce e rar în secol ul al XVII- lea. Lă- 

sina de o parte ce era zetiete,şi oprinâu- -ne 
j 

12 zenul istoric, găsim atei naraţiuni, desori-
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eri şi stil sentenţios,Li.ric e doar.MNeculce, 

însă altceeva.-e Li pi smul. lui Neculce. şi alt 

ceva e lirismul :din Varlaam şi. loasaf.Tinând 

seamă :de.ceea.ce.am spusscronicele ntau avut 

“răsunetul pe. care l-au. avut Yariaam şi loasaf 

:..Si Alexandria. Li ri smul din Naziaam şi, Ioasaf 

a impus mai mult decât ce aduce Neculce, Deci 

este un plus pe care îl constatăm faţă de ce- 

i ea;ce adusese literatura istorică narativă. 

-*-Un plus care contează dacă ţinem seamă, de re- 

„i 'percursiunile ipe care le-au avut în suflete ; 

diferitele genuri originaleyori traduse,din 

„ Xiteratura din secolul al.XVII-lea, 

isi „Dacă trecem-de aceste:manifestaţiuni ce- 

--ea'ce -e'de luat în- seamă. spre sfîrşitul seco- 

- Iului”'al XVII-lease genul oaratoric în depen- 

denţă însă,âe biserică,A existat o literatu- 

să cae putea să aibă. mat mit esect asupra 

stărilor de.1a:noi;literatura, cazentitor» Să. 
—————— 

"mu uitaţi -că veste; cazanii.: erau citite. şi
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ori că ne referim la Cazania lui „Coresi, ori 

la aceea a lui Varlam, în orice cas vedem că 

era ceva în ele care să poată cuceri sufle- 

teie.Cu vremea însă, chiar cea mai pregătiţă 
predică citită în biserică nu putea să mai 
aibă acelaşi răsunet. Alături de ceea ce apar= 
ţinea genului predicator al cazaniilor vine 
să se alăture oratoria creştină, care se afir- 
mă prin Antim Ivireanu. Venit ae departe, ain 
GeorgiasAntin Ivireanu avea o deosebită cul- 
tură şi mai ales însuşiri însemnate de adîn- 
cime sufletească, 

Eloovenţa dacă apare în această epocă în- 
seamnă mul t pentru că elocvenţa presupune în- ———_— 
contestabil o cul tură; Hu poate oricine;chiar 

pavîna carul exprinărei,să fie bun vorbitor fă- 
ră cultură, | 

| 
Cuvîntul spus, ca să impresioneze „Hu se: 

poate să fie prea famil tarş fără să fie to= 
uşi, pedant, trSbus să aibă o notă de solemni-
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tate care să ajute expresivitatea,să "dea nU= 

anţa de ceva săprbătoresc, ceva care se înâe- 

părtează de ceea ce este al fiecărei zile, 

Ne pu tem da,prin urmare,seama 
ce a putut 

să aducă Ant im Ivireanu, cînd în biserica de: 

la noi a venit să vor rbească frumos şi proba- 

vii că a trebuit să muncească mult pînă să a- 

jungă să se exprime într to xomânească s cuges- 

te aceea care s'a păstrat în cuvîntările lui. 

Prin Antim Ivireanu limba a căpătat _îngi- 

rect,unele adausuri unele îmbogăţiriscare ne- 

    

au fost folositoare;mai ales în ceea ce xi 

  

veşte arta oratorică. „Deal tminteri 
după cum 

ştiţi această artă oratorică este fixată ge- 

ograficeşte.In vechime aparţinea latinilor 

şi Grecilore. E | 

Oratoria a venit la noi însă,din nenoro- 

cire gără continuitatea pe care ar fi trebuit 

sto aibă.A apărut prima | oară în biserica noas- 

tră în stil mai mare în secolul al XVII--ea 
7
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Şi al XVIII-icasCa înrîurire desigur că poa- 
te « să fie pusă alături de înrîuri rea pe ca- 
re au avut-o cărţile: de istorie de care. ne- | i 
am ocupat mai înainte. Cu: aţât mai. mult putea 
să aibă această înrîurtre, cu cît predicele 

lui Antim ivireanu se adresau tuturor, nu nu- 
mai cărt turarilorsci şi necărturarilor, î 

Cuvintele auzite la biserică au putut să 
aibă influenţă asupra sufletelor acelor care 
nu puteau citi Şi caze nu se: pricepeau prea 
mult; ca să nu spun: de loc, în. cele ale cărtu- 

Estesdeoi,şi acest moment. de luaţ în sea- 
„măsdacă e Vorba să înţelegem cele ce se rea- 
 lisează 1a:'204 în. această direcţie la sfârgi- 
tul secolului al XVII- lea ini la începutul se- 

„coduzui a1 XVIII. lea, î.-
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“Opera oratorică a lui Antim Ivireanu aru- 

  

tă o anumită stăruinţă de a obţine o stilisa- 
  — 

re deosebită şi întrebuinţarea de forme - cît 
ee —— 

mai. frumoase în' limba romînă, Aceasta era na 
a 

tuzal la uri omscare avea să vottească crediîn- 

cioşilor de la noi şi trebue să ne închipuim 

că, pe iîngă graiul. viu,6l trebuia să-şi dea 

silinţs să ounoască şi limba cărţilor pi seri- 

cegti,Stiți,ce A1fioultăţi chiar pentru 'Ro- 

nîni,presintă de multe ori felul în care sînt 

scrise aceste cărţi, Antim Ivireanu se vedecă 

Oa Densusianu e 
iieluţ a ja estetică a limbei romine. Fasc. 20
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sta îndreptat chiar spre texte din secolul 

al XVI-lea; dealtminteri el trebuia să folo- 

sească unele versiuni ale Bibliei şi nici nu 

putea, să aibă în acea vreme la îndemînă a1- 

te texte romîneşti,decît acele care circu- 

lau în secolul al XVI-lea.Desigur,că nu-i e» 

ra aşa de uşor să înţeleagă ce cuprinde cu- 

tare sau cutare frasă din traducerile âin a- 

ceastă epocă. Deal tminteri caracterul arhaic 

“şi cam împestriţat al limbei lui Antim îvi- 
reanu ne cuc spre limba mai veche de la mţ- 

jlocul secolului al XVII-lea sau chiar de la 

sfîrşitul secolului a1 XVI-lea. Aspectul de 

mosaic al expresiunilor lui crea că poate = 

şor să fie recunoscut, aşa încît propriu-zis, 

nu pu ten lua felul în care se exprimă Antim 

Ivireanu,ca expresiune curentă şi 'corectă a 

graiului din secolul al XVIILI- lea.şi ne  în- 

irebăm atunci: cum a putut dînsul să fie în- 

țeles totâeauna ? Intrebarea aceasta revine 
po.
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şi când.ne raportăm la unele cuvinte cate ,pu- 

ver spune cu siguranţă, că de mulţi nu puteau 

să fie înțelese în vremea aceea, Trebue să ți- 

neon, îi:ză seamă că predicile lui s'au adresat 

păturei mai culte şi foarte rar păturzi mai 
—— 

de jos,Intr'adevăr,lirmba lor ne duce la con 

cluzia că se adresau unei pături superioare 
, 

Dana ate $ 

“i aceasta este o dovadă că lumea mai cultă 

in Bucureşti asista la predicele pe care le 

virea dînsul, Aceasta reiese din prima parte 

ph
 a predicelor lui; din partea doua se vede că 

e 1 se îndrepta şi spre publicul mai de rînd, 

Sînt predici ţinute la ocasiuni mai modeste, 

iu numai dacât îa sărbători mari cum erau ţi- 

pute bredinele adrezate păturei cuite, Chiar 

e x 
in urcă “edem pe Antim Ivirea- n

 j 

19
 
=
 radice a
 N j e K, + 

nt 
u buni înd exprestuni care erau 0 revo- >

 

> im
g 8 nu 

luiie pe atunci. Intîinim în aceste predici cu- 

vinţe sireine care erau cu totul nouă pînă la 

dînsul „Astfel găsim la începutul unei predici
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cuvîntul chirurg şi aceasta tocmai într?'o pre- 

dică de categoria a doua. Dezigur,că un aseme- 

nea cuvînt nu a putut fi înţeles de toţi. | 

“Antim Ivi reanu a căutat să îmbogăţească, ' 

limba nostră şi pentru aceastaschiar cu ris- 

cul de a nu fi înţeles de toți,a căutat -să 
introducă în limba n noastr: forme. streine, re- 
curgând la neozogismeaAceasta. ne lasă să pre- 
supunem, pe bună areptate,că nu întotdeauna pu- 
tea să fie „înţeles, 

| 
„Putem să. presupunem că toate predicele pe 

care le-a ţinut aînsul au. avut urme adînci în 
sufletele celor care l-au ascultat. şi. aînsul, 
ca toţi oamenii Ge. biserică,ţinea să arate că 
nu este înzestrat,că nu este talentat. si spu- 
nea aceasta la începutul uneia âin predicele 
sale,anume aceea pe care a ţinut-o la Strete- 
Lit; felul în care dînsul tinea să-şi manifes- 
te modestia ne arată abili tatea pe care o avea 
în ceea ce povestea, Iată Cum se exprima e] în



păc
i 

GC
 

& 

pasagiul la care făceayalusie şi din care; se 

vede modestia lui:"A povesti lucruri minuna- 

te iaste dat vamenilor celor învățati,a în- 

dulci cu vorba auzurile: ascultătorilor i aste 

dat ritorilor,a descoperi taine mari şi pres- 

te fire iaste dat celor desăvirşit întru bu-: 

Sc
 

t fi e
 +î; iar în mine neaflîndu-se nici- unele 

de acestea,nu va putea nimeni să auză nimic 

ae folos" Didahii pag, 28. Vedeţi cusi vorbeşte 
cauti 

de retori.Antim Ivireanu spunea într!adevăr; 

că este de vrednicia retorilor să. îndulceaş» 

că cu vorba auzul ascultătorilor, Indirect,v6- 

în a să spună. că Gînsul nu are asemenea preocu- 

pări,că îi lipsesc însugirile.de-a se expri- 

ma alesşşi. că toată intenţia lui ar fi fost 

numai să înţărească credinţa printre creâin- 

“ioşi,Este exagerată modestia aceasta şi as- 

-cundea încontestabil,o- înternţție pe care nu 

se poate-să nu o fi-avut intim. Ivireanu, “Nu 

se poate 'să nu fi fost conştient -că cele nai
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impresionante adevâruri,cea mai puternică şi 

mai categorică intenţie de a cuceri suflete- 

le câştigă dacă sînt presentate cu forma âs- 

osebită,în felul cun înţeleg, cura spunea âîn- 

sul ,retorii,Deci,să nu luăm ad litteram ce- 

ea ce spune Antim Ivireanu.El trebue să fi 

fost conştient că avea într 'adevăr,darul ro s- 

tirei alese;că era într'adevăr un retor al 

bisericei,deşi strein—şi nu trebue să pier- 
dem din vedere nici-un moment originea lui 

şi efortul pe. care l-a făcut ca să înveţe dim- 
ba noastră, Dînsul venie dintr'un mediu todr- 

te oredinciossbigot chiar, şi cînd a ajuns la 

noi a rămas cam amărît de unele constatări 

pe care le-a făcut şi în mai multe rînauri 

insistă asupra încult turei şi inconştienţei 

fraţilor de la noi, Antim. se exprima chiar de 

la început,arătînâ- ceea ce: ar trebui îndrep- 

tat, se exprima ca şi cînd ar fi fos Romîn, 
Ei nu se mai considera 'streinul căruia îi e-



ll 

ra interzis să spună adevărul aşa cum îl sim- 

ţea.Dânsul s'a identificat în toate _cu_ai 

noştri,şi de aceea îl vedem spunînd adevărul 

toarte crud „Despre preoţi, dacă îl judecă rău; 

câută totuşi să le găsească o scuză, în sensul 

că nu numai dînşii, dar şi alţii * din alte 

părţi presintă asemenea scăderi. Vedem ; pr 

urmare 9 trecere în revistă : a. impresiunilor 

pe caze le-a avut 1a fiecare pas. fatăsde pil- 

dă ce spune într!'o predică: "Bisericele le ţi- 

nen ca nişte grajduri şi "când mergen la dîn- 

sele în loc de a ascui ta slujbele şi a ne ru= 

ea lui Dumnezeu să ne ierte păcatele,iar noi 

vorbim şi riden şi facem cu ochiul unui altu: 

“1a,mai rău decît pe la cîrciume".0pe 1. pag. 

