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In filologia de astăzi un termen de predi- 

lecţie este acela de comparatisn, înţelegînâw-se . 

preocupările de comparare a limbilor până în do- 

meniile cele mat îndepărtate,încît un filolog 

de acum o sută ae ani dacă ar reînvia şi ar re- 

veni printre noi,ar rămînea mirat de mulţimea 

de fapte cs se consideră ca necesare unei cer- 

cetări mai amănunțite. Și acest filolog descura- 

jat ntar şovăi să spue că preferă să se întoar- 

că în confortabila lui criptă filologică, | 

Comparatismul acesta pleacă de la conside-



mărit. partea. întâia âin evoduţta estetic 

raţiuni istorice şi zeografice.Caută întrtade- 

văr, să fixeze filiaţiuni,să înoiască spiritul 

interpretărilor şi 1u1 i se datoreşte în mare 

parte ceea ce sta realisat în filologie de cî- 

teva decenii; de la ei se aşteaptă real isări 

în acelaşi sens ohiar'pentru alte ştiinţe, 

XA stă însă şi un alt comparatism care a- 

rs şi el basă istorică, însă urmăreşte cevamai 

mult,anume: ierarhisări,stabiliri de valori.E 

comparat smul pe care l-am aplicat direct sau 

indirect, în cursul de anul trecut, cîna ara ur 
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limbei noastre.Din compararea diferitelor esoci 

a reieşit ceea ce ne interesa în primul rîndşa 

reieşit anume, stabilea de valori estetice mal 

reduse sau. „mal aoceniuate. Acest. comparati sm a- 

re. rolul gău cînă se urmăreşte evoluţia esteti- 

că a unei 1imbipoând este vorba să arătăm dacă 

există diferenţe între „epoci şi în acelaşi tinp 

arată progresul care se reali sează la interva-



le mai reduse sau mai întinse. 

Nu ne. dăm seana de cele mai multe ori de 

îi e 

rolul pe care-l are “compazaţia în stăinţăsin ar- 

tă» în vieaţa de toate 21101. | a 

Nu trăia prin impresii de 1aoigre. Compara- 

iile ne urmăreac incontinuu; unt nai conşti- 

enţi ds ele .. le provoacă cohiarsalţii sînt mai pu- 

in iuători în seamă la impresiile pe care 1e 

transmi î contrastele sdi eri teie nuanţe, căreia- 
- . N SI ii 

saile ete. 

N am înţelege aderărul, tunosul sau mora- 

11 fără o comparaţie continuă; adevărul pus 

în faţa. opusului . său, frumosul sau moralul dea- 

semenea+ Dacă ar exista numâi adevăr nunat ru- 

mos şi numai moral pe Jume , am ei 1ipsii de ter- 

„menul âe „comparaţie,de contrastele npresionan- 

“4e care fixează impreeiile,1e 1impezesc şi în 

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

zilor. | | 

Dacă toţi ar spune adevărul pe lume, dacă
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toţi ar fi Înzestrăţi de natură fisiceşte, ori 

“spiritualiceşte,atunci n'ar mai impresiona nici 

“adevărul,nici frumosul „nici alte însuşiri , cum 

e inteligenţa.Ar f1 foarte plictisitoareg aceas- 

tă uniformitate a unei lumi în care impresiile 

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

presii: star putea înlătura, după cun altele ar 

“putea să fie întărite,dacă mereu an căuta să în- 

 $elegem rostul comparaţiilor.Chiar pentru unt- 

veraitate,de exemplu: dacă D-voastră aţi face 

o comparaţie de ceea ce este înfăţişarea clădi- 

rei universitare actuale, faţă de ceea ce era, 

aţi vedea un strigător contrast, Această compa- 

raţie vt'ar arăta că multe ar putea fi înlătura 

te,dacă toţi am fi mai mult porniţi spre compa- 

raţie.Universitatea veche,dacă nu era un monu- 

ment de arhitectură de proporţiile acesteia, a- 

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

neva nu mai poate să o regăsească la clădirea 

actuală,



Dacă este vorba de estetică,să zicem,arhi- 

tecturală,să nu uităm ceea ce-se confundă sau 

ceea ce salvează pentru unii din noi presenţa 

arhitectonică a untversităţei:; că ar fi ceva 

nou faţă de ceez..ce era vechi,Nu tot ceea ce e 

-nouşe totdeauna eatetic.Dacă este vorba de îm- 

presii universitare,să trecem mai departe să 

ne convingem mai. mult de rolul nou tăţei din punct 

de vedere esteticsluînd exemple din evoluţia es- 

tetică a limbei noastre — cînd vom ajunge „în 

special,la manifestaţiile contimporane, 

Revenină la rostul comparaţiîlor ca basă 

a valorificărilor estetice,ne aducem aminte cum 

„anul trecut tocmai din această alăturare; a re- 

ieşit ceea ce era caracteristic pentru o epocă, 

în plus faţă de o epocă mai. mul t sau mai puţin 

apropiată.Numai procedînă istariceşte gi recur- 

gînâ continuu la comparaii1,puten să înţelegem 

mat bine ce înseamnă transformările estetice 

cînd este vorba de evoluţia unei limbi,



Din cursul de anul trecut reiegea încă o 

constatare care are valoarea ei,şi anume: pro- 

gresul, în ceea ce priveşte estetisarea, merge 

de la concret ia mai puţin concret,la abstract 

şi chiar la un summum de abstract,de multe ori, 

| Am văzut,âe exemplu ; cum prosatorii noştri 

cei dintâi, chiar atunci cînd reuşesc să sti14- 

seze mat bine povestirile sau desorierile lors 

pleacă de la fapte foarte conorete. Chiar com= 

paraţiile aparţin domeniului curent de lucruri 

" “comune așa cum se găsesc şi în vorba unui 4ă- 

ran sau în literatura noastră populară, Pot să 

fie expresive aceste impresii, incontestabil, în- 

să ele pleacă de la ceva concret,imediat, ceea 

_ce este tocmai caracteristica vorbirei sau ex- 

"primărei literaturei nu mult evoluate, 

Și aa să ne convingen ce înseamnă de fapt, 

progresul estetio;cână se trece de la concret 

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

_ prim la un singur exemplu,un singur cuvînt e=
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“loquent în felul lui.Ce constatăn din înţelesu-. 

rile lui din ceea ce este al semantismului, a- 

tinge aspecte estetice,care star putea aplica 

„şi la literatura evoluată.Un cuvînt care de 

altminteri;chiar la origine are ceva poetic,în 

„legătură însă,cu ceva conoret.A 4 i a e un cu- 

vînt, care ne face impresia că trebue să expri- 

me o atmosferă de poeste chiar în înţelesul lui 

primordial. 0 spunem aceasta fără să facem sim- 

bolism de sunete,fără să stabilim raporturi fa- 

țidice între înţelesul acestui cuvânt şi aspec- 

tul lui fixat de sunete. 

| „Wă voi opri puţin asupra etimologiei - lui, 

pentru că aceasta va înlesni să arate justeţea. 

observaţiilor pe care le voi face în legătură 

cu acest cuvinţe | | 

S!au dat două explicaţii dintre care cred - 

că una este cea preferabilă, In dicţionarul A- 

cademiei,a duia, provincialism din Ardeal a- 

re sensul de "a mîngîia",derivat din . ADULARI, |
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deci de la ideea de "a atinge" de "a lingugi”, 

De la această idee pînă la înţelesul de astăzi 

însă este o etapă semantică; şi apoi foneţis- 

mul. se opune cu desăvârşire, 

| Şi atunci,rămînen la explicaţia cealaltă: 

avem compusul AD + ÎLTA din latină. ILIA însen- 

na "partea de mijloc","torace", "pântece", Putem 

avea deci sensul de "a duce aerul spre toracen, 

"a. respira", 

Am insistat asupra etimologiei acestui cu- 

„vânt, pentru că dacă plecăm âe ia etimologia âin 

urmă sensul lui a fost foarte concret la origine, 

pe; cînd dacă am admite pe ADULARI, an avea 0 ex- 

plicaţie abstractă de la început, | 

_Rămînînă,prin urmare,la explicaţia pe care 

o împărtăşesc,a di are a avut un sens cit 

se poate de concret în legătură cu vieaţa fisi- . 

că, Sensul de "a respira! îl avem şi la Aromîni 

(aâiWiari). 

„7.1. Sta aplicat apoi şi la suflarea vântului,
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Cînd se vorbeşte de adiere. este desigur 

ceva poetic ce: se desprinde âin acest .-cuvînt, 

însă el este susceptibil de abstractisare, In 

sensul acesta mai abstract 1-a întrebuințat şi 

Eminescu:"un tînăr glas de copilă adia'o uşoa- 

ră rugăciune".A adi a o uşoară rugăciune ne 

duce încă mai departe decît ad-iierea vîn- 

tului care rămîne cu substrat concret, 

Odată ce cuvîntul acesta este transpus în 

alt cerc;saşociat de stări sufleteşti,este abs- 

tractisat şi cîştigă incontestabil ca aureolă - 

„poetică,Intr'adevăr, cu cît plecăm mai mult 

de la concret spre abstract cu atît ajungem 1la:: 

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

ce priveşte cuvintele sau grupurile de cuvinte,. 

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

mărei, în versificaţie- adică. Versificaţia simplă. 

are un substrat foarte concret,întti prin faptul - 

că a fost asociată cu jocul şi cu musică,. : 

De aceea versurile primitive,versurile din.
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poesia noastră populară deasemenea, au ceva din 

cadenţa jocului sau din cadenţa cântecelor cu 

o structură relativ simplă.Ele pleacă ae la ce- 

-va foarte concret,ăe la ceva foarte real al u- 

nei stări de evoluţie artistică rămasă mai în 

urmă. Cu cît versul evoluaază cu atîta lasă în 

urmă residuri prea conerete,prea materiale şi 

se abstractisează din ce în ce mai mult. 

Versul modern şi versurile nouă de tot au 

în toată factura lor, în afară de ceea ce este 

ca imagini ,ca atmosferă sufletească, în ritmul 

lor;au ceva de abstracti sate, Dacă cineva star 

încumeta -să . transpue ritmuri moderne de astăzi 

în” versuri primitive .nu ar reuși, pentru că dan- 

sul este ceva concret şi limităt în resursele 

luiş ntar! putea să urmă re ască toate volutele, 

toate nuanțele care reies din vexsificaţia 0 =. 

 dernă,. | 

Deci „estetisare în progres fără accentua» 

rea procesului de abstractisare nu putem con-
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cepe, 

Paralel cu aceasta e interesant ceea ce 

constatăm în evoluţia cuvintelor ce vin să de- 

signeze în diferite limbi noţiunea de frumoa, 

Dacă ne referim la trei,patru limbi indo-euro- 

pene, vom constata că noţiunea de frumos deri- 

vă de obicei din ceva concret. Se explică aceas- 

ta. prin faptul că la cei prinitivi frumuseţea 

a fost asociată de anunite noţiuni: de culoare, 

de sănătate etc. Rusescul crasni însemnă 

şi "roşu" şi "frumost.Dacă' urmăţim etimologi- 

ceşte această formă,observăm că în mai mul te 

limbi slave are aceste două accepţiuni, Asocierea 

aceasta e uşor de explicat. Cei primitivi au un 

cult pentru culoarea roşie,pe care o consideră 

cea mai frumoasă, | 

„Wneori altceva/a notărît—plecînă tot de .- 
la aspecte coloristice—termenul pentru noţiu- 

nea de frumos, 

Pentru oamenii primitivi împestriţarea es-
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te şi astăzi ceva deosebit,imprestonant şi ast- 

fel observăm cun în unele Limbi noţiunea de fru- 

mos derivă din această noţiune de împestriţat, 

Ca să mă refer la un cuvînt latin— fără 

să avem siguranţa deplină—ar fi să amintesc pe 

PULCHER, care.e pus în legătură cu grecescul Jap- 

Tuxos „însemnind la origine "pestriţi, 

_ Limba latină este interesantă ca termino- . - 

logie estetică pentru că în afară de PULCHER ne 

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

re,o ducere mai departe a ceea ce constatam mai 

înainte. Astfel este cunoscut derivatul FORMOSUS 

care. a dat pe al nostru “£rumo st FORMOSUS plea- 

că şi el de la ceva concret, însă de la ceva mai - 

puţin concret decît PULCHER, FORMOSUS a impresi- 

_onat prin faptul că se presenta ca o formă plă- 

cută. Noţiunea de formă,oricît ar fi de concretă, 

duce şi spre ceva abstract; încît. FORMOSUS ca 

derivat din FORMA este abstract faţă de PULCHER, 

„„„. .-: Mai abstract-este un alt cuvînt tot pentru
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noţiunea de frumos,anume acela care a avut no- 

"rocul să se fixeze în majoritatea limbilor ro- 

manice: BELLUS.Originea lui este _întrucîtva 

controversată; este pus în legătură cu BENE, ca- 

re stă în raport cu BONUS. Prin urmare,ar fi i- 

deea morală asociată cu o idee estetică, Proce- 

sul acesta semantic îl găsim destul de des în 

istoria unei limbi, Ceea ce s!a părut bun a fost 

considerat gi ca frumos, 

In orice cas,dacă rămînem la această ex- 
plicaţie dată lui BâLLUS,el se reazemă pe 'un 

fond şi mai abstract decît PORIOSUS, 

Am avea,prin urmare, în vocabularul latin | 

aceste trei cuvinţe pentru noţiunea ge frumos: 

unul cu fond foarte concret,al doilea inter- 
mediar şi al treilea cu fona abstract, 

Dacă ar fi vorba să plasăm cronologiceşte 

aceste forme,ne întrebăm dacă nu cunva PULCHER 
n'a fost expresia cea mai veche la latini pen= 

tru noţiunea de frumos,pe cînă FORMOSUS ar fi
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venit pe urmă,iar BELLUS ca expresie mai abs- 

tractă mai tîrziu pentru aceeaşi noţiune, 

Revenind la ceea ce va fi obiectul cursu- 

lui de luni şi ajungînd la epoca de care ne 

vom ocupașadică de la 1830, vom vedea că de fapt, 

constatările anterioare în acest sens,cu privi- 

re la progresul pe calea abstractisărei,nu merg 

decît accentuîndu-se.1830 este o dată care în- 

seamnă mult în 1iţeratura noastră paralel cu ex- 

primarea estetică în evoluţia estetică a vorbi- 

rei.Ceea ce se reaiisase între 1800 şi 1830 pă 

mîne mult în urmă faţă de ceea ce s!'a reali sat 

de la 1830. 

Se poate însă spune că a fost o revoluţie 

în exprimarea noastră ? Termenul de revoluţie 

este susceptibil de multe interpretări .De mul.= 

te orî,prin el se înţelege o schimbare mai ac- 

centuată.Dacă ne referim însă,la sensul mai ex- 

presiv şi limitat,revoluţia se produce printrto 

isbuonire socială,Poate să fie revoluţie,iîncon-
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testabil,şi în ştiinţă alături de revoluţii so- 

cialeyînsă cu nuanţări.De multe ori revoluțiile 

în ştiinţă sunt relative.Depinde de ce se revo- 

luţionează.In ştiinţă,de exemplu,a fost desigur 

o revoluţie,aplicarea puterei vaporilor gi în 

urmă aviația. Aceasta a impresionat pe toși pen- 

tru că nu era ştiinţă abstractă cît era tehnică, 

Poate totuşi,să tie o noutate ştiinţifică, 

ce vine să revoluţioneze teorit.Nu este aceeagi 

revoluţie care: se produce, | 

i Cîţi ştiu de radiu,cu toate câ paâtul a re: 

voluţionat fundamental teoriile ? Cînd aplicări- 

le radiului vor ajunge să se extindă,se va pu- 

tea spune că într'adevăr,se resinte revoluţia u- 

nei asemenea noutăţi ştiinţifice, 

Dacă este vorba acum sa admitem revoluţia 

exprimărei,la noi sau în alte părţi,în legătură 

cu literatura,nu ştiu dacă termenul poate să fie 

întrebuințat, Altceva este o revoluţie socială, 

O0.Densusi anu, 

Biolutăa satșică a mei ronina, Fasc.2 
- Sur po: Prea 2 ase
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| „şi altceva sint preracerile care se efectuiază 

„eînă „este vorba ae exprimare în vorbire sau în 

scris. 

” Revoluţiiie sociale înseamnă schimbări a- 

dînci de raporturi,ridicări e elemente careau 

| stat în umbră,prin urnare;o perturbare cu efec- 

te foarte visibile. Nu dispare trecutul nicioda- 

tă „desigur; aceasta este o imposibilitate. To- 

tuşt „din trecut rămîne puţin şi ce rămîne este 

nuanţ at după caracterul pe care îl au revoluţi- 

iie sociale, 

Dacă ne referim la vorbire,atunci nu putem 

găsi aceeaşi perturbâre ca întrto revoluţie so-= 

cială. Inainte de toate,cuvintele nu se pot de- 

capita. Cuvintele sînt mai conservative.Nu pot 

Zi înlocuite întrio zi, Pătrund unele, îşi fac un 
stagiu, aşteaptă pină când sînt acceptate de mul- 

ţime.0 bruscare ca în sensul revoluțiilor soci- 

ale nu existăspentru că, 1 inba este fatal con- 

“servativă; dacă | în cîteva luni gs! ar "aduce 0...
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perturbare adîncă,atunci înţelegerea între unii 

şi alții,ar deveni dacă nu imposibilă, în orice 

cas foarte gravă, 

In ceea ce priveşte limba,tradiţia are o 

putere chiar atunci cînd se fac unele salturi, 

acestea nu sînt aşa de bruscate ca în revoluţi- 

ile sociale. Sînt simple prefaceri,adaptări. Si 

totuşi,se poate vorbi de revoluţie gi cînd es- 

te vorba de limbă: o revoluţie poate să fie 

“schimbarea ortografiei , schimbărea alfabetului, 

mai ales.Cînd noi am trecut de la alfabetul ci- 

rilie la alfabetul latin „sta produs incontesta- 

bil;o revoluţie,o bruscare.A fost însă,o revo- 

luţie de suprafaţă. | 

Ar fi o revoluţie în exprimare dacă pro- 

punerile D-lui Marinetti ar fi cîştigat adepţi, 

Dl Marinetti a fost astă primăvară la Bucureşti 

şi a expus teoriile sale reduse acum,—altă da- 

tă mai îndrăzneţe-în orice cas idei din care-şi 

făcuse un crez,Toată sintaxa veche trebue lăsa-
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tă, 1 O paste, şi introdusă o sintaxă | nouă spu- 

ne D-sa, Ă | a 

„Este însăyo imposibilitate introducerea u= 

- nor asemenea schimbări. | 

Reyenină la ceea ce s'a întâmplat 1a noi 

la schimbarea sistemului de scriere, trebue să 

recunoaştem că a fost într!'adevăr,o pertuzbare. 

Revoluţia scrisului E) . lăsat repercusiuni pentru 

că într! adevăr ce înseamnă ae 50 de ani atâtea 

lupte în „uzul siBtenului ortografic ? 

„AN suspinat generaţiile din Ardeal în tim- 

pul luptelor pentru latini sm şi au uptat mai 

ales ca să scăpăn de cirilice,şi. cînă am avut 

ceea ce doream, alfabetul latinyan început să ne 

„sertăm şi am ajuns a « o adevărată anarhie a scri- 

sului nostru. 

AR avut o revoluţie, însă € cu o aistincţie, 

„Sociologia are cun se ştie, continui con- 

tacte.ș pu 1ingui sticaspentu că este cunoscut că 

vorbirea stă în strânsă 1egă tură cu stările so.



ciale dintr!'un loc şt dintrtun moment dat. Vor- 

vbirea prin ea însăşi este o manifestare socia- 

lăe | 

Dacă admitem însă, acest punct, raportul fi- 

resc între ce este social şi ce este al mani- 

festărilor de exprimare,nu înseamnă că tot ce 

“este al sociologiei se regăseşte în 1 ingui stică. 

Tocmai exemplul din urnă arată bine că tre- 

bue să lăsăm unele apropieri forţate. Revoluţie 

în , vieaţa socialăsda; în Jinguisticăsnu, In ceea 

ce priveşte exprinarea,nu poate să, spună cineva 

că într! un anumit moment. sta petrecut Go revolu- 

ţie. Sânt mul te lucruri din trecut care se conti- 

nuă E o tradiţie caze se opune Sal turilor brus- 

cate,
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Dacă exprimarea literară arată la noi pî- 

nă la 1830 prefaceri însemnate,aceasta nu în- 

seamă de fapt,o :revoluţie,Am arătat cum tre- 

_bue înţeles acest cuvînt. | | 

Inainţe însă de a vedea în ce consistă a- 

ceastă prefacere,rămîne încă un punct,care es- 

te tot în litigiu,cîna se urmăreşte desvolta- 

rea literaturei noastre şi anume fixarea epo- 

cilor pe care le puten distinge sub acest Ta- 

port.Dl Sextil Puşcariu distinge o primă epo- 

cășepoca veche, aceea care ţine pînă „la sfiz-



şitul secolului aa XVIII- lea şt pe urmă epoca 

nouă. Bpoca nouă este un termen care dă 10e la 

interpretări foarte elastice, pentru că se poa- 

te să fie ceva mai puţin nousmai nou; de tot .: 

nou; şi dacă, înelegen epoca nouă de 1a 1780, 

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

pocă pe care o admite D1 Puşcariu este cea mo = 

dernă. Modern parcă ar fi de preferat faţă de 

nouă, In orice cas, apropierea aceasta şi succe- 

siunea mai ales cum 0 aâmi te DI. Puşcariu nu mi 

se pare deloc justificată şi cu atît mai mult 

mi se pare că nu se poate vorbi de această e- 

_pocă modernă pentru că într 'adevărsD-sa spune. 

că epoca-modernă începe. de la întemeierea RO= 

mâniei uni te. Prin urmare epoca nouă ar merge - 
ea e m 

de la Scoala latinistă pînă la 1860, cînă înce- 

pesdupă D-saepoca modernă. Este o confusie,şi 

_după mine destul e gravă, a faptelor politice 

şi 14terare, „pentu că divisiunile din istoria 

go11tică NU - pot să fie aplicate în istoria 1
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terară. Nu putem împărţi desvoltările literatu- 

xei noastre după evenimentele: istorice şi mai 

ales după revoluţii sau după războiul îndepen- 

denţei.0r: „dacă ar fi vorba să procedăm agasa- 

tunci am putea să distingem o epocă literară 

| şi de la 1821 pînă 1a independenţă, Revoluţia 

de 1a 1848 deasemeni nu poate să fie capitol | 

nou în istoria 14 teraturei. Tat aşa şi cu epo- 

ca admisă de Dl Puşcariu,Unirea Principatelor, 

„Mai departe,ca ultimă epocă,Dl Puşcariu aâmite 

pe cea contemporană care merge de la unirea tu- 

turor Romînilor pînă acum,prin urmare,dela răz- 

boiul cel mare pînă în present.De ce ? Nu văd 

motivul din care să resulte că epoca contempo- 

rană în literatură âr însemna epoca de la 1916 

sau 1914,dacă am îngloba şi perioada neutrali- 

tăţei ,pînă acum, Intrucît 15 ani,de atunci, au 

schimbat atît literatura noastră, încît să se 

| poată vorbi de o epocă contemporană întemeiată 

absolut pe evenimente care nu au nici o legătu-
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xă şi nici o repercusiune cu cele ce sînt ale 

_ vieţei 1î terare?Deaceea, repet,nu trebue confun- 

date epocile de desvoltare politică cu epocile 

"ae desvoltare literară.Unde începe un moment 1i- 

terar,o epocă literară,se poate să nu înceapă 

un moment politic sau invers,unde .sfîrşeşte.o 

" airectivă literară nu sfîrşeşte-o directivă po- 

iitică,Dirăctivele Itteraturei- contemporane. au 

pornit de acum douăzeci,treizeci de ani.Și,-de 

altfei,am fi avut ultra-modernisn şi dacă nu ar 

fi fost războiul. 

Prin urmare;este absolut neîntemeiat să 

admitem acele epoci cum le aâmite Dl Puşcariu. 

Literatura modernă este representată de epoca 

începînă de la 1780 cînâ se introduce un spirit 

nou prin Scoala latinistă. Prin epocă contempo- 

rană star înţelege cei douăzeci;treizeci de ari 

mai apropiaţi de noi. 

Dacă aceasta este,creâ, justificare împăr= 

ţirei pe care o admit,să ne înţelegem asupra



felului cum se: desprind anumite preocupaţiuni,.. 

asupra felului cum continuă o parte din spiri- 

tul care se manifestase pe la sfîrşitul secolu- 

lui al VIII-lea şi pe la începutul secolului 

al XIX-lea,aşa cum l-am caracterisat în cursul 

de anul trecut,Ne găsin în faţa unei complexi- 

tăi de manifestări mult mai multiple decât au 

fost în. perioada imediat anterioară.Să ne înţe- 

legem mai ales asupra felului cum se desprină 

anumite preocupaţiuni, care deodată găsesc un 

hotar faţă de ceea ce fusese înainte şi ceea, ce 

în parte se continua, | | 

Desigur, ar fi de relevat multe caracteri s- 

tici ale acestei epoci de la 1830,însă mi se 

pare că în primul rînd,se desprind două aspec- 

| te „care hotărăsc precis caracterile acestei e- 

poci.Cred,anume,că epoca aceasta. poate fi nomi- 

tă o epocă âe didactism şi în acelaşi timp de 
| —— | 

exyberanţă. Este o asociere care se pare foarte 

bizară, forţată,totuşi,cred că într!'adevăr co-
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respunde realităţilor caracterizînă o seamă din 

înfățişările mişcărei iiterare,mişcărei cultu- 

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

cut făcut foarte mult în această perioadă, pen- 

tru că se întemeiase pe faptul că a trebuit să 

luăm abecedarul culturei în multe privinţe, fi- 

inâcă eram rămaşi în urnă în atîtea şi atîtea 

direcţiuni, In afară de ceea ce era al gcoalei cu 

Gheorghe Lazăr,Eliade Rădulescu şi alţii,era ce- 

va care în sufletul tuturor se simţea ca o la- 

cună. şi atunci sta făcut didactisn în afară de 

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

ar;cîte o preocupare literară,culturală, deşi şi 

acestea toate erau foarte înapoiate şi aveau de 

multe ori ceva meăieval,fiinăcă veneau să spună - 

compatrioţilor de la noi lucruri arhi-ştiute, . 

Pe de altă parte,exuberanţa sufletească era 

explicabil să se manifeste atunci,prin faptul că 

se întemeiase acest curent după prefacerile a- 

proptate causate de luptele din vieaţa noastră
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politică,lupte care la început au avut repercu- 

siuni în această direcţie. Această apropiere îşi 

are rostul ei prin faptul că în urma, luptelor 

politice a început emanciparea sufletelor de o- 

" rtentali sm, începem să avem mai mult simţ artis- 

„tic şi mai ales, ceea ce e cu deosebire impor- 

_tant,am început să afirmăm manifestări - sufle- 

teşti mult deosebite de cele:.ce. fuseseră înain- 

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

latinistă, 

Ce înseamnă însă,dovă curente de felul a- 

“cesta: didactisn şi exuberanţă ? E ceva care du- 

ce la multă încoherenţă,.Deaceea literatura noas- 

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

dem că presintă tot felul de lucrări elementare 

foarte naive,copilăreşti de tot,alături ce al- 

tele de un mare curaj.La 1830,la noi,era un în- 

ceput de cultură şi mai ales din causa aceasta, 

» erau acele două curente, 

Desceea şi în poesie se vede această cioe-
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nire,aceasti inegelitate,se văd lucrări ca- 

re pe istoricul literar pot să-l amuze de mul- 

te ori,fiinăcă aproape întotăâeauna, au o parte | 

picantă,dar în acel aşi timp duc la constatarea 

că e o cultură care nu este întemeiată, luptând 

cu anumite şovăiri, o o 

Bxuberanţa este totdeauna legată de o anu- 

mită încreaere, Această încredere dacă este os-/ 

tentativă,poate fi antipatică dar,dacă este mai; 
$ 

âiscretă e simpatică, Această exubetanţă,la noi, 

porneşte în parte de la contactul cu cultura la- - 

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

cei din Scoala latinistă, 

Prin urmare,ceea ce a contribui t,ceea ce 

a venit ca o relatinisare sub influenţa france- 

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

justificat. Am arătat,prin apropiere şi contrast, 

anui trecut şi nu voi mai reveni,care “a. fost 

fundamentala lacună în direcţia ardeleană, Ară- 

tasem o lipsă de orizont extraordinară;o lipsă ! 
Ă ini
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de perspectivă, literară cînă ar fi trebuit să 

fie o refacere întreagă a culturei noastre. In- 

fluenţa francesă a putut să dea cu totul alte 

resultate,fiinâdcă a venit foarte discretă,din 

vagi iîmpresiuni şi pe urmă a atins de aproape 

toată vieaţa noastră. Se întîmpla ca uneori să 

pună cineva mîna pe o carte francesă fără ca 

să se mai întrebe dacă are sau nu valoare şi-o 

traducea pur şi simplu, Veneau trupe Ge teatru 

francese 1a'Bucureşti, Ce valoare aveau aceste 

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

teresa de piesele care se âiâeau de multe ori 

nici chiar de actori,ci numai ce faptul că se 

auzia firanţuzeşte.La teatru,in toate locurile 

unde erau întruniţi unii cu pretenţiuni de cul- 

tură, se auzia vorbindu-se franţuzeşte, această 

1 îmbă apuseană privilegiată la noi. Aşa încît în 

ouă trei decenii ,pe diterite căt,ba cu tradu- 

ceri 1a întîmplare,ba cu ceea ce impresiona la 

teatru,ba cu ceea ce era conversaţia de tiecare
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zi prin cercurile de sus,a pătruns intluenţa 

trancesă la noi, Spiritul rrances a.pătruns la 

noi pe toate căllie,mult mai deosebit de ceea 

ce a fost inflverţa latiniştilor care fiind nw 

mai istorici sau filologi n'au atins vieaţa 

noastră sub toate aspectele,Latinismul în apus, 

„în secolul al XV-lea,al XVI-lea a prins atît de 

mult,pentru că n'a fost numai operă de erudiție, 

ci a atins manifestările artistice,a atins vi- 

eaţa,moravurile,moda, în sfîrşit amănunte din ce 

le mat cotidiene. Atunci înţelezen mai bine ae 

ce influenţa francesă a reuşit să prinâă mult 

mai bine decît cea latinistă; înfăţi şarea sub 

care se presenta influenţa francesă ,avea tot ce- 

ea, ce lipsise în încercările latini satoare ale 

Arâelenilor, Si să nu ui tăm un luciu: tot ce se 

porunceştă, tot ce este capitol de âoctrină nu 

prinde UŞOr; munca de frică este muncă “de sclav, 

Tot aşaslucrurile care sînt poruncite, trîmbiţa- 

te în fiecare zi, impuse întrun fel sau tal
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obosesc sufletul şi rămîn la junătate de drum, 

Ceea ce prinde mai ugor este. ceea ce se insi- 

nuează,ceea ce se introduce discretypînă când . 

întrt!o zi. cineva se simte în faţa ascendentu- 

lui puternic pe care îl are,să zicem în casul 

nostru;o anunt tă. cultuzră,0 anumită manifestare, 

Inţelegem atunci ce s'a petrecut în cul- 

tura noastră, în Literatura noastră,de o sută 

de ani încoace,Au fost atîţia doctrinari ai în- 

fluenţei germane.4Au fost şi în învăţămînt unii 

care au voit să impue ceea ce este al culturei 

germane ; însă,nu a prins atît cât ar fi vruta- 

ceştia.Ceea ce a fost al influenţei francese,; 

n'a găsit atîţia doctrinari „dar a prins pen- 

tru că pe. la 1830 nu venise nimeni să predice 

şi să impună influenţa francesă; nu se 4ineau 

predici sistematice. A mers curentul natural de 

la sine,ajutat numai de ceea ce este  înstinc- 

tiv al simțămintelor noastre, 

_ Mai: este un contrast eloquent pe care îl
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putem observa între influenţa francesă Şi in- 

fiuenţa Ataltană, Intre 1830 gi 1870 stau Scris 

pagini de doctrină în favoarea unei „colturi. 

Nici pentru zranţa nu sta scris aşa cun a scris 

Heliade pentru italtenteaea limbei noastre şt 

pentru apropierea ae literatura Ltaltană. Dar 

nu s'a ales lumea cu nimic, decât cu un p3ict4s, 

cu tot apostolatul Lui scu toate că mergea sub 

egida latinităţei. Cultura italiană la noi nu a 

putut să pătrundă cun a pătruns cultura france- 

să. Dacă cineva voia să traducă din italiană, 0 

făcea.Dar. nu era cineva care să vină cu elenen- 

te din sfera influenţei ital Lene. Moravuriie ve- 

neau. din Franţa şi nu veneau din Italia, Prin ur- 

nare,nu existase 0 posibilitaţe care să fi fa- 

vori sat intienţa italiană,cum a existat curen- 

tul care a favorisat influenţa francesă, şi a- 

tunei nu s'a putut compara aportul italian cu a- 

postul trancea.. 

O DE nSU SI Gnu 
Evoluţia. ogtotică a limbei romîne,Fasc.5



| Privină în felul acesta literatura de la 

1830 şi ae mai târziu, înţelegem ce -a fost acel 

noient în istoria noastră literară: anunţarea 

unei mari schimbări sufleteşti şi în acelaşi 

timpyceva ae incoherenţă,de lipsă de acoră în- 

tre ceea ce era al aidactismului şi al exube- 

vanţei . Romantismul a avut un dar extraordinar 

ae cucerire a sufletelor. Şi la noi a coinciâat 

manifestarea romantică cu deşteptarea noastră 

| şi de aici a venit. ceea ce este atît de carac- 

teristic în atâtea manifestații de la noi,Cla- 

stcismul! a rămas mai în urmă şi era fatal să 

fie aşa. Romanticii veneau cu un suflet mai po- 

trivit să fie înţeles de cei âe la noi. Cu ari- 

gore Alexandre scu,'loan Heliade Fădulescu, sufle- 

tele noastre iar stau înăreptat spre clasicism, 

An fost, totdeauna de părerea că alături de ro= 

man ti sm să se îndrepte la noi poesia şi spic 

ceva aparţinînă tradiţiei clasice, însă  numat 

clasicism să se fi făcut la.noi;ar fi fost un



a 5 

anaclroni sm în epoca romantică şi nu star fi 

“potrivit mai ales cu ceea ce este liria în fi- 

rea tomînului, 
m» - - 

Dar pe lîngă această migrare romantici, mai 

era ceva care era propriu celor de pe la 1830. 

drau suflete: poetice încontestabil,pentru că 

dia se -poace înţetege exuberanţa şi expunsivi ta- 

tea fără, cîteva 'grăunţe: de poesic,De vreo cinat- 

zeci de ani există prejudecata că poesia a de- 
  

căzut din causa ştiinţei şi în urmă sta revenit. 

asupra 'acestei idei,spunîndu-se că poesia a mu- 

"mit din causa războtului Şi din causa preocupă-| 

rilor materiule.B o constatare durerousă că as= 

tăzi nu se nat pastonează tineretul pentru poe- 

sie,pentru literatura aceasta de imaginaţieşci 

predilecţia merge spre deserteri de călătorii, 

spre romane de detectivi,romane cu pirați etc, 

Poesia-nu este ca 0- haină âe servitor ae gală pe 

care o: îmbraci. Ta anuni te ocaiuni; dacă cineva 

nu are poesşie într!'a direcţie, nu o va aveu nici
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“în alta,Nu va putea să se exprime frumospiite- 

rar,nu va înţelege frumosul nici în alte mani- 

festări şi va rămîne cu lacune sufleteşti „cum 

este casul acelora care sînt absolut refractari 

oricăror manifestări poetice. . | 

Dacă într'adevăr,există manifestări mai a= 

ese ale sufletului prin poesie, se vede că bo- 

găţia incontestabilă pe care 0 neceaită aseme- 

nea manifestări era rămasă în urmă pe la 1830, 

priii faptul că posibilitatea de exprimare era 

redusă. Totuşi pveăen pe iuli că vota să  spu- 

nă mat bine, întito sl tă fară teea ce simțeau 

în sufletul lor, însă forma nuzf ajuta, | 

da Heliade Rădulescu. şi ia Cirlova vom 

găsi multe inegalităţi în. exprimare de care ne 
! |. | 

vom ocupa lecţiunea vii toare,Deaceea putem spu- 

ne că în pertoada de la 1830 - 18603 sufleteşte 

eram mult superiori faţă de ceea ce este al ex- 

primărei, 

In literatură înaintăm ful t în cîteva de=
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cenii cu sufletul,însă luptam. greu cu perfec- . 