25. a | | 

antim a fost un aspru judecător al. unor 

moravuri de a noi, Cîna se exprimă întrebuini- 

_jează cuvinte tari,atinge adevăruri destul de 

| Se | , i 

omude„ în acelaşi pasagiu spune ca prin aceste
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moravuri noi “bucurăm pe dracul" şi ne "tăvă- 
"îm în răsfăciunile cele spurcate şi de nîmi- 

Din citate ce felui acesta se vede ce pr 
oeupară avea Antim Ivireanu gi care era tempe- 
“ramentul 1ui „Pentru a-i inveâera mai bine şi 
calităţile de stiliat şi: îndeminatic mînui tor 
3] fraselor,va trebui să ne îndreptăm spre al- 
te locuri din Didahiiie lui şi mai ales la a- 
celea - care se adresau publicului măi de sus, 
Iată cum se exprimă într'un loct"Cine au vă- 
zut Vpe-odinioară între zidţri sita dragoste 

te: Btihii, înărăgeşte “ e mai mulţ pre, 

închinată toată pohta lui „pre dînsul 1uini nea- 28 cu razele săle,pre dînaul Împodobeşte. cu 

S i 

voate feliuriile de Copaci „nzs Ginsol încunutea
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ză cu florileypre dânsul îmbogăţeşte cu rodu- 

rile,pre dânsul hrăneşte cu lucrurile saie", 

|  Opectt„pag+223. 

piei recurge la « o , comparaţie între soare 

şi Dumnezeuș după cum “soarele îşi trimite bi- 

ne- facerile asupra pămîntului tot aşa Dumne= 

zeu are arije de noi. se recunoaşte forma aim- 

bei din altă: vreme şi o “mânuire a cuvintelor | 

pe care am găsit-o şi la Cantenir. a 
insă 

Dincolo de ceea ce este bisericesc se în 

  

trevede bine cultura pe .care o avea Antim 1 
7 

vireanu. Intrt adevăr, toate cuvântările ne! a- 

duc dovezi. de culțţură. foarte întinsă, Astfel 
  

vorbeşte despre Troadaăespre Mexanarn Wa-” 

cedonsînisă nu din Aexenărtazei ain cunoştin. 
e 

ţe de istozie, Nu trebue să uităm că, dânsul a 

fost un artigş 1 nu numai a1 cuvîntului săaz dh 

artist care şi-a manifestat o bogată. tasuşi; 

  

pi 

da câr     re şi în tipăz ilor. Craţie iu st a 

e
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jită a cărţilor,El venia din Georgia şi regi- 

unea aceasta a Caucasului să nu ne închipuim 

că era sălbatecă, Aducea,prin urmare, Antir I- 

vixreanu şi ceva, din acest mediu, Intr'adevăr, 

din. trasa, lui se vede că avea simţul musical 
81. exprimărei Vorbeşte, în pasaglul pe care 

vi 1-am citat, de soare „dar în ai tă parte vor- 

begie Şi de lună, în „două, trei rânauri care 

totuşi ,meriţă să Tie relevate, pentru că, Ja 
sfîrşit e 0. comparaţie ce nu poate, să „ne fie 
indiferentă 2"să trecem acun ge la „hinină to- 
riul cel mare la ce] mal mic; de: a soare la 
lună, de la vasul: cel luminat la vasul cel a= 
1es,de la Petru la Pavel1.0p. cit. pag. 59. 

Intra tă parte se apropie de Ei nescu: 
Me... .luna iaste. podoaba nopţei„asemănă toare 
soarelui şi SBtăpîna mărei", Pag. 59. 

: Se vede că era continuu preocupat de ge 

IE 

redare cît mai pe sti că mai „Atmon io aa 3ă 8, frao 
selor lui, |
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Să vă mai dau încă un citaispoate e can 

lung;dar,crea că merită să fie citit în în- 

tzegime,pentru că ne arată şi mai bine felul 

în care Antim Ivireanu ştia să lege frasele; 

altminteri este un pasagiu banal în: felul 

lui; se vorbeşte despre Sfînta Fecioară: "Iar 

o zidire care să covîrşească în vreânicie pre 

uaica lui Dumnezeu nu va:-putea să facă nici 

odatăsmăcar că iaste prea puternic,pentru că, 

precum nu taste cu putinţă,nu zic să socotias- 

căyci nici cu mintea.să gîndiască .neştine o 

fiinţă mai cuvioasă şi mai nal tă decît -Dumne- 

zeirea; Aga nici o zidire mai covîrşitoare. . 

decît aceia: ce au născut pre.un Dumnezeu ca- 

rele s'au făcut om; că pre dînsa, o au ales 

bumnezeu mai înaltă decît; toată zidirea,pen- 

tru ca să fie lăcaş veoinic,după cum grăeşte 

Dactă: "Aceasta aste odihna mea în veacii „vea- 

pidor şi într'înea voin.docui pentru că o am 

alsa" Alrasă. taste nn. adevărat ca Soarele șpen-
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tru că iaste încununată cu toate razele da.ru- 

rilor Dumnezeeşti şi. străluceaşte mai. vîrto&, 

întru celea-l-alte lumini ale ceriului; alea- 

să iaşte Şi. Frumoasă ca luna,pentru că cu lu- 

mina, sfinţeniei. „stinge. celea-l-alte steale,; 

„şi pentru marea şi minunata strălucire de toa- 

„te şireagurile stealelor celor âe taină se 

cînsteşte ca o împărăteasă; aleasă iaste ca 
revărsatul zorilorapentru că €& aa gonit 

noaptea şi toată întuneri cimea păcatului şi 
au adus în lume ziua, cea, purtătoare de vieaţă; 
aleasă laste,!că,, iaste. „izvor, carele Cu curge- 
rile cereştilor bunătăţi „adapă sfînta bisea- 
rică şi tot sufletul creştinesc; aleasă, i2ste 
că iaşte chiparos, carele cu nălţimea,, covâz= 
şa aşte „ceriurile,şi pentru mirosul Bel din fi- 
re s'au azătat depazte ae toată ntei căotuneaş 
aleaşă iaste că iaste Crin,că măcar, de.au şi 

Pi scut între nărăetaii nenorani mii se de 0b- 
eslar TU Ş-au. perdut nipi odaiă podoaba al =
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biciunei ; aleasă iaste,că iaste nor,carele 

n'au ispitit nici o greime a păcatului; 'mai 

aleasă iaste,pentru că iaste fecioară mai nă- 

inte de naştere , fecioară în naştere,fecioară 

şi după naştere; -şi aste o adîncime neprice- 

pută a bunătăţilor şi o icoană însufleţită a 

frumaseilor celor cereştinsop.citepăg.18, 

O 'perioadă întreagă cu dceeaşi arhitectu- 

ră „dealtminteri impresionantă. Vedeţi cui Se 

repetă către' sfîrşit forma aleasă ca un fel 

de refren şi pasagiul este vipiceste, felul 

în care sta exprimat “Antim Ivireanu ca apator 

isercesc.După 'ce caută să impresioneze în 'sen- 

sul creştin, recurge apoi la unele comparații 

de o frumuseţe rară pânttu “vremea aceea,Moti- 

vele de care nu se poate dispensă chiar acela 

care spunea că'iot ce este peiitru suflet să Pi” 

e înâreptat spre abstracţiune,spre ceeă ce es- 

te - visiune supremă creştină.El prin aceasta u= 

neşte. reflexiunea. abstractă cu 0 concreti sare
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a frumosului crestin, Aceasta,cun vtam spus-o 
contribue să impresioneze mai mu!4 pe ascu]- 
tători sau pe6- cei care citesc asemenea iu- 

ceruri; 

"Putem presupune ce ecou au avut predicele 
1ui Antim Ivireanu la noi pe vremea acesa.0îţ 
de: mu2 ţ a trebuit să. impresioneze limba acea 
frumoasă a' lui. „frasele de retor „Vieaţa lui ae 
înaltă! moralitate Şi extraordinar ce „mul tă 
muncă, plină de cele mai frumoase intenţii şi 
care totuşi: a avut un sfîrşit sălvatec în în 

“prejurări! care ârătău'-ce: lucruri uri ie se 
“treceau la! noii] a fost victima 1us Si nula 
Mavrocqordp:, care prinsese ură pe el,vauizu 
că" Anti arăta pornire. împotriva Greciler Şi 
streinilor, «Antim Ivireanu a fost cemia âîn. 
ÎN mem m sn. ine 

rangul! de mi tzopoli4 gt Burghiuni ș. Înspre: a 
“stă Şi cînd era' în drum l-au înecat în "a 

Ea te 

“Efectul pe care-1 aveau Didaniiie lui. nu 

Vor
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putea să însemne însă „prea mult; când ne-am 

ocupat de cronicari, am spus că âe mu t6 ori 

lucrurile cele mai bune ale lor nu puteau să 

aibă răsunetul dori tppentru că opera lot a 

circulat în manuscris. Antim Ivireanu predi- 

cînd la Bucureşti s'a putut ca influenţa pre- . 

dicelor lui să fie mai mare şi. ca ecoul  16r 

să dureze mai mul t,decît poate star fi întîm- 

plat dacă ar fi preaicat în altă parte.Tot a- 

ceasta a contribuit să-l fâcă să se gîndească. 

la o exprimare mai aleasă,lucru câre l-a dus 

la aprecierea de care sta bucurat în acea vre- 

me 91 la viiva pe care a Tăcut-o în Bucureşti 

cînd a pledat cu minunatul său dar 'de cuceri=- 

re a sufletelor, Insă mai departe nu Dutem pre- 

supune că a avut înrîurire,Didahiile lui stau 

păstrat În manuseris,prin urmare,nu au circu- 

lat atît.Ori cât de mult suflet ar fi pus An- 

ţin Ivireanu în predicele Iuirăsuretul lui, 

ae faâptyaâr fi fost mărginit.Altceva ar fi fost



dacă dînsul star fi putut bucura, agniloace 

de răspînâire a opebăi sale, daci. ar fi avut 

avantagii1e.pe care le au predicator ii cato- 

Aa lici; care trec numai ca misionari ca să cîş- 

tige sufletele celorlalţi şi care au mat 

| mai mul te mi jloace de a răspândi predica 10% 

dintr: (e) varte în alta, 

Totuş şi în ceea. ce priveşte oratoria reii- 

gioasă să nu pierdem din vedere că la, 1742 

sta tipărit, o traducere a cazaniilor lui Ţli- 

e Miniatu „Antim Ivireanu l- -a cunoscut şi a 

fost influenţat, Cazanta acohtai, predicatar 

grec a putut să fie un fe1 de Înăreptar: une- 

ori pentru arta oratorică a lui Antim Ivirea- 

nu. Prefaţa ei este foarte interesantă. In pre- 

faţa traducerei din grecește a acestor caza 

mii se spune că traducerea nu este împodobi- 

tă cu meşteşugul retozicesc, „Prin urmare șace- 

caşi mărturisire de despre faţă de tot ceea 

ce este retoricesc, Nu putem să ne 3 nchipuim
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L) 

că. aceste cazanii traduse au putut să înrîu- 

rească mai departe. Imi închipui că acele ca- 

zanii ale lui Ilie Miniatu au fost mai mu] t 

citite de cutpre: sau. cutare preot,sau să zi- 

cem, învăţate de de-rost,în orice cas însă, nu 

le putem atribui o repercursiune deosebită a- 

lături de opera lui Antim Ivireanu da care ră- 

mâneau mulţ mai departe. 

  
Zvoluţia estetică a limbei române. Fasc.21



E 31 111 1930. 

După Antim Ivireanu şi Dimitrie Cantemir 

puter. spune că mai bine de cîncizeci de ani 

nu mai întîlnim urme de înălţare a cuvîntului 

romînesc,atît în ceea ce priveşte genurile li- 

4erare cît şi în ceea ce priveşte exprimarea. 

Ne preocupă amândouă,pentru că ceea ce este ai 

istoriei literarc se întîlnegşte cu ceea ce în- 

teresează aesvoltarea limbei. 

3e scrie urmând;mai ales;ymodele cars vea 

neau dinurie Bizanţ şi pe care le vedem în ge- 

nul istoriceGăsim cronici versificate care nu
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ne mai atrag atenţia şi care nu ne mai amin- 

tesc de loc de ceea ce fusese acel gen în pe- 

rioada de înflorire.Cu toate că ne găsim în 

faţa unor alcătuiri în versuri,totugisaces- 

ta nu este un progres faţă âe 1 iteratura Cro- 

nicărească. Versurile,aşa cum ni le-au dat cro- 

nicarii din secolul al XVIII-lea şi începutul 

secolului al XIX-lea, sînt tot ce poate fi mai 

elementar şi mai putin literar,Cronica ar fi 
iii 

fost în măsură să continue bune tradiţie, să 

regăsim ceea ce ne-s dat secolul al XVII-lea 

gi începutul secolului al XVIII- lea.Dar genul 

decade prin el însuşi şi mai) ales prin predi- 

  

lecţia care se arată atunci pentru ceea ce e- 
aie 

  

ra relativ la modă în. 14 teratura nouă greacă, 
5 

a ii 

Si în coastă. perioadă ame dl avea ceva ca- 

  

re să poată sta alături de preocupările orato- 

riceştianuns acel panegiri e al lui Ştefan 

cel ar e pe care unii îl socoteau ca apărînă 

mai ttrziujîn secolul ai XIX-leasalţii însă,
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şi “în special DI Iorga îl socoteşte ca apar- 

ţinând jumătăţei:a doua a secolului al XVIII- 

lea. Acest -panegiric nu putea să fie conside- 

rat ca o'alcătuire originală cum o fosti soco- 

tit,Ar fi trebuit să fi fost compus de cine- 

va care. ar fi cunoscut bine împrejurările din 

"tiimpul lui Ştefan-cel-mare şi trebuia ca. cel 

-- care vorbeşte să fi asistat la înmormîntarea 

“lui. Dar ce a impresionat la acest panegiric 

a fost într'adevăr,forma dui.Cînd a fost pu- 

blicat de: Cogălniceanu în Arhiva _românească 

  

'"sta crezut că ne găsim în faţa unei opere re- 

marcabile de oratorie românească. Dl Iorga, 

" însă,pune alături panegiricul lui Ştefan-cez- 

mare;cu un discurs frances de pe la 1850; a- 

cest discurs a “ost adaptat la noiscînă de 

faptsel se referea la împrejurările din Fran- 
| a 

ţa, 

In orice cas, frasa,pasagii întregi sînt 

de aşa natură, încît nu ne putem închipui că



7 si 
22 A 

, 

cineva chiar la sfîrşitul secolului al XVIII» 

[e
 

îp
 , lea ar fi putut să scrie astfel; felul în 

  

re se presintă frasa ne face să ne gînâim la, 

prima jumătate a secolului ai xiX-lea sau la. 

mijlocul acestui secol, 

- Prin 'urmareșîncă o constatare negativă cu 

privire la ceea ce ne 0ă epoca de pe ta...1720 

A 
e 

pina pe la 17701780... 

" După acest pustiu. însă,vine o mişcare „ce: 

interesează nu atît prin ceea ce a dat easci.. 

mat'mult- prin: ceva excepţional „personal gi veţi 

  

vedea,anune în ce sens„Mişcarea pornită - din + 

Scoala latinistă,incontestabil că a adus: nous 

tăţi pe care le aşteptam,a adus un spirit.:ae- 

2 care.ne înstreinasen,luată însă, în întregire -- 

această “mişcare era prea unilaterală gi.fără 

repercursiune în genurile 1iterare,nu a avut: - 

o influenţă mai directă: care ar £1 trebuit. să: 

afirme o evoluţie mai departe a. limbei, noastre, 

Seoala latinistă a foat înaufleţită. de. spi+
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ritul eruâit el 4ocumentărei,Din eazau făcut 
— 
  

parte istorici şi filologi ,fiecare sta mulţu- 

mit cu ceea ce i se părea că poate să fie în- 

structiv în acest gen, fără să meargă mai ae- 

parte la aițe preocupări literare. 

“Aduc ceva nou în literatură anume, eruăi- 

via gramaticală, Și aceasta este ceva înseamnă 

o reformă a limbei însă, nu o reformă din punct 

de vedere estetic şi aceasta diminuează desi- 

gur, întrucâtva, ceea -ce ne-a dat: Scoala latinis- 

tă. Ar fi putut să aducă din latinitate nu nu- 

mai influenţa gramaticală, ci şi spiritul cla- 

sic.Că s'au tradus în această epocă din poeţii 

latini „aceasta nu înseamnă mult, pentru că sînt 

traduceri foarte stângace, | | 

0. excepţie face Budai. Deleanu, Apart însă 

isolat faţă de ceea ce este Școala latinistă 

în toată activitatea ei istorică şi filologi- 

că.A fost şi dînsul preocupat âe „probleme fi- 

1010gice, însă,a simţit ievoea une! realizări
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literare fără să intre. în preocupările Jati- 

niştilor şi s'a noţărît să ne âsa poemul pr 0 

ganiada” | | | . a 

poosia atintată nici în genul, religioa 

nu ne-a lăsat ceva care să însemne un progres. 

  

Avem predici de ale dlui Same Micu, de a 
ii 

le aul Petru Maior însă; rămîn în urmă faţăce 

ceea ce. ne-a dat „Antim Ivireanuspentru că şi 
3 

unul şi altul stau mal tpumi î i ou ceea ce exa 
E. 

factură veche a oratoriei religioase, fără ca 

să se ginseaacă la exprimări nai alese 
    

Decissub toate raport tuzile gcoa a latinis 

tă se presintă cu o untăateral tate, care re- 
——_ Pt 

presintă o vădită acădere zaţă de ceea ce ar 
  7 

1 

zi putut aa.Nunai alături de ea vom găsi un 

spirit care. anunţă, ceva DOUe | . . 

Totuşi,în această epocă e de remarcat ce- 

va semnificativ, Apare o preocupare de a „da 

îndrumări acelora care votau să, bească mai 

deosebit de ceea ce este limba ae fiecare. zi, 
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La 1798 apare întradevăr Retorica “1ai 

Molnar un doctor oculist român al cărui nume 

era în realitate Mozariu,Ei a publicat în a- 

celaşi timp şi o gramatică; pe vremea aceea. 

ai rturari care treceau de la un gen la altul, 

diferite mult între dînsele.Molnar sta gîndit 

"- să dea o carte de înârumare pentzu acei care 

voiau să ştie ce însemnează grija exprimăret,; 

deosebite,Titlul ei este mer Retorică 
lică învăţăi 34_îni e E 

vintăzei. Cuprinde de fapt, deuă pereţeseștera 

cuvinte ia început, şi pe ură o prefaţă nai 

desvoltată care cu deosebire arată bine înten 

ţia de la care pleacă bl nar, Cartea + o presen- 

ta Molnar în felul următor: "Iată tubiţilozecă . 

pun înaintea voastră învăţătura graiului fru- 
mos şi a vorbei împodobite,ce să ivegte. acum - 

întîta dată în limba romînească, ca un odor 

purtătoriu ae folos părţii. politiceşti şi pro- 

povediutor cuvîntului lui Dumnezeu,ca să fie |
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puternici în'cuvîntare“, Aceasta arată inten- 

ţia lui Moinar;s'a gînâit,cu alte cuvinte,maji 

mult ia darul vorbirei pentru convingere,pen- 
m 
    

tru a da învățături şi sfaturi Şi nu atît la 

partea estetică,motuşi veţi vedeai că nu pier-. 

de din vedere nici latura aceasta,Pe de altă 

parte dînsul spune. că o asemenea. carte va fi 

cu deosebire folositoare acelora care. au i gri 

ja lucrurilor politicegti,şi să propăvăduias- 
Cui ! oii 

că cuvîntul lui Dumnezeu,Decişintenţia lui e-. 

ra să se adreseze mai curînd preoților care a- 

  

veau să ţină predici şi oamenilor care aveau 

"să vorbească înaintea norodului. Este deci,oe- 

va redus în ceea ce priveşte preocupările es-. 

tetice,după explicarea pe care ne-o dă Holnar, 

cînă vrea să arate scopul pe care l-a urmărit 

cu această carte, | 

Intrebarea ar fi: de unâe a trâdus Molnar . 

această retorică,pentru că nu este desigurso 

carte originală ? _ se
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Hai interesantă este prefața a doua, Pu- 
tem presupune că aici a avut o notă origina- 

1ă. Star putea totuşi, ca şi această prefaţă 
să fie în parte tradusă sau adaptată la 1im- 
ba: noastră. In! orice casstotul ne face să pre- 
supunem că a avut la îddemînă o altă carte 
pe care-a folosit-o şi intenţiile care 1-au 
hotărît să publice retorica reiese mai bine 
din ceea ce adaugă după; primele cuvinte că 
trebue să se înveţe retorica ca oxice ait 
meştagug. audă , însă ,meş gteguguie retoricece ca 
fiina superior altora: ......Să aa dea în lă- 
turi sorti ce'a1ţ negteşugpentru | că ritorica 
ca: o: împărăteasă aă arătat, todeauna mai mu 
tă putere în toată zidirea Şi au făcut în 
tiegte nare vreme atitea prea 1uninate au. 
eruri înczt nu poaţe” 1 sbă de om să le e pe- 
vesteaacă fără a1ță mare mizarer, a 

Ca să impresioneze ma.$ mul îşi aceasta. 
mă face să cred că a Tecura tot la un izvor
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strein, aminteşte cîteva nume din antichitate, 

Astfel găsim întrtun pasagiu: "Vorbeşte înţe- 

leptul Nestor ca. să împăciuească pe Agamen- 

non şi pre Ahiles,pre acei bărbaţi turburaţi, 

şi îndată le pune în buze tot fagurul şi îi 

face nu zic să-i pice,ci să-i curgă dîn 1 imbă 

miare după cum zice Poeticul”,.: | 

„Pe de altă parte amintegte de Socrate pe 

care citindu-l "simţi âulciaţa şi -nectariul, 

de la Athina“.Pe urmă nu uită pe Demostene 

despre care spune că retorica "cu: bogăţiile 

Dunei vorbiți îi dase schiptrul că prin ur- 

mare „graţie-darului său de orator Demostene 

era un fel de împărat al elocvenţei. 

Tot aici e amintit şi Ioan Gură-de-aur 

printre. predicatorii creştini biericegti,pen- 

tru ca în felul acesta să reiasă valoarea o- 

ratoriei. 

Mai precis însă,arată Molnar care este sco- 

pul -xetoricei cînd la pagira-13 se exprimă ast-
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fel; "cum poate limba ca să verse din rost cu- 

vânte;nu cuvintesci mărgăritare ,nu glasuri ci 

trandafiri şi cu tirănie „prea dulce să învin- 

gă şi să pătrunză suflete şi înini omeneşti", 

Aici prin urmare arată care este scopul reto-. 

“picei, în legătură cu. estetica, vorbirei frumoa- 

see 

Aţi văzut că în prefața întîta era preo- 

cupat mai mult „de ceea ce era creştin sau po-. 

1itic,pe. sână atei cuprinde mai. muiţ din cel 
ea ce este al genului oratoricyîndiferent dar. 

că eate piserioescspolitio sau de altă natu-. 

ră şi aratăpăine învaţă retorica ajunge să în- 

jeleagă farmecul pe. care-l âă o cuvântare a-, 
leasă,. | | 

Ar fi inut | să, urmărim pe Molnar „În tot 
ce ne dă în cele vre!o „200. pagini ale cărei 
lui .Eate un tratat de rețorică ceva mai des- . 
voltat deeît acelea. are circulă în goolile 
noastre,
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Din această retorică :se vede. cu cîte gre- 

utăţi de limbă a avut de luptat Molnar pen- 

"4+ru ca să “redea numele greceşti în limba ro- 

mînească, Câteoâată le-a păstrat cu: forma lor 

“-originală,alte ori însă,le-a modificat în a- 

"sa fel, încît. le-a barbarisat, 

"Mom releva ceea ce este cu caracter ge- 

- neral,o preocupare mai înaltă de exprimare 

“mai 'paţin gcolărească. 

După ce a arătat folosul retoricei,ajun- 

gând mai. aeparte,el ţine să deosebească Yor= 

birea necducată şi aceea care a fost modela- 

tă 'după procedsele de retorică, Retorica  fi- 

rească spune că este "puterea'aceia pre câre 

“la îneeputul vieţei o au făcut firea 1ă- toţi 

oamenii de obşte prin mijlocirea căriia fie- 

şte' ce on macar şi neîhvăţat şi de'tot prost 

ştie şi a lăuda pre priâteni şi a aefăimă pe 

_ vrăjmagin.Cam ciudată înţelegere a ăarului 

vorbirei fireşti,,
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Mă întreb dacă nu a înţeles greşit Molnar 

“modeiul streîn pe care l-ar fi avut înainte, 

pentru că nu-mi închipui ca:să fi găsit aco- 

lo această părere.Nu poate să fie vorba în 

retorica firească numai de a defăima pe dug- 

man sau âe a lăuda pe prieteni.Nu se reduce 

la atît darul vorbirei,dacă cineva îl are de 

la natură,Este desigur,o înţelegere cît se. 

poate de stîngace,de simplistă şi de unilate- 

rală a: “însuşirilor fireşti, 

| „Intr?un alt pasagiu spune:"Retorica me ş- 

“teşgugită este aceia care âă îndreptări ca să. 

iasă graiul din gură cu toate frumuaseţîie bu- 

nei vorViri"Apot face o comparaţie comică 

spunînd că:npentru ea să fie omul dulce la * 

graiu - să aibă omul totdesuria în buze pre 

Nilul cel curgătoriu de aurn.0 imagine care 

probabil 1 sta părut lui Molnar. frumoasă şi. 

pe care. putem. spune că a păstrat-o,pentru că 

era. şi: în literatura streină obiceiul de -a
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se recurge la asemenea comparații care astăzi 

ne fac să surîâer, 

După aceea Molnar caută să arate ce este 

vorbirea frumoasă şi curgă toare vorbirea. per- - 

fecţionată după formule de retorică, După în- 

„şirarea diferitelor însuşiri. pe care. trebug 

să le aibă acel care vrea să fie orator, insis 

1ă mai muit asupra une! părţi importante,asu- 

pra pasiunei asupra părţei psihologice din 09- 

ratorie,Caută să arate oratorului prin ce mij- 

loace ponte să trezească în sufletul ascultă- 

„torilor anumite sentimente. Ar fi de citat eî- 

teva exemple şi din partea aceasta,pentru că 

„se poate spune că aşa elementară cum este. a-, 

„ceastă retorică,totuşi ,arată partea importan- 

tă pe care o are psihoicgia în retorică, ....- 

„.„Ori cît am percurge lterarea secolului 

al XVII-laa şi, al XVITIclea riu am găsi 0 -pre- 

„faţă, aşa de plină de curtosităţi în care, auto- 

rul să. se ocupe de psihologie de fisioloaies
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de anatomie într'un moâ cît se poate de naiv, 

In acest tratat de retorică al lui Molnar, 

avem urme vădite de împrumuturi pe care le-a 

făcut din alte lucrări şi găsim în expunerea 

sa o oarecare preocupare de chestiuni psiholo- 

gice şi de alte-lucruri cu totul în afară de 

retorisă,dar care în vremea aceea constituiau 

„preocupări de ale acelei epoci. Mai caracteris- 

tică este partea de ia sfîrgit,pentru că în- 

“tr'adevăr,Molnar a căutat să arate aici punc- 

tele care trebue respectate de acela care vrea 

"să se numească cu adevărat retor, | 

Sînt patru "canoane" (adică norme legi ), pe 
_ care cu deosebire trebue să le aibă cineva în 

vedere atunei cînd vorbeşte înaintea lumei, 

Primul canon:"Să nu vorbească niciodată 

31: mai vîrtos la amvon,şi la judecăţi cu glas 

moale, fraged şi muşresc, cât la fieşte care cu- 

vânt aă-gi mite capul,să rîză' şi să zîmbeas- 
“că ca cum n'ar fi fost barbat obicinuit la
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stxădanie şei mireasăn, 

m doilea canoni"Să nu fie iarăşi glasul 

sălbatec şi ritorul posomorît groaznic la fa- 

ţă şi nemişcat ca o piatră,nemişcînăd vreoda- 

tă inima sau obrazul,fiindcă şi aceasta ias- 

te necuviinciocasă şi vrednică de ris căci po- 

trivirea iuteşte totdeauna pre măsură, Si după 

cum zice Luchian prisosirile sînt ticăloase, 

- ci să fie glasul de măsură şi să albă osebire 

după lucru gi pricină”, 

A] treilea canon:"să fie glasul curat, . 