ţionarea stilului, Aici se.petrece un cas toc- 

mai contrar cu ceea ce s'a întîmplat în insti- 

tuţiunile noastre,unde a fost mai la înălţime 

forma decît sufletul unde sta avut în vedere 

mai mult organisarea de fațadă, 

—



O „1 XIL 1930. 

Oricîte contraste şi oricâte incoherenţe 

arată epoca de la 1830;ea se desprinde 1lunmi- 

_ noasășplină de elemente cu bogăţie sufleteas- 

că şi cu aspiraţiuni continui. 

Cel dintîi interpret al acestei aspiraţi- 

unt este desigur,în poesie,Vasile -Cîrlova. El 

nu vine vijeltos,vestind mari prefaceri în 1î- 

“teratura noastri.iira un suflet ai scret şi în 

cele ce scrie şi vorbegte,are ceva de copil ca- 

„re tresare la noutăţi nebănuite de alţii; în a- 

- celaşi timp aduce o notă impresionantă de vis,
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de nostalgie.După ce au apărut, în Curierul ra- 

mânesc primele lui versuri sia văzut revelaţia 

unui suflet într'adevăr vestitor de vreme nouă 

în literatura noastră, S!'a recunoscut întotdea- - 

una acest merit operei lui Cîrlovaytotuşi nu 

fără excepţie.Maiorescu i-a dâspreţuit opera, 

cît de redus a fost; în două rînduri dîn Cri- 

ici spune: "Cârlova nu poate să fie imi tatde 

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

„1 aminteşte totuşi,în Epigonii ca pe cel din- 

ţii care aduce suflet nou în poesia au] 

Cîrlova,prin ceea ce era şi al firei noui în 

poesie, se arată de la început cu acea plenitu- 

dine,care anunţă mat mult,care înseamnă un ritm 

în poesia noastră,pe care nu-l întâlni sen pînă 

atunci,Dacă ar fi să facem o comparaţie între 

ceea ce dăduse Budai Deleanu şi ceea ce ne adu- 

ce Cîrlova,oricît am recunoaşte merite lui Bu- 

dai Deleanu,trebue să recunoaştem mai multe me- 

rite şi cu mat multă dreptate versurilor scri-
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se. de vasile Cîrlova, care este adevăratul ini- 

tator al poesiei moăethe. Budai Deleanu - avea 

foarte n multe arhatome în poesia sa și versuri- 

“nea lu ne aue spre reminii scenţe prea convenţi - 

onaze, ze cână Cârlova,sub 1 inflvenţa romantici - 

1orse apropie cu surLetul, cu nota pe care o 

arata de 1a început mult de sufletul nostru, 

Ei Nu se poate să nu recunoască cineva ce no- 

utate e era în factura versului să iu în sufletul 

pa care a aducea această factură „foarte “impre= 

_ stonantă de a1tfel,pentzu că tot odată face sal- 

ua de la ceea ce era al văcăreştilor. | 

Dacă ar fi să- 1 gudecăn ăupă. exigenţele ce 

astăzi,ă „desigur că i-am găsi, la fiecare pas,des- 

| tule obiecţiunt i greş ei de ritm, înspiraţii care 

n au totăeaună prestigiul lor.Valoarea lui  în- 

contestabilă este în vremea: cînă a trăit şi a 

sere. Ă Ei E o 

"ste destul si ne oprim la vre-o două ver- 

urii. pentru ca să înţelegem ritmul melancolic
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al lui Cîrlova.ÂAşa de pildă
, în Inserare sau 

în Rutiuirile Tirgoviştei vedem cu - âsosebire 

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

tuia specificul lut, In două versuri din : poe- 

sia din urmă spune: | | 

“Gâna ochiul vă priveşte în 1iniştit minut 

De milă î1 pătrundeţi de. gînduri îl uimiţie 

Asocierea aceastaynu e ae 0 extraordinară 

“valoare poeticăstotuşi arată, ceea ce era Cîr- 

lova,la ce asocieri de cuvinte aspira; eşind 

âin domeniul comun al poesiei. de la.noi de pi- 

| nă atunci.E de relevatsmai ales, tenăinţa de 

'abstractisare,de. creare de atmosferă, care în- 

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

st sem pînă la el în poesia anterioară. 

Cînă trecem la versuri cun sînt cele in 

Inserare,imediat impresia mai bună dinainte e 

umbrită prin ceea ce a repetat gi Cîrlova prin- 

“+rto regretabilă stăruinţă: 

_Ză 'cînă abia se vede a soarelui lumină 

In vîrful unui munte,pă fruntea unui nor
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Şi zefiiul încă rece începe de suspină 
-:Pîn. frunzesRă. cîmpie Sevaşi nai tă ri go . 

: Am.putea spune: . întrucît textul „aşa „cum 

sta reprodus, represintă ceea ce era felul de 

. scriere al lui Cirlova ? se poate ca Heliade 

Rădulescu: să fi schimbat, ortografia; se ştie 

că făcuse mul te: concesiuni untenilor, Putem 

presupune” totuşi,că şi Cîrlova din aceleaşi mo- 

tive,nedînâu-şi sama de valoarea estetică a u- 

| nox asemenea părţi 'de cuvint a scris în felul 

acesta: "pă cînd" în loc de "pe cînâ"; tot a- 

şa "pân" în loc de “prin“, Cu aceasta însă, mă 

refer numai ]la rostirea acestor cuvinte, Dar 

“când. versul din urnă se. încheie Brin 1: cevaşi 

mai tărişozi,se vede bine că nu-şi dădea sama, 

| cârlovasde ce înseamnă stili sare „poetică. 

Star putea spune că avea, ide multe ori. 

mici s simţul! ritmului, însă trâe sk ne transpu- 

nen în vremea de atunci cînd erau unele diferen- 

jesunele nuariţe,care ne duc destul de departe 

de ceeu ce cste al scrisului de astăzi, In pen-
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ultimu vers se observă; acest 1ucrui star pă- 

rea că este desortentat în ceea ce priveşte mu- 

sicalitatea şi versi ficaţta.In nzefirul” accen- 

tu:. trebue să caăă pe prima st Labă şi să se pro- 

nunţe vzEzirua" Şi „se vede că.. este accentuat în 

felul acesta.Cârlova. înte'adevăzsca şi “contem= 

poranii lui a întrebuințat acest cuvânt cu ac= 

centua. erbeipe câna: noi 1- - am moderni sat în sen- 

su] frances si ae. aceea căstm o ai scozăanţă în- 

bre ceea ce este pronunția, ge, astăzi şi ceea ce 

găsim în versuzile lui, Aceasta nu: trebue inter= 

pretat ca o insuficienţă a auzului 'său musical; 

„versul si se vede bine ri tmat, dar să nu uitân cât 

e depazte era ri tmul nouspe“ care avea să-l mlă=- 

„dieze dânsul faţă de expeztenţa 1 i te: ară a noas- 

tr ae pînă atuneie ai i 

oricât an insiatasozicât an : n ae incul- 

“genţi, faţă ae limita la care a ajuna cârlova în 

trecutul | poestei noastresnu se “poate să nu con» 

statiim totuşi, că e destulă deosebire între ceea
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„cu însemnate. inovaţiuni şi mai ales cu acea 
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ce a realisat el şi ceea ce s'a realisat mai 

„târziu ca armonie şi ca ritmeCum spunean şi în 

„lecţiunea trecută,era ) di scordanţă între. e _e€- 

|moţitle sufleteşti care denotau o: , o bogiţie s su- 
  

fletească extraordinară ară şi posibilitatea de 

„| redare. frumoasă. Dacă poesia se anunţă astzel, 
ÎI mei 

_ atmosferă sufletească,ce vine să formeze pe 

toţi poeţii din prima junătate a secolului tze- 

cut,aceaata de faptsn'ar fi însemnat mult dacă 

„şi. în alte direcţiuni nu s'ar fi stăruit pen- 

„tru crearea unei atmosfere cu un plus de ascen- 

siune ş cu șeea ce avea să schimbe nu numai spi- 

ritul poetic;ci tot felul de mant festaţiuni cu 

caracter cultural, | 

Termenii de apreciere a unei epoci varia- 

ză de la o ţară la alta şi de la 0 cultură la 

alta:Noţiunea de inovaţie diferă de la o cultu- 

_Xă la alta şi chiar dela o epocă la altaeLa noi 

nu s'a scris pînă acum o lucrare, care să însem=



ne 0 adevărată punere la punct asupra catacte-. 

ului acestei epoci, Nu înseamnă mult pentru o- 

epocă numai cultivarea li teraturei.0ricît: ar 

aduce şi ocupaţiunile de felul acestaele ră- 

mân limitate ca repercusiune şi influenţele lor 

pot să fie atenuate,ori,unele din: ele,chiar să 

se pi ardă repede. 09 epocă de renaştere trebue să 

fie o mant festaţiune în plin în toate direcţi- 

ile,pentru ca astfel să producă o adîncă schi m- 

bare sufletească şi crearea unei atmosfere a- 

decvate. 
| 

Atmosfera aceasta a avut-o 1nontestabi1 

Heliade Răâulescu. In tot ce s!a scris despre el 

nu sta pus destul de bine în lumină ceea ce fă- 

cuse în operele ge literatură ale sale ca : Yea- 

lisare asrectă sau ca doctrină.Nu stau expus pă- 

rerile pe care le exprimase dînsul mai ales: ru 

prilejul: întiinţărei unei societăţi 141 armonice» 

Când a vrut să-şi împărtăgească impresiunile în 

mai multe articole,le- 3 publi cat în Curierul ru-



mânesc. A publicat în 1834 programul Societăţei 

îi armonice. Dupii ce arată că “această societate. 

urmăreşte în primul rând cultivarea limbei şi 

li teraturei noastre cu ajutorul teatrului „ajun- 

ge la unele precisări „care înseamnă mult pentru. 

vremea aceea. şi-a împărţit activitatea alături 

de Aristia;dîndu-i acestuia, rol. e inigiator 

în ceca ce priveşte organi sarea teatrului şi de 

recrutare a elementelor care trebutau să apară 

re scenă. Vedem pe Heliade Redulescu spunîna că 

Ari stiayprofesor de âeclamaţie,avea să deprin- 

dă : pe tineri "întru citirea cea curată, e e e e în- 
ie aa 

tru facerea jestelor (Eh ronomi e) „întru mi şca- 

„rea musculilor, întru luarea poziţiilor interes- 

„ante vederi1".Bliad nva fi profesorul de 1lîte- 

ratură pregătitor în teorie a celor ce DeAris- 

tia va pune în lucrare prin declanaţter.Va Vor- 

bi despre "îna1t „despre frumos „despre gust", 

Qricît de elenentar ge . exprimă jel iade Ră- 

| dul escu, se vede totuşi preocuparea de a deriva *
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estetismul spre manti fesţări în. afară „de 14 tera» 

tură. Weltade Rădulescu îşi reservă partea Lite- 

rară ,arătînă că. va face un Curs în care va vor- 

bi despre tot ce poate . să deştepte „noţiunile 

frumosului şi ale. bunului gust. Iarăşi o preocu- 

pare care însemna o noutate epocală pe vrenea 

aceea, 

Din toate acestea reiese programul pe ca- 

-re 1 -a înţeles Heliade că. “trebue să-l reali se- 

ze ; societatea £41 armonică Hu ] - -a reali sat de= 

cât parţial, deşi era atât de Vine intenţienat, 

e iade RE dul escu, continuînă expunerea pro- 

eramului acestei societăţi, face! un fel de elo- 

“piu al artei de dechamaţie: 

in bun declamator este pentru o 1îmbă a 

ceeh ce este şi un bun artist muzicant pentru 

ecsecutaree unei. bucăţi muzi cale. În zadar un 

compozitor !şi-ar alcătui operile salescăci tot 

meşteşuzul sau ar rămînea mort; fără 1spravă şi 

chiar necunoscut,dacă artişti i semenea. lui. sau 

aproape de a lui învăţătură nu star afla să ec- 

secute cu destoinictayecspresia şi: înfocârea 

„cea cuvtiincioasă compoziţiile lui se... IN zadar 

un orator sau un poet gi - ar alcătui 'cuvintele



sau poemile sale,căci vor fi Geparte de a să- 

vîrşi isprava cea dorită,dacă nu vor fi citi - 

te sau de dînşii sau de cititorii lor cu ec- 

spresia, cea chiară şi potrivită duhului celor 

SCTiSe, ss... i - 

In zadar un preot star sui pe amvon să 

predice moralul Evangheliei,dacă. citirea sau 

glasul său cel sălbatic şi nepotrivit cu ma- 

rea cuviinţă a vreâniciei sale -ar speria pe 

ascultători sau ar aduce o îspită de şoapte în 

lăcaşul Domnului, . E | 

Este interesant acest pasaj, pentru că 

vedeţi „Heliade Rădulescu, caută să pună în va= 

oare darul exprimărei alese,nu :numai prin 

scrisci şi prin vorbire,De aceea 'spune că un 

orator trebue să posede arta declamaţiei tot 

aşa ca şi un actor. Şi acest lucru nu trebue 

să-l piarâă in vedăre nici poetul dacă vrea, 

ca într'adevăr; opera lui să impresioneze mai 

multe | 

--- Deasemenea este semnificativă partea de- 

la sfîrgit,unăe arată ce trebue să fie adevă- 

vata oratorie bisericească. 

„1 Din toate acestea vedeţi cum Heliade Rădu-
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lescu;s!a gînăit tocmai la cea ce lipseşte 

| mai mult âin nani festaţiunile vieţei cultura” 

le la noi, | a 

„„.- Sântem,prin urmare, în epoca, în care ală- 

turi, de 'poesie,vine să-şi facă azun teatrul 

- cu ceea ce putea impresiona el, folosind de 

multe ori traduceri şi căutînd să contribue la 

procesul de estetisare al limbei. Da 

| Intr'un sit pasaj el dădea anumite pove- 

ve: 

In zadar uri actor star sui pe scenă casă 

- ne înfăţigeze veacurile trecute,pătimele şi 

virtuţile,ca să ne înveţe sau să ne pri cinuiaa» 

că petrecerea,dacă glasul său cel necioplit şi 

ne imitator,gi daca musculaţia obrazului său nu 

_se vor potrivi -cu pergoana ce ne arată. Aceste 

povăţuiri gi deprinderi se învaţă cu desăvîrşi- 

- ze-pumat prin declamaţie şi prin urmare aceast 

""4ă învețătură este de trebuinţă la toată treap- 

ta de cetăţean.câti oameni !'şi au aflat a lor 

norocire şi au scăpat de multe primejaii numai 

prin.a lor frumoasă. înfăţişare şi rostire! Si 

iar la cîţi bărbaţi destoiniei şi învăţaţi le 

au fost pricină de neisbutire şi chiar de neno- 

vocira numai a lor rece,şi necioplită manieră 

de îmfăţigare şi rostire f cc 
Progiă, Soc. fî1.—C, rum. 1834. 

  

Q.Denpysianu. , _ ia 
tia estetică a limbei romine.Fascei
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E= un pasaj care ne aduce aminte de ceea 

ce sm găsit în introducerea lui Wolnar 3 mă 

întzab dacă nu cumva Heliade nta fost indirect 

itfuenţat ae frasa dăscălească a acestuia. In 

oriee cas,la sfîrşit, Heliade: vrea să spună că 

mâmeni nu ge poate dispensa ăe cultivarea ex- 

-primărei şi de ceea ce adaugă gestul „nimica, în 

avantajul exprimăret. Este ceva care arată o pre- 

ocupaţie. cu totul nouă în atmosfera de cultură 

de la not. E 

Bste deasemeni semnificativ că Heliade Ră- 

“dulescu pe cînăâ nu era. încă sub influenţa ita- 

. Jenisărei „recunoștea ceea. ce. trebue să ne fie 

„cu folos din contaetul cu civilisaţia francesă. 

“Anume, spunea că trupele noastre de teatru, tre- 

"bue- să fie ozgani sate astfel, încât să foloseas- 

că ae la ceea ce aduc trupele de teatru france- 

set "trupa cea franţosească va fi un model de 

| învăţătură şi un îndemn de înaintare celei ru= 

mîneşti. —
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Heliade a înţeles că sub înrîuririle jo- 

cului trupelor francese,ale. creaţiilor actori- 

10r,care nu erau totuşi nişte fruntaşi sal noş- 

tri ar putea să . înveţe ceva care „Putea fi mai 

mult decît ceea ce ştiam noi.Nu ne adn sama 

„ce a însemnat acest lucru;oâată ce teatrului 

“4 -se recunoștea influenţa pe care âr gtea să 

o aibă asupra publi cului nostru,de a crâea o 

anumi tă atmosferă artistică, a 

Putem spune că teatrul nostru în privin- 

4a aceasta a folosit ? Nu atît de mult. dar a 

folosit ceva,Cred că teatrul a folosit la răs- 

pânăirea unei limbi Literare şi a făcut- o “în- 

te'un mod mult mai ugor şi mai natural decît 

ar ti putut-o face orice altă cale. Totuşi, a= 

ceastă contribuţie,cel puţin 1a început» nu sta 

arătat într'o prea largă mă sură , deoarece în a- 

cea epocă teatrul se dădea mai mult pentru o 

ariumi 4ă societate,pentru cercurile mat restrân- 

se. Teatrul punând la contribuţie vorbire mini -
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căsgesturi, putea să, impresioneze mai mult de- 

| cît ori „şi care alt mijloc, | 

Avea dreptate Heltadesprin urmare să îin= 

| asiste. asupra rolului pe care trebue să-l aibă 

„teatrul,Nu sta oprit însă numai atei; dînsul - 

se refere şi la musică şi are în această pri- 

vinţă, două pasaje care merită să fie relevate, 

Heliade nu scăpa. prilejul să- şi exprime păre- 

___ rea sa,ăe cîte ori venia o trupă streină, se 

"întâmpla de, multe ori să vină cîte o trupă ne- 

in însemnată de pe, 1a, Viena sau din alte “părţie 

Astfel veni se dela Vienaype la 1843, cîntărea- 

ta Enrietta Carol şi iată cum se , exprimă He- 

liade Rădulescu: 
aa e II a E 

Publicul nostru şi mai vârtos nobilimea 
ce a început a simţi cu atîta înţelegire a- 
ceastă limbă a iînimii,limba musicii, - 

C.rum. 1845; 9 „april 

“In altă parte spunea: 

Muzica s'a înţins în toate clasele cele 
mari şi clasele de jos; teatrul sporeşte şi



înfăţişază o varietate vreânică de rîvnit; zu- 

grăveala vine şi ea la vreme a forma gustul sa 

înălța imaginaţia amatorilor şi celor ce se a- 

pleacă către această frumoasă artă, 
C,rum.1836;8 mai. 

Adaugă prin urnareșcă în teatru,după mu- 

sică,şi pictură este o artă care poate să con- 

tribue ia formarea gustului,De aceea Heliade | 

Rădulescu nu a fost în privinţa aceasta de Ioc 

lipsit în vislunea de refacere -a- atmosferei 

“culturale dela noi âe o oarecare putere de pă- 

trundere, 

Mai amintesc un pasaj şi cu aceasta vreau 

să îrichei tot cesa ce este semnificativ în 'ce= 

ea ce ascris Heliade Rădulescu. Vă voi aminti: 

ce a scris dînsul în Curierul _rumînesc la 16. 

Aprilie:1840,unăde se exprimă astfel: 

_ Mimica, verbelor unită cu expresiile muzi- 

cale,efect al inimii şi simţibilităţii artistu- 

lui produce a_pelle senseţii ce nu le poate în- 
cerca cîne-va decît nu mai în sanctuariul Ar- 

tei unde allesul artist împlinind o slujbă prin 

vocăţie sacerdotală ne ușurează pentru un -mo- 

ment de monotona şi lutoasa greutate a cellor 

pămînteşti şi ne răpeşte peste clime,peste  se- 

coli peste regii,



G.
 

Pasajul meri tă să fie citit în . întregime, 

pentru că are încheierea tuturor gîndurilor ca- 

re 1-au călăuzit pe Heliade în 'această propa- 

gandă a lui „prin Curierul rumânese. | 

In felul în care se exprimă , în aceste ar- 

ticole,atît de elementar,ne face impresia de 

composiţte de liceu,dar în orice cas pe vre- 

mea, aceea;pe la 1840; cînd nimeni nu se gîndi- 

se să vorbească despre artă ,deapre literatură 

în felul acestasarticolul presintă o „importan- 

ţă acosebită, In aceste articole gi-e a trecutel 

toate intenţiile, şi-a împărtăşit toate gîndu= 

rile,şi-a mărturisit toate binefacerile pe ca- 

re 1e aştepta dela manifestările axtisticeaHle- 

1 tade Rădulescu prin propaganda pe. care a fă- 
sa 

cut- -040 propagandă nu ae  otrcunatariţă sa sim- 
"i 

sit că trebue să se creeze la not „mat mult de 

cât „0  literatuză,o. atmoaferă 14 terară din ca» 

re să răsară Jicărtri de înţelegerea f'rumo su- 

lut
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Mai tîrziu apare teatrul lui Alecosandri, 

a lui Negruzzi;care înseamnă mult pentru 1î- 

teratura noastrăg;dar apoi ptoducţ iunile aces- 

tea au încetatipeste tot se observă inactivi- 

tate şi mai totdeauna realiarea n'a mers a- 

lăturea de intenţie.şi la Heliade Rădulescu se 

observă mai tîrziu o încetinire -a acestui a- 

: vînt. ” 

se ocupă apoi de efeotul comicului  asu= 

pra pub14 oului, Trebue să recunoaştem, comicul u- 

mori stic imprestonează cu deosebire pe cei mai 

mulţi. Insă,odată ce e comicul pur şi nu se co- 

boară în lumea platitudinilor şi a vul gari tăţ1- 

10x,numărul acelora care îi gustă este mult mat 

mi6,Publ10ul, în genere,are predilecție pentru 

primul fel de comice ȘI de aceeascu cît un ac= 

tor va reuşi să oreeze un comic mai uşorecomi- 

cul preâilecţionat de public,cu atît va stabi- 

li între e1 şi public o legătură mai trainică; 

dar se 'va ajunge la o decădere a teatrului,
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3 Dacă Heliade Răaulescu, se adresa mustcei 

si ptotuzei seza foarte extgentcăci ceea ce _ 
e 

pretindea el în vremea aceea era foarte. greu 

de satisfăcut. Brau iei şi colo. câteva tablouri 
* 

iaz dacă e era vre-o pictură mai bună,era închi- 

să în vre-o mînăstire ori în colecţiile unora | 

şi aitoza a din societatea ae! sua. Musica tot Pi 

şasera foarte redusă.Era mal mult o musică u- 

şoară;0 muscă ce însoțea comicul, o mustcă gen 

ae operetă. Aşa căsăe faptuzeali sarea nu se pu- 
Sr 

tea face decît tot în direcţia teatrului, | 

| Resunînă,ne găstn într o epocă, "în, care 

se caută a se „aduce un zuflu NOU 30 vieaţă no 

uă se văa în î încercările de “atunci preocu- 

ări destul. de asiâui „pentru afirmarea i re- 

ali sarea ideilor care pot să anunţe cu adevă- 

rat o epocă de renaştere, și Heliade Rădules- 

Gu are în acest sens un merit malt mai mare 

decît a altora, Prin spiritul său, prin « âoc- 

+rina sa prin propaganda pe care a dus-o a
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avut meritele lui necontestate,în deschiderea 

unor perspective de civilisare a vieţei aela 

noi. Și cred că este singurul care a avut întu- 

iţia cea mai vie şi cu cel mai mal răsunet în 

acest sense



8 X11,1930, 

Din părerile pe care Heliade Rădulescu . 

le-a exprimat la întervale,reiese o vistiune 

estetică mai cuprinzătoare,resfrîngîndu-se a- 

supra străduinţelor de refacere a limbei, 

Ar putea întreba cineva dacă nu i-am a- 

tribuit mai mult decît a fost în gînâul lui, 

dacă nu am forţat interpretarea pasajelor la. 

care ne-am referit. Trebue să recunoaştem că 

optica în aprecierea seriitorilor—nu numat 

la not,dar şi în streînătate—sufere de unela 

defecte: fie că nu se recunoaşte atîta cît a
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fost în întreaga lor. preocupare,fie că se ex- 

agerează în sensul că se atribue cuiva „ceea 

ce nu i-a trecut nictodată prin gînd, 

Cred totuşi,că nu am forţat de loc nota 

pasajelor la care m'am raportat,pentru că nu 

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

re Heliade Rădulescu a exprimat-o în 'cursul 

său de poesie generală (e adevărat ceva mai 

tîrziu, însă semnificativă şi ea fiindcă e toc- 

mai aceea care vine să confirme ceea :ce an 

constatat răsleţ pînă acum).E1 caută să stă- 

rue asupra legăturilor care există între pre- 

ocupările filologice şi ceea ce este al musi- 

cei,Pasajul sună în felul următor:... 

Imi desplac,desordineaydt scorâurile, caco- 
foniile; îmi desplac în limbă vocalele gutură- 
iate. gt: gușate le doresc sănătate şi șaîntrăgi- 

i ce nfam putut şi nu pot face eu va face 
mu ca;prin Romînii ce au cultivat- “Os ee. sprin 
printi. elevi ai Conservatoriului romîn prin vi- 
itorii Pergolesi ,Rossini,Belint,Beethoveni ai 
Romîntei.Cultivîndu-se musica Romîniei,se va 

"“armonisa şi limba ei, 
Curs” de''poesie gen. I1s;LIV.
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Acesta este pasajul care ne interesează, 

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

vag gîndul lui Heliade Rădulescu: prin preo- 

cupaţiuni de cultivare a gusţului musical la 

noi se va ajunge la o esteti sare a limbei, 

Dar afară de apropierea pe care am vă- 

zut. că o face cu musicayel insistă alte ori 

” asupra legăturilor care nu pot să fie contes- 

tate între filologie şi eatetică. în general, 

să 1ăsăm, domni10+, unii cerbicia şi alții 
ixonia.şi:să ne ocupăm serios spre a putea-ne 
presenta 1 îmba după originea ei,după natura ei, 
după regulile nemutabile ale esteticei şi filo- 
„oglei universale, 

Desigur,este ceva arhaic în felul în ca- 

re se exprimă la sfîrgit Heliade Rădulescu ,pen- 

tru că vorbeşte de "regulile nemutabilenale es- 

teticei şi ale: Pilologiei.Nu există totuşi ,ce- 

va imutabil. în estetică. Sînt variaţii de rea- 

lisare după diferite concepţi1,cun deasemenea 

nu există imutabilitate în filologie, se văd.în-
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| să, la Hei ade Rădulescu preocupaţiuni mai mult 

de gramatică, âeci, dacă e vorba de reguli  gra- 

maticale,are în oarecare măsură dreptate, 

Deci, de ori-unăe am pleca, vedem la - Reli- 

ade Rădulescu ceva mult mai accentuat şi por- 

nind dela o cultură mai întinsă decît la 'pre- 

aecesorii lui si chiar decît la contemporanii 

lui, 

Pelul cum dînsul credea că se va ajunge | 

la o perfecţionare de exprimare în limba noas- 

tră apare sub diferite aspectescaze 1 lasă să se 

“vadă diferitele mijloace la caxe se zîndea el 

şi incontestabil că şi de data aceasta vom re- 

cunoaşte intuiţie, spirit ager, cun rar sau de 

10e întîlnim ia alţii din aceeaşi epocă; 

1n primul rând Heliade Rădulescu stărue 

asupra aportului pe care, în stilusarea limbe: 

noastre,f1 puten avea dela Limba bisericească, 

Dealtmintreli, singur a recurs de multe ori ia 

cărţile religtoase pentru ca să-şi îmbogăţeaa-
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că exprimarea. Ca principiu,el recomandă şi al- 

tora nedespărţirea de ceea ce era al: cărţilor 

vechi bisericeşti.In programul Şocietăţei _£i- 

_larmonice spunea să va. figura un curs despre: . 

poesia sfîntă, ....din a căreia rodnicte 
de. frumuseți vor fi scoase cele mai multe €ex- 
enple despre înalt Și frumos, 

cf. Lit :oitice 37. 

Preferinţele în această privinţă ale lui 

Hie11 ade nu le vedem irectsdar le putem dedu- 

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

bliei, Stilul profeților este acela care l-a 

impresionat mai mult,Cână' recomandă preferin- 

tei noastre Bibliayel se referă mai mult la 

cărţile profeților, o 

| el ade Rădulescu găsea foarte firesc un 

alt izvor de perfecţionare stilistică la not; 

şi a anume;,izvorul clasice | | 

In ceea ce priveşte clasicismul ,nu sta gă- 

sit nimeni care să arate cîtă putere de influ-. 
, 

enţare ar putea avea el în cultura noastră ge-
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nerală şi chiar în literatură.Chiar Budai. De- 

“leanu, care ,cum ştim,st& veferit la izvoare. 

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

care să vibreze acea 'recunoaştere a valorei - 

înălţătoare a clasicismului, * 

Heliade se exprină- astfel în această. pri- 

vinţă întri'un articol: | | 

Cei ce va fi învă at 1imba hellenă şi 1a- 

tină şi,pe lîngă învăţatură,le va fi. studiat 

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

mosul şi sublimul 10r;poate fi -sigur că are în 
u 

sine schinteia sacră ce face a străluci subli- 
Aa 

mul. şi frumosul şi de îşi va scrie 1 imba: 'romi- 

nă,totdeauna să fie sigur că de subt pana sa 

va ieşi o limbă şi nu un gerg:: Ia îi 

Heliade vorbeşte de admiraţievextas . din 

partea acelora care recunosc entusiasmul gi su- 

blimul li teraturei clagice,0ricit ni star pă- 

rea de naive aceste epitete şcolăreşti, totuşi 

ge vede înflăcărarea omului cul tycare ştie ce 

valoare poate să aibă pentru cinevapentru scri- 

4. cuvînt âin italtană întrebuințat foar- 

te des de Heliade,corespunzînd nediogismului 

jargon.
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itor în special contactul cu literaturile cla- 

_sice,Mergînă spre înşirarea sfatuiilor pe ca- 

re le credes folositoare scriitorilor dela noi; 

dînsui arată. Întrtun loc ce lipsă ae curiosi 

tate şi s tăruinţă este la noi pentru lucruri 

recunoscute că foarte: fireşti în alte: părţi, 

„în alte literaturi. Spurie 'că Sînt scriitori ro- 

„mini care nici na ştiu cum şe întrebuinţează 

articolul „Sâ mai fac o sumă, de. alte "gregel1.Ke- 

 1ade! Rădulescu în” activitatea ai porneşte Ge 

“ia preocupaţiuni ae corectitudine a limbei Too 

„mâne, preocupaţiurii de gramatică; acestea î1 due 

apoi,fireşte,spre preocupaţiuni ae estetisare, 

Trebue disţins ceea ce este corect; de ceea ce 

„este estetic. Poste să fie o frasă corectă,âar 

să nu aibă nimie ca valoare estetică,după cum 

poate să aibă o înfăţişare artistică fără să 

fie corectă. Heliade Rădulescu combina partea 

didactică de profesor.cu partea estetică de . 

doctrinar,Citatul este acesta:
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Poeți mari ca Honer,ca Virgil,ca Dante, ca 
Tass30,ca Racine, ca Schiller s!'au apucat—bată-i 
nemurirea —da stau înstruit şi s 'au „procopsit 
mai întîi şi apoi s'au pus pe scri s.Ştia 6 lu- 
me de lucruri şi apoi mai avea o estetică de an- 

seat: Li, 59 . 

| "Bstetică de angelit.Qîndul este de luat 

în consideraţie desigur; însă exprimarea ne fa- 

ce să surîdem.Dacă ar fi " îngerească" ar fi fost 

„mali mai potrivit. | 

| Nu putea Heliade Rădulescu să piarăă din 

vedere ceea ce a preocupat pe alţii şi preocu- 

pă şi astăzi, anume limba gloatei,: Dînsul - Yor- 
  ta 

beşte întradevăr, întrtun pasaj de limba gloa- 

tei şi articolul din care desprind citatul „apă- 

rut în Curisrul ruzinesc din 1839, sună astfel: 

Bste o idee că poate să scrie cineva, „pe 
limba gioatei orice fel de idei,însă nu apucă. 
să ia pana, în mînă şi se vede silita cunoaşte 
adevărul că cu acea. limbă nu poate scrie decît 
lucturi ce le cunoaşte şi despre care poate vor- 
bi gloatei, 

  

0. Densusianu. 
Evoluţia estetică a Jimbei romîne. Pas, 5
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i Este un pasaj în care ne spune că orice 

idee .se paate scrie în limba gloatei. o 14 tera- 

tură însă,trebue în primul rână să vie sama 

de sufletul celor mulţi.Ea nu ttăeşte numai din- 

tt categoriesdouă,sau ! să zicen trei „de ope- 

ve,Cu cît este mai bogată cu atit găsim per- 

sonalităţi mai multe şi genuri mai. variat re- 

presentate. în 'strenătate s'a înţeles mai de 

mult acest lucru.In toate părţile există lite- 

ratură pentru diferite, categorii sociale spen- 

tru disposiţiunile unora sau altora aşa cum 

sînt încestraţi de firea 10z.Nu poţi cultiva 

un singur gen de literatură Ri să-l presinţi | 

întrt'un anumit fel pentru ca să zie simţite în- 

ţeles de orişicine, 

Dacă se vorbeşte de o literatură naţiona- 

lă susceptivilă să fie înţeleasă ae toţiseste 

o utopic.Problema pe care o atingea este şi 

„astăzi de actualitate: 

cu bunul simţ pe care uneori Heliade Ră-
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dulescu îl. arată,a atins şi chestiunea Brovin- 

cialismelor; această chestiune stă în Jegătu- 

ră cu cea de dinainte. | 

Dacă este vorba să te aăresezi cât mai 

mul tora este. dela sine înţeles că trebue să 

faci concesiuni exprini. roi gi in cees ce este 

local adică, să nu laşi la o parte ceea ce poa- 

te să aibă un caracter prea, accentuat provin 

cial, | | | | 

Heliade Rădulescu a dus multe. polemici tu | 

Noidovenii şi Ardelenii .De multe ori dînsul a 

avut dreptate faţă ae “cerbi eta Ardelenilor 

şi Moldoveni 10r. Asachi a tost cu mult mai îmi 

tat decît Heliade şi apoi a avut ceva de fana- 

tism. Și Heliade a avut ideeie lui fanatice, în- 

să arăta mai multă suplete, In orice cas în u- 

nele chestiuni care au format preocuparea atât 

a unuia cît şi a altuia, scriitorul muntean s'a 

arătat. superior lui Asachi Şi astfel,a condam- 

nat foarte multe provinciali sme, fie. din %o14o-
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vaste din Ardeal. | 

In legătură cu problema aceastadînsul sta, 

gîndit să- şi spună părerea asupra neologisme- 

1oreȘi astăzi de altfel,ne sbatem în exagerări 

într! un sens sau într! altul: uni î adoptă prea 

multe provincialisme,alţii se lasă fascinaţi 

| de neologisme. In privinţa neologismelor,Reii- 

ade Rădulescusnu putem spune că a fost bine 

inspirat.E] recunoştea utilitatea loryceea ce 

„de altfel nu se contesta de nimeni însă în ce- 

ea ce priveşte dosarea lor şi pe urmă alegerea 

_dor,adică dacă să le luăm din Franţa ori din 

| Italia;a greşit de multe ori. 