AM patrulea canon:"să sc ferească cât va 

putea de monotonie „adecă să nu vorbească tot- 

deauna tot cu un glaş,ci să-l schimbe după tra- 

buinţăyaciia umiids şi actia vesel şi aeciia. 

„lin şi aciia nînios şi aciia prieten aciia 

groaznic şi tunătortu şi aoiia amerit gi 11- 

niştitr, o 

0. Dengugianu» 
oluţi estetică a limbei ronine-i Fasc, 22
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iață cele patru canoane caze după Molnar 

rebue să ie aibă oineva pentru ca să poată 

4 orator, | | Ş 

Sfîrşi tul acestei prefețe este în felul 

neă tars n$ ntru slava şi cinstea cuvîntului 
cei. ce taste Dumnezeu ş şi om",Ne duce spre 

bigerică iarăşi, LL 

„Această lucrare are oarecare valoare, în- 
„„: Săsdacă Molnar ar fi fost poet şi fireşte în- 

E+
 >atrat cum au fost alţii în secolul. al XVIII- 

- ea şi aa XIX-lea ar fi putut găsi un prilej 

Ei
 
e
 se exprime mai frumos, > 

Desigur că nu ne putem închipui că aceas- 
tă lucrare a lui Molnar a rămas fără influen- 
ŞăsA fost citită de unii şi alţii, însă întru 
cît a fost foloș și toare Şcolarilor ru am „Pu- 

„vea spune, | 
Dacă ne-am referit la cartea 1ut Molnar 

e e i dăcui=o pentru că însemnează totuşi, încon= 

ş
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testabi1, Bată în limba noastră,orivît de e- 

lementară ar fi şi apoi nu ne putem închipui 

că această carte ar fi rămas cu totul fără e- 

fect în ceea ce priveşte cultul vorbirei la 

" noile 

===



7 V 1930, 

Ori cît ce îsolată ar fi apariţia manua- 

lului de. retorică al lui Molnar aceasta ara- 

tă că ma lipsit preocuparea de a da înaru- 

mări celor ce voiau să vorbească în chip mai 

ales. Ne-am aştepta totuşisla un. mânua] de po= 

etică. Mişcarea. ardeleană, f1 ind unilateral o- 
cupată de erudiţie,âidactisn,s'a găsit excep- 

ţional în faţa preocupărilor de poesie,isola- 
tesca Budai Deleanu,şi chiar atunoi cînd poe- 
sia a răsărit. în-Ardeal alături de alte pre- j 

DT OI. ocupâri ea are o notă aparte , explicab prin 
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condiţiile de vteaţă şi suflet de peste manţi, 

InirrGăOTEF;Deicanu se inareastă aste poesia 

epică, Aceasta se datoreşte taptutut că ci a 

stat sub influenţa olaste1smuiui şi a poesiei 

opicesă lui Omer şi Vizgii tu,Dar mai mul Î.3 . 

explicînd în general nota - epică pe care şi 

mai târziu o găsim în realisările poetice dia 

Ardeal, „Cogbuos chiar poate zi considerat mai. 

mult epic; nu-i lipseşte lirism mul „dar vi iu 
= 

nea,realisarea,ritmul în special,porneşte de 

  

la disposiţiuni epice,Lirismul Ardelenilor e. 
  

patriotic,de un lirism mai întim e Goga— şi 
  

să nu uităm că lirismul patriotic are totdea- 

una ca substrat ceva epic, Incîts putem spune 
a... 

  

că poesia din Ardeal, „de la Deleanu până la | 
  

noi arată predisposițiuni epice,expli cabile 
m. 

prin vieaţa chinuită vteaţa de visuri gi do- . 
pr 

  

ruri păstrate şi încălzite de amintirea tim- 
  

purilor eroice, 
În CR 

Poesia de dincoace apare la început Liri-
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căşde un lirism Uşor; aspectele sînţ totuşi 

interesante ca manifestări sufleteşti,şi ex- 

plicabile prin aceea că dincoace âe Carpaţi 

sufletele au trăit o vieaţă mai largă so vi- 

eaţă mai dusă spre vis;comtemplaţie şi oare- 

care concentrare înerentă unui lirism âeose- 

bit. Sînt deci,ăouă curente deosebite echiva-: 

lente cu deosebirile condiţiunilor ae vieaţă 

care se afirmau la sfîrşitul secolului al 
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, 

Să nu procedam ca unii critici istorici 
Literari,mai puţiri poate critici decîi isto- 
rici literari,cu părerile lor rar controlate, 

„care susţin că gerul. epic arată maturitatea 
poetică a unui popor,şi că e superior liris- 

  ———— II 
i mului. Dacă te referi la anuni te literaturi 

= Pui Rit CINA _ . “Şi epoot,au fost 1a un moment dat realisări 

epice îr:semnate,Cîna literatura cultă anţi- —_ 
Na II | Ă Din III tin PICE câ a ajuns la o creaţiune de talia Eneidei, 

aceasta arată o gesvoltare îndelung pregăti-
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tă a literaturei; e o operă de maturitate, [a * 

să,nu se poate spune că genul epic eorenpuri. 

de unei maturității literare şi- că înseamnă 

ca valoare,totdeauna mai mult decît iri smai, 

Cine se apropie de această concepţie exciusi- 

văzelimină tot ce a'a produs ca lirism de su- 

te de ani încoaceyromanti smul cu exuberanţa 

lirică cu care s'a manifestateAr frsemna că: “| 

cel puţin de o sută de ani lizicii sînt în: 

trto continuă copilărie literară, fiinăcă de 

vreme ce au rămas în lirtsm,sînt inferiori,Nu 

  

  

  

_se fixează valoarea literară după păreri de 

felul acesta, fi inăcă acest exclusivism super- 

ficial ne face să ajungem la conclusii gweşi-  - 

te Romanul, cu toate realisările lu nu poate 

fi pus alături cu ce a dat poesia de la .7o= 

manti9f încoace.Dacă e vozba de 1174 me nu - 
Da aaa 

comparând cu ceea ce e epic putem ajunge la 

calificarea lui de poesie inferioară, Totul. 
ÎI ÎI 

depinâe de felul cum se manifestă există 14-
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rițsm superior şt inferior.A atribui în ge- 

neral o inferioritatțe literară unui gen cum 

e cel liric,faţă de reali sările epiceseste e- 

ronat, | 

Reiese de la 'sine superioritatea ca punct 

de pleoare,ca ecou;ssuperioritatea poesiei,— 

cît de săracă ar fi fost—de dincoace! de Car- 

paţ „Jen chiţă Văcărescu 'e desigur inferior 

lui Budai Deleanu, Poezia totuşi—ciripitoare, 

copilărească—a lui lenăchiţă Văcărescu  în- 

seamnă mulţ,fiinacă de aici începe poesia mo- 
dernă la noi. Şi dacă e de, „făcut o comparaţie 
între ce ne qă Ardealul şi ceea ce aduc vinu- 
turile de dincoace de Carpaţi, Tatal . trebue lu- 

at în seamă ceea ce e caracteristic vieţei âin 
cele două părţi.La nol,aici,nt'a fost clasicis- 

mul care a atins în Ardealul traducătorilor 
„Şi tradiţionaliştilor latinişti culmile de 
“preocupări ele: mai  înaltţe.Dincoace a foat 

neoclasici smul întîrziaţ aia secolul ai XYIII-
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lea,de provenienţă francesă „dar poate vag 2 

firmat şi cunoscut. In plussmai ales influen- 

ţa neogreacă a anacreoni smului care a desfă- 

tat sufletele Grecilor din secolul al XVITI- 

şi al XIX-lea şi care a imprestonat şi pe cei 

de la noi şi apoi,migcarea romanticayce v1- 

ne să coroboreze ceea ce era manifestare li- 

rică, | 

Pentru că am ajuns la lenăchiţă Văcărescu, 

ceea ce în primul rîndbresintă o deosebită în- 

semnătate,eşte ceea ce a dat el în Gramatica 

de la 1781,0 carte stîngace „simpli stă,dar in- 

teresantă mai alea prin prefața ei şi curiosu 

tratat ae poetică; e al doilea,dacă se poate . 

spune „după ceea ce ne-a dat Miron Costin. Yenă- 

chiţă Văcărescu atinge nişte chestiuni care 

propriu-zis se depărtează de preocuparea gra- 

maticel,pentru că e1 face o distincţiune „în. | 

tre houvântarea firească şi cea peste firen, 

Am văzut la Molnar că vorbea despre derul cui-
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va de a se exprima frumos, lenăchiţă Văcărescu 

înţelege prin “cuvîritare peste fire" pe aceea 

care vine din mutilarea exprstei pur gramati - 

cale, Referitor. la: limba romînă,el exprimă ; 

părere ciudată: de la 16883,data publicăzei 

Bibliei lui Serban Cantacuzino, a început o e- 

pocă noiă pentru“1imba, romînească:ta luat în. 

ceputul cel de-al doilea"; ar fi intrat aeci, 
întrto nouă fasă,pentru că până atunci era 

accentuată preferința pentru limba sîrbească, 

adică pentru lînbiie:slaviee, Ienăchiţă văcă- 
re scu nu cunoştea precis lucrurile ar însem- 

na că ds 181688 să :se fi impus limba. romînă, - 
In regalitate curentul era pregătit mai dina= 

tg: Bibriis aceasta 6 doar prima traducere în: 
tegrală la. not,şi a contribuit Ja unificarea. 

_zelătivă 'ă limbei Dax nu'e un moment de impor= 
tanţă pe cars i-o. atribue ! 'Tenăchiţă Văcărescu 
gi nici niomentul ' îni care ascendentul limbei Pi: 
slave îa sfîzrgit, -
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Acestea sînt vre!o âcuă păreri pe care 

Ienăchiţă Văcărescu le exprimă în prefaţă,şi 

propriu-zis gîndul lui pleacă din intenţia 

ae a da limbei noastre o sistemă gramaticeas-: 

că. | | | 

Şă=] urmărim în pasagtile ce se refere la 

poesie.Nu sînţ tocmai neînsennate faţă de ce- 

ea ce am găsit sărac la Miron Costin. IenăcHi1- 

4ă Văcărescu tine să arate care e scopul poe- 

ticei:n Poetica taste aceia ce arată e se fa 

ce stihurin,şi aminteşte de OmersBuriptâ, A- 

ristofan. Vorbeşte de "lăuâatele şi frumoase- 

le alcătuiri ale lui Oovidie gi Virghilier. ai 

interesant : însă, —vedeţi deci; că şi ei âduce 

conştiinţa valorei poetice a operilor. “dt 

antichitate—,mat interesant este Tenăchiţă 

văcărescu cînd observă mul tiplicitatea leg 

turilor noastre cu celelalte popoare: tItali- 

enii „Franţei „Spaniolii gi alţii,ce 1i se 

trage limba dîn limba latinească ca nişte pă-
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rae precum şi această a noastră rumînească 

n'au obicinuit a face stihuri cu numere pă 

picioare ca Grecii şi latinii şi eu nu bănu- 
esc a fi vricina alta de cîtu ne averea că 
multe slove glasnice", Aici Ienăchiţă vVăcăres- 
cu exprimă o părere ciudată. întîi pleacă de 
la eonstatarea că noi sîntem strîns uniţi cu 
Francesii, Șpaniolii,Italienii şi în ce pri» 
veşte versificaţia, limbile acestora nu. au a= 
vantajul. pe care, l-au avuţ. greaca sau latina, - 
de a înlesni alcătuirea de versuri pe pictioa- - 
re. Explicaţia ar fi după e]: că ar. lipsi din: 
aceste limbi -un număr Mai mare de n glove.. 
glasnice",adtcă vocale, Kărturisesc că: nu 
prind. bine ce a vrut să spună Ienăshiţă -yă-. : 
cărescu aici. Intru Cît vocalitatea ât fi. 
dutat alcătuirea de versuri ? 

Vaţ departe, referitor. la limba noastră Te: 
năchiţă Văcărescu Spune:*Bu măcar că sîntu da- - tor să urmezu întru toate meşteşugului Şi obt-
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ceiului acestor limbi ce-l au la poesie fi- 

indu poesia acestora şi dulce şi frumoasă 

dar în vreme ce sîntu îndăstulat şi să multe 

slove glasnice şi diftonghi rîvnescu să ară= 

tu, şi vreo cîteva chipuri âă stihuri cu  nu- 

măr dă picioare", | | 

Cam puţin clar se exprimă Ienăchiţă Văcă- 

rescu şi frasa uneori; e: elementară;alte, ori 

chinuiță şi sensul greu 'de ptins.Vrea să spu- 

nă că deşi not Romînii stăm alături de Fran- 

cesti, italieni, Spantoli în ce priveşte versi- 

ficareaytotuşi: limba noastră avînă “ 'slove 

glasnice şi qiftongi,sta gînâit să verifice 

după tiparul vechi, Iarăşi nu înţeleg ce a 

„vrut să. spună el aici: întru cât ar avea 1îm- 

ba romînă mai multă vocalitate şi diftongi | 

în cît să putem fate versuri mai bune decât 

Franceaii sau 'Itâltenit ? Totuştsvederi la Ie- 

năchi ţă văcărescu 0 intenţie! 'de a duce: lucru- 

rile mai aeparte decît Miron! “Costinsși Tetea” 
mn me 
pi
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şi descrie raporturile noastre cu literatura 

âin Apus»a Italtenilor,Francesilor etc. „şi du- 

_pă ce aminteşte pe poeţii din antichitate,a- 

rată admiraţia lui pentru Tasso,Ariosto etc, 

| Discernămîntul literar al lui Tenăchiţă Văcă- 

rescu era cam caprictos,fiinacă âupă ce laudă 

pe aceştiastrece la un poet îtalian,Metasta- 

siu pi îl prosintă astfel: "prea înțeleptul şi 

plinul de istorie şi de ştiinţă şi mai vîrtos 

„dă duhu născătoriu Metastasie păntru care în- 
_ arăznescu a zice că nu stau împodobit acestu 

poet cu poezia talienească,ci au împoâobit po- 
„_ezia talienească cu duhul şi cu condeiul său”, 
__ Observăm totugi, la lenăchiţă Văcărescu li- 

„„căriri de pasiune pentru. ceea ce-i lăsase in- 
| diferenţi pe alţii,şi o îndrumare „Spre o poa- 
„ste, ce ar putea să fie reali sată.0rics+ de re- 
„dus e „acest tratat de poetică ,pentru ca să ve- 

NI dem cît „de! departe „erau unele noţiuni elemen- 
„tare pentru Ienăchiţă. Văcărescu „Şi cum sufie-
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tul lui abia ajungea sa cuprindă lucăuri sin- 

„_ple să ne oprin la alt pasagiu unde vrea să 

arate ce este metafora:nWetatora faste a ară- 

ta pricina ce vrei să zici și să scrii închi- 

puită întocmai asupra sau a vreunii vite,sau 

vreunii ape,sau a vreunui elementu,sau. a .vre- 

unii păsări,sau vreunii flori sau pomu, s.a 

„cărora sau firea sau mişcarea sau fapta să se 

asemene cu cugetul arătării ce vrei să faci», 

„„Rer o definiţie mai naivă decît aceasta. 

Ienăchiţă Văcărescu se vede că a avut, în 

ce priveşte orientarea poetică,izvoare reduse, 

Din cîteva elemente ce îşi însugise,a crezuţ 

că poate da un tratat, 

Ye întrebăm în fața tratațului lui dacă a 

avut vretun răsunet.Prin faptul că sta tipărit 

alături âe Qramatică,a fost desigur răspîndit; 

acei ce căutau îndrumări pentru exprimarea co- 

pecti,trebue să ne închipuln că s'au oprit şi 

la acest tratat.Dar,că el ar fî ajutat poesiei,
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este exagerat, lenăchiţă Văcăreacu nu putea prin 

acest aşa de smerit tratat de poetică,să ortente- 

ze pe cei ce eventual ar fi făcut poesii, 

Dacă a răsărit poesia la noi către sfîrşitul 
_ secolului al XVIII-lea,a răsărit ca o intuiție, 

ca un prisos sufletesc firesc Şi şi-a urnat âru- 
mul ei natural, | 

Ar fi fost bine să se fi găsit ceva orientări, 
însă, dacă au lipsit,pierderea nu e mare, 

Trebue :să recunoaştem că realisarea poesiei 
noastre,prin ceea ce aducea sufletul nostru, a 

fost liberă de orice înfluenţări artificiale în 
epoca de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 

00000
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B rîndul să ne oprim câteva momente la un: 

poet din aceeaşi famtite literară cu 1enăchi- 

ta Văcărescu, dar case presintă: asupra: acestu- 

ia o incontestabilă. superioritate. Aduce un su- 

flet mai concentrat,degi are şt ei părţi fri- 

vole și: uşoare,dar în factura versurilor. se 

vede un fond sufletesc reflectat cu mai multă 

profungime.„ Dar nici aceata. n'a putut să evite 

conteminările „vremei „mai alez ani. a ge a îm. 

presiona prin interjecţii, Totuşi se] suspină 

mai ciscret, nu întrebuințează înterjeeti11o 

prea directuci spune foarte explici t că sw£a- 

rațele îI face. să ofteze î într! una. 0 strată 

    

  

    

iei 1scrăni vărs “pâraie 

_Cu'groznică văpaie. 
si Sufletul îmi jese ş 
„De. oftături adese', 

Mu găsim, deci e "xclamaţsi?e de ja: ceia» 

9„Densusi anu. _ 

Aita eptitacă a aanei ze mîna asc, 23.
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ci Alecu Văcăresgu—ae el este vorba— spune 

că i suferinţele î produc dureze, Ceea ce fra- 

pează, însă neplăcut la acest poetseste între- 

buinţarea de tuzctsne,şi în privinţa, aceasta 

„e-mai îndrăzneţ decât renăchiţă Văcărescu pen 

tru că . întrtedevăz, întrun” 10c „spune: 

"Dar acum pricep 
Dă sînt la: gazeţi, 

“Gazet e un cuvînt turc; vrea să spună că 

e pedepait, 

în alt, loc, găsim-ae data aceasta'două tur- 
cisme în rîmă: | 

"Pă-mă S'ajung la deyl et 
Si: ia-mi și vieâţa uştet'. 

Nu înţeregeţi aceste tufoteme aveţi nevoe 
Ge dtcţionar, trebue să. înţeeger: în. ceava a- 
cesta: | 

| 

Fă - mă s 'ajune la mărţ e. 
Si ta-mi- '3i viaţa mea ca dar. 

Vedeţi ce antipatice. sînt aceste turci ame. 
Ceea ce rsiese! de aici este » învăţătură pen-



  

«n
 

o
 o 

tru poeţi.-ca să fie băgători de: “seamă: în în- 
Li “i 

trebiinţarea unor “cuvinte ce! nu: pot: avea vi- 
i, 

Piti 

ceaţă lungă. aatăizi e o: tendinţă de neologtoa- 

re în.poesie,care nu e întemeiată; trebue. con-! 

siderată.,ca o rătăcire literară, faţă de supres 

mul control în ce Priveşte valoarea - cuvinte- 
a 

lor. Dar, Alecu Văcărescu: „af. are slăbiGiune pen- 

tru. Povincialieme de cele;nai. puţin ge dop- 

tat,chiar cîna se exprimă întri'ozi îmbă -îngri- 

„jită, Tată,de exemplu „două versuri: 

  

"Sunt. bolnav, în. n pioore 
şi mor făcînă: tăcere”, 

:Vedet acest munteni sm; astăzi se poate. 

spune? “oă zi cum, parcă e o vagă reacţie împo- 

tetva ungr asemenea forme, Vreau să spun că a- 

cum vre 19 gouăzeci de ant se întîmpla mai dea 

să aud acest munteni sm chiar la persaane cul 

te, că Alecu Tăcăresou nu - sta jenat. săr -]l pună: 

chiar în arsuri „aceasta arată că. “întrebutn- 

area cuvîntului acesta:şi alteze, da. „fet Du 
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exa privită cu aceiaşi ochi ca astăzi,Sînt,în 
genere,două categorii de Provincialii sme: lexi- 

cale şi fonetice, Cele lexicale, au raţiunea lor 
de a pătrunde: În 1iteratură însă, discret, cum- 

  

pătat, E. ia: reetonalisărei. Lă o! tenasţă cae. da- 
„că ntar 74 stăvtistă ne-a -ar auce. la 0 “foarte cu- 

Cu a-. 

  

„tâtimaa mult „trebue să ţinem seamă cîna e  vor- 

ba ae fonetică, „ae: anumite principii. Dacă cine- 

va» în, afară ae. scris »face prea multe concesiuni 
lisă şi pă, înce annă că nu i-a îngrijit expri- 
marea; nici ce. e. „prea ardelenesc nici ce e mun= 
tenesc, mici “ce: e prea moldovenese: nu. trebue: pri- 
mit prea benevoi. Limba Ii terară hotărât că: 

  

ajuns să fie: iată în unele! prtzine, 

Sînt sugestii. cs. se desprind cînd ne oprim 
la câte: un pasealu,care şi astăzi actualiaatsar . 
putea să dea ceva în ceea ce priveşte exprimarea, 

In votat „Văcăreşti deci ,— afară de. Iancu Vă- 
căreacu e re aparţine unei epoci: „mai vechi —, se



  

II 

„597 

presintă cu o limbă literară neevoluată, împăna= 

tă de curiosi tăţi , turoi sme,provincialisme etc, 

Aspectul se schimbă în totul dacă ne rapor= 

tăm la alt scriitor,acel la care am făcut alu 

sie cînă am vorbit de scriitorii arăeleni, Bu- 

dal-Deleanu,£ o apariţie surprinzătoare acest. 

poet, în. acelaşi timp. filolog,istoric şi poet, 

E singurul din Şcoala 1 atinistă care a înțeles 

că sături de filologie şi 1stozteptrebue să se 

afirme poesia.E1 aduce ceva 1umânos. în această 

epocă, înazăzneţoceva ce nu recuse prin nintea 

altora; şi- -a atins ţinta—e arepte în mod. plate | 

nicspentru că: opera ut, a rămas mută vreme. ne 

cunoscută —care 1 - -a fixat în rîndul „poetilor 

noştri. Dacă Văcărescu apare exonologiceşte ca 

primi poet afirmat „Deleanu e primul ca valoa- 

re în. ce priveşte inspiraţia și amp area. Com 

a ajuns Budai-Deleanu la gîndui să dea Tieaat- 

ada» 0 spune: singur, însă mai mu14 întriun "ton 

glumeţ . hecunoaştem în acelaşi timp că stărutn=
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ţa lui pleacă de la ceva mai mult decît a gîn- 

ait el. Anume pentru prima oară În literatura 

noastră pcetică, găsim tendinţa de a intra în 
contact cît mai - Viu cu iteratura universală; 

Miron. Costin,Dosortei au făcut încercări, fan- 

tegii. minore de apropieri de „Poesie, Budai -De-. 
leanu „se vede: că e primul care. a: trăit anumi - 

„te mo tive cu poeţii Sin literatura universală, . 

  

şi întrto 24, format la această gcoală superi- 
oară; avea. dreptul să încerce ceva. în. litera-. 
tura. noastră, Prefaţa,sau prologul — cura î1 spu- 
ge: re --e interesant de la început Pînă la sfir- 
şitspentru. că arată bine ce a urmărit, afară de 

unele lucruri. pe care trebue să le reconstitu- . 
a singuri „Buda Deltânu zice că de la Greci - 

„tre ea a: vrut să se Îndrepte:"R11 ada şi Roma, 
au: 'erescut oement, Întru! podoaba, şi. măestria -VYO = 

„zoavei deplin săvîrşi te; cartii cu suptirimea gt 
Singăgia condeiului său,au. Ştiut  într'attta



  e e RI 

frumsăţa pe Eroii 'săi: cît noi, astezi „hecunos- 

cind pe viii asemene. ne uimâzi de nare 'sufie- 

ia,naltă cugetarea,bărbăţia Ş'alte vărtuşi a 

lor; şi doară nu luom sama, că mare partea ei 

tru aceasta este a seriptoriului” Prologsp.1e 

- Buâai-Deleanu spurie că scriitorii greci şi ro- 

mani au slăvit pe eroii lor,şi că sta gînâtt 

şi el la aşa ceva,adică să cînte vitejtile 

“lui Stefan sau Mihai, însă a renunţat şi sp 

ne imeâtat pentru ce:"Răvărsîndu- să întru mt- 

ne neşte. scântei din focul ceresc a maselor; 

bucuros Aş fi cîntat. doară pe vre un eroe din. 

tru cei mai sus numiţiș, însă băgîna de samă 

că un feliu de poeste “de aceşșţe e,ce se chiană: 

Epicească; pofteşte. un poet deplin, şi o lîm- 

bă bine lucrată: neşacotinţă dar. ar fi să cînt 

fapte eroiceşti; mat vîrtos cînă nice eu mă 

înoredinţez în putere; tar neajungerea limbii 

„cu! totul mă: desmîntă...t 

El spune că a renunțat de a da un poem &-
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pie în st11 -mare,aşă cum avem de la un Omer 

sau Vizrgiiiu,Nu, se simţea în stare să Lupte 

cu greutăţize unei asemenea realisări epice, 

mai ses că nici Limba noastra nu era forma- 

tă ca cele vechi, De aceea s!a “oprit Ja. cerra 

mai puţin: sentenţioa,la | o: jucărie", care a 

re avantajul că poate. să: se presinte în Dro- 

porţi: cum sfat gîndurile: lui şi să nu=1 îm- 

piedece de: la ceea ce e are ambiția să dea pen- 

tru literatura: noastră. -spune că ceea ce 

va:da în Țieantadas deşi nu i se pare extra- 

„Srdinar, totuşi va fi un exemnlu Dentru alt iîș 

pentru! inert 1ubitort 31.1 îmbea noastre şi 

care „vor putea: carca şi. cele mai ridicate 

culnii aie Parnasuluin, 

Intr! 0 Aec! iune anterioară. am amintit că. 