“Intre altele spunea că sînt de prefera: 

“meologismele cu aspectul lor italian,şi anume ; 

otita un cuvînt cu » a j susţinînă că e nai 

bine să-1 întrebuinţăn sub forna italiană adt- 

că cura & iu şi nici de cum sub : forma 

trancesă adică cura Je Nici astăzi în a- 

ceastă privinţă nu sîntem pixaţi.
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Cu toate că sînt şi astăzi unii care pro- 

nunţă şi scriu p e i s.ag iu mi se pare că 

tendinţa este spre pe i sa j; şi curaj. 

mi se pare că este fixat sub această formă.To- 

tugi o inconsecvenţă:. chiar acei care scriu 

curaj parcă preferă cu-ragi 0 s.Deci, 

"+endinţa a mers accentuînâu-se spre formele cu 

caracter france. Totuşi „unele se vor sustrage 

desigur,dela această tendinţă şi nu putem să 

ne dăm sama dece aspectul frances a ajuns | să 

se impue faţă de cel italian.,De exemplu cred 

că subtertfugiu,refu g iu sînt 

definitiv fixate sub acest aspect,mai ales că 

asemenea forme ne aduc în minte ceea ce avem 

în limba noastră: a fugi. | 

Deci „Heliade Rădulescu n'a fost fericit în 

spirat cînd recomandă în ceea ce privegte neo- 

logismele,alegerea lor din limba italiană cu 

aspectul lor de acolo, 

Și acum după ce am putut cunoaşte toate
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părerile mai însemnate pe care dînsul le-a ex- 

"primat ei privire la înoirea limbei noastresca 

o. sinteză a ceea ce ne-a preocupat» ne poate 

servi acest citat în care -pe tonul lui glumeţ 

îşi exprimă ideule: 

Voeşte cineva a scrie pentru artă ? Aspi- 

ră, la a face un cap-de-operă considerat din 

soate puncturile de ordine a lăsa posterităţei 

un model de limbă cultă ?—atunci nu poate scri- 

e nici ca la sat,nici ca la cetate,nici gîscă- 
năria (jargonul) de prin saloane,atunci toate 
jargoanele; toate limbajele catăâ a duce prin îo- 
cul unde se lămureşte aurul şi argintul din a- 

rană; cată a lua o formă regulară şi naţională 

şi unitară,şt dacă opera sa nu piace deocauda- 

tă nici la sateșnici la cetăţi,nici îi gaştele 

Sarsaililor,e de ajuns de a place la vre-o câii- 

va barbaţi,e de ajuns dacă place adevăratului 

genius: _ 
Lit. 252, 

Fel Lade Rădulescu vrea să spună atei, în- 

irtun fel de încheiere a alto găreri,căo Lim- 

vă literară când ajunge întrtadevăr să: afirme 

| preocupaţiuni de cultivare mat intensă,nu tre- 

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

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

racter prea rustic.Trebue să se apropie de ex- 

primarea înţeleasă de toţi,Din toate izvoare- 

le trebue scriitorul să derive ceea ce poate 

să fie adevărata exprimare superioară li tera- 

| Tăe N | 

Intr 'adevăr,Heliade Rădulescu a avut o'în- 

ţelegere justă a conâiţiilor în care trebuia 

reformată limba noastră,şi-a dat sama că dacă 

star merge cu prea multe exagerări,am ajunge 

la o caricaturisare a limbei noastre literare, 

cum unii n'au putut-o evita, 

In orice cas,Heliade este singurul teore- 

tician care s'a oprit şi la simpla gramatică 

şi în teoretisările sale n'a uitat nimic din 

ce putea fi ţinut în samă pe vremea lui,nu a 

uitat nimic din ce putea duce lao întensifi- 

care a preocupaţiunilor noastre de refornă,de 

refacere a limbei iiterare.YWai ales unul din 

pasajele la care ne-am adresat este semnifica-
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tiv acela în care vorbeşte de extasul pentru 

11 teratura „greacă sau latină, | | 

„Reliade Rădulescu are prin urmare,—prin 

contrast mai ales—şi acest meri t de a fi ară- 

tat că aintre izvoarele. care pot să ; înbogăţeas- 

că, cultura şi literatura noastră nu trebue să 

11psească nici clasici omul, 

î
z
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Pentru Heiiade Rădulescu a fost un privi= 

legiu 'că părerile sale au putut avea răsunet, 

deoarece le-a exprimat în gazeta să Curierul 

rumînesc care în acelaşi timp cu Albina romî- 

nească a lui Asachi inaugurează influenţa pre- 

sei asupra spisitului public dela no, 

Este şi acesta un moment însennat în evo- 

luţia culturei noastre şi în acelaşi timp în 

evoluţia exprimărei literare la noi;pentru că 

odată ce s'a ajunga la posibilitatea de o comu- 

nicare mai întinaă,sufletele au participat mai .
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de aproape la ceea ce alte ori rămăsese prea 

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

tul în cărţi care oricît de mult răsunetar fi 

avut;nu puteau să realiseze cu ceea ce s!'a în- 

plinit graţie introducerei presei la noi, 

Desigur,presa este ceea ce o fac conducă- 

torii ei şi putem spune că acum o sută de ani 

acei care au căutat să influenţeze cu. ajutorul 

ei, înțelegeau mai bine care poate să-i fie mi- 

siunea. Aveau o Gemnitate,aveau o înţelegere a 

raporturilor între cei cărora se adresau; şti- 

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

ceasta arătau într'adevăr, că înțelegeau meni- 

rea acestei propagande prin cuvînt, | 

E drept că sînt foarte elementare, foarte 

copilăreşti ,de multe ori paginile primilor ga- 

zetari ai noştri şi cele care au urmat pe la 

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

re le anima ridicându-se dela - preocupaţiuni 

prea mărunte,
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Dacă Lennica modernă a înălţat ziaristica 

noastră mult deasupra a ceea ce era acun cinci- 

zeci de ani , cu atît mat mult o sută de ani ș t0- 

tuşi comparînd latura sufletească nu am putea 

spune că găsim aceeaşi diferenţă în plus, ace- 

leaşi preocupări de mai bine care incontesta- 

„bil că. au însufieţit pe cei dintîi ziarişti ai 

noştri, | | | | | 

Cite gazete au la. noi o tradiţie de măcar 

douăzeci treizeci de ani de spirit într'adevăr, 

- occtăental ? Astăzi este,de multe ori ,desolan- 

-tă constatarea pe care o avem în ceea ce pri- 

veşte tonul care este întrebuințat în cele mai 

mul te articole, Sînt,desigur,şi astăzi articole 

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

se pterd faţă de năvala atîtora care sînt în- 

tr adevăr, sub mediocritate sau sub decenţa ex- 

primărei.Se confundă: energia. cu brutalitatea, 

originali tatea cu tădărănia, cum se confunaă de 

multe ori inteligenţa cu tresăririle de spirit.
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Dcaă urmărim pe Heliade Rădulescu ca şi 

dealimintert pe acei care au practicat ziari s- 

tica mai tîrziu,nu putem spune că găsim o im 

bă mult literariaată; este exprimarea mai mult 

sau nai puţin curentă este un ton familiar a= 

şa încât,propriu-zis,ca aport estetic deosebit, 

nici Curierul rumînesc al lui Heliade şi nai 

puţin încă Albina romînească a lui Asachi nu 

aduceau stilul care putea mult să contribue la 

ostetisarea limbei noastre, 

Un lucru însă trebue să recunoaşten: aces- 

te propaganăe au. deprins lumea cu o exprimare 

mai curentă,nu greoaie,nu prea şcolă rească cu 

toate că este mult didactism în presa din acea 

vreme. Deci „avem o modernisare a expresiei noas- 

tre nu atît o estetisare,Au avut însă şi o al- 

tă parte Heliade şi alţii care s'au ocupat de 

ziaristică: anume șau înlesnit desvoltarea spi- 

ritului critic 1a noi. | 

Să nu ne închipuin că înainte de geoala Ju-
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nimei cun susţin acei care voesc să exagereze 

meritele acestei şcoli,nu ar fi fost aşa de o- 

rientat publicul dela noi asupra ano alegeri 

de valori, 

Heliade Rădulescu a înţeles că nu se paa- 

te face ziaristică şi ziaristică e cultură şi 

în acelaşi timp de literatură fără preocupaţi - 

uni critice. Totuşi peste foarte ciuăată ati tu- 

dinea pe care dînsul o are faţă de critică şi 

dacă, ne referim mai ales la cîteva cuvinte cu 

care însoțea traducerea sa din Omer,vedenm bi- 

ne ce nehotărît era dînsul cu privire ia _ro- 

lul ori ticei. Spunea la început: | 

Nu e vremea de critică,copii; e vremeade 

scris şi scriţi cât veţi putea gi cum veţi pu- 

tea .: ! 

şi desvoltână ideeajtot în această pre- 

faţă continuă în felul următori | 

să lăsăm pe cei ce scriu stăpîni pe pana . 

lor şi vittorimea alege,critioa nu îgi are le-
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cui acum. Critica acum nu seamănă judecatăsci 
zavistie. 

Vrea să facă alusie aici la cei care în- 

“treceau tonul. criticei obiective,polemizau şi 

ajungeau la ceea ce dînsul numea "zaviatien, 

Heliade Rădulescu era inconsecvent pen- 

tru că. singur a fost vinovat şi nu 0 singură 

dată de ceea ce a atribuit al toraspentru că | 

a practicat critica Ppătimaşă; să ne aduceri &- 

ninte ce nedrept a fost cu Grigore Alexandres- 

cu. In altă parte spune: 

Critica cere "pravili".Dar ce praviii a vem ? Ce tradiţie ? SĂ aşteptăm: mulţimea gla- gurilor se face pravilă şi după dînsa vin criî- 
ticele, & 

| Trade Omer 14-15 

Este şi mai surprinzătoare această părere 

pentru că dînsul voia să exprime ideea că în- 

tîi să se lase să se menifeste opinia tuturor 

şi după ce această apinie se face "pravilăidu-: 

pă cum se exprină el în. romineasca arhaică,să 

intervie oriticașaaică să sancţ ioneze, de fapt,



CI e 

ceea ce a fost în sentimentul celor mai mulţi. 

Este o înţelegere foarte bizară a rolului 

criticei. 

| In literatură,nu se procedează cu sufra- 

gâul universal Părerea a doi,trei,poate Ja în- 

ceput a unui singur,poate să conteze mas mult 

gecît a celorialţi mulţi. 

Prin ummare,cînd spunea Heliade Rădulescu ; 

că întîi să se aştepte fixarea valorilor;,după | 

sentimentele celor mai muiţ,i şi pe urmă să vie 

critica să consatre aceastayinversa rolurile ; 

critica are, între altele,menirea de a orienta 

în ceea ce este valoare literară şi cu cât vin 

mai mulţi să se apropie de literatură cu atît 

| rolul criticului sau al criticilor trebue să i 

fie luat în realităţile lui,trebue înţeles în 

adevărata lui menire, . 

In punerea la punct a valorilor literare 

şi în iniţierea celor mulţi;criticul are un ral 

, mai însemnat decât oricînde
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Şi atunci, vedeţi că ceea ce reiese din 

pasajul citat este o eresie,ca să nu spune 

chiar o. absurăitate. | 

f Oricît ar fi practicat critica, Heliade 

inu şi-a dat bine sana de ceea ce poate să fie 

ra să
 rolul lui adevărat. Veden o inconseavenţă 

„ atitudine.Dealtminteri „această: inconsecvenţă 

furnică,am putea spune,în toată zotivitataa 

lui Helisde gi dacă n'ar fi fost la începutul 

unei epoci de cultură desigur, că mult ax £4 

"umbrit acest defect toată activitatea lut, 

Pentru că a fost iniţiatorul „pentru că a 

lături cu alţii a întemeiat ceea ce avea să fie 

literatura noastră 'după 1830,i se mai iartă u- 

nele din părerile care se ciocneau la fiecara 

pas,unele din insuficiențe pe care putea is- 

tuşi, să le evite dacă ar fi- âvut întz!'adevăr, 

mai multă disciplină,mai multă stăpînire a î- 

devlor şi un temperament nu pornit atît demuli 

spre ceea ce este combativ,
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Heliade Rădulescu apare inconsecvent ia 

răşi,cînă de exemplu,face elogiul unor anumite 

(ve) însuşiri în literatură, - 

In 1831 a publicat o traducere după -Bot- 

leau Regulile sau gramatica poesiei în .care 

spunea că înainte de toate fiecare seriitor 

—
D
 

“trebue să "aibă modelul său,model: ales,gi să în- 

ţeleagă ce este gustul sau Bă sura; ci das 

ntz adăvăr,cinea nu poate: fi scriitor 

şi“ în acelaşi! timp nu poate fi-.critic dacă 'îu 

înţelege 'ce înseamnă o realisare care mu sea! 

bate: dela o măsură,dela seca ce: corespănăs ge! 

tului, i 

mocmai acestea f-au lipsit,în general,iui 

Heliade Rădulesocu:. noţiunea mă surei şi a'-gua- 

“4uiui bine îndrumat; simţul de ceea ce este -a- 

 “devărat literar sau zgură Literată, Vedan a6eas- 

- 4a mu numai În opera lui Heliade Rădulescu,dar 

şi la atîţia contemporani ai lut ca şt ta “al- 

  

O. Densusianu, 
“* Ryolut e . Pas0.5 
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ţii de mai tirziu şi chiar ce astăzi, 

Este într'adevăr,frapant cum la noi, în 

general , scriitorii au spus că respeotă cuta- 

re şi cutare canon şi au făcut profesiune de 

credinţă din aceasta,însă cînd a fost vorba 

să-l uzmeze,s5-l aplice realmente,ei stau în- 

depărtat; au adus laudă bunului gust,răsurai 

atevăratei literaturi: gi cu toate acestea la 

cea dintii ocasia au pornit strîmb,au scris 

departe cu totul de ceea ce era părerea lor 

exprinată critic, | 

Bate o inconsecvenţă,o incoerenţă aufle- 

tsască,refleotindu-se şi în diteratură şi în 

vieaţa de toate zilele.De aici vin atîtea scă- 

dori,atitea potieniri,atitea umbre în care tră- 

im; nu recunoaştem totuşi,că de aici vine pă- 

catul fundamental al ideilor sociale ale vte- 

ei dela noi, 

In felul acesta Heliade Rădulescu este 

foarte reprezentativ al epocei lui.Să nu ne: mi-
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za,a alunecat departe de ele, şi cînd. este 

vorba să înţelegem ce a dat dînsul în acord 

cu preceptele pe care la-a preconisat, vedem 

la fiecare pas opintelile cele mai atrigătoa- 

re şi în acelaşi timp cea mai tragică incon- 

sepvenţă. 

„să-i urmărim în ceea ce apare ca păreri 

ale lui directe,pornite din gîndul de a con- 

tribut la formarea,la perfecţionarea limbei 

iiterare, | 

să ne referim îndeosebi lao culegere in- 

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

tlul este Culegere din scrierile lui Heliade 

Rădulescu.Mul te din caraoteristicele lui se 

văd aici.Unele le putem urmări mai departe,mai 

tîrziu,însă în orice oas,Reliade Rădulescu es- 

te aici foarte bine fixat chiar de el însuşi. 

Asupra unor forme insistă plecînăd dela o 

idee care era o adevărată marotă— cum a avut
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şi altele — că adică limba romînă are păca- 

tul de a cuprinde prea mulțe cuvinte polisi- 

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

vinţa aceasta vocabularul nostru ar trebui 

revisuit.Se exprimă astfel: | 

"Avînd cineva drept temei împuţ înarea st- 
labelor prin care limba se face mai, puternică 
mai vîrtos în poezie va putea băga de seamă 

în mai multe prilejuri a scăpa limba de poli= 
silabie“, pag. 48, 49. 

Şi-a exprimat părerea ăînă exemple: nu e 

bine să se zică jurămînturi „mormînturi pentru 

că acel --uri este prea lung.Este adevărat că 

jurămînturi ,mozninturi etc.au fost înlocui te 

cu vremea prin formele de plural în e: mormin- 

tes jurăninte.. 

a Moxmipturi este arhaic.Se mai aude as- 

tăzi cîna se oiteşte slujba la Paşti după tex- 

tai convenţional al Bibliei, însă în limba cu- 

rentă,în «fară de unele ţinuturi,st'a impus for- 

ma în ee
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Deci ,sta ajuns într'adevăr,la ceea ce se 

gândea Heliade Rădulescu, însă nu pentru moti- 

vul 2a cars se gîndea dînsul , adică pentru că 

ar fi fost prea lungte | 

Tot în culegerea aceasta şi în legătură 

_cu cele de mai sus,laudă pe F.Văcărescu pen- 

_4ru că într'un vers a spusit'Wieii..s „alerge 

se joc",şi găsea că e mai poetic aşa decât a- 

leareă şi joacă,pentru că le aceatea se gă sea 

o silabă în plus. 

Aici ne găsim în faţa începutului de fiz- 

are în limba noastră poetică a unei nenoroci- 

te deprinderi pe oare o găsin şi ia Alecsanări 

şi Ge care unii s'au contaminat chiar în vor- 

birea cuzentă.Astfel se spune: si joc: «1 sta 

întîmplat odată să atrag atenţiunea culva că 

nu este deloc romîneşte corect să se zică: şi 

sbor. Cu toate acestea ei gbor este întrebuin- 

at. 

“Este molipairea dela ceea ce încînta pe
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Heliade Rădulescu „Şi nu pentru că adoptă pă- 

rerea lut, ci pentru că le vine foarte comod 

să mutileze cuvintele în felul acesta,mai a- 

les pentru rimă, 

7 Cum spuneam şi în lecţiunile celelalte, 

| înainte de estetică,trebue să Vinem samă de 

corectitudinea exprinărei şi odată ce forme- 

/1e acestea sînt încorecte,trebue să le înlă- 

'turăm, fiindcă sînt împotriva,absolut împotri- 

Ta, spiritului limbei noastre. 

O părere iarăşi ciudată, dar întrucîtva 

justificată,este aceea pe care Heliade Rădu- 

lescu a exprimat-o vorbină despre Isindipte, 

Dînsuil spunea: 

Partiţipiile "care la not pînă acum s'au 
întrebuințat fără articol,lueru ce nu puţină 
strimtorare pricinueşte 14 mbei la multe întîm- 
plări, pag. 46 

Vrea să spună că not sîntem lipsiţi de o 

resursă pe care o are limba francesă şi limba



4taliană,anume de ada o formă variabilă par- 

ticipiilore 
| 

Iarăşi ne găsim în faţa unei nenorocite 

porniri care nici astăzi “nu este lăsată la 0 

parte.Este vorba, anume; de acele forme care ar 

corespunde partieipiilor franceseyadică avînd 

diferenţe după număr şi gen. S!'a ajuns să se 

zică,de exemplu: crescândă. 

Reliade Rădulescu a aplicat această idee 

cână în versuri a vorbit dei"Inviforoasă mu- 

ginda mare" pag.80,de:"Inima gemîndă" pag.101 

şi de:"Zîmbinâa soartă" pag.139. Totdeauna an 

avut pentru asemenea, expresiuni o xepulsiune 

instinctivă. | 

Cred că nictodată,nici chiar dintr'o scă- 

pare de vedere,n'am întrebuințat un termen am 

este crescîndă — curent totuşi. E o redarecu 

totul artificială a ceea ce este propriu spi- 

râtuiui limbei francese,. 

Dacă ar controla cineva expresiunile a-
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cestea,ar vedea că star putea înlocui întot- 

deauna cu ceea ce este în acord cu spiritul 

limbet.inoastre, . -. .: a . . 

„su ştiu dacă Heliade. Rădulescu a-contri- 

butrt mult 1a infiltrarea în Limba noastră . a 

unor asemenea expresiuni „pentru că am avut şi 

alţi vinovaţi, ală turi. de el mai tîrziu. 'Şi. mai 

vinovaţi încă... : 

Vedeţi că. acea măsură şi mai, ales - acel 

gust: sub adăpostul cărora a. căutat. să se-aşe- 

ze, rămîne departe. de ei; şi mai.bine. se vede 

aceasta cînd îl urmărim în asocieri âe cuvin- 

te care arată cea mei strigătoare lipsă de 

gust. 

Este destul de frapant cînd întrun vera 

„se exprină astfelt"In-a onenirei șia sexnlut 

“floare” sau:"Sînul tău ugure", 

| Munteni smul acesta uzuze care este oriba, 

după. mine, î1::mai găsim,dar în orice case În pro- 

sa.
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“Sau:"Un' duh şi. duh femeie,lipici impex30: 

nal".lipici are ceva rustic,ceva din limba 8 

la ţară; în poesia liriză cultă nu prinde: Mat 

„ales ne surprinde asocterea âceasta monstruoa- 

să:"lipici impersonal "„Heliade ă vrut să spu- 

nă probabil că este "seducţiunea încarnatăr, 

: Neologismul impersonal alăturat de forma 

atît de rustică 1ipici arată o “absenţă. absolu- 

tă de simţ ai nuanţelor limbei noastre. ! 

| “Aşi fi vrat să “nai vorbim despre nanii , 

care sînţ reflexe ile influenţei rtâlierie /ma- 

nisi, de fogsări de cuvinte cu prefixe care “i se 

păreau lui mai expresive: xăsbumba ; răsbubul, 

zăapacnet şi cîte altele „o puzăerie întreagă 

în vocabularul lui Heliade Rădulescu, | 

să zicem că. aici 1- -a . împins porni rea 1u4 

fatală a exagerărei. Au exagerat şi alţii, însă 

Heliade Rădulescu a întrecut parcă marginea, tu- 

vuror posibili ţăţilor de exagerare. 

N'a avut în multe împrejurări simţul unor
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atenuări şi mai ales atunci cînâ şi-a fixat 

întrto idee obsedantă italieni sarea limbei 

noastre,sta îndepărtat dela o cuminte înţele- 

gere:a felului cum trebue schinibată gi per- 

fecţionată limba romînă. 

ŞI atunci la un moment dat,serisul lui 

a devenit,am putea spune;un esperanto.âm pu- 

tea numi pe Heliade Rădulescu un predecesor 

al esperantiştilor pentru că dânsul -ia cuvin- 

te din 4 taliană, spantolă,francesă şi face un 

amestec,care totuşi n!'a prins şi Ai'are să 

prindă. | 

| Ca în esperanto „can în acelaşi fel,a pro- 

cedat şi Heliade,fără să-şi dea sama de lipsa 

de gust,de măsură a unor asemenea formaţiuni 

de cuvinte,tocmai el care cerea acest gust şt 

această măsură, 

€ ceata
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pr Dai, 

Cre 
Cînd găsim atîtea inegalităţi la Reliade 

Rădulescu nu poate decît să ne surprindă că a- 

lături de versurile lui, în genere foarte ele- 

mentare „pretenţioase adeseaori, vedn răsărină 

o poesie care merită să ne reţină una singură, 

aceea care îngădue lui gel Lade Rădulescu să £i- 

e amintit şi înscris printre poeţi, E 'poeaia 

| Sburătorul. Se ştie tema ei de inspirație: are 

motivul luat din superstiţiile noastre şi  în- 

contestabil că se iai că printrto notă deosebi- 

tă faţă de producţiunea poetică a noastră de
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| pînă atunci «Nu este o temă redată prea . sim- 

plistspentru. că din această poesie reies foar- 

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

poroază alta pasionată în acelaşi timp şi a- 

poi un cadru pitoresc al locurilor dela noi. 

Aşa încît,Heliade Rădulescu a avut într! ade- 

vărşun moment de înălţare sufletească atunci 

cînd a reuşit să redea;cu această gamă de nu- 

anţe un motiv din folklorul nostru.Se poate 

“ stărui asupra acestei possii dela început pî- 

 nă la sfîrşit.Şi să gîndi sem un moment ; dacă 

mtar f3 bine să luăm vers cu vers,pentru . că 

“mt se pare “că este un „prt16j bun,pe care ni-l 

” 'dau. versurile acestea ale lui Heliade -Rădules- 

"cușde“a-aplica'unele observaţiuni cu privire 

da &stetica: limbei noastre. In. „genere;se. poate 

spune. 6ă. şi la'universitate şi în. învăţănân- 

tur. n6stru secunâar este'o măre 'lacună.- în pre- 

darea: limbei - române. Sînt trei. lucruri care se 

uită: şt-totuşi:nu pot: să fie” pierdute “din: Ye-



dere în: învăţarea limbei. noastre:-noţiuniie. 

asupra desvolțărei limbei partea gramaticală 

  

şi partea estetică,Cum se ştie,în: clasa aiîn: 

urmă din liceu trebue să capete. cineva.noţi=: 

uni poricît de 'elenientare, cu Brivire lă :des- 

voltarea limbei noastre;apot-vină pârtea -: de 

exprimare corectă,gramaticală şi în urnă par- 

tea estețică.Fără aceste 'tret -lucririi: nu :poa- 

te să fie învățămînt -secundar adevărat. In : u- 

niversitate,la fel;în ceea ce priveşte Tiimba 

noastră. Ce se întîmplă însă,de cele mai multe 

ori: ? Şi la, universitate Şi: în Itceu' se icitese 

bucăţi de. poesie: sau de prăsă,—1a; dtceu: se-în- 

sistă mai mult. asupra ciprinsului,adică elevii 

să aibe cunoştinţe: e. câeâ ce dă: Gaarul poesi- 

ei sau bucata de prosăiDesigur,este! ceva nece- 

sar.Poarte mulţi profesori de limba romînă: în- 

să, se opresc: aici fără să: treacă: şi la ceie- 

lalte două puncte+Dau atenţiune;,prin: urmare jnu- 

mai. cuprinsului bucăţei,fără să treacă cu în-
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sistenţa necesară la studiul cuvintelor,la as- 

pectul gramatical,la exprimarea corectă şi mai 

ales nu insistă mai deloc: asupra mijloacelor 

de relevare a frumseţei scrisului ,nu se ocu-= 

pă deloc de partea estetică a limbei. Acest din 

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

lăsat complet la o parte. Asupra unui cuvînt,cu 
i 

atît mai mult asupra unei frase şi mai ales a- 

| ma unui vers sau unei poeali întregi,se poa- 

- te insista mult,pentzru a se arăta atmosfera ca- 

re se degajează din poesie,din cuvinte sau din- 

trtun. complex de mai multe cuvinte.Este foarte 

regretabi1l,că nu se dă destulă atenţiune expri- 

mărei estetice.We-an putea întreba în casul a- 

| cesta: întrucît se deosebeşte învățarea 14mbei 

„noastre de învățarea limbilor streine ? Liceul 

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

acord cu ceea ce trebue să „fie exigenţele aces- 

tui învăţămînt, | 

Revenind la poesia lui Heliade Rădulescu,
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cum spuneam;ar fi foarte bine să insistăm a- 

supra ei vers cu vers şi din punctul de vede- 

re estetic pentru că ea ne-ar fi dat un pri- 

1ej ban ca să vedem oeea ce a reuşit Heliade 

Rădulescu să exprime în mod fericit şi ceea 

ce rămîne departe de poesie şi o distanțează 

în felul acesta sau o apropie de unele bucăţi 

literare recunoacute şi consacrate. 

In această cercetare critică, sub rapor- 

tul estetic,nu trebue să confundăm,ceeă ce es- 

te util cu ceea ce este absolut necesar. Cînd 

Vaiorescu a insistat asupra unor rătăciri de 

exprimare,mai ales cînd s'a ocupat de limba 

celor din Ardeal sau pe urmă de unele insufir 

cienţe ale scriitorilor de 'dincoacedînsul a 

avut o eroare de procedare critică.A insistat 

asupra unora care nici nu ţrebutau să fie lu- 

ate în samă. Sînt inepţii „insufioienţe de cul- 

tură, aare dela sine se clasează şi atunci un 

critic nu-şi poate pierde vremeg cu îinsufici-
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enţe. de. felui. acesta, Numai cînd, inepţitie şi 

incultura devin pretenţii şi apar sub etăa 

cuiva care vrea să se pretinăă că dă di recti- 

venumai atunci. trebue să se producă reacţ iu- 

nea.Mai ales în legături. cu Jiteratuza : noas- 

ră „preocuparea criticilor ar trebui, să vândă 

- la revenirea . asupra unor bucăţi care. sînt. Xrs- 

cunoscute Şi care pot. să dea prilej 1a consta- 

„tărisnu lipsite ae interes pentru acei care se 

„iniţiază în această Literatură. 

„Nu :înseamnă că e scovorât un scriitor da- 

că '34 “televi -unele insuficiențe. Critica cins- 

„Aită trebue -să recunoască la un autor ceea ce 

este întriadevăr valoros şi. să arate şi ceea 

"ce zămîne în umbră„La noi gate o idolatrie de 

i primitivyde multe. ori,a criticilor: .să nu te 

-- atingi de cutare vers sl lui. Eminescu sau „al 

- ut Alecsandri ; fiindcă . sînt fixate în cultura 

noastră. Cînd vom. ajunge să ne ocupăm de Bi - 

“mescu şi -vom: insista asupra Luceafărului, tot
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aga cum facem pentru Heliade Rădulescu,atunci 

veţi vedea că nu. se atinge întru nimic -ceea 

ce este adevăraţ al lui Eminescu,dacă se rele- 

vează unele pete,surprinzătoare chiar.Ce în- 

seamă critica decît dorinţa ca astăzi să se 

scrie mai bine decît înainte; pe de altă par- 

te critica este recunoaşterea fiecărei valori 

în cadrul epocei sale. | 

Dacă Heliade Rădulescu, în Sburători „& 

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

pocet,se recunoaşte "eo ipsoi' valoarea lui de 

poet.Vom insista numai asupra cîtorva versuri, 

cu îoate că spuneam că ar fi foat un exerciţiu 

nu lipsit de Interes,de a studia poesia dela 

un capăt la altul; nu puten face acest lucru; 

fiinâcă ar însemna să pierdem o oră întreagă 

şi încă nu ne-ar fi deajuns ca să analisăm a- 
1 

ceste versuri. Insă,chiar din ceie ce vom ana- 
” €, 

iisa,vă veţi convinge ce realisare surprinză- 

9.Densusianu, 
Broiuţia egteiică a limbei romîne. Fasc, 7?
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toare este această poesie. 

Sînt,mai ales,două versuri din Sburăto- 

zu care şi astăzi pot fi semnate de un poet 

pretenţios care îşi dă sama că nu orice poa- 

te fi spus şi ori cum: 

Nici frunza nu se ni şcăsnici vântul nu sus- 

pină 
Și apele dorm duse şi morile au stat. 

Putem spune că în două versuri Heliade Rădu- 

lescu a dat un întreg pastei. Pastelul este, 

în genere, foarte înşelător. Chiar Alecsanâri 

cu tot ceea ce trebue să-i recunoaştem în a- 

cest sens,ynu a înţeles că sînt rătăciri în 

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

tate de cineva cu mai multă autoeritiră, fi- 

inacă Pastelul „de multe ori degenerează, în 

atdactism,e forma care uşor deviază spre com- 

posiţie. Dealtminteri „descrierile de călătorii 

şi descrierile de pei saje,nu mai impresionea- 

„ză atît de mult; cred că sînt un gen cam e-
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lementar de literatură,Cele mai abile descri- 

+ eri nu se menţin faţă de ceea ce este arta 

literară,faţă de ceea ce este literatura su- 

' pertoară, . 

In două rînduri Heliade Rădulescu a re- 

uşit să ne dea un adevărat pastel.Si vedeţi 

că acest pastel are ceva vaporos,presentînăd 

mare parte din atmosfera ce se degajează din 

Sburătorul, Nu este un pastel de şcoală veche 

francesă care evoca mai mul t liniile şi a- 

cestea redate în mod rapid, La Heliade  Rădu- 

iesou este. un. „peisaj estompat şi apoi se des- 

prinde d din e1 mui î suflet ,fiinăcă. dacă un pas- 

i na reflectă bine o atmosferă sufletească, 

nu nseamnă mult.Mai ales cînd spune:"şi ape- 

le dorm duse şi morile au stat",Reliade ajun- 

ge la adevărata înălţime de poesie, 

Dar cum se coboară deodată şi aceasta e 

o songtatare desolantă, Putea să rămînă cu fix- 

area tabioului ia acesta Gouă versuri sau da-
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ma 

că 1-a impresionat vieaţa de tară dela noi „să 

nto iixeze prosaic cum 8 făcut-o, în orice cas 

să fi fost mai fericit în redarea acestei vi- 

eţi Pentru că iată ce versuri nenorocite ur- 

mează 

TI 

ui 
"Ss vitele mugi nâefa, jehiab” întins p 

ea 
şea, s 

_YVibra al serii aer de tauri grea murmu ră 

In lecţiunea din urmă ana făcut critica 

unor forme pentru care Heliade a avut un deo- 

sebit culteVedeţi cât de neplăcut impresionea- 

ză tvitele mugindet.0 adevărată oroare 11 tera- 

ză Apoi neologi smul vibra cu tot prestigiul lut 

poeticse nepotrivit aici în acest cadru LU Im 

i deasemeni nu merge deloc şi mai ales mureau 

za taurilozi. 

Şi aceste coborîri desolante ne găsim mai 

aeparte,poate mai atenuate şi trebue să fie a- 

mintite:"S'astâmpără ă ăst - sgomot! Forma ăst nu 

poate e aeloe 11 terară, nu vreau să spun că



prin faptul că e aiazectală e condamată în 

tru totul” de 1iteratuză ș von mai reveni asu- 

pra acestei chestiuni şi aealtminteri „anul 

trecut ari insistat asupra provinoiaii smeloe 

în limba literară. Sînt forme Atalectale ab- . 

solut admisibile,care pot fi primite chiar ca 

flori în limba literară; aite ozi însă „multe 

trebue lăsate fără nici 9 ezitare cu totul 

departe. Mai ales acest ist faţă ae li terarul 

acegtasn! are ntci o raţiune.Uşor se poate con- 

vinge cineva cât de primejdioasă este panta ae 

ceasta.0 singură dată numai „să admiţi un pro 

vincialism şi apoi nu mai ştit unde să te o- 

preşti„,Dacă he iiade Rădulescu sia: exprimat în 

felu: acestaycineva âin Moldova ar putea să 

spună aista seomoteiar alţii din unele părţi 

âîn Ardeal şt de prin Mehedinţi sau Gorj ar Du, 

tea să spună ahăsta saomote 

In această problemă mai este ceva de adă- 

ugat.0 formă de felul acesta aparţine limbei î-



miliare.Nu tot ceea ce trăeşte întrto limbă, 

are drept să intre în literatură, Nu putem ex- 

clude pe ăsta sau pe ăla ain limbă; rămîn în- 

să să fie folosite, expresiunile acestea numai 

la locurile lor în exprimarea zilnică, 

„Deci, îi lipsea Şi lui Heliade Rădulescu 

simţul adevărat al valorei cuvintelor, 

Mai puţin grave sînt alte abateri şi a- 

nume acele ale ritmului,totuşi destul de îm- 

„portante şi ele.Voi insista asupra cîtorva ver- 

suri care nu pot să nu atragă atenţiunea cui- 

„Ya cu simţ musical.Nu se poate, ci tinâu-1e. ci- 

neva, să nu fie şocat de unele stîngăcii,. Ast- 
fel:"Imi ard buzele,mamăn vedeţi că accentul 

e absolut fals,ritmul deasemeni; sau de exem- 

pPlu:"auz crîngul trosnind",unde ri tmul e iam- 

bic şi accentul trebue si cadă deci,pe u âîn 

Sxâneul. Mai departe:"Atunci inima-mi bate" se 

pare că e bine, totuşi trebue să punem accen- 

tul,pentru a păstra ritmul,pe a doua silabă
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âin înima; sau:"Incep a 1Wci stele" cu accen- 

tul pe usdeci nenozmal. Vedeţi „prin urmare, cum 

toate aceste accente sînt casuri de versuri 

defectuos accentuate,de barbari sare a limbei 

române. Dacă este vorba să urmărim, din acest 

punct de vedere „Sbură tor 1 lui Heliade Rădu- 

lescu—ca şi la Cîrlova—aceste insuficiențe 

pe care le gă sim,denotă ceea ce întradevăr 

represintă lipsurile Qin poesia noastră din 

acea Vreme proveni te din o sugerzi ciali tate, 

din o auto-t înşelare continuă a acelora care 

compuneau versuri şi aceste lipsuri se giiaese 

în unele casuri şi astăzi, 

Si dacă din acest punct de vedere al for 

mei—afară de cele două versuri pe care vi de- 

am - citit;mărgăritare pripăşite într un notan 

de pietre necioplite—Sburătorul are în multe 

privinţe lacune gi e departe de o reili sare în- 

tr!'o formă cu adevărat literară,încontestabil 

însă,că i.rebue să recunoaştem 'că adevărata po-
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esie pe care a realisat-o Heliade Rădulescu, 

aici este învederată mai ales,pentru că lu- . 

ată în totul, trecînd peste insuficiențe, con- 

statăm oarecare licăriri de armonie,se 'des- 

prinde ceva timid şi mai ales ceva care :se 

vede că a fest bine simţit de Heliade Răau- 

lescu fi inacă răsărea din tradiționala cre- 

dinţă dela noi,âin superstiţia populară, 

. Acun atingem acel capitol plin de nedu- 

meriri,cu păreri foarte puţin fixate şi care 

de fapt nu a ajuns să fie pus în adevărata 

lumină rămîne cu alte cuvinte să ne ocupăm de 

legătura între ceea ce este tradiţională noi 

gi ceea ce 14 teratura propriu-zis populară ne 

dă în comparaţie cu ceea ce este al li teratu- 

rei culte.Heliade Rădulescu a avut intuiţia 

că, superatiţiiie țăranilor noştri că spiritul 

poporului nostru,pot să servească drețt teme 

de înspiraţie sestul de imprestonante,mai  a- 

Les pentru cine este Romîn,pentru cine Cinsag-
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ie atmosfera dela ţară.Heliade Rădulescu scu 

toate insuficienţele a reuşit să facă ceva. 

demn âe atenţie,a făcut o încercare de a de- 

riva folklorul în literatura noastră, Polklo- 

ul cuprinde credinţe,superstiţii etc, şi- a- 

cestea desigur,că pot să fie trecute în lite- 

ratură. Cu multă libertate însă,pentru că da- 

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

perstitie, trebue să înţeleagă valoarea unui 

asemenea motiv âe poetisare şi nu :să. se .0-. 

prească la o descriere elementară a unui obi- 

cei. Trebue să atingă adică adîncul poetic al 

unei credinţe psă- Î dea nî.mb de poesie cultă 
ra a cae 

pentru ca ast el să devină motiv de .poesi 

spirituali sată, Atfel rămîne o simplă curio- 
mp re 

  

sitate din obiceiuri ie Şi credinţele dela noi, 

Desliminteri aceste idei din vieaţa rustică | 
3 

dela noi n'au găsit realisări literare în po- 

este.,Sînt uneori descrieri mai mult sau ma 
| | 

puţin rebşite,dar în orice cas în poesie n'am
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găsit reali sări de care totuşi aceste cre- 

dinţe sînt susceptibile, In prosă,da, găsim a- 

ceste realisări, 

| Trecînd astfel la alt aspect al folklo- 

rului ne apropiem de ceea ce propriu-zis con- 

“stitue partea lui literară: basmele, în primul 

rânâ, Asupra basmelor n'avem impresii fixate, 

fiindcă dacă este să supunem controlului aâe- 

vărat unele impresiuni —şi nu numai la noi, 

dar şi în alte literaturi —veden că sînt de 

adus unele recti ficări. După părerea mea este 

tre po- ă
i
 

o enormă distanţă, în unele privi nţe, în 

esia populară şi basme, Astfel,dintrt'un punct 

de vedere basmele poate sînt mai interesante, 

pentru că ne duc departe,foarte departeys 507 

omenirea primitivă, cu mii de ani în utmăe A- 

poi basmele—dela noi ori ae alurea-presin- 

tă, concorăanţe care lipsesc in alte genuri 

de folklor,Prin urmare, în sensul acesta aesi- 

gur că are un deosebit interes vechimea mare
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care. se rami fi că în direcţiunile cele mai pu- 

vin bănuite.Dar lăsînd la o parte acest inte- 

res pentru folkiorişti,pentru istoricii cul-. 

turilor primitive,mai mult sau mai puţin în! 
| 

dlegățură cu literatura,crea că nu li se poa-; 

te da- 9 valoare echivalentă cu aceea a pro- | 

ducţiunilor lirice, 

| Basmele se adresează copiilor şi să nu 

uităm că au fost spuse de cei mai bătrîni, Cel; 

mai interesant şi mai impresionant povesti tor ; 

pentru copii a fost bătrinul.Trebue să facem 

însă o observaţiune.Poate să povestească ci - 

neva interesânt,întrtun. fel caracteristic, cum 

povestesc multe bătrâne şi mulţi bătrîni dela: 

ţară, însă această criginaliţate nu înseamnă 

că, este estetică totdeauna, De cele mai multe 

ori bătrânul se exprimă tărăgănat,cu esitări, 

pentru că na gîndeşte repede,Mat mul4 încănu 

Ya 
caută să aleagă expresiunea cea mai potrivi-
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tă, Copiii prind în felul acesta şi “Yeproduc- 

mai curînă sau mai tîrziu cum au auzit,cu a- 

_celaşi sti],Stilul basmelor,vreau să spunsc 

site cuvinte,este un stil caracteristic apar- 

+e,cu un amestec de expresiuni,pentru că ru 

trebue să uităm că în acelaşi ţinut chiarsnu 

găsim un singur fel âe exprimare.Diferite îm- 

prejurări au intervenit pentru ca să se întro- 

ducă expreziuni Giferite.Lucrul acesta 31 gă- & 

sim şi în poesie; mai ales această variabili- 

tate se observă în versurile dotnelor şi a 

strigăturilor,Sînt diferite nuanţe. 

Prit urmare, se poate ca stilul basmelor 

să aibă ceva împresionant, însă âin punct de 

vedere estetic ele rămîn în urmă,pentru că po. 

vestitorul ţăran bătrân nu caută expresiuni 

frumoase şi cum sînt adresate copiitlor,nici a 

ceştia evident,nu vor putea da mai tîrziu rea» 

i jisări estetice mai remarcabile.De aceea, eu 

creă că nu se va reuşi niciodată să se dea 

-
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culegere nici de patru,cinci basme care în- 

tr'adevăr să fie lao înălţime de formă » de | 

exprimare țărănească care să aibă unitate să. 

se împue dela început până la sfîrşit prin în- 

suşiri estetice.Este desigur—mă refer la ce 

spuneam mai înainte--şi ceva înerent genului, 

pentru că basmele dau prilej ia digresiuni la 

expresiuni prea curente şi pe urmă este foar- 

te greu pentru cel mai bun povesti tor să se 

exprime constant estetic timp ce o oră,De a- 

ceea cînd Ispirescu a publicat basmele care 

au intrst în lițteratura noastră clasică a tre- 

buit să le aducă multe schimbări,anunite mo» 

delări. In refacerea basmelor, Ispirescu încon- 

testabil,că a fost mult inferior lui Alecsan- 

dri care a refăcut doinele. Ispirescu n'a gti- 

ut să facă aceasta, tocmai în domeniul  basme- 

lor unde era nevoe de mai multă înţelegere şi 

estetisare. Singur Creangă a avut mai mult. simi, 

- în culegerile pe care le-a făcut.De fapta tre
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buit gi unul şi altul să împletească mulţ pe 

temele populare,pentru că al tfe1,basmele, cum 

sînt culese din folklorul nostru, cu caracte- 

rul dialectologic al lor, fără nici-o înter- 

venţie cît de puţin literară,nu pot să aibă 

o valoare estetică deosebită, 

Nu este acelaşi cas cu doinsie.Să ne re- 

ferim puţin şi la acest gen,cars presin 

„ adevărată însemnătate în ceea ce priveşte inspi= 

„raţia populară trecută spre inspirația aul 

Doinele se găsesc, n'a fost ceasul Peri 

tru basme în situaţia că îşi mentin 

dela început pînă 1a sfîrgit, pentru ă fe 

faptydoinele au patru până ia zece. versuri. 

vedeţi, încă odată constatăm un lucru: ce fo. 

“1oseşte cantitatea faţă de ceea ce este celi- 

tatea, faţă de ceea ce este intrinsecul este- 

tic al unei poesii ? Poate să fie basmul cei 

„mai reuşit,poate să fie o povestire plină de 

farmec deosebit,faţă însă de o doină cu pa-
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vru ver: Suri totdeauna va fi inferioară. 

Din constatări directe am putut să-mi cau 

sama ce contrast mare este din acest punci de 

vedere între aceste două genuri literare, Cînă 

cu cea mai mare bunăvoință n'am reuşit să culeg 

sau să, găsesc în alte culegeri,un basm care să 

se menţină dela început pînă la sfîrşit cu ace- 
eaşi valoare estetică, în ceea ce priveşte qoi- 

nele,am reuşit să culeg,chiar faţă de noianu ce- 

lor publicate,multe de valoare, care ră spună . 

nei adevărate 'forme Şi exprirări estetice.De ce? 

Pentru că genul liric este exprimarea cea mai bo- 

gată, cea mai directă; poesia e bucată ruptă din. 

suflet, Doinele sînt trăi te, sînt plăsmui te ae su- 

fletul nostru; sînt suferinţe de generaţii care 

se închid într'însele şi fiecare generaţie le a 

Gaugă dureri noui le „Pprefac,le înobilează .Basme- 

le au ceva convenţional, rigid,care rămîne pe 10c 

lipait de exprimare frumoasă şi bătrînii de multe. 

ori. spun basmele de şilă,pe cînăâ doînele nu se spun 
+
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_vealisări estetice,sînt de patzu pînă la şase 
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de silă,se spun de jalasde durere. Cine are sufletul 

amărît;ca să întrebuinţez acest cuvînt spune âcina; 

cine este vesel spune iarăşi o strigăturăsprin ur- 

mare şi întri'un cas şi în altulsele pleacă dela ce- 

ea. ce este al. sufletului „ceia ceie două extreme a- 

le saleş este în totul o transmisiune dizectă cu re 

ale posibilităţi de întăi estetice, In ceea ceprk 

veşte doinele e je amintit să sînt de origine mai 

alesyolteneşti. Polklorui oltenesc este interesant 

în unele aspecte,dar are ceva prea eiluat. Doi nele 

de cîte zece, cinci sprezece,douăzeci Ge versuri  în- 

Ă ă 
N - 

A 

cep să-şi renege genul.Aceiea care cu adevărat sint 

“ 

<a ez 
+ 

' suri pentru că exprimă mai condensat,mai concentrat 

sentimentul e 

Rămîne să continuăn a cerceta antitesa intre 

cele două genuri de i iteratură populară şi să rele- 

văm un alt aspect de formă şi perspectivă,ca să în- 

țelegeţi mai bine distinctele proprietăţi ale unu: 

gen ji ale altuia. 
emerit
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Ar fi să lăsăm la o parte! an capitol caracte- 

ristic din literatura noastră populară, dacă n'am 

insista asupra versificaţiei populare. 

Versul popular e caraşteriaat prin ritul tro- 

nasc.Ritmul acesta axată ceva specific sufletului, ! 

tei 
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se pară ca aceaste e în desacoră cu cesa ce este 

al doinelor; oricât de tărăgănate âut0ase ar A dot : 

nezesau totuşi numai 0 linişte de suprafaţă și. gânț 

în adord cu această clogotire sufletească. Ritmul 

trohaio vine să fie expresive E 

Ca să precieăn msi bine aceasta să ne oprin 

la cîteva versuri populare. iată patru verzuri i 

  

O.«Densusianu, 

Evoluţia eatetăcă a Aimbsi_ zaaino. „Paac.â.



  o | i id, 

Bine-i stă la cer cu lună, 
Ca şi mîndrei cu cunună; 
Bine-i stă la cer cu stele, 

„Ca şi mînadrei cu mărgele, 

Vedeţi consecvenţa ritmului trohaic, 

Uneori s'ar părea că ritmul trohaie se îmbi- 

nă cu cel iambic,însă impresia eşte înşelătoare. 

De exenply . în doina aceasta: 

“Multe stele sînt pe cer. 
Care toate!n zivă 'pier, 

Şi. mai mari şi lvmirioase, 
Nu-s ca mîndra de frumoase. 

Pînă aici ritmul trohaic este bine urmat, 

C'aga merge de frumos ERE 
„Gândegti că scrie pe Jo s- 

S'az „părea că ritmul devine iambic, De tapt„aven 

tot ritmul trohaio pentru. că _4rebue să accentuăm 

în felul acesta: E | 
A 

C' Aşa merge ae trunos 
„-Gindegti că gerit pe jos, 

Este o inconsecvenţă care se întîlnesţe de- 

seori în versificaţa noastră populară. Totuşi „u- 

neori nu se poate contesta că avem de-a-face cu   alternanţa celor două ritmuri Iată de exemplu, pa 

tru versuri:  
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Pe unde trece urîtul 
Arde grîul şi pămîntul; 

- Pe unde trece frumosul 
Creşte gțiîul şi ovăsul,. 

crea că primul şi-ai doilea vers nu pot să fie s0- 
cotite decît ca Lambice. Imediat însă,vine ri tnul 

trohaic şi se pare că ar avea o rațiune în casul 

acesta schimbarea de ritm.Versul trohaic are tot: . 
deauna caracteristiea de a exprima ceva de energi- 

 e,ceva de înălţare,pe cînd versul iambic are ceva 

tărăgănat ce vine în acoră cu ceea ce ae spune în 

aceste versuri Versul 1 armbic începîna cu o silabă 

neaccentuată şi mergână în ascensiune 'arată o gra- 

daţie,o gamă suflatească,cu ceva as sentiment: în 

crescendo„Deaceea versurii e iambice âu ceva leogă- 

nător şi sînt caracteristice de multe ori pentru 

lirism, Dacă star duce constatarea mai departe am 

ajunge la conclușia că în 14 rica noastră populară 

predomină cu deosebire ritmul krohaic,În poesi- 

a satirică pot spune să veraul trohaic sate gi mai 

frecvent, iar cel iambic extrem de “var, în Orice cas | 

mai rar decit „apare în poesia lirică şi dealtmin-
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teii aceasta se explică,pentru că strigăturile în- 

cep cu un strigătscu o: notă energică. | 

_Atîtea doine dela noi încep cu "frunză verde' 

este iarăgi ceva semnificativ: ritmul trohaic par- 

nit din clocotirea sufletească,sbucnind deodată 

şi pa urmă firegte,modulîndu-se în ceva de scăde- 

re sufletească,de tînguire, | | 

Inţelegen atunci bine ceea ce este ca formă 

versificaţia dela noi în acord, în mare parte, cu 

fonâul sufletesc al inspiraţtei populare.De ce am 

insistat asupra acestui aapsot al poesiei noastre 

populare ? Pentru că mi se pare că are o deosebi- 

tă importanţă dacă trecem la ceea ce ete . carac- 

teristic versificaţiei culte, Odată cu romanticii 

„noi am adoptat, şi nai ales dela Lamartine, caden- 

ţa aceea legănă toare iambică,pentru că să nu _ ui- 

tin că versul frances este în special iambice Dea- 

semeni versificaţia romanticilor e caracteristi- 

că prin versurile anapestice,care au ceva cît se 

poate ae musical,de legănător,de vis,aşa cun ştim 

că apar cele mai multe din poesiile lui Lamartine,



Cînd poeţii noştri s'au găsit în faţa acestei: 

versificaţii au fost desorientaţi,pentru că ure= | 
j 

chea Romînului a fost mereu deprinsă cu ritmul tro=. 

haic şi deodată: vine revelaţia unui ritm aeosebit; 

asistăm astfel la e nedumerire în ceea ce priveşte 

ritmul de urmat. Am putea spune că este o adevărată 

dramă ' în această luptă a poeţilor noştri cu tradi- 

ţia gi-cu ceea ce vine ca inovaţie. Vedem versuri 

care sînt chinuite dela început pînă la sfirgit pen- 

tru că a fost în intenţia poetului să dea versuri 

după tiparul france însă, se vede obsesia versifi- 

caţiei caracteristice dela noi, 

-Amimteam rîndul trecut că basmele: rămîn,ca for- 

mă , în orice cas în urma doinelor; au însă,ca fond 

motive de multă amploare,realisare poetică remarca 

bilă.Dacă este vorba de apropiere a fondului popu- 

lar de cel cult şi apoi de netezirea contrastelor 

în tehnica populară şi cea cultă,mai sînt încă de 

adăugat sforţări în literatura noastră, 

Trăim încă în dibuire,avem intuiţii,urmărim in- | 

tenţii, însă de fapt,sînt încă multe preocupaţtuni» | 
i 

! 

|
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| care tzeue limpezi te şi tocmai una din acestea 

cred că trebue să fie stăruința de 8 nivela, de & 

“pune în adevărată lumină „raporturile între litera- 

tura populară şi 1iteratura cultă, | 

| An. văzut această comparaţie « ducîndu-ne ia an- 

titecăspentru ca să înţelegem ceea ce apare şi foar- 

te | reliefat în opera lui - Grigore “Alexandrescu, 

Diasui a avut o privire ma arară în faţa vie- 

“tei şi odată. ce “eiocnirile cu realităţile au lăsat 

 veperaustuni aăînci în sufletul lui, înţelegen de 

unde vine acea  majestate a gînâurilor,a inspiraţi- 

ei lui „najestate care se vede şi în ri mul cu ca- 

“denţă nu somptuoașă de efecte,de virtuositate fiină- 

"că se luptă foarte greu,cum şe tie, cu versul. Din- 

„colo de aceste asperităţi însă, se veae curentul su- 

fletesc bogat care îl ridică deasupra tuturor poe- 

ilor dintre 1850-1850. | 

| Din opera 1pi, în afară de. ceea ce este urmări 

rea versurilor, avem avantajul 'să putem vedea care 

erau de mul te ori părerile lui literare şi prin ce 

“ucenicie de pqet a trecut.Si;printre altele, este in-
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“teresant un pasaj din prefața pe care a pus-o la 

ediţia poesiilor lui (1847).Dînsul pleacă dela U- 

ţeratura francesă.Nici nu ne-am putea închipui la 

cine s'a oprit anume: la Bâranger. Si anume iată 

ce spune,oprindu-se la acest nume, ca prilej de In- 

spiraţie. literară: 

ă Faimosul Beranger,;puternicul liric al timpilor 

moderni poet popular cu aristocratice fbrme şi unul 

din capetele cele. mai rezonabile ale Franţei spune 

că multe din cîntecele sale cele mici l-a costat 

două şi trei săptămîni de lucru; mărturisire ce do- 

vedeşte cîtă ştrăşnicie trebue să aducă un -autor 

ia compunerea scrierilor sale; căci arta este aşa 

de întinsă şi variată,frumosul are atîtea nuanţe 

delicate şi fugitive,lucşurile imaginaţiei atita 

trebuinţă de ale rezonului ca să poată ajunge ţîn- : 

ta lor,care este frumosul îdeal,sau strălucirea a- 

adevărului sdupă cum zice Platon,încît nu este de mi- 
rare dacă desăvîrşirea lipseşte la mulţi,cărora în- 

să nu le lipsegte talentul,şi dacă literatura noas- 

tră mai ales,a căreia parte poetică nu se compunea 

pînă în anii din urmă de cît de nişte balade tradi- 
ionale,inspiraţii necultivate ale suferinţei şi a- 

le naturei sălbatice,nu este zic de mirare dacă 1li- 

teratura noastră n'a produs nici un cap d'operă car 

re să poată sluji de model netăgăduit. 

Nu ar fi putut bănui cineva că Gr.Alexandrescu 

ar fi avut acest cuut pentru Beranger şi,cum am re- 

" Jevat şi altă dată,ar fi poate de urmări t-legături- 

le care ar putea fi surprinse ici şi colo în inspi- 

raţia sa;pentru că,după cum ştim,atîtea poesii ale
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lui zu un fond de poesie înălţaţă „gravă; altele 

sînt mai puţin grave,solemne şi tocmai în aceas- 

ta ar fi poate de găsit ce influenţă a 1uiBeranger. 

“Aei se vede o latură foarte caracteristică 

a tenperanentulut lui Alexandrescu; anume dânsul 

a 'a arătat ostil (se întîlneşte aici în tenâinţe 

cu Barbu Delavrancea) lucrurilor din popor. - 

Intrtadevăr,n! a fost deloc influenţat de poe- 

aia populară sau de ceea ce este în totul folklo- 

rul nostru după cun am văzut că s'a întîmplat în 

poesia lut Heliade Rădulescu.0 singură dată pome- 

negte de jocurile ţărăneş ti Gin vieaţa cîmpenească, 

Deasemeni se arată ostil cântecelor dela ţară, 

cînă Spune că pînă în vremea lui literatura . noas- 

ră 3! a reăus la balade tradiţionale produs al “Wa 

rel sălbatice. | 

să nu uităm că în Memorialul de călătorie-Iis- 

zana» spune--ceea ce ne surprinde—că Tudor Vladi- 

mi rescu era un "om mărginit şi crud".Gu alte cu- 

inte Pa Alexandrescu pare un react,ionar pentru că 

nu-şi însugeşte “unele sentimente pe care le găsim
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“a alţii şi care mai ales se găsese bine accentua- 

te în literatura de după 1840, 

„După ce se exprimă astfel asupra poesiei popu- 

lare dela noi dînsul continuă: 

.. acelea nu es decât în literaturele formate şi 

în limbile statornicite;ăupă cun o ştiu, mai cu o0- 

sebire toţi aceia care scriu,,şi prin urmare cunosc 
influenţa ce are limba asupra stilului, 

Acest pasaj e caracteristic în ceea ce priveşte pă- 

rerile lui Gr.Alexandrescu; arată aici că într'age- 

văr înţelege literatura,exprimarea în versuri ca un. 

efort adevărat,nu ca diletantism.Spune că la noi 

sînt puţini acei care îşi dau silinţa cînd scriu să 

arate că înţeleg misiunea de scriitor. | 

Sînt semnificative iarăşi. scrisorile adresate 

lui Iancu Văcărescu şi lui Voltaire,pentru că şi a- 

ici întîlnim ceva din convingerile intime pe care 

le avea dînsul,Deaceea să ne oprim la un pasaj din 

scrisoarea către Voltaire: 

o .nenosseseeeseeee NU CTed ctatit isbuteai, 
D'ai fi avut să formezi limba în care scria, 
Dar secolul te-a ajutat; în vremea cînd te-ai 

născut, 
"Stilul era curăţit şi drumul era făcut,
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Mai departe spune: 

Aş vrea să poţi să!nviezi,o zi numai să 'trăeşti, 

Parnasul nostru să-l vezi,apoi să ne mai vorbeşti. 

Unul iscoditor trist,de termeni încornoraţi, 

Lipsitţi de duh creator numeşte pe toţi ceilalţi, 

Se plinge că nu'nţeleg acei care îl ascult, - 

în vreme ce însuşi el nu se!ntţelege mai mult. 
Altul strigîna furios,;că suntem neam latinesc, 

Ar vrea să nu mai avem niciun cuvint creştinesc; 

Si lumei să arătăm că nu am degenerat, 

Altul ce scrie pe şleau ca preotul de la sat 

Zice că e desluşit,se crede simplu; iar eu 
Mă trag d'o parte,privese şi scriu cun dă Dumne- 

| - . - 26Ue 

Pasajul cate caracteristic pentru că Gr. Alexandres- 

cu lasă: să se înţeleagă ce părere avea, în privin- 

„va curentului latinist.Bate semificatiy aceasta; 

„pentru că lupta împotriva împotriva latinisnului 

s'a dat în- şcoala, Daciei literare şi apoi s'a con= 

tinuat la Convorbiri literare. pi e 

  

Bste o întreagă mărturisire de. păreri i terare 

în acest. pasaj al lui Gr. Alexandrescu,adică se văd 

unele repul siuni ale lui şi în acelaşi timp modest 

spune,la sfîrşit,că dacă unii înţeleg să scrie pre- 

tenţios,dînsul rămîne la o parte şi înţelege să 

E scrie aşa cun 31 ajută Dumnezeu. Foarte caracteris- 

tică este:-deasemeni scrisoarea lui către Iancu Vă-
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cărescu,şi mai ales un pasaj în care âînsul arată 

cum scria,cîtă osteneală îşi dădea pentru aceasta: 

fărunţ i şurile- mi scapă,şi ideile ce-mi vin; 

Dacă ncep cu 0 2 imbire, se sfirşesc cu un suspine 

Aplicarea- îmi lipseşte,şi n'am darul însemnat 

A strica şi a preface cite sînt de îndreptat. 

Mu este tocmai în acord acest pasaj,cu ceea ce am. 

văzut că spunea în prefața poesiilor sale.S'ar pă- 

„rea că-şi recunoaşte o mare insuficienţă, aceea de 

a nu fi în stare să se oprească la versurile care 

îi vin din prima inspiraţie și să le ciseleze me- 

reusaşa încît să fie mulţumit» | 

_Se pare. că între. 0 confesiune. şi alta ar fi de 

ales în sensul că Gr. Alexanărescu se arată mai mo = 

dest decît era în realitate,adică dînsul făcea e- 

siguzpetorturi. de înareptări, însă cu inegalitate; 

„uneori era bine pornit pe calea aceastashotărit în, 

ir "adevăr să insiste asupra unor “versurisou cea. 

mai mare stăruinţă,81.te ori se năsa mulţumi cu ce - 

'ea ce îi venea deaâreptul dela. "prima intuiţie. De=. 

a tminteri „aşa ne-am explica pe 1îngă ajte “cause, 

ceea ce trapează la fiecare pes» în opera Lui Gri-
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Dacă este să relevăm vre-o câteva însuficien- 

ţe,va trebui să amintim expresiuni ca: pă „deşărt, 

expresiuni munteneşti ; ciudate schilodiri, pentru 

rimă de exemplu, cânpurle sunde suprimă pe i pentru 

că era o silabă prea mult. 

Apoi aşa de mult a fost influenţat de france- 

să, încît uneori şi-a permis să dcă exprestuni ca- 

re nu sînt ale limbei noastre; de exemplu într'un 

loc spune: "Dacă!'n cartea soartei om ar şti să se 

citească”, traducînd astfel pe "on savait",Ceea ce 

frapează mai ales este nedeprinderea cu ritmul cel 

“nou,lipea stăpînirei epline a ceea ce avea să fie 

nu numai pentru el,dar şi pentru a1ţi1,versificaţi- 

a în acgrd cu romantî.smul . Dacă ne raportăm,te ex- 

emplu la fabula sa Joporul şi pădurea,aga de bine 

cunoscută vedem lupta între ceea ce şi 1a Gr. Alex- 

andrescu este persistent şi ceea ce avea să reali- 

seze cu mujloacele lui,S'a spus totdeauna că Alex- 

andrescu a foat un chinuit în ceea ce priveşte ex- 

primarea în versuri,însă, pe ae altă parte,sta a0ă-
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ugat că fabulele se presintă în privinţa aceasta 

mai bine,cu o notă superioară. Impresia mea este . 

că fabulele,ăe multe ori,au scăderi de formă ex- 

asperante şi deaceea să ne oprim la sfîrşitul a- 

cestei fabule clasice în literatura noastră,unde 

versurile se ţin lanţ,fără ca 

în acoră cu ritmul pe care caută să-l urmeze: 

unul singur să fie/ 
a 

j 

ca aa: 

Intr'o pădure veche,în ce loc nu ne pasă, 
Un ţăran se dusese să-şi ia lemne de casă, 
Irebue să ştiţi însă,şi pot să dau dovadă, 
Că pe vremea aceea toporul n'avea coadă, 
Astfel se încep toate; vremea desăvîrgegzte, 
Orice învaţă omul; orice spiritul naşte, Aşa ţăranul nostru numai cu fieru'n mână 
Incepu să sluţească pădurea ce bătrână, 

Vedeţi ce accertuări greşite trebue să facem . 
pentru ca să iasă ritmul, 

Gr Alexandrescu cu toate că a parodiat tendin- 

ţa latiniştilor, totuşi a făcut unele concesiuni în 
sensul latinisărei,adică mai mult în sensul neolo- 
gismelor, 

che;satira foarte cunoscută era intitulată Saţira 
duhului meu; a schimbat apoi titlul în Satira _ spi- 

ritului meu. Wărturi sesc că preferinţă nu poate să 

fie decît pentru termenul dintîi, 

m
e
e
t
 

Cîni a publicat întîia oară ediţia mai ve-
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și constatarea pe care am făcut-o se repetă 

dacă ne reterin la o altă poesie, Inima Mea este 

tristă, cu un fond inexistent neavând nimic deo» 

sebit.,Cred că şi aici ar putea fi urmărită în- 

fluenţa lui Beranger,chiar ca Zactură. Intfinim 

aici "flori ti nerit Licenţă nepermi să. In orice. 

„căB sînt două strofe care nu ne izbesc prin aba- 

teri prea strigă toare. | | 

Pot să adaug că oâată, de. două ori,în cadrul 

a vre-o şase, şapte versuri „Gr. Alexanârescu a re- 

uşit să păstreze ceea ce este adevărată exigen- 

1ă a ritmului poetic, 

“Tată un pasaj din Agtentare: 

sătul. de mari nimicuri ce nu dau fericirea, 

Cătînd în viaţă pacea, şi!n pace muli,umi rea; 

Ca rîul firă nume,aş trece neştiut, 

Or cît de mic e templu,dar tot îl locueşte, 

„Acela ce pămîntul şi cerul stăpâneşte: 

Numai pentru a lui slavă şi omul sia născut. 

„cinci versuri de ritm absolut. cozect. Ce arată a- 

ceasta 1 Arată că Alexandre scu era de o uimi toa- E 
- 

re inegalitate» Capriciul domina mult în lite-



ratura noastrăsozicât. ar mărturisi Alexandres- ! 

cu că s! a stat să îngrijească factura vergu- p 

rilor, 

Cînad este vorba de a compara valoarea de 

inspiraţie a lui,fondul poesiilor lui şi reali- 

sarea ca formă,ne găsim înţr'o situaţie, care 

este întrucîtva în avantajul celui care urmă = 

reşte evoluţia estetică a limbei,dar în desa-: 

vantajul celui care ar vrea să insiste asupra 

poesiilor mai remarcabile. Anul _1840, sau Umbra 

lui Mircea la Cozia se ridică mult prin înspi- 

_Yaţie,dar au atîtea scăderi ca formă, Totuşi, 

constatarea la care m'am oprit are valoarea ei, 

adică Grigore Alexandrescu a căutat să împace 
ceca ce era al tradiţiei dela noi,cu ceea ce ii 

venea prin contact cu literatura francesă, 

Este desigur îndrăsneaţă de multe ori, în- 

cercartea pe care a făcut-o Grigore Alexandres- 

cu pe la anul 1840,âe a lupta cu ceea ce nu 

era deloc în tradiţia poesiei dela noi,dar pe
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„de altă parte trebue să adăugăm că faţă de 

| zonaui pe care l-a adus, formasrealisările de 

| estetică a limbei rămîn în urmă faţă de vogă- 

via sufletească ce transpiză în atîtea poe- 

sii.
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26: 1, 1951, 

La Grigore Alexanârescu am văzut că bo- 

 zăţia aufleteaacă este în desacord cu aspira- 

- vtunile ide reali sare literară. Aceste aspira 

ţiuni au rămas în urmăspentru să Grigore A- 

lexandrescu scria în luptă cu inoraţiile,care 

aşteptau cu vremea să fie mai bine înţelese.! 

Literatura noastră de pe la 1840 trăia în ne- 

precia,era nebuloasă şi arta literară, ca şi 

orice artă,numat atunci cînd ajunge stăp$nă pe 

„„easpoate să netezească unele contraste să adu- 

că luminile armoniei acolo unde unele tenita- 
  

0. Densusianu, 

Brotutia satstică a JMabsi zonint+ Pasc.9e
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te vin să se ctoonească cu altele,părîndu-ne 

uneori că se exalud Chi ar, Grigore Aexandres- 

“cu seria versuri în care reminiscenţele din 

ceea ce era al scrisului nostru nu puteau să 

fie alungate şi apoi îl vedem cu o stăruinţă 

| care nu totdeauna a putut să fie bine îndrep- 

tată spre asimilarea înoirtior de tehnică,de 

versificaţie, înoiri datorite mai ales îinflu- 

enţei romantice.Cun dînsul,în primul rînd, a- 

| pare condus de ceea ce era al romantiamului sa- 

| ceaata natupal că fixează nota predominantă a 

_opjerei 1ui,însă pe de altă parte,prin faptul 

că nu a rămas strein de clasicism,această no- 

tă vine ca să arate varietatea de motive, de 

tendinţe care se afirmă în opera saşi pe ca- 

re n'e fost în stare totdeauna 8'0 pună în a- 

oord, pentru. ca întz'edevăr să ajungă la o rea- 

11 sare superioară. Grigore Mexandrescu este, 

de fapt„un romantic temperat prin clasici smîn- 

să alastoianul său nu vine din tzvoare depăr-



+9 

iatesei este clasicismul de natură imprecisă 

şi redusă la cîteva impresi1,numai la cunoaş- 

terea operei -1ui Lafontaine sau a lui Bofdeau; 

aceasta nu putea să fie destul,pentru. ca în 

spiritul său să se. fixeze mai bine o directi- 

vă,ca să apară ca un contrapondere la .influ- 

enţa romantismului. Trebue să recunoaştem „că 

dacă cineva vrea să-şi. însugiască clasicismul 

„nu trebue să se mulţumească cu ceea ce esteal 

gooalei francese din secolul al XVII-lea, ci 

_4xebue să treacă peste cîteva veacuri, să se du- 

că spre clasicismul latin sau grecypentru că 

acesta este întradevăr izvorul âin care deri- 

vă şi c1a8101 mul trances. 

Dacă gorIsul lut Grigore Alexandrescu a- 

re o înauşire ce ze distinge, pe lîngă ceea ce 

îi datoreşte influenţei romantice ţa moderni - 

sare a exprimărei,ca fluiditate: a versului , în- 

suşirea care într'adevăr, ridică opera poetică 

"a lut este lipsa de retorisn şi recunoscînd a- 

i 
! 