genui epic era: de aşteptat să se manifeste în 

Ardeal „pentru că era maj în raport cu tempe-. 
ranentul şi. împrejurări ae 2n care trăiau a-. 

cei iu. Ardeal, gi pe de altă parte era,-: ceva



  

  

convenţional in inspiraţia epică care-l pu= 

tea ajuta pe Budai -beleanu.Dacă ar ri “Post 

vorba de lirisn;ne întrebări: spre ce. dtar ei 

îndreptat 2. Ar fi cîntaţ el: în: “genul “ui „Ho 

raţiu sau altul e ereu de incnijust,sâtii 

pentru că nici 1 înba nu "putea est supleţea 

de reiiare 1 rică a lut Roraşiu; şi âpot' Mi 

'rismul cere: anuzit te „preăi epostţit, concentra- 

ai raţiuni; „care. se vede" că.. n: au: “strtbătut 

fetul lui Budat-peleanu,oricii de: îizestrat 

era e1.5e s* ar fi adresat ia i teratuza în 

nouă,din Vremea lui, nu. star fi putut reăsi 

cu temperamentul aut. Lirtonui din Vreziea 1ui 

  

3 
e ceva făză Vizoare, pe! “ae înișă parte“ “Boiu 

faptul că. ie sta > înazeptat spre denul “eroi 

1c0= comteyarestă că. fară de: ceea ce! 'orereau 

traducerile eptce,âvea înlesniri ati tera 

tara nodstră populară, pentru că! de! multe oa 

vedem pe Budai-Deleanu făcînd glume şșenigrane,
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îi versuri ce par răsunete din ştrigiturile de: 

la horă, Adăugând .satira:'la genul epic,Budai- 

Deleanu s'a. găstt mai la largul săusavînă în- 

tuiția reală. că nu se îndepărtează de la ce-. 

ea ce putea să. dea prin mijloacele sale.Cum: 

a procedat - în. unele - privinţe, ? Putem spune 

că atci a: arătat: “iar y intuiţie foarte vie, 

Dînsul spune precis că afară de Virgiliu gi 

Horaţiu,a -fost influenţat de Mteratura ita- 

liană, însă parţial, A avut intuiţia că poate 

„desprinăe- mult din literatura poetică itali- 

ană. Aici sta oprit la - tehnica versului, Ca Şi. 
Tenăchiţă Văcărescu el spune că nu : „va recur-.. 

ge la veraificaţia anti căspentru că. nu Be po- 

triveşte cu firea limbei româneşti» însă „0 
tuşi enu- şi va Însuşi. tot din ce e: al. verairi- 
caţiei italiene,şi are un pasagiu. care e cam 
naiv cînd vorbeşte de Zitnă (rimă); ritma.. 
trebue să fie vna âîn condiţiunile versifică- 
rei moderne, însă, spune uneori că xitna ar tre-
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bui să se potrivească cu cea a poesiei popu- 

lare 
Cu multă fantesie uneori,cu alegere de e-.. 

pitete care i-au dat multă cazră, plasează u- 

neie. reflecţiuni puse . în 'note,ca venind atn.. 

partea ascultătorilor; e.un: mijloc deehisat : 

de a reda mai explicit .ceea:.ce:ă' fost în An- 

tenţia sa. Spune “ca'âin partea aăteuiva căi. 

i... „poeticul zu vrut să aducă în 1imba noas- 

tră un feliu de poeste noao; precum se află : 

la Mnlieni şi alte neamuri; şi Fiindcăla noi 

pînă acum puţin: au fost obicinuite alte sti- 

huri „afară de cele de obşte,ce le numim vier- 

aur şi stau obicinuit la cîntece,de dorul Je -. 

114 şi de fzunză verde Si, ea de: aceste. 

latinii şi. plini încăau aut cântări ae” 

  

acel feliu ărăneşti „precum' au toate nemurile 

— dară acest: (£e1) de viezeuri sînt - “pentru i 

gloata: de obşte, Insă. (etnii) şi Latinii au 

avut şi alt: feliu de stinuri pobicinui te “numai



364 

de cei învăţaţi şi la cântările cu care să po= 

vestea faptele eroilor.şi a vitejilor; sau la 

âîmni alcătuiți spre lauda zieilorsprecum. să 

pot vedea la Omer şi la: Virgil. Deci. autortui 

acestui poemaţion au socotit: să facă o 'cercăe 

tură şi să alcătuiască, în 1 imba noastră, ceva 

cu un feliu de stihuri noao. 

| Dar ntan cutezat a face un poem eroic,sau 

să cînt faptele. vre-unui viteaz. izbînâitoriu; - 

căci i imha.” noaăiră, încă nu-i de ajuns lucrată 

şi dreasă spre acel feliu de tzvoatturi Drept 
acea au ales un feiiu de izvoaire ae şagăsun- | 

de iu trebuesc stîta înălțate, gînduri Şi cu 

vinte. alese, Şi fiindcă limba ital tenească es- 

ie mai aproape întru toate de a u noastră au 1u- 

a foma * de stihuri dela: Ital teni, însă cu da- 

re:care muterti, 

- veden aie mai clar ce & vederi 14 terare a- 

vea Budai: -Deleanu gi. cum îşi fixase preferin- 

țele, Spunea că a avut model ltteratura ital î-.
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ană adică: versui e făcut după, tnascaţiile gă- 
” . 

site la Itaăteni. A lăsat. la o parte ceea, „ee 

altora zi se pare a fi demn de luat: în seamă, 

anume - "viezquri de obşten, Gică cele din cân- 

"4ecele populare, 

Revine i Ra n 

categoric în altă parte,.Pe 14 începutul poe- 

mului „âupă. cîteva strofe,se opreşte ca să spu- 

-nă de ce a înşirat vre!e zece strofe în fac- 

tura de: versuri deosebită de ceea, ce. se scri- 

a la noi. se. exprimă astfel:"Eu toate ce stau 

zi3 pînă aice. * înscurt 2-03 ci cântatr: 

"frunză verde de. săcară 

. laca Tiganii s 'armară. .. 

Ga'să-si:. pue: un. Vodă. în tară 

Asemere 10rype. o: cioară: 

Dar . sfătuindu-să. între 
sine» i 

Lăsarăş - Vodă. Ş. 'ocîâne: 

Şi merseră în ţări. streines. 

pre cum Le- au părut mai” bine! 

Tată toate în scurtofără a: se. RE pe la 

si 

Haos zi ursii» sau nu ştiu “ce: mări pustii” 

cocon Tate tiseanul- 

Deci sBudai-D Deleanu img: nână pe acei Co- 
m 

sii .



“con Idiotiseanul.vrea să spună că. ar fi pu-- 

tut să scrie în versuri pupuiare, Se găseşte 

"atei o latură: a spiritului lui Budai -Delea- 

nu. să ne gîndim puţin: pe 1a 1780-1500 cînd 

a scris el,poesia populară nu era ceva cu- 

noscut, Sînt aşa de rari acei care în preaj- 

ma, secolului al XIX-lea n'au avut. “ae spreţ, 

pentru poesia populară,gi..se vede că Budai - 

pe1eanu se uită de sus la cîntecele popula- 

re, totuşi, n'a avut despre în întregime pen 

tru câ se vede că s'a gîndit la cutare sau 

cutare credință sau obiceiuri. 'fotivele aces- 

„tea Lolloxi ce le găsim strecurate de multe 

ort si, se vede | că le. cunoştea bine. Vorbeşte, 

de. eresuri,—ea. zice ozezătorie—,rezerindu- 

se „la cei proşti» însă fără despreţ. se vede. 

că a: trait în , medul de la ţară,de la care 

a luat în seană ceca ce era de „merit. Faţă: de. 

„oesta populară « a avut. o aversiune: “explicabi- 

„ăspentru.: că avea sentimentul superiori tăşei 
-. 

- : 
= 2
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dlui, E modest dneori în Prolog, în notele ce 

- le. strecoară, în josul -atîtor. pagini, însă mo= 

. destia aceasta nu e deplină pentru că el. îşi 
  

cunoştea superioritatea sa asupra 'a146 e. In 

felul acesta, am înţelege atitudinea lui Za: 

ţă de poesia populară. in pasagiul din armă: 

aţî văzut cum el: recunoaşte că şi latinii şi - 

„Grecii au avut poeste populară însă adaugă 

 jmeaiat că ea trebue lăsată la aparte. pen- 

tru că dacă e ae prețuit ceea ce a realiset 

literatura latină. sau greacă,valoarea nu re- 

„tese: din ce.a dat. poesia populară, . - 

: La: Budai-Deleanu” apare: 0: notă. foarte” ars 

rolevată,oricît de ardelean erasde.- mul te ori 

totuşi» ardelenismele. lui: au e noţă. plăevt 1m- 

prgfionantă şi apot nu a-trăit numai în Ardeal, 

ci-a pribegtt şt prin Bucovinaz6a1i$ iapLen- 

berg»a venit: în. oontact: cu uodovenii, Bi Mun- 

tenii 31. foarte! stăruitor a. observat. zratul 

unora „1 :altâra.De aceea 1imba;îni literară
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are cuvinte ce circulă şi în Moldova,Munteni = 

a “sau Bucovina, Rondul însa,e ardelenesc. Acest 

mosaic de vocabuiar,n'a reuşit să-l] armonii se- 

ze totdeauna, totuşi ca şi Eminescusere. foarte 

preocupat de a lua de ici si colo unele for- 

me care i se păreau că variază în „vocabularu) 

nostru literar. 0 spune întrun pasariu, unăe 
arată că a înarăzni4 să. pună „cuvîntul izză 

cu sensul de voăreanţăn sau "lucru, de nini e " 
urmind lui Omer, "care în poesia sa au trebuin- 
tat. cuvinte din toate ilalecturile tări osebi- 
ze". Prin urmare,el şi-a zis că în ce priveşte 
limba” noastră literară, nu trebue să ne mărgi - 
nim la ceva local,ci să căutăm să-i dăm us, 

„aspect cât mai variat ş şi. mai complet românesc. 
o Stăruinţă care înseană mul t „mai ales pen- 

tru vremea aceea,când nici prin. mintea not 
restilor,niei a. al tura nu treceau aceste idei | 

- de unificare a limbei literare, cvitîna resio- 
naltsarea; şi apoi chiar. dacă. ar. fi trecuţ
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prin gîndul contemporaniior săi „n'aa fi putut 
păstra năsura lui Budai -Deleanu, pentru că a 

an văzui că s: a „Străduit să nu fie exciusiy 

Ardelean,nici să recurgă la munteni sme sau 

moldoveni! sme care să poată fi curînd repudia= 
e.,Nu era în posibiliiăţile. sale să real îgeze 

complet; această operă. Totuşi „pentru atîţ sât 

a făcut, în raport cu vremea lui gi pentru no= 

utatea intuiţiei acesteia,opera ui Budai aie 

leanu ara-o valoare cel puţin de-.preme rpă tor 

== 

O.Densusi anu: mîna? 
Eroluia egţetiți alimbei_zori ZOLI 08e Pasca 24



aa „29 V 1930. 

Cînă ne-am referit la poemul lui Budai-De- 

leanu am văzut care su fost gînâurite litera- 

re sale lui,ce influenţă a putut să aibă aceas- : ; 

tă lucrare şi care era felul său de a înţele- 

ge poesia. Relevăm mai ales o atitudine a sa 

explicabilă prin cultura,putem spune remarca- 

biiă pe vremea aceea pe care şi-o însugi sea 

titudine care-l arăta cu multe reserve faţă 

de unele torma 14 terare, Intr'adevăr, Budai -De- 

leanu se vele că nu. era cin acei care simpa- 

Lisau 

r
ă
 rimi ft “p
t 

o. _ 
smul literar sau de altă natu-



3 - _ 

Tă. Se vede într'însul un aristocrat intelee- 

tual cu hotărîtă repulsiune pentru unele lu- 

crări şi această atitudine este reflectată 

direct sau indirect în poemul său.E un pasa- 

giu interesant în felul lui,acel unde recu- 

noaştem această latură a sufletului său. La 

începutul cîntului al X„care putem spune că 
. 

începe în stil mare într! o strofă se între iba: 

„Spune-mi ce lucru bun făcur 
COayecind sahastrii prin pustie 
Ce;nu primea toată zica în gură: 
păr?! erbuzri cu zidăcini măcrie | 
Mure,bureţi,alune şi poane 7 
Rnuptoşi;ciuhoşi,leşinaţi ce foame ? 

Vedeţi,este oarecare notă âa humor, foar- 

te frequentă la dînsul şi menţinută la înăl- 

ţime.,De asemeni tonul aceste zum * ui
 

et
 

G "ry
 
e
 

tu
 4 

titrat şi întrto strofă puţin mai jos: 

„ Zieu, aceia ntaflară. nici una 
” Dintru cele învățături alese; 

Ce pre oameni feri cesc şi minună ș 
Nu în pustii,n?isi în păduri dese 
Avură ele îriceputeci în oraşe u 
Dih oameni cu obiceaiuri pingage, 

Nota aceasta giumeaţă o întîlnim aproape
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în 4uată aceasţă operă. Strofele: -pe care vi 
Li
: 

is-am citat represintă întradevăr a notă ca- 

zauteri stisă pentru TA Rani.8d ae | | 

0 sită notă e preocuparea de o reflecţi- 

ral ţt, Se vede că sufletul poetului 

tz
 

3 28
 3 ia
 

f
t
 

bi
 

a asi excapglonal de dotat gi £ "rănîntat de 

zfadart care l-au frănîntat necontenit şt 
.. 

Î ua determinaţ să le pună în versuri. Se ve- 
PS 

ie apoi credinţa lui în rapozt cu progresul, 

cîiă se exprimă cu tot. ce este progres al o- 

meni ret tine de a acei care trăeso vieaţa 

intensă, Si aceasta nu se poate întîini decî 

în Orage. Este pentru întîla oară—puten spu- 

pe —atnd la noi cineva se arată câtegorie îm- 

potriva unor prejudecăţi spunînă că nu "trebu- 

e să avan fati ai amui primitivi smului, Sînt. 

prinzăţoare aceaste gînâuri la Budai-Deleanu, 

mai ales că e] este un isolat în literatura 
ncastră şi mai ales să nu uităm că dînsul a 

venit cu aceste idei toomai cînd teoriile di



Rousseau pătrundesu 1a noi jteorţi care sia 

absolut opuse tăcelor iui Budsi-Deleanu. | 

Inţelegen atunci din ac este Daeagi Ba 

racterul gsneral al inepiraţtei lui Budat-De- 

leanu, se vede că scriitorul care ţinea, să ră- 

A 

mână, ia anumite înă iţimi în ideele sale a 41- 

nut să arate nai voalat că punea puţin preţ 

pe poesia simplă. In cîntacul al XIX-lea dîno 

sul imaginează pe un meşter cintăreţ,fireşta, 

în genul predilecţionat de poporii nostru, În 

A genul lăutărase şi atribue acestui cs:    

  

o împrovisaţie un epitalan care nn Bin ape 

git de fantesie şi care are intenţis! pe ere 

nu le mărtiirisegte,dar în ceea ce priveşte 

factura expresivă a acestui cpitalau ae ve- 

de că Budai -Deleanu a căutat să pzrodieze 

cîntecele lăutărezti pentru că mai alun 8 

ici întrebuința multe diminutive ca gt 3due 

tarii, Să vă citesc 7reto două versuri: 

_ AŞ& din ziori cu multe sudori 
w
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pri
n 

pe
 nă rul gonea,cu o săgetea, 

nt tun făgeţel, sobol mititel: 
'2 încoace încolea, fugea să învîrtea: 

Până la un ţi Piş; unde lăturiş, 
Sărina pe furi ş; să băgă n desiş,“ 

C
a
 

NI
 

ra
 

Se vede că a căutat să schimbe tennica pentru 

ca să amintească şi mai direct ceea ce este al 
poeziei lăutăreşti şi al poesiei populare, în 
genere. Sau în alt citat, în care veden iarăşi 

o serie de âiminutive, Şi pentru că aceste di- 

minutive erau excepţionale în această parte a 

operei lui Budai- Deleanu, se vede clar că '“'in- 
venţia lui a fost de a îironisa, * | 

Acestea sînţ atituăineze mani fesie pe care 

le întâi Inîm în poemul lut Budai “Deleanu şi a- 

tunci aven şi mai bine preci sată- directiva sa 

poetică,felul cum dînsu a. căutat - să. înţelea- 

gă ciarificarea inspiraţiei Şi stilisarea ex» 

prinărei, Să ne oprim la vreo. două pasagti ca- 
re sînt sempi £icative pentru felul. în care dîn- 

sul se exprima şi pentru preferinţele de cu= 
vinte la care dînsul se oprea. Iată o strofă la,
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începutul cîntului al VII-lea: 

On] căruntă vechie cinstită 
Unde-s a tale sînte tocmele 2... 
Ce urgie acum lumea întărită: 

Ş'o îneacă înţtru cei notan de rele ? 

Peri ttau exedința cea. bătrână 

Ah i lume întoartă | vreme păgînă 1“ 
. 

v 

Jechie se poate să fiz o formă autentică âeri- 

vată din zechi, în loc de vechime. Şi veţi ve 

dea. cînă vom aminti cîteva dir formele la ca= 

re ţinea dânsul, că întrebuinţa ăerivatul a 

cesta în loc de gechi.,Reţineţi ritmul acestei 

strofe care se susţine destul. de bine.şi pe 

urmă vedeţi cum întrebuinţează cîte o expresi- 

e arhaică "Lume întoar rtău, vreme păgînă" A 

cestea sînt forme care nu pot să ne fa an 

tipatică exprimarea. Apoi expresia: “căruntă ve- 

chie" care este iarăşi o asociere destul de fa- 

pici tă. Aceasta este o dovadă de simţ poetic; 

de alegere fericită a expresiunilor şi de va- 

lorificarea lor.fai ales în unele strofe se 

-ede abilitatea cu care mînuta  îibas Deşi ști=
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neori are scăderi care ne desolează însă, e 

destul că. în alţe părţi a ajuns la înă1lţ im: 

de exprimare inedite pe vremea aoeea,. 

Ne - surprinde iarăşi la el vioiciunea cu 
care făcea trecerea de la un vers la altul, 

Sînt încălcări îndrăz neţesar aceasta arată 

că înţelegea bine Legătura de cuvinte, Este 
mal ales un Dastgiu caractezi stia în acesaatţă 

privinţă: 

„ Ca Pirjolulş ce întâs viii frunzare | Merge nădugit ze „Biosci mî că Ylacără; iaz & după ca din rare Tufe răzbi în „brădeţ; să vădică 2obotind în Tăpai e apot prinde Vîni, şi în urmă tot codrul Încinae, 
Tedeţi gerpui rea aceasta de la un vers ia al- 
tul; nu aste înt iretăierea cuvintelor zeci a. Dă 

ast otemului, ci eate o arhitectură sinipati că, 
Asie neva care anunţă vezsăi fi nazea in dernă în- 7

 

$z?0 oarecare. măsură, 

larăgi trebue să, recunoaştem că. nici atat 
RU ete vre!o expresiune care să ns supere u=
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rechea,toate sînt la locul lor gi pe urmă gă- 

sim la sfîrgit forma încinge care e cunoscu- 

tă în secolul al XVI-lea.Este un arhai sm ca- 

- re | nu cred să mai fi fost cuno scirt în epo- 

oa aceasta. Budai-Deleanu d prefarat toma cu 

fonetisnul vechi, ceea ce denotă că pe lîngă 

lecturiie streine era faniliarieat gi cu 0e- 

le ale limbei noastre, A citit pe Dosoftsi şi 

pe cronicari gi formele care îi 1mpresionase 

nu puteau zănsne în afară ae poem său, 

In legătură cu ceea ce relevam în urmă, 

trebue să ineistăn asupra mai mul tor arhai9- 

me pe care le-a întrabuinţ at Budai-Deleanu. 

Aşa,de oxenplu; întrebuinţează o formă arhai- 

că aşa cus sete: 'eu ziau sau fasa. Asupra for 

mei acesteia este carecare îndoială „pentru că 

se poate foarte bine ca mai înainte să fi fost 

cunoacută prin regiunea, lui Budai-Deleanu. | 

Interesante la el sînt fomnjtunile de cu- 

vtate destul de expregive. Aşa vorbind de Ti
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gani îs numeşte de multe ori “goleţin şi.a a- 

rivat forma “'goleţime",ftormă care. se potzi - 

veşte foarte bine în cadrul vocabularului lui. 

Pozna întîeţie vine să stea alături ae vechie, 

derivat: din vechi . Sînt şi alte forme care tre- 

bue privite cu oarecare precauţiune din causă 

că multe nu sînt decît licenţe poetice create 

ad-hoc, Aşa într tun loc întrebuinţează forma 

visă în loc de visează. E ceva artificial, 

  

Cu atît mai antipatică este această pro-. 

cedare;cu cît mai găsim şi:' alte expresiuni di- 

alectaile,De exemplu;clişă care înseamnă Slă- 

bină. Budai-Deleanu sta gîndit să recurgă -la 

această formă curioasă care provoacă rîsul; Al- 
te forme sînt mai îndrăzneţe, Aşa,de pildă;cânăd 
ziceminaminti rea poate îi zădarăi,zădară e de- 

rivat din zadar.Este un adverb care tinde spre 
adjectivares Alt pasagiu: "Limbă avînd vorbeaţăn 

se poate ca: Budai-Deleanu să nu. 71 cunoscut 
forma vorbăreaţă, şi atunci a recurs la acest
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derivat.Yorbeaţă însă,este mai puţin expresiv 

decît vorbăreţ. 

Mai întîlnim şi neologisme,fie din linba 

latină,fie din limba italieană sau francesă, 

Astfel spune:"mai lucidă decît steauş de sea- 

ră” Lucigă e un latinism care nu a existat la 

noi niciodată,fiinacă avem noţiunea luginose 

Desigur,că Budai-Deleanu nu a găsit expresiu- 

nea românească luminos destul de expresivă şi 

a recurs la acel latinisme | 

Mai întrebuinţează alte neologisme care a- 

tunci aveau situaţie privilegiată,dar astăzi 

stau compromi s.De pildă: "onorată ce spune 

într!'un pasagiu:"Onor adecă cinstire: cuvînt 

latinesc; primit acum mai la toate neamurile; 

încă şi. la cele a cărora limbă nu purcede de 

la limbă latineastăș cu mult dară mai vîrtos 

putem să-l primim noi fiind Limba noastră fi- 

ica limbii lătineşti", Vedeţi dar;un certificat 

de justificare pe care şi-l dă pentru rostirea
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acestui cuvint.Chiar Alessanăâri gi: Grigore A- 

lexanăre seu au întrebuințat acest neologism, 

Se crede că pentru prima dată l-a folosit A- 

lecsanâri,dar nu e aşa.Cel dintâi 1-a întrebu- 

inţat Budat-Deleanu,Nu s'a ştiut aceasta,pen- 

tru că poemul luî nu s'a citit decît tîrziu 

şi această formă a rămas în paginele manusceri= 

sului netigăit Din această formă în perfecţ 

acoră cu limba noastră a resultat cuvîntul 8- EI 

Moare. Onor se mai păstrează şi astăzi în arma= 

tă în expresia "Dentru onor", | 

Cu tendinţa de italieni sare Budai-Deleanu 

Întrebuinţează forma tu şi femininul iute,pen- 

tru tot şi toaie.Cu toate că trebue să ei cu 

noacut forma a însuf 7 e tă, nu 0 foloseşte în po= 

emul său,ci întrebuinţează forma g înanina Şi 

ânarimate Tot asemenea corespunzător francesu- 

lu "fondenent" întrebuinş ează funsănint şi mai 

bi sar pentiu auverstiţie redă. în romîneşte şu- 

prăstțăci unge



Aceasta desigur,că aînt scăderi,dir tran 

bue aă trecem peste ele şi să nu ui tăm că 1u-! 

crurile de valoare din opera lui le apreciem 

şi astăzi.Dacă ara desorientat faţă Ge - taler-= 

tul gău şi simţul critic de care a fost călă- 

uzi t trebue să avem o atitudine cît se poate: 

de binevoitoare, 

Ta introducerea neologi snelor a fost aju- 

tat de bunul său simţ şi de aceea iatinismele 

pe care le putem culege din poemul său sînt 

întrebuințate şi astăzi, 

Sub toate aceste laturi „incontestabil că 

poemul să este o davaâă âe însugiri deosebite, 

putem spune extraordinare, afară âe ceea ce es- 

te al poesiei,Ii putem recunoaşte darul său ds - 

alegere,de critică,de abstracţiune;ceea ce în 

general a lipsit La poeţii noştri din această . 

epocă, 

Dacă trecem la alţi poeţi tot din aceeaşi 

epocă;sau de mai tîrziu -vom găsi o lipsă de o-
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rientare critică de discernămînt, care arată 

cât de sus se riâicase Budai-Deleanu. Spiritul 

critic se capătă şi se desvoltă în contact cu 

tradiţia clasică şi dacă ne lipseşte, aceasta 

-se datoreşte lipsei ae contacț cu ceea ce este 

al clasicismului, 

manaram



  

26'Y 1930, 
pa 

mături de manifestările poetice origina-. 

le, trebue să punen un gen de literatură care 

ori cît de sărac ar fi, trebue, luat în consi- 

deraţie. Fiindcă a avut o înrîurire care;deşi . 

sabă „dovedeşte totuşi că e vorba de o meni- 

festare literară, Bste vorba, anume de tr radu- 

ceri,făcute pe la sfîrşitul secolului al XVIII- 

leasdin 1talteneşte sau dură varsiuni neorre- 

ceşti. In 1797 apare o carte foarte mult citi- 

tă pe vremea aceea, traiucere din Metastasio de 

către Tordache Slătineanu dup un text rieo-
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grec;nu âupă izvorul primar. Şt îm că această 

carte a fost foarte citită âupă mărturii ca a- 

le lui Heliade Rădulescu, Paris Momuleanu si. a1- 
ţii. Ceea ce ne înteresează în traducerea aceas- 
ta,este micul prolog care nu aduce ceva nou, 

însă vine colateral să arate intenţiile tra- 
ducătorului „alături de acei care dăduse o li 

teratură originală, rață ce spune Iordache 

Slătineana în acest prolog: "Limba el inească 
cun că au stătut cea dintii care au revărsaţ 
în toaţă lumea cele bune meşteseguri şi ati- 
ințe şi cum că dintr'însa ca dintr'un izvor. 
nedegertat toate neamurile să adapă dea-puru-. 
Tea... „ha se afiă nimenea nici a vorbi în pPo--. 
trivă nici a o necunoaşte,,...,n 

| "Yină „drept plăcere din vreme a singură - 
tăţei mele la tară a cheltui acele minuturi a; 
vieţe: mele intre citănii veseli toare,am tăl- 
mă o t-o, . se ", 

Reiesa că Iorcache Slătineanu a petrecut 
N
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ceasuri ae isolare la ţară;citind cartea lui 

VWetastasio; el evocă vieţa boertior de acum 

vreto 150 ani,care prin propriu indemn cău- 

tau să citească—fiinacă astăzi de multe ori 

lectura, chiar intensă ,este o concesie făcută 

snobi smului , Iordache Slătineanu,şi în genere 

generaţia bătrînă,căutau fără interese şi nici 

din snobism să se cultive:"Iaste mică şadevă- 

rat,dar cuprinde mari moraliceşti pilde, ce 

privesc spre înbunătăţirea şi pornirea celor 

doao vepezi pătimi,de care se bîntueşte inî- 

“ma omenească,a, dragostei şi a iubirii de sla- 

| vă . 