E 
a



132 

ceasta înseamnă mult,pentru că şi la Heltade 

Rădulescu,mai tîrziu mai ales,se vede cum pă- 

 tzunăe mereu retorismul romantic şi cu deose- 

dize în epoca dintre '1850 - 1870. Bolintinea- 

nu este aceia care a exagerat mult nota, aceas- 

ta inerentă atitudinei romantice,Nu putem spu- 

a totugi,că Grigore Aexanârescu a rămas ab- 

solut, în afară de ceea ce era al retorismului 

- zomantie,pentru că nu avem decît să ne refe- 

rim la o strofă, începutul poesiei: Te maj vă- 

zui odată, pentru ca să recunoaştem ceea ce a- 

nunţă nu în opera lui,ci în curentul Literar 

dela noi ,năvala retorismului: 

Te mai văzui odată,fiinţă de tubire, 

O angel ce slăvesc 

1 ceasurile repezi, a sounpa ta zîmbire, 

Cu suțiet,ou viaţa sînt gata să plătesc. 

exclamaţia de multe ori este tocmai 0 notă de 

retorism şi apoi toate aceste patru versuri 

pu putem spune că sînt streine de oarecare por-
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nire de emfasă,de retorism şi dacă diînsmui a 

rămas necontaminat de retorismul romafitite, în- 

seamnă că aici l-a ajutat direct. sau indirect 

nu. numai firea sa ponderată, ci şt acea ortcît 

-de redusă influenţă clasică pe care a primit-o 

pentru că,hotărît,ca să evite cineva retoris- 

mul, trebue să ştie că este ceva care nu-i de 

bună tradiţie literară şi îi a plecat dela ola- 

sţctam,cum de altfel un antidot împotriva a- 

cestei slăbiciuni literare cate şi contactul 

cu literatura populară. Odată ce cineva nu ră- 

mîne strein de inspiraţia olasică sau de tns- | 

piraţia simplă,rustică, unde nu intră zetoztsm, | 

poate să fie sigur că nu va scrie nictodată | 

versuri în care cuvintele şi chiar fondul să 

fie alterate de retorism,Retorismul falsifică 

fonâul cum falsitică exprimarea; el pleacă de- 

la sentimentele superficiale. sau numai închi- 

puite şi. adaugă o exprimare falsă în căutare 

de efect. Inţelegem ce mlt înseamnă că, între
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1840 şi 1850,Grigore Alexandrescu a rămas de- 

parte de ceda ce începuse să devie ameninţă- . 

tor în literatura noastră şi nai ales în po= 

 esie.Dacă ar fi să se faci o antologie a re- 

torismului poetic dela noi,ar fi ceva instruc- 

4tv,pentru ca să înțelegem cât de puţini sînt 

“acei care au ştiut să evite acest păcat li te- 
îi 

rare 

: Incheină cu aceste impresii aprecieri de 

formă care nu pot să fie inăependente ae ace- 

1e de fond ale operei lui Grigore Alexandres- 

cu,trecem la ceea ceyîn preajma aceluiaşi Gri- 

gore Alexandrescu, vine să se afirme, însă ple- 

cînăd dela anumite. convingeri literare,reflec- 

tîndu- se nu numai asupra poesiei,căutînă în 

sfîrşit să dea âtrective Hotărîte în 11 teratu= 

ra noastră.Este epoca c6-şi fixează fistonomia 

şi datorită şcoalei Daciei :literare a lui Ko- 

gălniceanu 3i a colaboratorilor săi,gcoală ca- 

re nu se poate tăgădui că a fost critică în fe-
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lul eiş nu deo ori tică plecîna dela speocula- 

şi1 de estetică,prin urmaresnu doctrinară,c! : 

căutînă să îndruneze spiritul literar la noi 

pe căi cae trebutau limpezi te,după anumite 

consideraţ iuni „putem spune "ohtar,fără multă 

exagerare „după şre-0 două principii „care a- 

veau valabilitatea lor. | | 

Cînăâ ne- am ocupat de Re1t de Rădulescu, 

am văzut că şi âînsul a avut preocupări ozt-. 

tie, însă ori inegale—chiary contraâscterii- 

ori intermitente; în orice cas nu pot să fie 

comparate cu acelea care s'au afirmat În Da- 

sia jiterază şt au avut repercueiune în scri- 

sul acelora care au fost influenţaţi de re- 

vista lui Mihatl Kogălniceanu. Chiar critica 

mai redusă a lui Heliade hădulescu. nu a fost 

inutilă. Dacă star fi întîmplat să fie mat bi- 

_ne luminată,desigur că ar fi putut să însemne 

mai mult să-şi arate roade mai reale, Cu atit 

mai mult critica pe care a adus-o Kogăinicea-
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nu a putut să aibă răsunet. | 

Se pune atunci întrebarea,la care şi alte 

ari am căutat să dau răspunsul potrivitpasupra 

| utilităţei criticei, Sînt unul care “susţin cri- 

- tica, cu toate că astăzi se face prea mul tă CPi- 

tioă. Alţii mai categoriei spun că se “face o 

eritică inutilă şi trebue desfiinţată.Bete evi- 

aent că o critică nu poate să fie ea singură ge 

neratoare de opere,dacă lipseşte creatorul; ori 

câte sfaturi de orientare literară s'ar dava- 

cestea rămîn inutile. Atunci însă, cînd cineva a- 

re într'adevăr, însuşiri de adevărat scrii torsnu 

se pcate ca ascultâînă un sfat al eriticei să nu 

ajungă la o 1 impezi re a impresiilor, Să se înţe- 

ieagă că scrisul cere nu numai autocritică,oi şi 

coiaboraze cu critica altora. Acei care într'ade- 

văr,au reuşit să reali seze o formă impecabilă, 

sînt,de fapt,aceţ care pe lîngă talentul crea- 

tor pe care l-au avut şi pe lîngă autocritcă, aa 

țiriut isamă şi de ceea ce este al criticei lumi =
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nate,nu .a] celei cu canoane învechite şi pe- 

dante, - | 

Cînd este:vozba de etită,de morală sau 

de alte manifestaţiuni,se admite rolul crâti- 

cei,Deci numai. împotriva crițioei : literare 

"s'au ridicat şi se ridică mereu proteste,mer-. 

gînd pînă 1a anihilarea utilităţei et, Ar £i 

poate aici de recunoscut ce este mai accentu-. 

at. în general în sufletul poeţilor: se face. 

critica tot sub forma literară şi la musică, 

şi la soulptură,însă deoarece. compost torii, 

sculptorii ete. „sînt nai streini de scriitori. 

şi conflictele între ei interesează mai puţin. 

Animosităţile intervin atunci cînd poeţii se. 

găsesc în faţa criticflor,care fiind şi ei tot. 

itteraţi îi decretează ca inutili. 

-0odată ce a venit gi la noi să se afirme 

o critică mai bine orientată,mai conştientă, 

aceasta n'a putut -să fie decît un câştig pen- 

4xru literatură„Dealtfel lipsa ei era simțită
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prin faptul că În timp de vre- -o două decenii 

se îngrămăăi se o producţie 14 terară foarte i. 

negală şi din care trebuia lăsat mult Ja 0 

parte Ls începuturile Ji terare dacă critica nui 

intervine ,destgur că poate e să fie o lacună însă cînd în- 

tervine după 0 desvoltare ce vrea să se afirme în plin, 

atunci nu poate să fle decât foarte tolositoare şi am 

putea adăuga cășcu cât o jroducţiune Literară e 

junge mat vogatăscu atîta intervenţia critical 

trebue să ie nat efectivă şi mai categorică. 

In vremea de astăzi scriitorii sin foar- 

te mult la îngrămădirea de volume peste volu- 

mescu toate: că oricâte voune ar da un sert-, 

itozsde fapt, sînt ouă trei dacă nu chiar u= 

nul singur care îi fixează £istononta şi csa 

acris alături, zănîne pentru tstoricii 14 terazri 

ca o confruntare de impresie Personalitatea mu 

se azizmă în zeci de mii de pagini sau în su- 

te ae pagtatsci aiiar în câteva ze0i ce pagini» 

care: sînt însă de luat în considerare din punc- 

ct
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tul de vedere al istoriei literare. 

| Prin urmare dacă. cumva nu se va zăzăzut 

producţia extraordinară care se afirmă de pa- 

truzeci „cincizeci de ani, să nu in 11usionaţi 

de valoarea unei literaturi prin cantitatea 

ei. Văd că şi anui acesta s'au tăcut bilanţuri 

de sfirşit qe an, relevânău-se producţia” “lite 

rară. Teanourile de romane însă, nu " înseamnă 

totdeauna 11teratură, | o 
uz a 

Deaceea critica trebue să intervie pen- 

uru orientarea atilor de cititori care nu ştiu 

să facă alegere între unii Şi aaa. Deoarece 

nunai de patruzeci de ani atîtea şcoli 1ite- | 

faze au căutat să se afirme, acestea cer să £i- 

e puse la punct şi cine în cele din urmă are 

un rol de recunoscut în lmurirea acestor va- 

lori 1Lterare sau de principii 2 Criticul să 

bue să intervte,şi deoarece productivitatea Ă 

modernă sub o formă sau alta a ajuns la culzi- 

le care au întrecut poate, 'aştegtările noaătrey
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rolul criticului trebue să devie din ce în &e 

mai importante îi | | 

Intorcîndu-ne 1a epoca dela 1840, ozitica 

îşi « avea rosturile ei. Acest lucru a căutat să 

“expună Mihail Kogălniceanu în-prefaţă la Da- 

cia 11 terară, Și dacă este să aven o primă îm- 

presie de critica ce .3s!a practicat nu numai 

de dînsul,dar şi de alţii. împrejurul revistei 

din Moldovayputem spune—în afară de compara- 

ţia pe care o făceam cu. critica pe care 8 

practiocat-o Heliade Rădulescu—că are ceva 0a- 

re trebue. să 4 se. recunoască; înairite , de - toate 

_BU este o critică greoaie,Critica ce s'a prac- 

tioat mai tîrziu este mult mai greoate,mai pe- 

dantă. Este „prin urmare , exprimarea cîţorva pă- 

peri vioate;cu mulţă convingere mergând chiar 

pînă la iîmpetuositate, gi apoi trebue :să mat 

spun că.este o critică ce nu era lipaită de 

lirism. Să nu ne închipuim critica ca ceva ca- 

re trebue să fie glacial,oeva în care se în-
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__chide “sufletul, fără să aibă comuni cativitate 

bogată,exuberanţă în ea,Critica prin ea în- | 

săşi „mai ales cînă este să- şi afirme prefe- 

rinţele ei,nu se poate să se înstreineze de 

sentimentul de simpatie,de împărtăşire a ce- 

„ea ce este al altora, 

Și această notă de Liri sm o găsim în-: 

tr'adevăr în gcoala Daciei 11 ţerare şi în 

primul rînd la Mihail Kogălniceanu, caze era 

un temperament a cărei impetuosi tate merge pi- 

nă. la vehemenţă. In felul acesta ati tuiinea dut 

critică nu are nimic pedant, Vom ajunge +a 9po- 

ca mai nouă,la critica lui Hatrze acu, caro ego 

te lipsi ţă de 1iri n şi pleacă dela doctrină, 

Maiorescu n'are nigi două pagini de 14 rtampde 

„exuberanţă; epitetele sînt foarte ponderate, 

fogia este foarte îngriji tă ,proecorală do mul - 

te ori, 

şi deaceca găsesc că generaţia dela 1840 | 

avea această notă de generositate,fără să trea- | 
+



ss 
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! că peste marginile indul genei foarte vinova- 
n
e
 n

e, 

i te „cum s'a întâmpl at la Heliade Rădul escu şi 

la alţii după 1870 sau chiar de astăzi pcun se 

întîmplă uneori. | | | 

Prebue să mai adaug : în , același timp, că u= 

neori în afară de acei care au tăcut critică | 

"airectă sînt şt acei care ca Negruzei, Vasile 

Aecsanâri 8" au întîlnit în aprecierile lor 

Aiterar e cu Kogălniceanu « sau cu Russo,cână ei 

i i 

în impresii, sosi sort articole de ci rcumstanţă, 

Și 

| aduceau foarte discret cîte un sfat 1iterardn 

e
e
 
T
e
r
r
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chestiuni de ortografie se ştie că Vasile A- 

lecsană zi a an mt o atitudine foarte categorică. 

"Văzută sub acest aspect eri tica din 3coa- 

la lui Kogălniceanu câştigă incontestabil nu 

numai prin faptul că este al, doilea moment şi 

| mai categorie de afirmare în acest senssdar ca 

expresie a unor suflete ce în felul cum şi- au 

exprimat părerile , aduceau o notă care ne rămî- 

ne simpatică,



Vâvd 

Nu voi insista prea mult asupra acelei 

prefețe din Dacia 11 terară, pentru că a ajuns 

să fie destul de cunoscută mai ales de cînă 

se recunoaşte meritul adevărat al lui Kogăl- 

niceanu,pe cînd mat înainte,îmi aduc aminte 

când am făcut înainte de î900 cursul asupra 

lui Russo, Vasile Alecsanârt „erau unele murmu- 

re că le recunosc o valoare cam exagerată în 

literatură. Na m! am înşelat şi asupra acestei 

chestiuni vom reveni cînd vom ajunge la husso.



9 11, 1931. 

Penttu ca să înţelegem spiritul care a 

predominat în exprimarea lui Kogălniceanu şi 

convingerile pe care căuta să le transmită al- 

ora, trebue să ţinem sama de ideile în care. 

se aoncretiza ideologia lui, Kogălniceanu re- 

levează tradiţia vie 'care să ne servească pen- 

tru ceea ce avea sa î1e afirmarea noastră de 

viitor. Tradiţia vie,era în măsură sto înțelea- 

gă bine,pentru dă dânsul s'a îndreptat spre 

ceea ce ne rămânea din trecutul nostru în cro- 

nici şi documente şt nu & rămas departe de as-
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pectele permanente ale. veţei noastre,de obi- 

ceturiie populare. | 

ne multe ori Kogălniceanu îşi arată pre- 

dilecţia sa pentru ceea ce era caracteristic 

pentru trecut nu numai ca fapte,ci ŞI ca ex- 

primare. Era la dînaul o înțelegere foarte 

âreaptă a ceea ce poate să ne dea trecutul în 

ce priveşte stilul, 

Kogălni ce anu a adus un spirit foarte pon= . 

derat; nu & căutat să introducă exprestuni ar- 

nare în vocabularul nostru. Odată vorbeşte âe 

ele catui ozegtinesc. AI tă dată întrebuințează 

forma Xarvar Gin epoca neogreceascănu neolo- 

gismul baxbare sînt rare apariţiuni de stili- 

sare în tot ce a scria rogăiniceanu şi dacă; 

le găsim mai des;le găsim în discursurile ou. 

„caracter literar şi istoric nu în acele q:Ga- 

racter politic. Vedem eă înţelesese unde se 

pot face concesiuni arhaismelor în sopiraăl 

nostru, 
materie ipaaet aere te iniveaare 

0. Densusianu, | : 
a ou 09 emwa4 vaomîne,Rascelo
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e critic, 
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In. ceea ce priveşte latura cealaltă, in-. 

“fiuenţa folklorului, şi aci a . fost foarte pen- 

derat, Nu veden expresiuni căutate anume + Nu a= 

pare dedoc strein de obiceiurile tradiţionale _ 
1 î* 2 = 

deag noi, voi da i un pasaj în “acest sens. A. avut 

în această privinţă o atitudine cît se” „poate 

de. înţelegătoare; a adus la noi adevăratul spt- 
7, 

Cu privire la- înoirile ce trebuiau adu- 

se, Togălniceană nu a rămas strein la ceea ce 

putea să fie „impus în cultura noastră. A petre-. 

cut mai mat tim si. a făcut stuaii în Germa- 

ni au 

 mrebue. gistinsă epoca în „Care a stat Ko- 
mm? sm me 

eălniceanu în Germania; era epoca romantică. 
e e meg mea 

După. 1870 a venit încrederea, pedanti smul, Ko- 

gălniceanu a avut o al ţă atmosferă: aceea ca- 

re după 1870 st a îndreptat spre cul tura ger - 

4 

mană + 

„Kogălniceanu a:putut să vadă în limba
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germană o exprimare mai vie,mai liberă,nu cu, 

acea arh1tectură masivă şi obositoare care se 

întîlnea un deceniu în urmă. Totuşi, a primiţ 

influenţa mai mult din altă parte decâţ dela 

Germani. In ce priveşte stili sarea luisnu 2 

âescoperit nimic de influenţă. germană. Poate 

doar un cuvînt pe care îl întîlnim în discur- 

-surile sale: prelecţie ="prelegere",din BeIMe 

; Yorlesung. în germană avem o redare âupă lati- 

nul PRELEGERE. Kogălniceanu a întrebuințat cel 

“dintîi această. formă. Astăzi s'a împus forma 

prelegere. In ceea ce priveşte cuvîntul pzofe- 

sorsunii accentui ăză profâsor„M' ara fixat la 

forma profes6r,] „De vre-o patruzeci de ani s!'a 

căutat să se impună forma profesor, care cred 

că e o. înfiuenţă germană. Acei care ţin la for- 

ma latină. sau francesă accentutază ultima si- 

lavă, IE 

rogălniceanu nu. are înnoiri numai âîn iz- 
Sa e: e me 

vorul german,ci. şi din sursă francesă. A. petre-
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cut la Luncville mai mult timp şi fără să fi 

avut predilecție exclusiv pentru cultura fran- 

cesă,se vede că a fost influenţat în oarecare 

măsură, 

_ Cum se presintă deci, influenţa francesă 

„da Kogălniceanu :? E incontestabil că a ştiut 

să aleagă ceea ce era de recomandat, Nu găsim 

exces de franţuzi sme. Intrebuinţează, de exem- 

plu, formele pujetsoctroi at, însă relativ,aces- 

te franţuzisme sînt mai discrete decâtia alţi 

contemporani ai lui. Si în ceea ce priveşte tra 

diția şi în ceea ce priveşte susceptibilitatea 

lut de a primi din cultura nouă unele elemente, 

apare călăuzit de acel spirit critic pe care 

1-a avut şi în alte împrejurări. E caracteris- 

tic un pasaj din discursul ţinut la Academia 

Mihăileană şi semnificativ pentru ceea, ce adu- 

„ce ca obiectivitate. Vorbeşte despre latinita- 

“tea noastră,dînd o sintesă a ceea cea fost 

trecutul nostru şi despre mania de a ne nuni
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Romani , 

In mine veţi gisi un Român, însă nicioâa- 
tă pînă acolo,ca să contribuez la sporirea ro- 
manomaniei,adică mania de a ne numi Romani! o * 
patimă care domneşte astăzi mai ales în Tran- 
silvania şi la unii din scriiturit din Valahi- 
a.Petru Maior,de. fericită aducere aminte,prin 
cartea sa Despye înce putul Romînidors publi ca- 
tă pentru întitaşi dată la anul 1812,ca un nou 
Moisi a deşteptat duhul naţional,mort de mai 
mult de un veac; şi lui îi sîntem datori cu o 
mare parte a impul sului patriotic ce de atunci 
s'a pornit în tus-trele provincii a vechii Da- 
cii.Pe de altă parte, însă,a avut şi nevinovata - 
nenorocire;să producă o şcoală destul de nume- 
roasă,de Romani de la Romulus şi pînă la Ro- 
mulus-Augustul, Aşa d.Aristia,pre carele îl cîn- 
stesc ca bun traducător a unei părţi a Ilia- 
dei, într'un poem epic exaltat de un entuziasm 
puţin potrivit cu un Roman;d Aristia zic, nu- 
meşte Romîn pe Longin,sutaşul roman,carele a 
străpuns coasta Domnului nostru Isus Hristos, 
cînd era răstignit pe cruce, şi. nu-şi putea as- 
cunde bucuria că cel întîi creştin a fost un 
Române 

să ne feyim,Domnilor mei ,de această mani=- 
e care trage asupra noastră rîsul străinilor, 
In poziţia noastră de faţă,cea întîi aatorie, 
cea întii însuşire trebuie să fie nodestia;al- 
mintrelea,am putea merita aceea ce zice Dl E- 
liad,că .numai naţiile banerute vorbesc necon- 
tenit de strămoşii lor,bunăoară ca şi evghehiş-.. 
4iî!-scăpătaţi, Să ne scoborîm din Eroul sdacă vom 
fi migei,lumea tot de mişei ne va ţinea: şi din 
potrivă dacă isgonim demoralizaţia şi neunirea 

  

devgheni st = de bun neam,nobil.



obştească,care ne darmă spre peire,ne von si- 
ji cu un pas mai sigur,a ne îndrepta pe calea trăţiet,a patriotismului,a unei civilizaţii eă- 
hătoase şi nu superficială cum o avem; atunci 
vom fi respectaţi de Europa,chiar dacă ne-am 
trage din hordele lui Gengi s-Han. Aşa dar,Dom- nilor mei;eu nu vă voi ascunde că legile, că 
obiceiurile,că limba;că începutul nostru se 
trag din Romani; istoria de mult a dovedit a- ceste.,Nu voi măguli o manie. ridicolă,vorbindu- 
vă de faptele Romanilor,ca şi cînă ar fi ale 
noastre; ci voi face ceva mai folositor: mă voi sili a vă îndemna,că dacă vroiţi să fiţi 
cunoscuţi de adevăraţi fii at Romanilor,apoi să faceţi şi Domnia-voastră ceva,care să poa- 
tă sămălui cu isprăviie poporului de lume dom= 
nitor, A : 

Me Kogălniceanu, Opere, 

EQ. Cartojan,p.89, 

Kogălniceanu. a prevăzut ceea ce trebuitu 

„să fie preocupările noastre istortce.A ştiut 

să găsească nota justă în toate curentele din 

cultura noastră.Nu a exagerat ce era frances, 

nu a primit orbeşte ce venea din Germania şi 

mai ales nu-sta lăsat atins de eresia gcoalei 

ardelene,o însuşi re excepţională pentru  vre- 

Nea aceea, 

Dacă din acest continuu spirit Kogălni-



3 

ceanu a reuşit să-şi Fi xeze ati tudinea lui in-: 

telectuală, von înţelege ceea ce caracterisea- 

ză exprimarea lui, să nu pierden âin vedere - că 

afară de ceea. ce era, nou şi din sursă romanti =. 

că a fost influenţat şi de cultura clasică-zze- 

bue să adrii.t că dânsul a “luat în „eonsideraţie 

clasici smul şi mai ales disciplina, fraset, In 

frasa cu o factură. cam uni formă, înisă nu obosi- 

toare, se vede totdeauna sufletui concentrat Pi 

exuberant, exuberanţa adevărată privină pornină 

dela concentrare. Uneori trasa e prea dusă de- 

parte, însă, chiar atunci, incidentele nu apar 

r
o
m
a
 

des, Ceea ce: reiese este stilul fixat în n patru, | 
t ia : 

cinci rînquri şi unităţi ae frase care se "re: 

petă, un “74 tm— cara elementar-= însă. a , ştiut să | 

salveze impresia de ceva prea simplist, 

“Dacă ne: referim la primele cuvinte din 

Cuv înt_ introductiv, vom vedea, această factură 

bine relevată: 
a pe | 

După priveliștea lumii,âupă minunile na-
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turii,nimică nu este mai înteresant,mai măreț, mai vrednic de luarea noastră aminte decît 1ş- doria. | j , Istoria,Domnilor mei după zicerea autori - 107 celor mai vestiti,este adevăratța povestire şi înfăţoşare a întimplărilor neamului omenesc; ea este rezultatul vrâstelor şi al experienţei, Se poate,dară,cu drept cuvînt,numi glasul semin- țiilor ce au fost şi icoana vremii trecute. Ka- Tanzin, în alte cuvinte,o numeşte testamentul 1&- 

| Cuvînt pentru deschiderea, cursului de istorie naţională în Acadenţa Mihaileană,p 73, 

__ Claritate ireproşabilă. HelLade Rădulescu 
cînd era clar se, risipea,fiind prea impresio- 
nist.Prasă care nu ajunge la mecani sare prin 
întrebuinţarea aceluiași procedeu, | 

| Infătoşare e o formă moldovenească; moldo-. 
veni smele la Kogălniceanu nu au ceva supărător, 
pentru că nu are pretenţiunea de a le impune, 

Dacă ne Paportăn Ja al te stilisări de ma- 
turitate,1e găsim aceeaşi calitate: un simț al 
ritmului. Acesta apare concentrat în acele "cu- 
vinte cu care dînsul -a întîmpinat pe Cuza cînd
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sta urcat pe tron.Ne vor opri la-un pasaj ca 

să vedem reflexele de exprimare pe care le a- 

duce: 

0,Doamne,mare şi frumoasă-ţi este misiu- 
nea / Constituţia din 7? (19) August ne însem- 
nează o epocă nouă; şi Măria Ta eşti chemat 
să o deschizi,Fii dar omul epocei; fă ca Je- 
gea să îniocuiască arbitrariul; fă ca legea 
să fie tare; iar Tu,Măria Ta,ca Domn,fii bun 
şi blînd,fii bun mai ales pentru aceta,pentru 

„cari mai toţi Domnii trecuţi au fost nepăsă- 
tori sau răi, | | 

Nu uita că dacă 50 de deputaţi Te-au a- 
les Dom, însă af să domneşti peste două mili- 
vane de oameni, | 

Făsdar,ca domnia Ta să fie cu totul de 
pace şi.de dreptate; înpacă patimile şi urile 
dintre noi şi reintrodu în mitilocul. nostru 
strămoşeasca frăţie, ei 

> ie, 

Impresia e mai mult de o rugăciune,o im- 

plorare pentru sentimentele vreânice pe „care 

ţara Ie aşteaptă dela el, 

Referindu-ne însă tot la ceea ce a scris 

Kogălniceanu parcă vedem o apropiere de care 

vrebue să ţinem sama, In Obiceiuri dela ţară, 

reproduce foarte literarisat,ne dă un frag-



ment de oraţie: 

Tată viind vremea vrîstei căsătoriei şi 
veseliei cumitale,frate,părintele nostru te 
pure la masă şi mi re te face,unindu-te de-a- 
Cum, şi. cu alt ieam străin; ci pururea să fii 
neuitător părinţilor şi dragostilor frăţeşti; 
şi toată vremea să fii plecat la toate poron- 
cile părinteşti cu toata înima,ca să iei bine» 
cuvîntarea lor.Cinsteşte pe tatăl tău şi du- 
rerile maicii. tale să nu le uiţi,că prin ei 
te-ai născut, şi cu binecuvîntarea părintească, 
cu bun ceas dela Dumnezeu,să fii pururea în 
veseli, dumneata, Amin, - 

Scene pitoreşti din obiceiurile poporului, 

P.50 , 

„Vedem că este acelaşi ri tm. Imi vine să 

cred că atunci cînd a rostit cuvîntarea impre- 

sionantă în faţa lui Cuza în amintirea lui Ko- 

gălniceanu erau vorbe auzite la o oraţie.M'am 

" gîndit că poate era o amintire din Invăţături- 

le 1pi. Neagoe Voă,dar mai curînă putem să ră- 

mînem la părerea că e ceva din exprimarea po- 

pozului. | | o | 

A arătat ce se poate, fără pretenţiestără 

rustioisare. A adus un ecou din odaţia noastră, 
- e
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care păstrează ceva din demnitatea. moravuri- 

lor strămoşeşti, 

Ar fi'să ne oprim-mai mult la un pasaj 

dintrtun discurs pentru 'înbunătăţirea  soar- 

tei ţăranilor. Kogălniceanu putea să fie reto- 

ric., Găsim la el convingere,pastune,logică. In 

partea din urmă găsim ceva patetic: 

O/ fie-vă milă de un milion de ţărani, 
cari cu femeile şi cu pruncii 1lor,deşi ţinuţi 
afară şi departe de desbaterile noastre,au o- 
chii țintiţi asupra dealului Mitropoliei caa- 
supra soarelui mîntuirii,şi vă întinâ mîntle/ 

O,nu drămuiţi brazda de pămînt trebuitoa- 
re hranei ţăraniior,Gînâiţi Ja durerile;la pa- 
timile,la lipsurile trecutului lor, Gânâiţi la 
originea averilor D-v; gînâiţi că cea mai ma- 
re parte din ele o datoriţi muncii şi sudoare- 
lor lor Inchipuiţi-vă că părinţii lor s'au 
luptat alăturea cu părinţii noştri, pentru sal- 
varea ţării şi altarului. Cînatiţi că mi îne poa- 
te ora pericolului poate iaraşi suna; că fără 
aînşii nu veţi putea apăra nici Patria,nici a- 
verile,nici drepturile voastre şi că—odată ţa- 
ra căzută—nu veţi fi âecit slugile străinilor, 
cînă astăzi sunteţi în capul Romîniei, în capul 
unei ţări libere şi autonome, 

p.238. 

Kogălniceanu a usat de această notă pa»
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tetică, fără să 'degenereze' însă în patetism, 

Am putea spune că dela discursul acesta 

| at anul 1861,a început orațoria noastră po- 

j litică, Toţi acei care au urmat au fost din 

şcoala lui Kogălniceanu.Dînsul e un îniţia- 

tor. Oratoria lui a impresionat şi pe cei ce. 

i-au cetit discursurile,B cel mai 'cumpătat în 

expresii şi cînd vorbeşte ca istoric şi cîna 

vrea să-şi fixeze idealul lui cu privire la 

politică.Oratoria lui a adus la noi, între 

1850 - 1860,posibilităţi nouă de exprimare,



16 11, 1931, 

Cînd am fixat figura âe orator a lui Ni- 

hail Kogălniceanu ni s'a, părut că am neâreptă- 

ţii pe Barbu Catargiu,care de mult a fosti re- 

cunoscut ca un artist aa cuvîntului Nedreptă- 

ţirea ar veni de acolo că înaintea lui Kogăl- 

niceanu,cronelogiceşte ar fi trebuit amintit 

“Barbu Catargiu,pentru că într'adevăr,în viea- 

a politică acesta din -uzmă sta manifestat mai 

de vreme cu un discurs pe care 1-a ținut între 

anti 1842 -18435 şi care 1-a afirmat deodată 

printre fruntagii elocvenţei noastre. In ace-
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laşi timp era cu zece ani mai tînăr decât Ko- 

- gălniceanu,ăeci un motiv ca preferința să 

treacă mai curînd asupra oratorului Gin Mun- 

tenia, Totuşi „rectificarea nu vine dela sine 

faţă de :locul întîi pe care l-am dat lui Ko- 

gălniceanuș ne duce. spre o stabilire de deo- 

sebiriî. între unul şi al tul, Dacă înțrt'adevăr, 

Catargiu a precedat întrucâtva pe oratorul şi 

scriitorul din Moldova,totuşi acela care a a- 

sut înrăupire mai mare este tocmai Kogălnicea- 

nu şi apoi inrluenţa pe. care a avut-o pentru 

seriitori,să zicen în casul nostru pentru ora- 

„tori contează faţă de alte consideraţiuni .Da- 
( 

„că Barbu Catargiu are incontestabi1, remarcabi- 

„le însuşiri ca orator, înrăurirea lui a fost 

„mai redusă decît a contemporanului său âin 

joldova,mai redusă,din: causa ideilor pe care 

le-a susţinutsidei care l-au calificat de re- 

“acţionar faţă de vederile nouă pe care le . a- 
i 

| ducea Mihail Kogălniceanu,
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Dacă este să apreciem forma oratorică a 

fiecăruia din ei „nărturi sesc că. nu aşi putea 

arăta o preferinţă în ceea ce priveşte stilul 
i 

viterar a unuia sau cl tuta.Redarea lor în 

adevărpeste rară şi faţă de ceea ce este as- 

tăzi nu ne: dă impresia de ceva de tot Înve- 

enit, Acei care a publicat discursurile lui 

Barbu Catargiu, Anghel Denetri escu; spune că 

“Barbu Catargiu este superior lui Kogălnicea- 

nu,penţțru că acesta ar fi de multe ori prea 

orolîx, | . . | | 

Crea că prolixi tatea nu poate fi adusă 

ca vină lui Kogălniceanu, Din cele căteva frag- 

mente ce am citit,cu altă ocasiune, stilul lui 

ne-a apărut ca un stil nu diluat, ci dimpotri- 

vă „concentrataşa încît aprectezea, lui Anghel 

Denetriescu mi se pare exagerată, | îi 

| Barbu Catargiu se exprimă şi dânsul în- 

tr'o formă concentrată, apidară.Dacă as săi 

comparăm CM Fogăinipeanus trebue ză recunoaş-
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tem că sînt âocuă feluri deosebite de a se ex- 

prima, fiecare din ele fiind o arhitectură im- 

pună toare, Ceea ce ne impresionează. mai ales 

în aceste discursuri e faptul că se ridică 

deasupra banalului,avînă „concentrare sufle-" 

5 tească, stii sare frumoasă şi bogăţie de n nuan- 
: ţe. , , , 

o In prima lecţiune am':vrut să arăt că va- 

loarea pe care trebue sto dăm comparaţiunilor 

este relativă, Comparaţi unea, n'am vrut să spun 

că ne duce spre erarhisări şi diminuări ale 

"unuia, sau ale 21 tuta, Comparaţtuni1e, am înţeles 
că sînt justificate atunci cînd punină alături 

| dot seriitori,să apară fiecare cu originalita- 

tea 1ui şi din contrastul de reali sări ale u- 

: nuia şi ale altuia,putem să punem mai bine în 

evidenţă personalitatea fiecăruia.Deci, compa- 
raţiunea n'am făcut-o ca să reducem pe unul 

sau să ridicăm valoarea celuila1ţ, 

Prin urmare, aplicîna comparaţiunea la Ca-
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targin şi Kogălniceanu „Bă vedem prin ce nu- 

anţe se deosebesc,ce grad de concentrare, ce , 

exprimare găsim la unul şi la altul, | 

xogălni ceanu are ceva care apara: mai 

distursiv, să nu uităm că era istoric şi ca 

“atare era pornit spre discursuri „Barbu „Ca-. 

targiu nu era istorto; dînsul a venit şi. s'a 

afirnat „cu însuşiri UA terare remarcabile i. 

dacă ar fi vrut să fie,de exemplu,eritic drar 

matic,ar fi reugi t foarte bine. A :scria câ.te- 

va pagini de deosebită valoare gi cu mult. 

narv critic,pline dă păreri 'sănătoase în vze- 

mea aceea, Aducea,prin urmare, ca orator o cul- 

tură serivasă şi mat şiles pricepere Literară. 

Atunci înţelegem diferenţa Între unul -şi.. al - 

tul Dacă mai adăugăm că Bărbu Catargiu a fost 

influenţat mai ales de maeştrii. elocvenţei 

francese, găsim iarăşi o deosebire. Și, Kogălni= 

„ceanu a citit ăiscursuzile lui. Cicero şi a 

urmărit pe oratorii ?rancesi, însă am impresia 

  

Oe Densusianuj 
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că Barbu Catargiu s'a apropiat mai mat de 

gerul oratoric xepresentat în Pranţ a. Aducea 

totodată şi amprenta spiritului frances şi 

fonâul mozalisator se evidenţiază în discur- 

surile lui. Pe 1îngă acestea găsim în ăiscur- 

surile lui combativitatea omului care vrea 

să forţeze nota. „Fiind un artist a! cuvîntu- 

lui,a reuşit mai uşor decât alţii şi deaceea 

chiar atunci cînd a pus mult temperament în 

exprimaze n'a căzut în exagerările altora, 

Din causă însă,că părerile lui treceau drept 

| reacționare, ne face impresia că de multe ori 

a trebui t să pună mai multă vibraţie în ele, 

cu intenţia de a convinge, pe cână Kogălnicea- 

nu era mat sobru şi era nai sigur că este în 

nota sufletească a ascultătorilor săi.Trebue 

să adăugăn că trasa oratorică a lui Barbu Ca- 

targtu. e sacadată,nu are liniştea pe care o 

vedem în arhitectura s$ 544 1istică a lui Eogăl- 

niceanu, chiar atunoi i riâică nota
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| gi caută să ne arate toată exuberanța sufle- 

tului său.Vă voi cita din acele discursuri 

pe care le-a ţinut Catargiu cu ocasiunea u- 

nirei Principatelor Aşa cum au fost tipărite 

de Anghel Demetriescu,âiscursurile lui Bar- 

bu Catargiu,ne ajută să-i putem urmări nu ca 

oratorsdar mai ales ca idolatru a unor idei 

şi putem vedea din aceste discursuri care e- 

ra atmosfera parlamentară la noi între 1860- 

1870, - | | - 

ste un pasaj dintr'un discurs dela 1859 

unde dînsul aduce o mustrare acelora care Yor- 

beay cu dispreţ de generaţiile anterioare. Si 

el spunea că acegtia alungă anintirile trecu- 

„tului, Cred că ştiţi dealninteri că Barbu Ca- 

targiu deşi reacţionat totugi a avut idei e- 

chilibrate în foarte mul te împrejurări „Iată un 

pasaj: 

_ Intre cei ce au fost şi au făcut cevagi 
între cei ce făgăduesc şi n'au făcut nimic es-
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te măre deosebire.Cei ce au fost, au făcut. 
mult rău,dar au făcut şi „mult bine; vânturînăd 
faptele lor,tot vor rămînea mu te grăunţe din 
pleavă ca să avem ce semăna şi să putem înur- 
mă, culege. Dar, de vom vîntura vorbele pompoase, 
făgăduelile umnflate,de. care. suntem asurziţi de 
câţi va. ani în coacesvă întreb,în cuget curat; 
ce credeţi că ne-ar rămânea. Tot ceea ce am pu- 
tut agonisi vînturână vintul: un sgomot ană gi - 
tor,o gîngă de vorbe îngînate,babilonice; neîn- 
velese chiar de cei ce le rostesc.lată rezul 
tatul, Vă rugăm darzd- lor,fiţi mai modești - 
vorbe, Noi avem răbdare şi rabdare multă; dă 
aşteptăm faptele, ca să vă ptem cunoaşte cine 
sunteţi,ce voiţi şi ce puteţi, 

” ă | p.129, 

Vedeţi,cuvinte incontestabil impresionante şi 

mai ales ceva din raţiunea bine socotită împo- 

triva acelora care vorbeau prea superficial, 

care nu-şi dădeau sama de multe ori de gravi- 

tatea unor fapte,unor acţiuni care puteau te- 

tuşi să aibă efecte dezastruoase, cun se E 

tîmplă de multe: ori, . | | 

Ar fi de relevat tsrăşi un pasaj în care 

întîlnim o. fornă frumoasă şi care ne arată pe 

gînăitorul idealist preamărină superioritatea 

intelectuală.Vrea să spună în acest pasaj că
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nu există realisări de. orice natură decât a- 

tunci cînd cîteva suflete, suflete adevărate, 

se unesc prin muncă şprin avânturi „şi aduc 0 

îmbogăţire un cagi tal real „cinstit şi materi- 

al. 

Puterea, dibăcia,agerimea trupească, age- 

rimea intelectuală, geniul invenţiei, geniul 

perfecţiei,toate se leagă împreună; şi fieca- 

ze din ele se sprijine şi sprijine pe cea-1- 

altă, şi din acestea toate se naşte progresul, 

avem bogăţia,cauza şi efectul,alfa şi omega 

al tuturor strădantilor omului,Rolul averei, 

vedeţi domnilor,nu e mai mic decît al celor- 

1-alte capacităţi, Nu; căci fără ea,cine ar 

răsplăti pe cel ce 'şi dărapănă puterile tru- 

pului printrto muncă ostenitoare,pe cel ce 

"şi consumă viaţa în chibzuiri adînci în des- 

coperiri şi invenţii înalte şi atît de folo - 

sitoare omenirii ? Cine ar xăsplăti, zic,pe cel 

după urmă muncitor şi pe cel mai mare inventa 

tor ? 
p, 220, 

Vedeţi căsae fapt,Barbu Catargiu nu era toc- 

mai aşa redcţionar cum a fost calificat de a- 

cei care voiau să apere spiritul de castă. 

| | vedeţi „prin urmaze,ce bine a nuanțat Bar- 

bu Catargiu armonia care trebue să existe în-
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tre toţi acei care colaborează la mani festa- 
ţitle hotărîtoare în vieaţa unei țări, 

Dacă uneori în cercuri iestrînse în ca- 
re a pronunţat discursurile sal€ Barbu Catar- 
giu a influenţat,această influenţă nu s'a în- 
tins destul de departe.Barbu Catargiu a avut 
totuşi idolatrii săi. Aceasta se datoreşte! 
printre altele şi unei Însuşi ri ,care poate că 

„lipsea lui Kogălniceanu uneori, însuşirei de a 
impresicna.Din amintirile pe care le-a cules 
Anghei Denetriescu, se evidenţiează că impresi- 
ona mult cu timbrul vocei sale, cu gesticulaţi- 
a nervoasă, încît ne-am putea explica pe deo- 
parte răsunetul în cercul unde a vorbit gi a- 
precierea care i s'a dat în afară. Trebue să a- 

„ dăugăm însă,că a fost un răsunet mai limita 
faţă de acela al 1uţ Kogălniceanu, care a cuce- 
rit toate sufletele, 

ȘI acum, prin contrast, să trecem la genul 
cuiva, care a însemnat un nume important în e-
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poca aceasta; să insistân puţin asupra lut 

caARosetti, 

Ar fi de relevat toate aceste valori Ga” 

tegorice din această epocă de înochegare a vi- 

eţei noastre dela 1840 - 1860, In ganere do- 

mină o apatie pentru punerea la punct a unor 

fapte ce pot să dea învățături şi pentru ac- 

tuali tateePăcînă comparația între un gen de 

exprimare gi celălalt,de fapt indirect, ne ra- 

portăm ia ceea ce este şi a] vremei de astăzi. 

Rosetti a pronunţat şi el multe di scursuridar 

mai aleş unul ne interesează. Piind delegat în-. 

preună cu alţii să se presinte după alegerea 

ca Dom & 4u4 Cuza,a rostit acest diecura,ca- 

re cuprinde după ediţia cea mică pe oare a da- 

4-0 Dl Adamescu vre-o patru, pagini Nu antici- 

pez cu aprecierile; vor tegi dela sine din ot- 

virea cîtorva pasaje: 

Am 
„ Wărta Ta, sântgn mânări i fericiţi e 

dunarea Electivă. din Bucureşti pne-i 1
 as 

du
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cu marea şi frumoasa miste de a depune Coroa- na lui Mihaiu în mâinile Măriei Tale, cărut fraţii noştri de aici au încredinţat Coroana lui Stefan.Ceea însă ce realţă misia noastră, şi face să tresalte de fericire inima Wăriei Taleseste că Românii Munteni au coronat în Mă- Tia Ta,nu un indivia ci. marile princiipi+ “de Viaţă ale naţionalității noastre, | | o Gh. Adamescu ,E1ocventa românăsp, 135. 

ună astăzi aşa ceva,expre- 

sii ca misie, realţă, individ pe care nu le-am 

găsit la Fogălniceanu cu toată năvala de neo- 

logi sme din vzenea aceea, fi tnăcă Mihai | Ko- 

gălni ceanu avea simţul cuvintelor.C, „Rosetti 
vorbeşte de Cuza cu termenul un thdivian, A9- 

tăzi în jurul acestui cuvînt stă creat o at- 
mosferă foarte puţin favoravilă, | 

„Mai departe urmează: 

Cu inimile zărobite de durere,ne supuse- 
răm în toate acestea voinţei minorităţii pu- terilor chezage şi procedarăm-Ia alegerea, dom- nului. In momentul însă în care Adunarea elec- tivă din Bucureşti voia să proceaâă la alegs- ”. Xea domnului său, fatala prăpastie, în care ne aruncă despăzm.i rea puterilor admin! strative, se arătă înafnte în toată adâncimea ei şi în
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acel moment mandatarii Naţiei,stingând cu J.a- 

_erimile lor focul de ură şi de diviziune ce 

nenorocirile trecute aprinsese între clase şi 

“partide,se luară unii pe alţii în braţe şi să- 

_viră cu toţii fatala prăpastie, strigînd: Să 

trăiască Alecsandru Ioan 1 e 
p.139. 

Vedeţi atei cum apare: în plin romantismul cu 

o notă falsă de tot.si îmi închipui pe Roset- 

4i subliniind aceste cuvinte cu gesturi im- 

prestonante cu fraseologte de răspîntie , cun 

"se obişnueşte în adunările politite,Astăzi se 

caută desi gur,âe către acei care îşi dan. sa- 

ma ce trebue să fie cuvântul adevărat ,cuvân- 

tul frumos,se caută să se spună cuvinte. ieşi- 

te din sufletycare nu caută efect usor,ci ca- 

ută să impresioneze: profund. : 

Tot în acest discurs găsim "fapt din: ce- 

le mai mari",o expresie plată dîn cele mai 

“grave; sau: acei care vor mai înarăzni a -re- 

faza unirea principatelori „adicăscet ce. ss | 

vor mai ODUne. see „Bai VOcAC a'1e gterge. în-
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dată âin sânul naţiilor celor vii",o asoote= 

re curioasă şt nepotrivită de cuvinte.Roset- 

ti mat întrebuința şi expresiuni ca acestea 

"adevăratele conchiste"; coichistă Gă o îm-. 

preste deplorabilă, 

„Din toate acestea resultă că nosetti e- 

ra lipsit de simțul frumosului, şi ca orator 

era ajutat desigur de mimică.Dar numai cu a- 

ceasta nu poate să fie cineva un orator bun; 

ceea ce -trebue să impresioneze este fondul 

sufleţesc a discursului EA este prin urmare, 

cu toțul departe de Kogălniceanu şi de Barbu 

Catargiu. 

Dacă e să înțelegem de unde provine a- 

ceastă soădere,trebue să ne gîndim care a 

fost în genere mentalitatea, lui Rosetti.Era 

„un ideolog şi inconteatabil un suflet pornit 

spre avînturi,însă de multe ori aesordonate. 

Din lecturi la întîmplare a făcut si litera- . 

tura,a scris vereuri în care găsim încontes-
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“vabil un suflet vibrant însă prea desorientat; 

a căutat să ajungă impresionant pentru că nu 

+rebue să uităm că Rosetti—şi aici e marea 

lui slăbiciune—a urmărit teatralt smul. Dest- 

gur,la aceasta a contribuit şi vanitatea.Cînd. 

"te mulţuneşti cu efecte uşoare,de multe ori 

ajungi natural„ca să fii încrezut. Iţi închi- 

pui că orice cuvânt ai spune,numai datorită 

felului cum îl intonezi,capătă o valoare no- 

vb. Asemenea concepţie nu poate dăinuie | 

Vedeţi darsce insuficienţăsce infertori- 

tate incontestabilă se vede în acest discurs 

care a fost pus în legătură cu temperamentul 

lut Rosetti şi cu cultura lui.In orice cas; 

ca orator nu poate să contezej “produce efec- 

4e oar în oratoria de improvisaţie,nu în -0- 

ratoria de stil,care singură se împune, 

După ce am insistat asupra 'genului ora- 

4oric să revenim. 1a ceea ce ne-a îndreptat 

spre activitatea lui Kogălniceanu, adică ide-
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Ale „ce: stau desvoltatpau circulat raţie mâş- 

cărei dela Daci a. Li terază. Acela 'care merită 

să fie amintit ca doctrinar,mai mult decât, Ko- 
ii i Se parc Aaa a 

 gălniceanu, este Alecu „Russo. Alecu Russo a fost 
  

un nedreptăţit. MuL.tă vreme nu , s'a “recunoscut 

„adevărata personalitate, „ȘI astăzi sînt apreci- 

eri care caută să-l diminueze deşi el a fost 

în fruntea mi şcărei dintre 1830 - 1840. s a re- 

încercat să i se conteste paternitatea cântă- 

„Lei României în favoarea ivi Bălcescu., Argu- 

mentele sînt 1ipeite de convingere pentru că 

am, rămas la păreeafoarte justificată în toa- 

te istoriile Mterarescă numai Aecu Russo pu= 

tea să fie autorul acestui poer în prosă. 

In afară de aceasta, în ceea ce priveşte 

stilul Duis din când în cînă se dau aprecieri 

„care trebue justificate, 7n 1stozia 14 ter atu- 

zii ronîne, DI Iorga spune că avea Însuşiri po- 

“faze 
etice "fără socoteală şi fără scopn. Aprecie- 

rea este nedreaptă,pentru că Alecu Ru 550 a



scri sade faptsprosă poetică şi vibrantăsnu po- 

esie pretenţioasă.El n'a scris "fără socoteală 

şi fără scop" pentru că orice. rînă al lui era | 

ca o săgeatăsca o 1svucnire împotriva acelora 

cu care nu putea să aibă causă comună | | 

Deci ,âacă voi insista şi asupra lui Alecu 

„RUs8300 voi face pentru ca să zectiticân valoa- 

rea adevărată a lui, căutând să evidenţien. a 

notele caracteristice, care pi - 1 arată ca pe > 

adevărată personalitate» 

“In ceea ce priveşte stilul lui ş trebue să | 

spun că întrt adevăr, rasa lui nu supără. Nu re- 

bue să uităm că a stat în streinătate şi a fost 

„prea mult influenţat de sintaxa francesă. Intre- 

puinţează şi neologismejtotuşi găsim o. frasă 

vie,nervoasă şi impresionantă. An putea _spune | 

că Alecu Russo este cel aintâi impresionist din | 

i 

critica noastră, Aceaata se vede din tot ce a 

publicat în România 14 terară gi în Provăşirea 

care. se leagă cu ce este publicat în Dacia 1î-!
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terară. Ar fi o monografie interesantă ae fă- 

cut;consacrată acestor trei reviste care au 

avut un rol important în mişcarea noastră 14- 

terară - culturală de acum optzeci ce ani,să 

A se arate ce s'a publicat acolo ca doctrină în 

toate direcţiile.Ssînt unele nume uitate zs- 

tăzi,care aveau însă o valoare absolută atunci, 

Prin urmare,din aceste scrieri,Alecu Russo a- 

pare doctrinar şi critic. Dealtminteri singur 

spune într'un loc cum nevoia critică se impu- 

ne: 

Critica dar e o faptă romînă astăzi şi 
de nevoie; cînd pîraiele se îmflu de apele 
glodoase a ploilor de toamnă şi ameninţ cu 
inecare casele de pe malul lor,gospodarii își număr odoarele,le strîng şi strig de la un 
mal la altul sosirea primejătei.Poate că în 
treacăt critica vatămă vrt'o iubire de ine 
măi tare decît dreapta judecată; car cine 
&crie,cine se pune în fruntea naţiilor,cu a- 
devărată sau închipuită misie,acela se face 
proprietatea publicului; niigcarea,sufletul 
lui,toate sînt a discuţiei,pentru acela fi- 
ința i se şterge; din om rămîne numai nume= 
le.Cum să critici sistemele de limbă bunăoa- 
ră,dată nu vei arăta care gramă ţi ci au făcut 
întunericul ? Cum vei însemna gramatica,dacă
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nu vei nuni fEptuitorul ei ? Cum vei degtepta 

cetirea,dacă nu ti Spune autorul cărței?-căci 

numele în literatură şi în foncţii sint titlu- 

pile ce aţîţă zecunoştința, îi pe sau desgus- 

tul şi âespreţul pub icului,XHulte lucruri şi 

multe cuvinte sînt încă în. lume ce Românii nu 

înţeleg: porneala limbei şi noima criticei sînt 

două din aceste lucruri încă neînţelese. -: 

A ,RussosScrierie Bă. P.V.Haneş,19087p+61. 

Vedeţi şi aici o notă originalăsdar face gre- 

gala de a întrebuința cuvinte românegti „neao- 

ge alături de neologi sme, fără 'ca să cadă to- 

tugi în riâtcol.Fl avea un auto-control care 

î1 4inea departe de grotesce 

vorbeşte astfel de "porneala limbei şi 

noima criticei”, Alecu Russo şi-a aplicat pă 

rerile sale,cînd a adus o critică mat catego- 

vică,mai personală mai respectatăîn care se 

vedea uneori ideile lui. Kogălniceanu. Aceasta 

se poate redea mai ales atunci cânâ,el, mai 

mult decât Kogălniceanu, arată ceea ca 1ipseş- 

_te diteraturei noastreso afirmare în sens ro- 

mînes89:
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Obiceiurile părinteşti au părăsit cla- sele cultivate; aceste clase stau depărtat 
de fizionomia poporală precît s'au depărtat „de tradiţiile boeregti..,..Să nu ne înşelăm: în Moldova astăzi: eczistă Cinuri,dar  boeri nu mai sînt +...aven proprietari ,amploiaţi, 
bogaţi,speculanţi „poeţi „advocaţi „profesori, 
alegători,oameni mai bine sau mai rău cres- cuţi....Cine s'ar mai zice astăzi om de ca--:.- 
sa cuiva ? Credinţele, vorba era una la boer. : şi la plugar; acea legătură stau întrerupt | “0 prăpastie adîncă desparte astăzi- omul nou, 

„poreclit boer,de popor şi prăpastia aceea se “chiamă ştiinta.Pe cît boerul creşte în idei 
şi în învăţătură,pe atîta poporul rămîne în. - 
UIMA e | i 

- 

AL. Russo Serieri. Ed, P.V,Haneş,1908, p. 35. 

„Un alt pasaj în legătură cu valoarea. 

tradiţiei e următorui: 

| Dacă este ca neamul romîn să aibă şi el 
o limbă şi o literatură, spiritul public va 
părăsi căile pedanţilor şi. se va îndrepta la 
isvorul adevărat: la tradiţiile şi obioeiuri- le pămîntului ,unde stau ascunse încă şi for- mele şi stilul; şi de aşi fi poet;aşi culege 
mitologia romînă,care!i frumoasă ca şi acea 
latină sau greacă; de aşi fi istorie aşi stre- 
bate prin toate borâeele să Qescopăr o amin - 
tire sau o rugină de armă; de aşi fi gramatic 
aşi călători pe toate malurile romîneşti şi 
aşi culege limba, 
- E : Op. cit upe365e
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Alci Alecu Russo întrebuinţează un stil ca al 

lui Kogălniceanu,nu cu' aceeaşi solemni tate,mai 

capricios, încît poate să apară unora, că este 

stil ugor,gazetăresc însă nu este aşa,In acest 

pasaj Alecu Russo araţă valoarea tradiţiei Şi 

a tolklorului nostru; a revenit apoi asupra 

| importanţei cîntecelora dat ajutor lui Alec- ă 

aanădri la culegerea de 'poesii populare, După 

dînsul s'a insistat mult în sensul acestayde- 

Şi erau unii cu totul refractari ia ceea ce 

scoate să fie. păstrat ca fonă şi formă frumoa- 

să în inspiraţia populară. 

| E mai bine în culegerile sale decît Gri - 

gore Mexanărescu la care găsim o atitudine 

zeacţtonară.Dar filologi! era prea exclusi. 

vişti în acea vreme,prea porniţi Satzi o par- 

te. Sînt şi astăzi destui cu asemenea : noşte- 

niri, Totuşi „parcă ne-sm aştepta dela cineva, 

cum era Timotei Cipariu, să adusă o înţelege- 

re. în această privinţă. Pinotei Cipariu publi - 

  

0.,Densusianu; 

Evoluţii a sateti Că A Mei, zoajae-Fase.12
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că la 1855 un compendiu de gramatică romînă un-. 

de explică termenii care trebuiau să fie înţre- 

buinţaţi într'o poesie populară, Dînsul avea 

cult numai pentru ceea ce era clasic. Prefaţa a- 

"cestui compenâtu este interesantă,dar prea pe- 

dantă şi exclusivistă,Și atunci vedeţi că reac- 

iunea pe care o pornise Kogălniceanu, trebuia 

afirmată cu cât mai multă energie. Alecu Russo a 

scris paginile acestea în care avea absolută 

dreptate, Ceea ce astăzi este cîştigat definitiv, 

ceea ce este loc comun, atunci era prilej de con- 

testaţie și a trebuit o luptă întreagă pentru ca 

-să se af irme curentul de apropiere a], ji teratu- 

rei culte de cea populară, curent în care Alecu 

Russo şi-a afirmat cu deosebire însuşirile lui. 

5 Am văzut că şi Mecsanări „KogălniceanuNegruzzi 

au scris despre valoarea 11teraturei noastre po- 

| pulare de acum 60 - 70 de ani,însă Alecu Rus80 

- a relevat adevărata importanţă care trebue dată 

acestei 1iieraturi populare, 

rate €



23 113193], 

„Cânâ spuneam aespre Alecu Russo că  poa- 

te £1 considerat ca un critic al generatie! 

dela 1840;nu înţelegean prin aceasta că âîn- 

„sul ar fi fost în primul rând mumai. critic 

11 terar.De fapt, dânsul ca gi Yogălntceana, nu 

E: aplicat critica sistematică la operâle 14. 

terare,nu a stăruit să analise:e incontinuu 

ceea ce este al operelor literare între anii 

1840 - 1860,ci alături de directiva 2iterară, 

în legătură cu retoraa limbei, a căutat să re- _ 

visuiască problemele generale ale culturei
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noastre. Aşa înc3t alături de ceea ce se refe- 

pe direct la 14texatură sau limbă găsim la 

dîngul şi preocupări în legătură cu. vieaţa na- 

tională 1a noi+Despre. patriotism âînsul s'a 

exprimat oăstă, cum nici Kogălniceanu nici al- 

ţii: nu au stăruilt să se exprime. Puten vedea; 

prin yrmare,o. notă personală a lui Alecu Rus- 

59 în âtrecţia patriotismului întrtun pasaj 

„din cugetările sale,.El caută, și chiar la în- 

ceputul acestor cugetări; să atragă atenţiunea _ 

asupra acelora care iau prea uşor patriotis-. 

mul « In felul acesta am văzut că prătesta şi 

Bazbu Catargiu, însă Alecu Russo apasă mai mult 

asupra falsului patrioti sm din care unii şi 

pentru vremea lui îşi făcuse un fel de profe- 

siune, Iată cum se exprimă dânsul în cugetări- 

le sale despre falsul patriotism | 

Falsul patziotism este masca egoismului 

' în timpurile de tulburare. | 
e ps si e Piga | 

Vedeţi în două rânduri o punere la punct ca-
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re are valoarea e1,Spune anuze Alecu Pusso că 

atunci cînă împrejurările sînt, tulburi, se gă-. 

sesc mulţi din acei care cu gestul, cu grandi- 

| locvenţă vor să pară patrioţi şt mai departe 

spune: | 

Aceta care speculă libertăţile popoarelor 
carii ntau alte principie decît înteresuil per- 

sonal alt Dumnezeu decît pre sine însişi,altă 

profesie de credinţă decît noi. prâg noi şi_pen- 
tru noi; aceia carii nu cred nici în poporpici 
în libertate,nici în sacrificturi,nici în de- 
votament,se acopăr cu haina patriatismului în 
zile de lupte,în zilele cele mari ale popoare- 
lor.Ei parcă fac sacrificiuri,dar nu sacrifică 
nimică,ci pun la dobînădă. 

Piu 

Este o expresie foarte potrivită acest "pun la 

dobîndăt, o expresie neoage romînească.Mai gă- 

sim la dînsul asemenea exprestuni curat renî- 

 negtiunele chiar cam îndăsneţe alături âe u- 

nele nevlogisme,însă spiritul său autohton nu 

dispare şi nu este afectat de prea multe neolo- 

gisme,Remarcăm şi aici o. stilisargnu se expri- 

mă didacticș frasa apare nervoasă cu un itm
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deosebit şi cu pasaje care-l „apropie de ceca 

_ce poate fi considerat ca îndrugător al lite- 

rațurei.Desigur,că găsim unele exprestuni ca- 

re ne par demodate astăzi,de piidă,e] speculăy 

“în loc de ge) _sreculează și sacrificiuri în loc 

ae aacrificii,e Dar nu putem, după ce sta fixat 

„astăzi 2imba, să juăecăn nici pe- Alecu Russo, 

nici pe alţii,dacă întrebuinţau forme diver- 

gente faţă de cele de astăzi şei trebue să re- 

aupoaştem că atunci chiar cînd exprimarea sa 

nu este în acord cu ceea ce este al limbei de 

astăzi nu scria fără să-şi dea sanasci cu o 

exprimare Aestul de îngrijtă cu dorinţa de 

a se apropia cît mai. mult de forma 14 terară. 

| "Alecu Russo. a scris pasaje în legătură 

cu vieaţa poporului noatru din care: se “noate | 

vedea stilul său, intenţiile sale “literare gi 

în care putem recunoaşte calităţile sale de 

exprimare 14terară.Vă voi reproduce un pasaj 

pentru a vă putea face o idee cît mai apropi-
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aţă de stilisarea pe care a ştiut s'o dea A- 

jacu Russo exprimărei sale: 

Nu este Romînul din acele neamuri  feri- 

cite,ce au hrana minţei ia uşa părinţească; 

multe veacuri ş'au primblat el cortul de pe 

şesuri pe dealuri,de pe dealuri pe alte dea- 

juri căutîndu-şi pămîntul strămoşesc. acum 

încă e pribeag pe lumea înţelepciunei şi tre- 

dute în neagra străinătate să-şi agonisească 

putere ,pentru a mărturisi şi sfinţi patria 

mult ivbită,dar mult necăjită,patria asta ce. 

se clatină,ca o luntre uşoară .în toate părţi - 

le,şi 'se întoarce cînd la apus,cînd la ră să- 

rit,ycîne la miază zi cînd la miază noaptesca 

frunza vîrtejită de furtunele toamnei: „depar- 

țe trebuie să cîştige inimă şi pînea sufle- 

tească,ce susţine în zilele nedreptăţilor şi 

înfrumuseţează zilele sărine. „.„„căci  pînea 

sufletească şi înima sînt un rod scump şi rar 

a pămîntului romîn,îst bogat de roduri. e. In- 

4rto zi,copilui care 21 chiemăm cuconaş şi se 

ja chiema mai tîrziu,Neamţ,Pranuz gi mai în 

urmă bonjuristscopilul crescut în hazar* în 

bumbac şi în toate dragostele mamei trece în- 

tr!'o caretă. ,.careta se migcăe e ..se tot niş- 

Căse„„merge şi tot merge peste nouă țări şi 

“nouă hotare, se „icoană trigtă a vieţei politi- 

ce a bietelor ţări, a 

Ă 
De 04. 

Intr 'adevăr este ceva nebulos în acest cerc 

de frase,tar recunoaşten totuşi, care su fost 

intenţiunile lui Ruasao cînd a scris aceste 
! 

| 

4 Aa aă ediţia D-lui Haneş. Trebue să fie gre- 

şit în loc de huzur..
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rînduri.E1 pune în contrast ceea ce a fost 

vieaţa Romînilor de altă dată vieaţă nesta- 

tornică,vieaţă de ostilitate, încontinuu pli- 

nă. de un patriotism sănătos, în contrast cu 

_vteaţa din vremea lai,nestatornicia suflete- 

lor,oameni care nu pot să-şi fixeze preferin- 

| vale,cână unii caută să se moderniseze, să se 

franţuzească, tar alții avînd preferinţă pen- 

tru ceea ce este al culturei germane. Gu alte 

cuvinte avem o profunâă antitesă între ceea 

ce a fost vieaţa Romînilor de altţă dată şi a- 

ceea ain timpul lui. Cu toate că stabileşte a- 

ceastă antitesă el pleacă dela recunoaşterea. 

unei note comune între trecut şi actualitate, 

adică aceeaşi vieaţă nehotărîtă,aceleaşi fră- 

mîntări întrtun sens sau într'altul,E locul 

aici să recunoaştem calitățile de scrittor a- 

le lut Alecu Russo. Plecând dela consideraţiuni 

asupra patriotismului, ajunge spre sfîrşit la 

o notă personală. Această notă personală ne a-
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pare aici mult mai bine exprimată decât a- 

“4unci cînd dînsul s'a gînâit să scrie acel 

poem a: cărui paternitate după cum spuneam 

şi rîndul trecut'nu mai pcate să fie contes- 

tată „ahune Cântarea Romîniei. 

Desigur, sînt în acest poem inegalităţi, 

oarecare prolizitate, însă găsim aici pe Rus= 

30 relevat nu numai sub un aspect,ci sub trei 

aspecte variate, Il vedem liric,îl vedem visă- 

tor şi uneozt cu oarecare intenţie de izonte. 

De multe ori dînsul apare ixonist în unele pa- 

saje, cărora; totuşi, nu le lipseşte ceea ce as- 

_te al scriitorului lirice Și tocmai. aceste do- 

uă,trei note caracteristice sînt de natură să 

înlăture: orîce 'suspteiune în privinţa paterni- 

tăţei şi nu mat poate fi vorba de paternitatea 

lui Bălcescu asupra Cînţărei Romîniei.Bălces- 

cu este un prosator deosebit de. ceea ce găsim: 

în Cântarea Romîniei. Are şi 61 personalitatea 

lui pronunţată,o exprimare mul $ mat: viguroasă,
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nai matestoasăynu e exprimare plină de atita 

1irîsm şi feminitate ca exprimarea lui Russo. 

In Cîntarea României găsim bine. accentu- 

at adevăratul caracter liric al lui Rusao.Vă | 

voi citiţi numai cîteva rînduri pentru o cons- 

 tatare pe care dealtminteri am făcut-o mai 

de mult: | 

| | Domnul Dumnezeul părinţilor noştri înâu- 
patu-s'au de lacrănile iale;norod nemîngîiat, 
induratu-s'au de durerea plăniilor tăi, ţara 

mea e scrieri, Cîntarea Români ei p+125. 

Aici am recunoscut. dela început ca şi în cea 

mai mare parte din Cîntarea României, ritmul 

biblic. Intr'adevăr,Alecu Rusao a cunoscut Bi- 

Vita, însă ne aminteşte şi de Lamennais de ca- 

ze era. întrucâtra influenţat. Trebue să  spu- 

nem totuşi,că influenţa lui Lamennais, este 

secundară. Vom face o comparaţie,dacă ne ră- 

mîne vreme,pentru ca să vedem dacă şi întru- 

cît,puten găsi o alăturare de ceea ce este
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"al spiritului frances, 

Ceea ce în primul rînă trebue pus în e- 

videnţă e că direct din citirea Bibliei, Ale- 

cu Russo şi-a însuşit unele ritmări de frasă 

şi mai ales începutul lor care nu poate să. 

fie strein de ceea ce este cunoscut în. atî- 

tea şi atîtea pasaje ale Bibliei,Aceasta 0 

putem evidenția mai mult referindu-ne la pa- 

gina următoare,unde sînt descrise frumuseţi- 

le ţărei noastre: 

Verzi sînt dealurile tale,frumoase păâu- 

rile şi dumbrăvile spînzurate de coastele dea- 

lurtior,limpede şi senin certul tău,Munţii se 

înalţă imafaşi în văzduh; râurile ca brite 
pestriţe ocolesc câmpurile; nopţile tale în- 
cînţă auzul,ziua farmecă văzutule, „pentru ce 

zîwbetui tău e aşa de amar,mînâra mea ţară ? 

Ops ci tep.126. 

In acest pasaj şi nai mult se poate constata 

“coincidența stilului său cu cel biblic,. Rit- 

"mul fraselor sale ne aminteşte Biblia şi pe 

"urmă unele cuvinte,unele exprestuni şi în-
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treaga atmosferă ne aduce aminte de Cintarea 

cântărilor. In orice traducere romînească star 

„reda Cîntarea. cântărilor este. ceva tipic a 

Bibliei -caTe se recunoaşte este acel ritm ca- 

re nu poate să fie pierdut sau schimbat fie 

că avem-un text mai moderni sat,ori unul maf 

arhaic. Şi fireşte că Alecu Russo nu putea să 

aibă decît o traducere a Biblieti,poate dela 

începutul secolului al XIX-lea; poate că sta 

îmâreptat ahiar spre textul Bibliei iui ger- 

ban Cantacuzino,pentru că aceasta era 2 mul- 

„te ori fz2vorul acelora care voia să .ctnoag- 

| căspină cînă au venit ediţii nai nouă, ciitaze 

sau cutare parte ain Bibiie,Deaceea este zi- 

zur că Alecu Russo a trebuit să ritmeze ase- 

menea frase după reminiscenţe din Cîntarzz 

aaa -, | 

Vorbeam înainte de felul cum dînsul a În- 

făţişat falsul patriotism; erau pasaje ,frase 

care cu toată relativa lor stilisare, rămâneau
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- în limba mai. curentă, în limba care nu arăta 

tocmai pe scriitorul preocupat să analiseze 

„tema pe care voia sto exprime. e | _ 

Tot în Cântarea Romîniei. avem, cu privi- 

re la patriotism; cîteva rânduri care nu "pot 

să fie lăsate nerelevate, Incepe în felul a- 

cesta într!'un pasaj. de .mare lirism şi fireg- 

te ceea ce spune dînaul despre patria lui 

aespre pămîntul ţărei noastre,ar putea să fi- 

e spus de orişicine are în suflet sentinen- 

tul patriotismului, 

| Patria e aducerea aminte de zilele copi- 

lăriei.. „coliba părințească cu copaciul cel 

mare din pragul uşii,dragoatea mamei. . „plăz - 

muitrile a le întmnei noagire,„,locul unde am 

iubit şi am fost iubiţi, ,„,„ciinele care se 

„giuca cu not, sunetul clopotului bisericei sa- 

tului ce ne vesteşte zilele frumoase de -săr- 

bătoare, ...sbieratul turmelor cînd se întor - 

ceau în amurgul sării dela păşune, „fumul. ve- 

_4ri1 ce ne-au încălzit în leagăn înă1ţ îndu-se 

În aer..,.barza de pe streşină ce caută duios 

pe cîmpie...şi aerul care nicăierea nu este 

mai dulce « A 
i : : Cp. cite Pe134e
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Xu pot spune că cineva exprimase în cu- 

vinte aşa bine găsite pe vremea aceea senti- 

mentul patriotismului .Oricît se vorbea şi a- 

tunci de iubirea de țară, totuşi nireni nu 

ne-a dat pînă la 1850 = 1860, în cîteva pasa- 

jeceea ce ne-a dat ăînsul în această buca- 

tă.Vedeţi cu ce măestrie,am putea spune, face 

e1 asocierea de motive brodate pe amintiri şi 

a ce anintiri discrete se refere pentru a 

ne arăta ce putere are patriotismul asupra, 

noastră. Sînt motive care reuşesc să. proâucă 

impresiuni puternice,chiar cînd întrebuitaţea- 

„ză motive în aparenţă prosatce,dar le înşiră 

în aşa fel încît în zece rînduri a desenat,a 

limpezi tot ceea ce trebuia să se înțeleagă 

prin adevă: atul sentiment de patriotism, 

„Şi apoi- observați ritmul din care iese 

armonia întxegului pasaj. Este un rita în ca- 

re recunoaştem, cum am văzut şi la Grigore A- 

lexanărescu, remini scenţe din accentuarea tro-
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haitcă; însă nu este uniform,totuşi chiar ce- 

ea ce pare deosebit se armoni.sează. In pasa- 

jul în. care găsim sbieraţul. am impresia că 

a fost în intenţia lui Russo să=1 continue 

“4ot în trohatceEste poate o eroare în ediţi- 

a D-lui Haneg când apare sbieratul n loc de 

__ghieră tul Este un ritmsprin urmareșîn care 

accentul. trohate eate folosite Discret insi- 

nuează şi alte ra tmuri însă fără să aibă ni- 

mie  desarmonio spdimpotrivă dînd mai mul tă pPu= 

tere ritmului trohatc.Și atunci înţelegem ca- 

re poate să fie avantajele unei frase de fe- 

lul acesta,Prin crîmpeie de alt ritm frasa 

capătă mai mult accente Accentul” căzână pe si- 

laba primă se relevă frasa mai bine, ceea ce 

de altfel este şi în casul de faţă intenţia 

lui Russo.E desigursun pasaj liric, însă, a- 

cest lirism maschează şi un sfat,are prin ur- 

mare ş ceva diâactic,atunei cînd ne spune ceea 

ce trebue să înţelegem prin adevăratul patri-
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otisi, | 

Spuneam că apropiere între frasa lui A- 

lecu Russo şt între aceea a lui Lamennais 

orez putea face și socmai sta facem punînd 

față în faţă două pasaje care cred că nu nu- 

mai 'ca impresiuna de stilisare,în genere,dar 

şi ca motiv intţiial trebue: să fi obsedat a- 

mintirile 1Ltevire ale lui Alecu Russo.Pasa- 

jul din cintares- Romîniei page. 51, începe ast- 

tei: 

, Era, odinioară un neam âe fraţi născuţi 

tot dintro mană şi dintrtua. tatăe ..Ş 4 veni 
ace]. neam într!o vară lată şi mănoasă pe că- 
iele ceriului de ae pomeneşte şi astăzi... 
şi fraţii se iubeau între sine şi creşteau 
în avuţie zi fericire, 

Vrea să arate aici Alecu Russo că într!o vre- 

me Romîni 1 trăiau la un loc şi pe urmă au ve- 

„nit împrejuzărtie vrăjmaşe care i-au Gespăr- 

Şit.Desigur,că începînd în felul acesta pasa- 

jul corespunzător din Cântarea Romîntei,Ale-



193 

cu Russo şi-a adus aminte de ceea ce era al 

poveştilor noastre,dar nu eate în acest pa- 

saj numai influenţa ritmului uşor de recunos- 

cut al poveştilor noastre,ci “şi influenţa u- 

nui ritm pe care-l găsim şi la Lamennais: 

Et je fua transporte en esprit dans les 
temps anciens,et la terre €toit belle,at riche 
et -fecondeş et ses habitans vivoient hereux,. 
parce qu'118 vivoient en freres, 

Paroles d'un croyant, Parti 5,1866 
Pe 35e 

Acest pasaj ne aduce aminte de ritmul 

lui Russo care probabil a cunoscut lucrarea 

Paxoles. d'un croyant,unăe întîlnim acelagi 

ritm. 