Ne oprim un moment la cuvîntul “pătimi. 

Mul șî. zic astăzi făbrici care stă alături de 

pătimi a. dai Iordache. Slătineanu, Ir genere, 

pe entru.. aeologtsne e de "impus o barieră. Chiar 

dintre -formele vechi în limba noastră nu toa- 

ie 2 schimbat pe a în Aeliterar se zice ae 

ripi,poporul zice uneori ăripi. Este o lipsă 

Da Dania aiaitti- 
Sotia estetică a A iabei. române ne Faze 

e ta ca
 

a



 se6 

“Ge simţ al expresiei corecte.Nu putem face 

“concesii acestei! pronunţări,mai ales în ce 

priveşte neologismele, 

Yordache Slătineanu vrea să spună că tra- 

ducerea lui are un scop morali sator.Vrea să 

spună că două sentimente puternice sînt în 

ou: iubirea şi dorul: de glorie. Deci , Iordache 

Slătineanu nu arată o deosebită intuiţie 1î- 

terară cînd s'a oprit la traducerea, aceasta; 

a ales pe Metastasio,pentru că era foarte cu- 

“noscut. Cît de neajutat era Iordache Slătinea- 

"nu cînâ a trebuit să presinte textul lui e- 

tastasio chiar prin iîntermeaiul grecesc se ve- 

de din versurile următoare: 

"Care inimă vreo-datţă 
Mai vîrtos şi săgetată 
Ti se poate t'mpotrivi ?n 

Aceste trei versuri, într'adevăr, se mai 

susţin.Vrea să spună ce putere are zeul Cupi- 

don,şi continuă: 

"Orice-ai vrea,făcînăa pornire, 
Poţi „amoare,cu lesnire
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"răcar unde te-i îvi 
Mintea cea mai iscusită, 
Inima cît de 'mpietritţă.., 
Biruită ţi se !'nchină", 

Vedeţi ce stîngaci este.B un pasagiu care 

az zi putut fi salvat. Imprestonează: neplăcut 

mai ales vocativul acela al lui amoz„amoare, 

pe care ntoi Văcăreşti nu I-au scris cu toa- 

tă simplitatea şi lipsa lor de alegere pe ba- 

sele unui estetism mai avansat,E o chestie de 

cronvlogie aici,care interesează 14 teratura, 

e ten închipui să Iordache Slăţineanu a pu- 

tut fi influenţat de Ienăchiţă Văcărescu, fiina- 

că se vede că e din aceeaşi familie stilistică, 

 miinăcă cu zece ani înainte apăruse Gramatica 

“lui Văcărescu am putea, crede că a influenţat 

„ve Jorăache Slătineanu; direct însă,nu,şi mai 

ales nu I-a influenţat partea de la urmă a Gra- 

maticel poetica, fiinăcă versurile âin această 

“parte sînt de altă factură,greoaie,cu întenţi- 

O de a imita metrica antică,pe cînâ Iordache 

slăţineanu versifică în genul care 1-a  consu-
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crat poet pe Tenăchiş ă Văcărescu,adică acele 

versuri uşoare; 1mpzovi aţi! i capricioase,şi ca- 

re au cirenlat„deşi nu tau tipărit. Avem 4o- 

vezi că ceea ce a proâus Lenăchiţă Văcărescu 

a ctroulat,şi antarke prin lăutari. „Nu se poate 

să nu fi fost influențat Iordache Slătineanu 

ae aceste zersuzi, Insă, şa poate să fi fost şi 

altceva care să-i apropie pe aceşti doi: iz- 

vozul comun, adică poesta ecanacreoni că „pseu- 

doanacreonică ăe care ntci Slătineanu, ni câ vă 

cărescu ntau fost. stretnt, Inţelegemăect „de ce 

şi Slătinearu sta spmitiaa acelaşi gen' ca Vă-. 

cărescu, A i | | o i 

mrebue amintit şi ceza ce apare ca tradu- 

ceri ata iterat ze în » pro să. A fost vre !0 do- 

vă trei cărţi foarte ci tite,aupă cum reiese din 

aminţi rile lui Heliade Rădulescu, cum ar Îl Moar- 

Lea ui doreă, a lui AeBeldinansşi mai ales Nap- 

ba
 

tite lui Jun ns. ici nu ne putem. închipui ce fa- 

voare a avut cartea aveas sta,a cărei a doua e-



âiţie si!a publicat ia 1735 tradusă de Marco- 

vioi şi care sta îti ata cu un început de ro- 

manti sm ia not, Dacă cercstăm la ceea ce apa- 

re ca romantism centempcram lui Grigore Alex- 

anărescu şi celor din vremea lui,ne gîndim u- 

reoti dacă nu cumva acesta are izvor şi în Nop- 

țile lui. Jung. 

Să ne oprim la vreic două pasagii, care 

şi-ar putea găsi echivalentul lor şi aiurea, 

Sînt caracteristice şi pot să arațe ceea ce a 

influenţat probab!i pe citttori.Trebue să a- 

daug că e şi o liter aură nouă ,moralisatoare, 

-dîn acelea care au ajuns && se bucure de mai 

multă simpatie,fiinică tot ce se citea avea 

intenţia să, âucă la mai morală iată noap- 

tea că ajungînd în stilocul sferei sale,şi ae 

'şăzîndu-se întru ia mea cerurilor pe scau- 

“mal. său Ge abanos;ca un Dumnezeu întru mărire 

acoperită şi fărt de raze, întinde schiptrul 

său de plumb preste e lume adormită, Ce tăcere
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negupărată, «Ce întunerec adînc". 0Op.cit, Pe. 78, 

Incontestabil că frasa are armonie şi se 

vede aici sintaxa nouă,vag sub înfluenţa îran- 

cesă,dar mai mult sub influenţa literature 

No î.. occidentale, Sînt. apoi imagini,ca "scau- ! 

nul de abanos" adică suplu elegant, sau " schip- 

trul de plumb" sceptrul adicăiera ceva care: 

venea să aducă revelații de. exprimare cu ca= 
re nu erau obişnuiţi la noi, 

Un alt pasagiu:"Dumnezeire a inimilor sim- 

ţitoare,lună,o, tu care într'aceste ceasuri de 

tăcere împărăteşti singură şi în pace asupra, 
mulţime: stelelor, coboară-te din scaunul tău 

de argint părăseşte înălţimele sferelor, şi vi- 
RO; ah,vino să-mi însuf1 cîntări vrednice a 
cetelor cereştin.0p.c1t.p.66-67, 

Pasagtul din uzmă redă ceva carcateristic 
din opera lui Jungs atmosfera eterată de poec 
sie descriptivă paralelă cu intuiţia de nota 
lisare,de modelare a sufleţului Prin aceea ce
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e bun şi frumos,E mai caracteristic decît pri- 

mul pasagiu,fiinăcă are mai multă poesie, ve- 

def aproape frasa âin prosa modernă şcum avea 

să se fixeze pe. la 1840 - 1850, In acelaşi timp > 

acele interjecţii pe care în poesie le-am gă- 

sit ne la locul lor,aici nu ne şochează:n vi = 

no; ahsvino” ete.. Apoi la sfîrşit întfinin ex 

presiunea: "a însufla", Ar trebui urmărită „fi 

inacă ea a avut norocul să se fixeze în limba 

iiterară, în poesie;. are sensul. de: "a inspira”, 

Atît ne aduc Nopţlle lui June „traduse de Mar- 

covici. şi. această traducere e mult mai âe Lu 

at. în seamă decit acea a lui Iordache szăti- 

neanus ŞI. apoi, Marcovici era incontestabil mei 

bine ajutat „pentru. a da 0 traducere întpro Mi- 

bă. ale cărei „calităţi 1e- - am relevat. _ 

| Asistăm pe, da 1830 - 1840— în ce prive şte 

prosa—la vestiri de. încires oricît însă sar 

fi traduş,mai. bine chiar. aecît a putut | fiuce 

uarcovici aceste traduce n? 'ar fi avut inelue ta
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ta pe care a avuţ-o prosa noastră pe la 1840- 

1850, Este anume; romantismul care se degajea- 

ză gi se înfil trează, şi paralel cu ceea ce a 

vea 'să se real îseze în poesie,constatăm pro= 

gzesul în ce priveşte prosa. a 

Să reluăm cîteva puncte mai ales în 1 egă- 

tură cu cele exprimate pînă acum.Am văzut că 

ia sfîrşitul secolului al XVIII-lea era o fa- 

talitate ca poesia, în genere,să rămînă la ce- 

ea ce era cunoscut de multă vreme.Dacă ceva 

deosebit apare la Budai -Deleanu,aceasta e o 

excepţie, care ne uimeşte chiar. Condiţiile spe- 

ciale de cultură,explică în parte acest feno- 

men, In gecolul. al XVIII-lea nu a existat un 

contact mai directnu numai cu poesiayci cu 

întreaga literatură oceidentală—fiinăcă nu 

trebue să fie cineva limitat numai la poesie 

sau numai la, prosă. Costatăm, ca urmare, sărăcia 

de expresie a Văcăreşztilor, stilul abia poetic 

aîn improvi saţitla lor; alţ izvor nici hu le
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trecea prin minte acestor scriitori.Apot,văcă- 

reştii ntau cunoscut mai direct gi cu impresii 

 orâonate poesia autentică populară ,ci pe cea 

transmisă, transfigurată priri lăutari.De: altfel 

nict Budai-Deleanu hu avea de loc simpatie pen 

ru poesia populară.Nu trebue să uităm că . nu- 

mai atunci poate ajunge inspiraţia din. popor 

"bine înţeleasă şi canal i sată, cîna literatura 

ajunge la maturitate. Cînd Vasile Alecsanâri a 

căutat să se apropie de cititorii relativ culţi, 

cu poesia populară,n!'a reuşi t, fiindcă cec:: ce 

e al 1î teraturei populare rămîne mult timp t- 

solat în sufletul artistului,Prin urmare "nu 

putem cere acestei epoci ceea ce era o dusă 

_vîrşită imposibilitate,aâică o înţelegere: a 

poestei populare aşa fel ca ea să fie presen- 

tată cu sufletul et adevărat în literatură, 

Mai lipsea, în epoca de care am vorbit,armont- 

sarea. sufletească ,acel ritm sufletesc, adică 

“pregătire lentă de generaţii întregi ajutate
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“de multă -cultură;cînd impresia se coordonea-, 

ză se armonisează pentru a se cristalisa şi 

reflecta în poesie.Să nu uităm că epoca aceas- 

ta era şi una de desorientate din. lipsa criti- 

cei,nu crițicei înţeleasă în felul celor în- 

ăcriţi şi descurajaţi de observaţii crude şi; 

reci.Critica are altă menire.Nu poate ajuta. 

creaţia de la sineyadică să dea vexşuri de. 

creaţie.Oricît ar ţine cineva seamă de . sfa- - 

„turi,de precepte 11 terare, conaiţionale criţi- 

ca nu-l va duce mai departe.Critica are rolul 

să dea în casuri de desortentare 11terază oa- 

recare sugestii, Bugerarea:.nu se va -face „pe- 

danț pentru că astăzi - oriticul i nu mai  este:o: 

persoană bine şi comod instalată între: pre- 

ceptele ui imuabile, ci: dă discret un sfats0 

directivă, Atunăt - gritica. e Qe. mare ajutor;e 

colaboratorul adevărat al scriitorului, Dacă 

cîneva nici de: sfatul aitora,nici de cele pe . 

care şi le Gă singur nu ascultă, va rătăci de.
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multe orîi,şi va da o quasi-literatură., Secolul 

al XIII-lea nu putea să dea mai mult: lipsea 

şi critica îndrumătoare,şi autocritica. Doar 

„Budai-Deleanu îşi dădea seama de aceste 1îp- 

suri e. 

Ceea ce cred că cu deosebire a influenţat 

ca să nu se nască realisări mai înalte este 

în mare parte gi lipsa de ritm sufletesc ar- 

moni eat, 
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