Lăsînd la o parte această scriere,âîn- 

sul ne apare format la bun izvor de stilisa- | 

re.3i dacă 1 se recunoaşte notă personală mai. | 

ales în operele de atmosferă sufletească, de. | 

1îirf sm,de dutoşie,dacă i se recunoaşte ceea 

ce indirect se reflectează ca stilisare a- 

  

0.Densusianu, 

Rvoluitia esteţică.a limbei rominş.Faac.13
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tunci și în  frasele lui veden reflexul aces- 

tor predisposiţii ale lui de Asbucniri liri- 

ce,âde atmosferă nebuloasă în “acelaşi timpe 

găsim la el o notă plină cu mai multă viru= 

lenţă şi energie,dar nu tocmai în pasajele 

cu carcter nai. li terarsci în acelea în care 

a lăsat să vorbească, mai mult nota politică. 

Ori cît de repeăe ar £1 scris uneori , to- 

tuşi să nu ne închipuim că atîtea şi atîtea 

pasaje nu au fost stilisate de aînsul cu 
* 

conştiinţa că într'adevăr, trebue să le dea 0 

| formă 14 terară care să-l mulţumească.Ssă nu 

ut tâm că singur mărturi seşte de vre-o două 

oi că trebue să stăruin cît: mai mult ca să 

sporim limba noastră în roâ şi frumuseţe.Prin 

urmare dacă dădea această orientare specială, 

nu putem să ne închipuim că o făcea din ipo- 

crizie,ci dînsul arăta în mod sincer. care 

sînt obligaţiile pe care le consideră că tre- 

_bue să le aibă în vedere un scriitor.
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Mai este de relevat o notă destul âe per- 

sonală a lui Russo. In însemnările saleyehiar 

în cele mai neîngrijite,se vede un spirit de 

observaţie foarte ager şi o vioiciune sufle- 

tească rară. A fost pus şi în alte împrejurări 

sufleteşti gi dînsul a ştiut să dea în câteva 

rînduri caracterişări foarte reuşi te,care a- 

rată că era un pătrunzător cunoscător al “su- 

fletelor, Analizând tot ce a scris îl vedem 

mai psiholog decît alții, Faţă de frasa lui He-l 

1] iade Rădulescu, încărcată de toate principi- 

île, dar la care nu putem găsi o pagină întrea- 

săscare să-şi menţină unitatea măcar relativ, 

frasa lui Alecu Russo e cu mult superioară Hc- 

liade Rădulescu chiar cînd a căutat să atingă 

aiferite chestiuni „apare în ceea ce a realisat 

mai simplist,mai elementar şi în orice cra mai 

puţin psiholog decît Alecu Russo. Serii torul 

moldovean aduce o analisă pătrunzătoare, rară 

pe vremea aceea,calităţi de mare cunoscător al
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sufleţelor oamenilor şi de mare putere de pre- 

 sentare a lore | e 

şi pentru că e vorba să fixăn printrto 

ultimă reliefare ceea ce era predilecţia lui 

mai de samă,să ne oprim la un pasaj din prt- - 

„mele încercări ale lui ,Studie moldoveană în. 

care dealtminteri abundă particularităţile 

atalectale,fără ca să ne dea însă impresia 

că ar fi ţinut să ne recomande întrebuinţa- 

rea lor.Găsim astfel: 
| “7 

     
   
Sa AG ivărats£ilonela îi cuvînt poetic,azu- 

"17 îi frumos,orizonul nu-i slut şi el emenţi- 

_Y ) Ze fac bine în paginile poeziilor văduve de 

JA câtitori.Dar ce folos limbajul , geniul „insvi- 

m Zațica şi fiionela Su suavele ej modulaţii 

7 plâneaeferi nu ne încîntă,sau pentru că sint 

F streine ear nu tomîne,sau pentru că aîrten 

încă pre Barbari şi îndemni, de lirile aces- 

(__ tor axmontoşi,de şi neinteligibili Orfet, 
| ” , - "De15e 

Aici ironisează pe poeţii care întrebuinţau 

neologismele prea des şi desigur trebue să 

se fi gînâit la Welfade Rădulescu şi la al -



197 

ţii care nu înțelegeau că trebue să pună o 

măsură în această întrebuințare a lor. 

At pasaj: 

Cei care cîntă lătinegte,franţuzeşte,i- 

talteneşte,inglizeşte sau măcar chinezeşte, 

pot place pedanţilor,dar nu-s poeţi români. 

Ironisează stilul postice 

In acelaşi timp mai stărue încă odată 

să pună în, lumină ceea ce este de ţinut în 

samă, în privinţa inspiraţiei baladelor noas- 

tre. Şi dînsul şi Alecsandri au fost impyesi- 

onaţi mai mul t de balade,pentru că acestea 
met 

aveau mirajul timpurilor trecute de eroism, 

De balade s'a ocupat şi Costache Negruzzi şi 

trebue să au uităm nici pe Fogălniceanu, Ne- 

gruzzi totuşi nu poate să concureze cu Kogăl- 

ntoeanu şi Alecu Russo.În ceea ce. priveşte 

nota personslă,liri smul său şi analisa psiho- 

logică,Alecu Russo este înaintea lui Negruzzi 

Dacă vom trece într'adevăr, la Costache
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Negruzzi şi la Bălcescu acolo vom găsi alte 

aspecte ale prosei noastre, Nota de 117ism 

şi tot ceea ce presenta ca vioiciune şi a- 

gerime Alecu Russo,apar mai mult sau mai pu- 

yin si la Bălcescu sau la Negruzzi. In această 

privinţă von găsi că Alecu husso are un fel 

„de întîietate.După cum în această direcţie 

găsin o întâietate la Alecu Husso;tot aşa 

v'am arătat mai. înainte că putem găsi o în- 

tiletate lui Cârlova în poeși e. Adică „nota 

mai viesmat modernă o aduce Alecu Russo, &= 

cum în prosă după cum mai înainte a adus-o 

în poeste Vasile Cîrlova, Aşa încît în compa- 

rajie cu Costache Negruzzi „cu Kogălniceanu 

şi cu BălcescusAlecu Russo „privit sub acest 

aspect mai nodeza pe care î] introduce în e- 

poca dela 1840 - 1850,desigur că „trebue con-= 

sidexat ca an precursor,



2 mu, 1931, 

Cînd trecem dela Alecu Russo la Costache 

„Negruzzi „contrastul apare chiar dela primele 

impreaiuni e Sînt într! adevăr două temperamente 

de scriitori care se deosebesc puternic. Alecu 

Russo are un scris nezvosycapri c108,expresiv, 

pe cînd Costeche Negruzzi apare din contra ca 

scriitor cu o fire stăpâni tă cu un at41 arbaie 

văteînese) totuşi,ntci el nu este lipsit de 

viotciunescare însă » se îndreaptă mai mult spre 

glumă „spre humor. Dacă e să: înţelegen—în afa- 

ră de ceea ce aparţine fipesc lui Costache Ne-
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gruzzi—ce datoreşte în această privinţă şi 

influențelor literare,trebue să ne gîndin că 

dânsul a stat în contact şi cu clasici smul şi 

eu influenţa romantică degi mai atenuată. Este 

în deosebi în opera lui un romantism filtrat, 

care se deosebeşte de romantismul acelora ca- 

"ze stau manifestat 1a fel în această epocă, 

Și dacă este vorba să ară tăz cum sub acest as- 

pect seamănă întrucâtva au Grigore Alexanăres- 

ou în acelaşi timp nu trebue să ui tăm şi deo- 

sebirea dintre ei, e E 

Intr'adevăr,cum aţi văzut şi la Grigore 

 Mexanăzescușclastcismul a lăsat urme în 0pe- 

ra lut,mai ales când este vorba de făcut tă= 

portări la influenţa lui Lafontaine, Dar ceea 

ce predomină în cele din urnă şi la el, este 

tot nota romantică însă UR romaati sin mai stă- 

pinit decât ai altora.La Costache Negruzzi am 

putea spune că romanti mul este şi mai redus 

decît 1a Ori goze Alexandrescu; firea lui l-a 
Ş
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depărtat de această influenţă şi în acelaşi 

“timp şi atingerea cu literatura olasică. 

Sta zis despre C.Negruzzi că a fost în 

unele privinţe prea depărtat ae vremea lui, 

chiar cu unele note de. reacţionarism.Dar re- 

acţionarism am văzut şi la Grigore  Alexan- 

drescu,deşi într!o altă formă, Trebue să ada- 

| ug imediat că ceea ce am constatat la poetul 

muntean,nu se regăseşte da Negruzzi, pentru 

că într! adevăr,dînsul a arătat o dragoste am 

putea spune,pentru literatura populară, ceea 

ce nu găsin în opera lui Grigore Alexandres- 

Cu, u. Chiar în publicaţiile din Dacia 11 teară, 

în articolul „Despre cîntecele populare ale on - 

dovei” cu toate că în corpul articolului se o- oaia 

  

cupă de foklorui nostru în genere, insistă 

mai mult asupra celui din Moldova, În acest ar- 

ticol C. Negruzzi se vede! că. avea mai multă a- 

tenţie peitru ceea ce era al genului epte. Se mm 

ocupă, fireşte,ş i qe doine, însă se pare că a
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fost atras mai mult de literatura baladelor. 

Aceasta he relevează o lature n firei sale. 

Intrt'adevărsnu. puten spune că Negruzzi a fost 

lipsit de lirism.Veţi vedea dintrtun citat 

cum se manifestă în opera sa acest lirism, ca- 

re este în.acord cu ceea ce am constatat ca 

influenţă romantică generală deşi nu este de- 

cît un lirism redus,stăpînit,în orice cas Jig 

sit ae exubezanţa pe care am întîlnit-o la 

scriitorii în epoca sa.Și atunci puten în- 

țelege de ce şi în ceea că. priveşte literatu- 

ra popularăsmai mult a fast impresionat d8 eas- 

pectele epice. decît de cele iirice. 

„In ceea ce priveşte mai ales înnoirile, 

este foarte sceptic.Este un pasaj caraoteris- 

tic, în această privinţă „într!o scrisoare & lui 

C.Negruzzi Pasajele acestea sînt extrem de ca- 

racteristice pentru înţelegerea serierilor sa- 

le şi fiindcă între altele ating şi chestiuni 

ae limbă literară, Scrisopile acestea sînt: do-
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cumenta din care putem afla părerea lui cu 

privire la reforma limbei noastre literare gi 

sînt interesante pentru că represintă qiferi- 

te păreri ale lui cu privire la starea noas- 

tră culturală. Astfel,într!'o scrisoare adresa= 

tă lui Ionescu dela Brad,âînsul vorbeşte de= 

spre "nestatornicia înţelenită în firea noas-= 

tră" „Aceasta era un fel de constatare tristă 

pentru. dînsul,din privirea retrospectivă a 

manifestărilor noastre.Pasajul care ne înte-. 

resează direct este acesta: 

Bagă seama că costumul nostru naţional «4 
Yămas: ca o tradiţie numai ePanarioţii ne-au a- 
dus poalele lungi,hainele largi şi “căciula mon- 
struoasâ; Ruşii,în pertodicele lor invazii ,ne- 
au ras barbele,ne-au scurtat hainele Şi ne-au 
jăsat şlafronul şi samuvarul,De la Nemţi am lu- 
at bocincii şi piureaua de cartofle; ce la Fran- cezi cravata lată de un deget şi bărbiţă ă la 

. Kenri IV Şo Cele, 
i 

“În ceea ce priveşte sehimbarea moravuri = 

lorş;crede că sînt unele lucruri din trecut ca- 

re trebue păstrate, In genere se arată tradiţ1-
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"onalist. Să continuăm pasajul: 

| Precum vezi,de la fiecare am luat câte- 

ceva; atîta numai că n'am luat ce era mai bune 

Ce ne pasă ! Ni se pare că prin asta intrăm 

busna în civilizaţie, Şi apoi,ftind-că civili- 

zaţia se introduce prin femei, începem a avea 

şi noi loretele noastre,fetele de marmoră şi 

„acele patentate de poliţie,ce se silesc a ul 

"“4ui etvilizaţta în acea—din nenorocire-- mi- 

că parte din juru-ne;care în locul modestiei 

ce ar prinde-o aşa de bine,are numai obrăzni - 

cia neexpertenței şi aroganță ştiinţei super- 

- ficiale, Incepem a avea luxul , înainte-mergăto- 

rul sărăciei pentru ţara noastră văduvă de îa- . 

brici şi ce este nai trist,e că această pecin- 

gine se lăţeşte cu un chip spăimîntător prin- 

îre locuitorii săteni. 
Proză șp+ 297. 

Este un pasaj care,vedeţi,ni-l arată nu 

zeact ionar.Negruzzi yinea să întroneze la noi 

“unele schimbări şi mai alee înţelegea dacă nu 

modezni sarea, în total cei puţin să ne moderni- 

săm' cu lucrurile cele nat utile,iar nu să ră- 

mînem într!'un tradiţionalism absurd. Astfel el 

nu înţelegea să rămînem şi să trăim numai din 

-plugărie,ci era de părere să punem. temeliile 

| şi unei bune industrii,
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Iată,prin urmare şscum trebue să înţele- 

gem reacţionarismul lui Negruzzi „adică rela 

tiv reacţionarism;pentra ci nu s'a pretat la 

orice inovaţie, . | 

In ceea ce priveşte scrisul românesc. se 

arată tradiţionalist. Și apără slavonismul . îm- 

  

potriva unor neologisme, lată de pilaă,. cum 

termină scrisoarea: . 

Dar sfîrgeşte (—iartă-mă că nu zic 71- 

neşte—) acum cu povestele. 
„P, 302, 

Vedeţi ,prin urmare; că el îşi punea pro- 

blena de: ceea ce trebuia păstrat în limba 

noastră,ceea ce trebuia să fie tradiţie şi 

inovaţie.Neologi smele n'am putea spune că au 

fost totdeauna bine întrebuinţate.Degi e con- 

tra lor,în genere,totuşi abusează de ele.si 

curios,cît de circumspect a fost alteori,toc- 

  

mai în privinţa aceasta n'a putut să păstze- 

ze wăsuraype care o întîlnim la Kogălniceanu.
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Kogălniceanu chiar cînd a întrebuințat neolo- 

gisme;ele sînt mai puţin izbitoare, 

 Cână este vorba. să ne. raportăm La, nuve- 

le1e lui C.Negruzzi,găsim. o abundență de ne- 

ologisme pe care ar fi trebuit să o evite.In 

ceea ce priveşte provinciali smele, iarăşi a a- 

lunecat şi a făcut, prea multe concesiuni. Am 

văzut că nici Xogălniceanuynici Russo. nt'au e- 

vitat moldoveni smele care uneori sînt chiar 

neplăcute.Și Negruzzi a mers în aceeaşi âi- 

'recţie şi mai ales cînd întrâbuinţează for- 

me ca hojma, expresie caracteristică. din Mol- 

dovaș însemnând "mereu" expresie care este în- 

să ș în desacoră cu limba literară, Provincia- 

1îismele se pun din punct de vedere,fie al lexi- 

cului,fie al pronunţe: Şi atunci cînd dânsul 

scrie 2 pitrece în loc de a petrece,constatăm 

că era prea mult sedus de ceea ce era al âta- 

lectului moldovenesc, 

- ::Motugi—şi Yom avea ocasiunea să rele-
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văm aceasta—sînt pasaje în care are mai mul- 

tă băgare de samă,o supraveghere mai atentă 

în ceea ce priveşte redactarea stilului șpoa- 

te uneori şi datorită faptului că subiectul 

nu s'a pretat la forme prea dialectale.Din a- 

cest punct de vedere al provincialismelor tre- 

bue să adaug că n'a fost un fanatic. Intro 

polemică pe care a avut-o cu Asachi în Albi- 

na,se arată cu îngăduinţă şi face concesiuni 

Muntenilor, şi arată că nu înţelege să rămână 

numai la limba provinciei lui ,numai la limba 

moldovenească. Aceasta este o atitudine care 

trebue, luată în considerare. In genere însă, 

cu toate că întrebuinţează pronunția dialec- 

tală şi lasă să se strecoare moldovenisme sau 

manteni sme ; constatăm de multe ori frase care 

nu au nimic din asperităţile prea regionale. 

- St pentru că am insistat asupra neolo- 

gismelor,să vedem în contrast cu arhaismele, 

cum se presintă frasa din acest punct de ve-
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dere,referinău-ne la citeva âin bucăţile sale 

şi în special 1a Mexanăru Lăpușneanu. Mat în- 

ainte de toate,cu privire la arhaisme, trebue 

să spunem că n'a creat prea multe, iar neolo-. 

gismele pe care le-a întrebuințat n!au fost 

prea izbitoare.A înţeles că trebue să fie 

menținute arhaismele, cînă era vorba să pro- 

voace o impresie locală şi cînă voia să evoa- 

ce ceva al vieţei noastre din trecut„Astfel 

cînă descrie portul la diferite clase socia- 

le din epoca noastră veche,îl vedem întrebu- 

“înţind foarte des cuvinte cu caracter arhaic. 

să ne xeferin ie un pasaj: 

Peste zobonul de stosă aurită purta un 
beniel de felendreş. .....şlicul de samure.. 

era impodobit cu un , Surguci albe 

Vedeţi vre-o patru,cinci forme care sînt 

extrase din vocabularul nostru vechi .Nici nu 

se putea exprima însă al tfel,pentru că desi- 

gur. ceea ce era caracteristic în portul dela
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curte sau dela casele boerilor nogtri de a- 

tunci,avea şi o numire deosebită, Cind ne 

vom ocupa de frasa lui Oâ9bescu, vom vedea 

ză acesta, sub acest raporta exagerat mai 

mult decît Negruzzi,pentzu că a căutat stă- 

ruițor,prea stăruitor de malte ori,să pă s- 

treze în fraşă cuvinte prea arhatce şi, nu 

numai cînd era vorba să avoace trecutul nos... 

tru;ci chiar cînd le putea înlocui cu .vor= 

„be luate din timpul său şi care nu perni- 

teau niot o înlocuire du alte cuvinte prea 

demodate, 

„In legătură cu întrebuinţarea neologts- 

| melor ae către CaNegtuzzi,să ne oprim la do- 

-uăstrei pasaje din Alexandru Lăpuşneanu cae. 

racteristice în această privinţă.Iată cum 

ne dă o descriere: | 

„__ Descăleciînd pe la gasde,alergară cu pri- 
pă la cetate.Cetatea eru mută şi puatie ea 
a oaia notre tnu PEtta e RAta 

0.Densust anu, 

Evolutia estetică a limbei _romîne. Fasc.14
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uk mormânt de urieaş.Nu se auzea decît mur- 

mira valurile Wistralui ce Lsbea. regulat 

atîncoasele ei coaste,sure şi goalesşi stri- 

gătul monoton al estaşilor de strajă carii 

întru lumipa crepusculului se zăriau răze- 

maţi pe lungile lor lance. 

Al Lăpuşneariu. Dacia ]iterarăged.a doua 

ia P.25+ 

Expresia "lumina crepusculului". e cava 

care nu place.Deşi se mai întrebuințează şi 

astăzi cuvîntul orepuzcul,avera totuşi expre- 

sta neaoş :romînească amurg,plină de presti- 

giu poetice | 
sau în alt pasaj: 

s..„vrînăd să strice prin aceasta asilul 

nemulţumiţilor,cazii de multe ori,sub adăpos- 

1ul zidurilor acestora;urziau comploturi şi 

aţâţau revolte.Ca să sece influinţa boierilor 

şi să stîrpească cuiburile feudalităţii îi des- 

poia de averi sub feluri de pretexte,lipsin- 

du=t cu chipul acesta de singurul mijloc cu ca- 

re puteau ademeni gi corumpe pre norod. 

Op, cit.p.7e 

Negruzzi întrebuinţează forma. COINDPE» 

formă asupra căreia şi astăzi e o nesiguran-
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ţa: a _cosizure şi a cozune. Din: moment ce se 

spune coreligionar nu mai are nici o raţiu- 
a e re Da 2 eta 

ne să se Spună a conzupesci a corune. Sta 
e iemaG carma, a 

    

păstrat n din lipsă de disciplină şi auto = . 

critică.Dar în ce priveşte forma "influin- 

ţă" apare şi dstăzi scrisă în acelaşi fel 

Şi pronunţată astfel „mai ales de acei care 

ntau cultură literară, E 

Este monentul să insistăm asupra for- 

melor care se grupează. în jurul unui asene= 

nea neologism.Ar spune cineva: de ce nu ar 

fi normal să pronunţăn toţ aşa, cu i» ca şi 

Ce Negruzzi „odată ce avem şi alte forme ana 

joage de exemplusteridinţă şi nu endenţi- Ur 

mărind formele care presintă această termi - 

naţie,vom avea constatarea urmă toare: unei 

au pătruns în vremea de formaţie a limbei 

noastre,jar altele tocmai în epoca aceasta, 

pe la 1830 + ]1:840,cîna a fost într'adevăr,c 

înclinaţie de ş schimba țerminaţiunea acaş-



tor cuvinte după acelea care corespundeau ter- 

minaţiunei. latine. Și atunci era natural ca 

după modelul lui suferinţă să găsim şi in- 

Liuânţă. De ce ne impresionează neplăcut a- 

ceastă fornă infiuinţă şi nu ne imprestone- 

ză tot aşa şi vendinţă suferinţă, năzuinţă ? 

Pentru un motiv foarte natural, Intr!'0 vreme 

sub aceeaşi "infiluinţă" şi "afluinţă” a neo- 

logismelors8! a zis şi abs inţe şi veheninte. 

Dar pentru că mat tîrziu aceste foyme au fost 

schimbate şi s'a spus absent xehenent atunci 

a fost natural ca substantivele. să-şi păs- 

treze gi ele pe e şi să se zică xehemenţă ab- 

sentă. Cu celelalte: vendinţămăzuinţă nu era 

casul la fel,pentru că nu aveam un adjectiv, 

 venăspt „năzăent» după cum aveam vehement. Ve- 

deţi,prin urmare,că aceasta a favorisat păs- 

trarea lui endinţă faţă de seria celorlalte 

forme terminate cu -&nţă. | 

Dara zice cineva că sînt totuşi forae



care nu aparţin numaidectt acestui "proces 
care Bu aparţin Fi LU: ces 

gi antame trebue să mai digtânmgem 0 altă se- 

rie de neologisme. cu două terninațiuni e de 

pi1dă„sentin tă - - sentenţă. Aceasta pentru că - 

usul a cerut să se facă o distincţiune îne 

tre cele două nuanţe deosebite: pe care le 

au aceste cuvinte: sentinta care se dă la 

uribunal şi gentenţa care înseammă precept! 

siloofic.Veaeţi prin urmare că dacă apare. 

o formă sau alta,sînt anumite nuanţe prove- 

nite din necesitatea distincţiunei acestor 

formesMai esţe şi alta causa care uneori â 

menţinut forme cu -onţă; apelea în special. 
re 

care n!'au pătruns prea mult în limba curen- 

  

_tâscare, apart, în intelectualilor. gi astfel 

3! 'au sustras dela romînisare.De exemplu Sa» 

_denţă.. este un cuvînt ca şi guintesenţă care formea 

ză patrimonsul celor cu 0 cultură 11 terarăigîn- 

diţi-vă ce neplăcut ar suna cadinţă sau Syin- 

tesinţă şi cît de capricioasă ar părea fixa- 

rea fisiononmiei lor în serisul acesta.
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“Deasemenea un alt cas îl presintă cuvîn- 

tul pronunţat cînă conferenţă, cînă sonferin- 

4ă. Totâdauna am scris gi pronunţat conferen- 

ţă. Tendinţa este însă să se zică conferinţă. 

Si parcă aceasta apare mai ales după război 

şi parcă nai des de cână s8 auăâ "conferinţe 

la radio“, 

Iată,prin urmare ; cum am lămurit formele 

cu -anţă şi -inţăscare de multe ori au putut 

să pară nu tocmai logice pentru sârisul n08- 

tru de astăzi, | 

Revenină la neologi smele întrebuințate 

de Costache Negruzzi „recunoaşten că sânt 

foarte explicabile aşa cum Le-a, scris dînsule 

Si tot aşa este foarte explicabil că stau 

schimbat şi se pronunţă aşa cum se presintă 

astăzi, | | 

--Dacă este :să urmărim elementele care 

„sînt o particularitate a stilului lui Costa- 

che Negruzzi ar trebui să ne oprim mai eles
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la genul pe care cu deosebire 1-a cultivat, 

1a gem narativ. şi deseriptiv.Șt ca să în- 

ţelegeţi nou noutatea evidentă pe care o aduce 

în această di reoţie, trebue să aminti puţin 

ceea ce am constatat „când am urmărit sorisul 

românesc în secolul. al XVII-lea şi al XVIII- 

lea mai ales,cînăd ne-am ocupat de oroni carte 

Dacă e să caracterisăn în cîteva cuvinte ge- 

“nul descriptiv ca stilisare aparte,nu este 

nevoe de cine ştie ce complicaţiuni sau con- 

sideraţiurit ample. Intr'adevăr,desorierea nu 

este un dar al celor mai simpli ș se poate oa 

cineva să aibă darul povestirei, însă desori- 

erea cere 0 evoluare sufletească cere cul tu= 

răi în special cultură literară. Tăranul po- 

vesteşte foarte frunos de multe ori „însă. &a- 

că e vorba să deao descriereyo face foarte 

neîndeninatic şi niciodată nu reuşeşte să 

descrie un peisaj.De multe ori exprimă totul 

printr'un cuvînt.A descrie este pentru el o
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imposibilitate gi deaceea elementul descrip- 

tiv în literatura populară în spectal în po- 

esie,este foarte) redus şi nu constă decât în- 

tr! un singur moment adi că se vorbeşte de as- 

pectul câmpului ; că. eate verde , sau că e: toam- 

_nă,dar nu găsim nictodată,măcar cinci; şase 

versuri în poesia noastră populară de conti- 

nui tate descriptivă şi mai ales cu pelevarea 

unor nuanţe de pitoresc ale naturei.Este ha- 

tural să fie aşa,pentru că ţăranul nu sesi- 

sează esa. ce poate sesiza sensibilitatea o: 

| mului cult, Pentru e "iarna" este "zăpadă, 

"primăvara", "ploaie" şi de multe ori este ni- 

. rat ţăranul, cînd ne vede pe noi că sîntem în- 

“cîntaţi în faţa unui peisaj de toamnă.0âată 

eran „În ootobre, întrto regiune de munte.Văd 

pe un țăran, care îmi părea că să s1.se frumos 

peisajul îmbrăcat în frumoasa. culoare arămte 

a. toamnei ŞI întrebîndu-] cum î se pare acest 

peisaj „ate răspuns: "ca vulpea",Mi se pare
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foarte tipică această imagine,plastică incon- 

testabi1.Chiar dacă ajunge ţăranul. să aea o 

caracteri sare desoriptivă prin comparaţie — 

“aşa o face mai totdeauna—nu este totuşi, în 

„stare să înşire mai multe note pe care le se- 

sisează cineva cu cultură literară. Deal tmin- 

“tert, fiecare dintre noi din experienţă ştim 

că în composiţiile de şcoală descrierile sînt 

cele mai grele.In clasele primare sau în cla- 

sele cursului înferior de ltceeu,cred că. profe- 

sorii ar trebui să îndepărteze acest fel ae 

lucrare descrierea. Acest procedeu aplicat co= 

piilor prea tineri,este foarte greşit; Genul 

narativ este cel mas indicat.Nici copilul nici 

țăranul nu pot să sesiseze în amănunte care 

sînt nuanțele cele mai bogate în aspect ale 

naturei, . N 

Reiese astfel contrastul în scrisul lui 
Costache Negruzzi faţă de ceea ce-am întîlnit 

"în fpasa noastră de pînă acum.Dacă la. Miron
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Costin sau la Grigore Ureche, am găsit elemen- 

te descriptive»aceste elemente au şi ele un 

caracter relativ rudimentar. Vă aduceţi amin- 

te de o âescriere remarcabilă în felul ei; a 

lui Miron Costin "năvala lăcustelor"; nu re- 

iese totuşi,din acele âouăzeci de rînduri 

scrise foarte bine,o descriere cun ar fi fost 

de dorite 

In deserierepe lîngă înşirarea lucruri - 

! 1or care au impresionat,intervine un plus şi 

| mai ales un plus sufletesc. Aceasta se eviden- 

4tază nunat atunci când cineva nu se mărgt- 

neşte la simplă înşirare;ci trece dincolo de 

înregistrare,recurgînă la profunzimile sut e- 

tului, său,la posibilităţile sale de emttvi- 

tate,la starea sa sufletească care & fost 

deşteptată de această contemplare în faţa na- 

turele Cu al te cuvinteso descriere -supertoară 

trebue să. cuprindă un fond liric; altfel ră- 

_ mâne ca forma cea mai simplistă şi în aceas-
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tă direcţie tocmai constă nota cea nouă pe 

care o aduce Costache Negruzzi.Intr'adevăr,. 

la dînsul găsim nuanţe nouă în descrierile 

pe care le faee şi dacă ar fi să ne oprimnu- 

mai la pasajul din 9 alergare de cai vom re- 

cunoaşte cît de mult cîştigă o descriere nu- 

anţată liric şi cu bogăţie sufletească, Sînt 

pasaje frumoase care nu trebue trecute cu ve- 

-dereai 

Vă simţeam foarte trist.Voiam să plîng 
şi nu puteam.Am desohis fereastra.Cerul era 
turburat; nori groşi se primblau ca nişte 
munţi pe el; lăsînd în urma lor o ceaţă cenu- 
gieş luna se ascunsese; câteva stele pribege 
se iveau unde şi unde printre nori.Vedeam o- 
raşul adormit desfăşurîndu-se sub mine ca o 
mare umbră. Liniştea domnea pretutindeni, nu- 
mai înima mea era turburată, 

0_alergare_de cai „Dacia literară,eaiţia 
a doua,1859,p.,43, Di - 

Găsim deasemenea. multe moldoveni sme,dar 

nici un provincialism supărător.Bucata de mai 

aus. este una care se menţine afară de cîteva 

vorbe,dela început pînă la sfîrşit.Cu mul tă
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exactitate este redat motivul descriptiv.Si 

tocmai ceea ce interesează mai mult În ase- 

menea pasaje,literatura noastră dela 1840;a 

venit ca fond lirice să se infiltreze în pro- 

dusul deseriptiv.Vedeţi cu câtă măestrie po- 

vesteşte 1iricycostache Negruzzi „amintirile 

care i-au răsărit în suflet,cînd privea ta- 

bioul pe care ni-l înfăţişează. El spune. că 

nu i-a plăcut nfctodată peisaje de furtună, 

peisaje intunecate,ci din contra peisajele 

senine,liniştite, vesele, 

| Tunetul vuia în depărtare; cerul acum 

se învălea cu o haină posomorită; stelălt pe- 

reau pe rînd.De-aş fi fost poet,aş fi privit 

cu plăcere această scenă măreaţă a natureidat 

temperatură avu pururea 0 deosebită influenţă 

asupra fizicului meu„Uă soare frumos,0 noapte 
a 

senină mă înveseleşte; din împotrivă o vreme 

urâtă mă întristează, e... 

a Ops câtopo44 

In acesta recunoaştem firea lui Costache 

Negruzzi .Dînsul ntz fost deloc âirtre suflete- 

le agitate,nereu sbuciumate;din contra a avut
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o fire mulconă linişti tă şi aşa î-a plăcut să 

fie şi natura,să se armoniseze cu înfăţişarea 

ei 4 de seninătate,de linişte.La sfîrşit spune 

că. dacă ar fi poet,—şi-asupra acestei lipse 

„pe care şi-o atribue,revine şi alteori,— ar 

putea să spună mai bine ce simte.Poet a fost, 

pentru că vedem că avea sensibilitatea poeti - 

că. Totuşi „rămânând liric într'o anumită măsu- 

ră el şi-a stăpînit isvucnirile de lirism pe 

care le-a avut şi pe care la alţii le-am gă- 

sit mai avîntate. Deaceea frasa lui chiar a- 

tunci cână aduce o notă de lirism,este. domi = 

nată de ceea ce se relevă în scrisul său mai 

alea, adică de visilune mai alt epică, 

Costache Negruzzi trebue trecut în şi- 

rul prosatorilor noştri de un anumit gen; ea 

este acela care a dat frasa după. care s'a o0- 

rientat „N.Gane şi. chiar frasa lui “Ion Crean- 

| gă nu o puten isola de ceea. ce este al poves- 

tirei lui Negruzzi,Regăsim sufletul moldove-



nese şi la unul şi la altul.Dar afară de a- 

ceasta,afară âe limbă, şi tehnica serisului 

lui Negruzzi, sub alt aspect,se găseşte şi la 

Creangă. Amintirile copilăriei lui Creangă ne 

amintesc cîteva din frasele taci coasesblân- 

de ale lui Costache Negruzzi e Pe de alle, par- 

te,o uIMĂ a sa se vede şi astăzi, se continuă 

pînă acum în frasa lui Mihail Sadoveanu,Nici 

frasa D-sale nu este iipsită de ceea ce era 

-a1 stilului dela 1840,a1 lui Costache Negrua» 

“zise de curentul sufletesc de atunci, Pe 

de altă parte însă este un alt curent 21 a 

nei frase nervoase „necontenit în mişcare, pe 

/ care am întîlnit-o la Alecu Ru $s0 „Acesta es- 

| te un curent cu totul deosebit de primul, 

| Astăzi şi acest al doilea curent este 

] bine. zepresentat; găsim orientări şi într o 

direcţie şi într'alta; ne. găsim în această 

privinţă la o ăspîntie a 14 teraturei noas- 
ra 

tre, le un parale]. sm între aceste. două as- 

N



460 

pecte ale frasei noastre» 

Alături de Russo vom avea imediat casul 

lui Bălcescusprosator în acelaşi gen ca şi 

Russo,care e departe de Costache Negruzzi „fi- 

ecare avînd nota sa personală şi aistinetivă. 

Dar despre acesta vom vorbi în lecţiunea vi- 

itoare,; 

? create



9 111,193i; 

“Caracterisînă scrisul lui Alecu Russo; 

spuneam că dînsul. aduce o prenunţată notă de 

nodernisare şi aniicipan în această caraocte= 

risare asupra stilului lui Bălcescu. 

Ar trebui să insistăm puţin asupra înţe- 

lesului cuvîntului nodezni sn, pentru că apli- 

cat la 14 teratură ,aă loc la diferite interpre- 

tări schiar la confusiuni, 

A fi modern înseamnă ceva care distanţea- 
ză o afirmare literară faţă de cei anteriori, 

Au fost moderni romanticii faţă de clasici,fa-
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ță de pseudo-clasieii din urmă; a fost m9- 

gexn naturali smul ; simbol. amul . + + 

Astăzi,iarăşi sînt manifestări moderne 

| care uneori sînt denumite ca ultra-modernt s- 

te, 

Alegînă termenul acesta general pentru 

a denumi un curent. nous se nasc confusiuni ,pen- 

tru că dacă am numit simboli srul modernisa şi 

celor de astăzi 11 se spune tot modernigti şi 

astfel nu se face nici o distincţie între ce- 

ea ce a fost şi este astăzi.Se presupune că 

în zece,douăzezi de ani vor veni alte curente 

literare,care vor fi numite moderniste. 

Dar nu astfel trebue să caracterisăm 0 

direcţiune li terară,pentru că dacă se vorbeş- 

te de modernism aşa cum se întîplă astăzi,de 

multe ori aceasta e ceva care rămîne în vag; 

nu duce la o caracterisare mat cătegori că la 

definiţia hotărâtoare a unui curent literar, 

Pe de altă parte,dacă e să înțalogeji în 

  

0.Densusi anu, 

Evoluţia estetică. a. limbei romine. fasc.15
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sensul de astăzi ce însemnează propriu zis | 

a fi modern,creă că pe lîngă altele trebue 

să atribuim acestei caracterisări trei pre- 

ocupări esenţiale: în primul rînd,cineva să 

aducă în stilisare,vioiciunea; pe urmă,o nu- 

anţa.ne bogată şi în al treilea rîna,sobrie- 

tate.Crea că în acestea se cvintesenţiază în- 

suşirile e' adevărat modernism, Dacă găsim o 

notă sau chiar două,desigur că eo insufici- 

enţă;numai gînd aceste trei puncte esenţiale 

— după părerea mea—sînt realisate,poate a- 

vea cineva pretenţia că într'adevăr,aduce o 

no tă „modernă. | 

Aplicîna interpretarea aceasta a moderni s- 

mului.: la: epoca literară de care ne ocupăm, de- 

la 1840 - 1860,ne întrebăm întrucît poate fi 

vorba de. ceva modern, 

La Alecu 'Russo an recunoscut,cum aţi vă- 

zutsnota vioate,nervoasă pe care o aduce în 

stilul său; în plussan întîlnit şi o relativă
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bogăţie de nuanţări.In orice cas,dînsul are 

mai ales preocupări ce analisă psihologică 

şi pe urmă o asociere variată,merg:nd uneori 

departe,ceea ce arată o lărgire a visiunei 

literare Şi sufleteşti şi prin aceasta natu- 

| rai - că dînsul aduee un plus, un remarcabil | 

plus faţă de ceea ce era în prosă înaintea 

lui, : 

Bota a treia e sobrietatea.Cu toate că 

Alecu Russo nu'e dus prea mult pe panta pro- 

lixităţei romantice, nu e cu “votul stăpîn 

pe exprimarea sobră şi atunci putem aplica 

aceeaşi restrioţiune şi când ne ocupăm de 

Nicolae Bălcescu. 
Intr'adevăr,dacă dînsul spare că scri- 

- Ator modernapare prin nervosi tatea stilului 

“sau prin o nuanţare mai bogată; în ce priveg- 

te sobrietatea, trebue nă fim mai cu raserră, 

„pent că gi la dînsul obaervăn o urmă de în-. 

_- pâurirs romantică. Sobrietatea depiină aşa cum
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o. înţelegem astăzi,n'o găsim nici la Bă1ces- 

cu şi aceasta putem să o explicăm,mai întîi 

prin atmosfera timpului,apoi prin temperamen- 

tul pe care îl aveau Bălcescu şi Alecu Russo , 

care i-a dus spre această manifestare. stilis- 

tică. Prebue să adaug imediat că în ce priveg- 

te sobrietatea,Costache Negruzzi poate să fie 

pus cel puţin înaintea lui Nicolae Bălcescu, 

“ou ţoate că e o sobrietate cu caracter mai 

arhaic.Dâcă sobrietatea apare uneori mai bine 

relevată la Negruzzi: decît la Bălcescu şi Ale- 

cu Russo,în schimb el nu are bogăţia de nuan- 

ţare şi apoi stilul vibrant pe care îl găsim 

la ceilalţi doi. - 

_- Ceea ce trebue luat în considerare cînd 

ne oprim la prosa lui Băl cescuye influenţa pe 

care incontestabil se vede că a avut-o asupra 

lut „Cârlova, 

„Cum am spus de atîtea oxt,nu se poate
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fost pregătit de o generaţie,două de poi , 

Bălcescu are pasaje în care se vede bine că 

a fost influenţat de ritmyl,de atmosfera na- 

ionalismului transpus în poesie de Cîrlova 

şi de Grigore Alexandrescu şi e,mai alessun 

pasaj caracteristic,pentru că în acelaşi timp 

ne arată recunoştinţa pe care dînsul ţinea 

să o manifeste faţă de înaintaşii lui şi în 

special vedem prinosul âe duioasă amintire 

pe cape ţinea să-l aducă lui Cîrlovat 

Umbrele acestor eroici războinici par!'că . 

le vezi înălţîndu-se singuratice şi tăcute îm- 

prejurul acestei ruine; adierea vintului ce 

suflă din Carpaţi,şuerînd în pustiul turnsne 

poheneşte numele 1or,şi undele mă reţe ale Ia- 

lomiţei par a cînta necontenit un cintec de 

mărire la gloria lor.Astfei i se năluceşte 

oricărui Romîn cu inimă simitoare,când cată 

l'această mult elocventă ruină; şi el nu se 

poate opri d'a simţi durere amară şi d'a of- 

ta după vremea trecută.Dar nimeni n'a aimţit 

acestea mai puternic şi n'a exprimat în €w- 

vinte mai frumoase simţirea saca tine Cîâşlo- 

vo? floarea poeziei,june cu inimă de foc. Ca 

o cometă trecătoare,tu strălucişi un moment 

peste România uimită şi încântată de lucirea 

ta.0 moarte crudă te răpi fără vreme; dar a- 
vw 

pucaşi a ne lăsa o lacrimă fierbinte pentru
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gloria trecută şt. o scînteie dătătoare de vi- 
aţă pentru viitor.Cântarea ta sublimă asupra 
ruinelor Târgoviştei puse pacetia veciniciei 
asupră-le şi ni le va păstra chiar cînd pus- 
tiirile anilor le vor şterge cu totii de pe. 
pămînt, | 

Romînii sub Mihai Viteazul, Ed e Lăpedatu,p.101. 

| se vede cum Bălcescu a toat influenţat 

de acei toţi citați; se apropie însă mat mult 

de sufletul poetuiui muntean.Ceva din învăa- 

ixea de melancolte ain Ruinu Zile. Mâreosisiii 

şi Păstorul întristat, sigur că tzece în a- 

cest pasaj. 

Trebue să adăugăm în: acelaşi timp că Bă 

oescu vorbeşte de Grigore Aexandrescu în 1e- 

gătură toomai ou cultul pe care l-a arătat şi 

dînsul. pentru trecut, | Ea 

La Alecu Russo vedem scrisul format. â1- 

rect,fără acele urme evidente din poesia : lui. 

Ciriova şi Grigore Mexanăreseă:. | 

„Ta felul acesta, reterindu-ne la Bălcescu 

ajungem la confluenţa mai evidentă a real 1să- 

rilor în poesie şi a reali sărilor poetului în



  

25 

prosă,în această epocă.Pentru ca să înţele- 

gen atilul lui Bălcescu,ar trebui să facem. - 

0 comparaţie prin contrast ou ceea ce dădu- ; 

geră istoricii înaintea lui, Distanţa. dintr. 

istoric îi ardeleni şi păLcescu „parcă nu. e 

de cîteva decenii ci âe două, trei ..secole;, 

pentru că istoricii urdeleni au sozis race, 

  

didactio; chiar atunci cână pun entusiasmul: 

convingerilor lor, acest entuaiasm e de oa- 

meni care înțelegeau foarte lim tat, preocu- 

pările lor; în orice casșnu ştiau -să le dea 

-o aureolă de viaiune hotărâtor deosebită şi 

pici nu se sileau să stiliseze frasa, în afa- 

ră. de ceea ce era intenţiunea lor direotăsex- 

punerea clară- 

| „La _Rogălni ceant —am văzut, din atscureul 

inaugural pe care 1-a ţinut la Academia Mihă- 

ileană— stilul istoric se afirmă moderni sat, 

vibrant şi cum spuneam, ou o înţelegere mai în- 

tinsă a preocupărilor noastre naţionale,cu o



evocare mat bogată a trecutului.Bălcescu mer- 

ge,fireşte şi mai mult în acest sens,pentru 

că dînsul chiar dela primele pagini ale ]s- 

tortei lui Mihai Viteazul, se vede că a cău- 

“tat să încadreze istoria neamului nostru în 

vicaţa generală a popoarelor; a plecat,puten 

spune,dela un fel de misticism,în care pă-- 

trutde într'adevăr,sentimentul tradiţional, 

sentimentul religios; în acelaşi timp însă, 

dîneul evocă trecutul nostru în legătură cu 

ceea ce a fost vieaţa,sbuciumul altor popoa- 

re.Ne arată o lărgire a romantismului: isto- 

ric şi tot odată în acord cu aceasta,0  po- 

tențare a exprinărei,o occidentali sare a sti- 

lului „pentru că dacă ne referim la unele pă- 

saje, vedem că frasa romînească are la dânsul 

ca istoric,însugiri de frasă pe care ar fi 

scris-o orice istoric gecidental; nu mat -e 

stilul românesc în felul lui interesant, ca- 

xacternistia,al croniocarilor,nu mai e stilul
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didactte,sec al Ardelenilor; e frasa istori- 

că nouă care pleacă dela o visiune nouă de 

împrejurări ,de fapte. 

Dacă fiecare nație are o misie evanghe- 
lică a împlini pe pămînt,să cercetăn şi şă 
întrebăm şi pe această nație romînă,atît do- 
ritoare astăzi de viaţă,ce a făcut ? Ce lup- 
te a purtat pentru realisarea legii lui Dum- 
nezeu,atît în sînul său cît şi în omenire ? 
Istoria,lumea are drept a-i cere această sea- 
mă: căci nu trebuie a uita că cu toată sfin- 
ţenia dreptului său,astăzi nu e destul cao 
nație să-gi aibă loc pe harta lumii sau să-şi 
xeclameze acest loc gi libertatea sa în nume- 
le suvenirilor istorice,cu dreptul său să a- 
jungă a fi respectat şi recunoscut de celelal- 
te naţii; trebuie încă,ca ea să poată doveai 
folosul ce a adus şi poate aduce lunii; tre- 
buie să arate formula înţelegătoare şi socţa- 
lă ce ea reprezentează în marea carte a înţe- 
legerii şi a istoriei,,.,., 

e Op.cîit.p.3. 

Vedeţi cum caută să cuprindă istoria ţă- 

rilor noastre în istoria universaJă.Ca stili- 

sare ,desigur nu e un pasaj care să nu fie cu 

umbre, dar vedeţi cum străbate aici foarte bi- 

ne preocuparea lui Bălcescu de a pune istori- 

a neamului nostru în aceeaşi atmosferă ca Şi
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a celorlalte popoare, Ideea fundamentală plea- 

că într'adevăr,dela ceva ce nu am mai întîl- 

nit la istoricii de pînă acum: nici Mihail: 

Kogălniceanu nu are un pasaj care să _cores- 

pundă în sensul acesta. o 

Se întîmplă să găsim în. "sioria lui Mi.- 

hai Viteazul; frase care ne „aduc aminte de. 

zi tma1 âîn: âiscursul lui Kogălniceanu, totuşi: 

personali tatea lui Bălcescu era bine diteren- 

viată, 

Un pasaj de redate mai literară e acel 

pasaj clastesîn care. Băicescu caută să arate 

însemnătatea evenimentelor an istoria ţări- 

lor noastre: 

| Deschid sfinta carte unde se află _înscri- 
să gloria, Romîniei „ca: să pun înaintea cehilor 
fiilor ei cîteva pagine din vieaţa eroică a 
părinţilor 1lor.Voi arătă acele lupte .. urieşe 
pentru iibertatea şi unitatea naţională,cu ca- 
re Romînii,sub povaţa celui mai vestit -gi mai! 
măre din Voevozii lor,încheiară veacul al 
XVI-lea, Povestirea mea va coprinde inumat: opt: 
ani,1593 - 1601,dară anii din istoria Romîni- 
lor. celor mai avuţi. în fapte vitejeşti în ex-:
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emple minunate de jertfire pentru patrie. Tim- 
puri de aducere aminte glorioasă! timpuri de 
credinţă şi de jertfire cînd părinţii noştri - 
credincioşi sublimi, îngenuchiau pe cîmpul bă- 
tăliilor,cerînă dela Dumnezeul armatelor lau- 
tii biruinţei sau cununa martirilor,şi astfel 
îmbărbătaţi,ei năvăliau unul împotriva a zece 
prin mijlocul vrăjmaşilor,şi Dumnezeu le da 
biruinţa,căci el e sprifinitorul pricinilor 
drepte;căci el a lăsat libertate pentru popoa- 
re şi cei ce se luptă pentru libertate,se lup- 
tă pentru Dumnezeu, | 
„„ „+ Moştenitori af. drepturilor pentru păstra- 

pea cărora părinţii noştri s'au luptat atîta 
în veacurile trecute,fie ca aducerea aminte a 
acelor timpuri eroice să deştepte în noi sim- 
țămîntul datorinţei ce aven d!'a pastre şi di!'a 
mări pentru viitorime această prețioasă moş- 
tenire, a - 

Opecit.p.1l8, 

Acei vedeţi ceva din sentimentul religi- 

os E | | 

“Durinezeul armatelgr" e o expresie: cunos- 

cută din Biblie, încât sensul acesta s!'ar a- 

propia întrucâtva âe Alecu Russo sau de Heli- 
a INN | | a 

Deci din" vi stunea mat cuprinzătoare a vi 

eţei noastre din trecut şi din cultura istori- 

că modernisată pe care o aducea Băltescu în a-
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semenea pasaje,se vede.că scriitorul ampli- 

fică cuprinsul frasei noastre şi în acelaşi 

timp lasă să plutească deasupra et un mi sti- 

ci sm,e drept, oarecum convenţtona1. 

Dacă am vrea să cunoaştem mai bine ce e 

caracteristic stilului lui Bălcescu,ar tre- 

bui să ne oprim la unele pasaje cunoscute;hu 

le putem însă,cita pe toate.Ne oxDim - numai . 

la descrierea clasică pe care a dat-o dînsul 

pentru ţinutul Ardealului: 

Pe culmea cea mai înaltă a munţilor Car- 
paţi se întinde o țară mânâră şi bine-cuvîn- 
tată între toate ţările semănate de Domul 
pre pămînt.Ea seamă a fi un măreț şi întins 
palat,cap d!'operă de arohitectură,unde sunt 
adunate şi aşezate cu măestrie toate: frumuse- 
țile naturale ce împodobesc celeJalte ţtnu= 
turi ale Suropei pe care ea cu plăcere şi le 
aduce aminte.Un brîu de munţi ocoleşte, pre- 
cum zidul o cetate,toată această varăs,şt din- 
ir! însul ici- „colea,se desfac, întinzînau- se pî- 
ră în centrul ef,ca nişte valuri proptitoare, 
mai multe şiruri de dealuri nalte şi frumoa- 
se,năreţe pedestaluri înverzite,cari varsă ur- 
nele lor de zăpadă peste văi şi peste lunci, 

0pe ci tepe 221,
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Sînt trei frase care trebue să presupu- 

nem;yau dat loc de meditaţie lui Bălcescu,ca 

să ajungă 1a această gradaţie şi e o graăa- 

ţie care incontestabil că a fost conştient 

urmări tă: prima frasă e cea mai redusă ,pen- 

tru că se vede că a vrut în două,trei rîn- 

duri să redea o primă impresie; a doua e cas- 

va mai desvoltată şi a treia ca încheiere,a- 

| 

| 
| 

| 
| 

pare cu amploarea pe care credea că trebue 

să 0 dea acestei descrieri, 

Aţi văzut şi la Costache Negruzzi sti- 

lul aplicat la descrierea aspectului,la DL to= 

vescul pe care dînsul căuta să-l dea,dar era 

redus faţă de ceea ce poeti sează Bălcescu; în 

acest pasaj vedem întâia dată poeti sată ţara 

noastră,fără să ne izbim de data aceasta de 

unele .prolixităţi.E,prin urmare, putem spune; 

constatarea unei afirmări nouă în Rrosa. noas- 

tră;a stilului Aescriptiv,evoluat mai mult 

chiar decît ce ne-a dat Costache Negruzzi, Ve- 

———
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dem cup Bălcescu prin comparaţiile pe care 

„le face,ne lasă să descoperim ce a de. fapt 

caracteristic. stilului său: vorbeşte de ca- 

po d!'opere de arhiteoturăde piedestal etc, 

şi într! adevăr,Bălcescu, se poate spune că e 

arhitectul frasei noastre.De multe ori xo- 

| manti sma2 în prosă, s'a manifestat cu ceva 

din ce e al arhitecturei gotice,ceva încăr- 

cat,cun găsim la Victor Hugo,pe până Nicolae 

_Bălcescușputem spune. „că redă ceva din arhi- 

| „teotura olasică.E de. relevat inaginele când 

1a betrgit dînsui spune că de pe munti « 

varsă urne de: „zăpadă peste văi şi ai 

_magina aceasta "urne de zăpadă, ce. se revarsă . 

„peste văi şi lunci" are desigur ceva de ade- 

vărată poeaie gi Bălcescu „putea să vâneze mul- 

te imagini de felul acesta,însă. a ştiut .să 

| păstreze. măsuraspentru că... altfel,natural,ar 

fi degenerat stilui său în ceva pretenţios, 

în ceva de artificialitate„Qu alte cuvinte
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dar;descrierea la.Bălcescu e poetisată şi a- 

„re mai multă amploare decît se vede. la Costa- 

che Negruzzi .Modernisarea se vede pa. îîngă 

nota de viotciune, care străbate, frașa ! şi în 

  

imaginile la care alţii înaintea dut. nu s-au 

| eînăttmagint « cu care şi cei. mat. moderni po- 

eţi de astăzi ar putea să fie, sati sfăcuţi, 

Rămâne un. aspect. al operei lui Bălcescu, 

ce nu e tocmai în acord cu însuşirile pe ca- 

re le-am întilni t,care e. explicabil însă ,pen- 

tru că trebuia să păstreze în epoca lui, gs- 

-nul pe care îl cultiva; anume,e partea aceea 

„din opera lui capitală,unde a ţinut cu orise 

preţ. să intercaleze oratozie,după modelul 1s- 

toricilor. din antichitate şi de mai târziu, | 

„Nihai Viteazul e închipuit. că se exprima în 

„anumite împrejurări , în discursuri bine tielu- 

ite,însă acestea aduc operei lui Bălcescu ce- 

va de artificialitate,căci dacă. ne orpim la 

toate aceste pasaje de elocvenţă istorică,a-
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vem- impresia de ceva cu totul fala.Cu toată 

stăpînirea pe care a pus-ocu toată relativa 

aobrietate, în discursuri dânsul a căzut în 

_retorism,retorism care dela Bălcescu a ră-, 

mas compromis pentru că fusese compromis şi 

aiurea. Deci,nu aici trebue să căutăm însuşi- 

rile lui Bălcescu,pentru că dînsul a ţinut 

să facă o concesiune convențiilor literare, 

convențiilor istorice ale epocei „dar prin 

aceasta dînsul nu a adus nimic în plus 1a 

calităţile: stilisărei lui, | 

Pentru că apare sporadic la Bălcescu,in- 

direct am revenit la genul retoric Şi. va tre- 

bui să insistăm un moment în legătură cu ce- 

ea ce am spus deapre Mihail Kogălniceanu şi 

Barbu Catargiu.Un nume care trebue deasemeni 

relevat în elocvenţa noastră, în alt sens; e 

numele lui Bărnuţ, | E 

Dacă pînă astăzi a rămas o abză grea 

  

asupra stilului lui Bă rnuţ În schimb nu îise
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poate contesta sufletul de o intransigenţă fac | 
ji natică şi de o absolută „probitate pe care l-a 

  

ară tat în împrejurările dela 1848, 

Bărnuţ eo victimă a întregei şcoale. ar- 
delene, O victimă care apare cu atît mai impre- 

sionantă cu cît veden ce s'a întîmplat cu în- 

cercarea de latinisare şi ce s'ar fi 'întîm- 
plat mai ales,dacă şcoala latini stă Ar fi a 

juns să impună: fixarea limbei noastre literaz 

fe în sensul vederilor ei, 

Nu voi oita decît douătrei rînduri ain 
discursul lui Bărnuţ pentru ca să veden con» 
trastul faţă de ceea ce era stilul lui Rogă1- 
niceanu şi Alecu Russo . în afară de: ceea ce e- 
ra tendinţa de latinisare, vedem lipsa de înţe- 
legere a unor expresii roniînegti,o forțare a 

cuvintelor, cu toate că uneori întîlnim întrt'a- 

devăr, , forme care au patina timpului care du 
prestigiul lor,pentru oă represintă ceea ce e- 

ai 

0.Densusianu, 
Bxoluţia estetică _a liabe i române. Pasc.26
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mg saraoteristic în vocabularul nostru, Dân- 

sul se exprimă în felul acesta: 

| O ginte întreagă să nu presimţă perico- 

-lul ce îi se ameninţă,un popor întreg să stea 

nemişcat ca piatra,cind îi bate ora fericirii 

„și să tacă ca un surd şi mut,cînd i se trage 

oampana (clopotul) de moarte. ? 

 SeBărnuţ,Romînii şi Ungurii. (Gh. Adames- 

cu,Elocvenţa romină,p.89)e 

"Campana de moarte” înseamnă clopotul de 

moarte, Vedem cum dânsul a căutat să înlocueas- 

că cuvîntul. tipic ronînesc printrtun neologisn, 

care, sună atît de nefiresc în limba noastră. A-: 

poi "o_ginte întreagă" e icuvîntul „pe care l-a 

continuat şi. Vasile Alecsanâri,fără să aibă no- 

rocul de a impune acest latinism,care chiar de 

atunci a tămaa -compromi3+ 

| - Pot astfel de cuvinte,unele luate din dic- 

ţionarul latin,întîlnim cînd vorbeşte de uxbi 

şi sate în loc de “oraşe”. Acest cuvînt'8 trenat 

mult timp,graţte mai ales limbei de administra-
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"Şie şi chiar astăzi mai sînt ordonanţe pentru 

. oraşele de.provineiesunăe se, vorbeşte de. ur- 

“Dea cutare, 

Iată un pasaj care ne frapează în. ace 

„ laşi sens: 

In ce chip se apucă un econom bun cu toţi feciorii gi domesticii de cultura agri- lor săi, împarte lucrul la toţi,le âă mişlova- 
cele cele de lipsă şi cată de ei,ca să se 
poată bucura ia timpul său de un cules bun, : de un seceraţ mănos; aşa s'au apucat Ungurii cu toate puterile de lucru lor,ca să-i facă, Unguri pe toţi, . - Ma i, 

Opeo0it.p.98 

„. Păcea, 0 comparaţie ,dar ce. ne înteresea- 
 Zăşe. că întrebuinţează forma agri.Aeti să zi- 

-cem că nu era pierdut în limba noastră, pen- 

tru că şi astăzi: în multe părţi în Mehedinţi, 

ca şi în secolul. al XVI-lea,se mal zice AEIU: 

dar dacă acest cuvînt se mai păstrează în u- 

nele părţi în limba poporului , totuşi hu putem 

îndrăzni să-l impunen în limba literară,pen- 

„tru că ne face o impresie âe pedanterie laţi-
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aaa 

acest cuvînt. sub influ- 

enja latiniştilor.Trebue
 5 să - rămânem ori-1a cu- 

vîntal latin Sînp sau gessori la forma plată 

289x: afară de acestea e imposibil să mai re= 

facem valoarea aceste 

Acest ai scurs cu 

putut contribui. ia fo 

4 forme» | 

1imba lut hibridă nuaâa 

rmarea gustului 14 terar 

la noi. Inainte de toate nu putea să fie înţe- 

les; apoi chiar dacă: 

infiuenţa clasică oar 

Simion Băznuţ să sub 

ecare armonte raselor, 

perioadelor, totuşi complexul stilisărei lui. 

e ceva care nu se apr 

toria aceasta nu pute 

în fixarea aspectelor 

re; ca ecou sufletesc 

politice âin trecutsd 

veşte estetica limbei 

adevăratăa lui Kogăl 

opie de suflet. Deci ota- 

a să lase urme efective 

limbei noastre litera- 

pentru împrejurările 

esigur,însă în ce pri- 

„era oxatoria cealaltă 

ni ceanu şi Barbu Catar- 

giu.E incontestabil că oratorta a putut să 

aibă o înrîurite în epoca dela 1840 - 1850,
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şt asupra unei mari părți âin publicul no 8= 

tTusdar să nu uităm că eratoria e prea 1e- 

gată de contingenţe,de impresia de moment;e 

un gen fragilsun gen prea de actualitate şi 

atunci dacă impresionează înirt'adevăr,exer- 

cită o remarcabilă influenţă,aceasta se um- 

breşte cînd vin alte generaţii,alţi oratori; 

„continuitate nu puten recunoaşte „în acest 

gen. 

  

In schimb prosa,să zicem prosa lui Ne- 

gruzzi şi Bălcescu, îşi păstrează din genera-= | 

ţie în generaţie valoarea ei, 

| Cîţi se mai întorc la programul de. Ji- 

ceu să nai citească discursul lui Kogălnicea- 

nu sau să zicen alt discurs; câţi se mai  în- 

torc cu acelaşi interes cum se întorc la pro- 

sa lui Bălcescu sau a lui Costache Negruzzi? 

Și chiar dacă nu at antipatie pentru oratori- 

a cun. se practica acum şasezeci, şaptezeci de 

ant nu mai poate interesa și atunci încontes=
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tabil că preferinţele merg to mai . spre pro- 

sa ceajaltă,spre prosa descriptivă;narativă, 

şi mai puţin spre cea retorică pentru că să 

nu uităm ceva inerent genului oratori o; Spu- 

nean despre 'Vihail Kogălniceanu ca şi despre - 

Barbu Catargiu că au inut discursuri, care 

pu au Ceva diâactic dar aacă acest aspect al 

aiâactismului (ipseşte din aceste âiscursuri, 

„ discursul prin el însuşi pare ceva didactic, 

pentru că urmăreşte reaJ4 sareapurnăreşte per- 

suasiunea; ceva direct de imprestonare a su- 

 sletului. Au ceva,prin aceasta,incontestabil 

gidaeticsun amestec de preocupări morali sa- 

toare şi. înjeiegem de: ce pentru aceste moti- 

ve oratoria nu poate să rivali seze cu prosa , 

cealaltă.
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Revenind la poesie aja cum ea îşi urmea- 

ză drumul între 1840 - 1870, ave o:nouă con- 

firmare la ceea ce spuneam altă dată, cu pri- 

vire la însemnă tatea poesieit apogeul mani= 

„festărilor literare, îl fixează totdeauna prod 

ducţ iuni 1e poetice, In fruntea tuturor,se “în 
a1ţă poeţii; prosatorii, rămîn mai la o parte: 

şi nu e nevoe să ne referim la epoci îndepăr-: 

tate de tot,cum e clasicismul. antic; destul 

să amintim că se vorbeşte de epoca unui Vir- 

gii Şi nu- se. vorbeşte de epoca unui Prosator,
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se zicem a unui Tacit,In evul meâiu,dacă în- 

tr'adevărye să fixăm o impresie li terară,ne 

„raportăm la ceea ce e al epopeiei sau poesi- 

ei iirice.Pe urma clasicismului frances se 

impun un Corneille,un Racine; se vorbeşte de 

epoca poeţilor clasici francesi,dar nu se vor- 

beşte de epoca unui prosator. 

In secolul al XIX-lea,romantismul e fix» 

at în impresia noastră;prin opersle represen- 

tanţilor de samă ai poesiei şi nicidecum prin 

acelea ale prosatorilor,. | 

Se vorbeşte de epoca lui Victor Hugo sau 

a lui. Lamartine. Nu. se vorbește âe epoca lui 

Balzac care pe deo parte e rbmanticepe de 

altă parte € naturalist,Mergînăd mat departe, 

ajungem la opera parnasienilor gi "mai depar- 

te, în timpurile nouă de tot,la opera simbo- 

digtilore | _ | 

Deci „după foazssăriie. în , poeste se ju- 

„decă în general epocile 1iterare.Ya obiecta
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cineva: unde rămîne naturali smul ? Natural s- 
mul nu Poate să fie comparat cu ceea ce am 
Bpus mai înainte,pentru că toate celelalte e- 

poci au avut prosatori gi poeţii naturali s- 

mul a fost o mişcare limitată; nu a fost ce- 
va hotărâtor în poesie şi aceasta e o insufi- 
cienţă a acestei formule 11 terare, 

Apoi dacă e să ţinem samă de” represen- 
tanţii naturali snuiui , facem deosebire între 
un Zola şi un Flaubert pentru că mai artisti 

e incontestabi11,Flaubert, Din zola,nu se va 

mai citi aproape nimic, faţă de faima pe care 

a avut-o odată. şi intezeeul ce se azăta ope- 

rei lui, | | 
Peste o sută de ani „mat curînd chiar, 

peste cincizeci de ani, Zola o să rămână „un 

nume care a avut o faimă a “1ut,un nume care 
într'adevăr,a adus în ce priveşte romanul ș: Q 
reali sare nouă însă de faptonu va fi  cetit 

decăt de acei care vor căuta să urmărească. evo-
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luţia literară din secolul al XIX-lea, în 1i- 

"n44 mari. Wumai curtoşii de istorie literară 

vor recurge la romanele du, 

"Dacă ne zaportăn la o mi oaze literară 

nouă. de tot„aceea care sta anunţat de curînă 

"le populi sme" şi seamănă într! adevăr că nu- 

me gi ca intenţit cu “poporanismul dela not, 

mişcarea aceasta dela început se anunţă ca 

o "mişcare imi tatăyc
e duce mai departe 

11 te- 

ratura de romane „dar va, fi tot aşa de inte- 

cunâă pentru poestescum a fost natuzalismul. 

_ Plecând dela aceste considera; iunt în 

ce priveşte 14 teratura noastrăyse înţelege a- 

tunai de ce 'cână ne apropiem de opera unui 

poet aşa cum e Vasile Mecsanărt » facem coda 

tă o atstanare remarcabilă faţă de ceea ce 

am constatat pînă acum | 

_ Ooricâte merite ca prosator « ar avea cos- 

Lache Negruzzi, totuşi Vasile mecsanări în 

seamnă, mai mult; se vorbeşte « de altfel, de o 

E
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epocă a lui Vasile Alecsanâri sau a lui Emi- 

nescu,dar nu se vorbeşte de o epocă a lui: 

“Costache Negruzzi,a lui Creangă 'sau a lui Des- 

lavrancea, 

Poeţii sînt aceia care şi la not sînt! 

de luat în consideraţie atunci cînd vrei s să| 

înţelegi evoluţia literară sau a valorilor! 

Tată deci, că ajungînă la ceba ce â adus 

Alecsanâri în exprimarea poetică, înţelegem - 

valoarea lui, întrecîna cu mult ceea ce se ze- 

alisase în poesie pînă la dînsul şi'ce s'a 

realisat în prosă,! i 

Ocupînâui-ne de poetul dela Mirceşti, va: 

trebui să schimbăm procedarea,pentri că ind" 

se pare una din cele mai elementare exigew-:- 

e ale oriticei literare şi aje:'iriterpretă- 

rei de orice natură ar fi,de anu fixa “an 

„anumit tipic în care sînt trecuţi toyt după: 

acelaşi sistem,după cum alţii! au obiceiul să 

facă; trebue să ne refacem sufletul. „după : Va» | 

Na.
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rtaţiunile de caracter 1itezar, în faţa căruia 

ne ăsta. Decie ocupinâu- -ne e vasile Alecsanări, 

nu= 1 vom studia în felul lui cârlova. sau al 2ui 

Grigore Mexanărescu. | i 

Pe Alecsandri nu-l putem întelege în tot 

ce ne- a dat, dacă nu ne referim la acea âtmos- 

feră pe care dânsul a căutat 510 trătască cît 

se poate de intensyatmosferă atât de vie şi de 

reală a romanti emulu. 

s o mare deosebire între ceea ce apare ca 

zonanti sn la Cârlova: sau Grigore Alexanărestu 

cu ceea ce se mani festă la vasile Alecsanâri. 

| Ceilalţi doî-poeţi au cunoscut romantismul pe 

| cale de zepercusiune mai depărtatăsprin lec= 

tari „pe cînâ Vasile plecsanâri a trăit în Ita- 

ata şi Franţa şi aceasta înseamnă mut faţă de 

scriitorii dinaintea lut, 

avem decât să, ne adresăn 18 acea. scri 

ere în prosăscare desigur e învechită în mul- 

„te privințe» însă e foarte semi ficativă când
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e vorbă -să înţelegea evoluţia 5piri tuală,poe- 
ticăsşi de stilist a lui Vasile Aleosanărigu- 
Shatiera din, Plorenţa,apărută cun se ştie, în 
Dacia literară, cu acele anali se sacele descri- 
erispe care Alecsandri a ştiut să Je reliefe- 
e destul de bine în prosă, Frintre descrieri- 

le pe care le-a dat în lohetier in lor 
vas sînt cu deosebire interesante acelea ca are 
se refere la impresiunile de călătorie în I- 
talia,culese mai ales din sontempiaţia unor 
elemenţe de artă, fie picturală, fie arhi tectu- 
rală, | 

Iată dorinţa pe care o avea dâneul Şi Ca 
Tre nu trebue să 1ipoească nici - “la noi: 

Cînd a da Dumnezeu, zi ceam în mtne, pri - vina Yrt'un monument, sau” vr!'un tablou,să avem Şi noi în Moldova un Raphael „un Michel Ange. 

Dacia Mterară, 555, 

Vasile Alecsanâri sia simţit În Italia 
foarte încîntat ae bogăţiile fe artă pe care
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| ie-a zăstt 20010 dar pe de altă parte. î. se 

strînge. inima de ceea ce nu putuse să, vadă la 

_noi,la gîndul de atâtea şi noi un Michel An- 

_gezosun Raphael. 
| 

__B aici un sentiment care nu trebue des- 

considerat. Veden o aspirație de întreagă cul- 

“vară care stăpînea sutietul lui Alecsandri; 

trebue 8.. adăugăm, că ceea ce l-a impresionat 

| mai mult a fost arta piastică: pietura,arhi- 

- tectura.Uzmele acestei influenţe sînt evi- 

dente; ele apar în stilul lui Alecsanărt zi 

| mai aleg. în pasteluri le vede transpuse. 

| - Buchetieza din Florenţa ne mai arată şi: 

alte preâs spoziţiuni pe care aînsul le avea 

gi pe care le-a manifestat în poate: 

Călătorul, e. „în trecerea sa prin Itali- 

a gustă o viaţă nouă ,necunoscută,şi cînd ia- 

să de pe țărmurile acelui pămînt poetic a- 

tuncia i se pare că s'au visat sburînăd prin- 

trto cîmpie, îmbogăţită de toate podoabele, 
| p. 356 

Sau
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Pare că întins pe un leagăn de flori te cobori din nouri încet,firă a vede năsura ca-= re te desparte de pămînt, 

„In altă parte Spune că a petrecuţ în Italia 
"în reverie dulce şi armonioasă" (p.370), 
Asemenea confesiuni apar mai eterate atunci 
cîna la impresiile din Italia veneau să se 
amestece ceea ce aducea ca. remini scenţe 14- 
terare als visiunile lamartiniene: 

Acun > ceasul cîna mintea se cufunăă în medi taţii plăcute,cînd inima înnoată în exta- sii Guninezeeati „cîna sufletul aprins ae ' ne- „dejde îşi întinas aripile şi se leagănă în plăcerile una: jum necunoscute. Acum îi  cea- Sul stint cîna toată fiinţa omenească se ada- pă ia isvoarele cereşti şi bine cuvintează mî- na ce au zâtitao, 
” 

P.368, 

| ŞI Alecsandri 31 alţi romantici au: în- 
trebuinţat acest "e ora cîndu, re: ceasul! cânan 
Eu cred că nu poate îi atitudine mai repug- 

“nantă decît atunci cînă cineva ar începe vu 
0 poesie—ar fi mai frapant—dar o strofă in-
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termedi arăycu o asemenea inspiraţie. AleoBan- 

ari se arată aici proaator vapozoss sentăsen- 

tal „puţin dulceag.I 5 3! a reproşat dulcegăria 

lui Meesanâri totuşi nu trebue să se exage- 

nsul acesta,pentzu că, luată în în- 

tregime opera poetică a a lui Mecsanări e re- 

a11'sarea cea mai. armonioasă şi cea mai seni- 

nă âin literatura, noastră.
 Nu-l puten compa - 

ra cu îminescu. Alecsarări e 0 personalitate» 

Eminescu €e altă persor nalitate. Să nu facem 

comparații de felul. acestascu intenții ae âs- 

minuare- 

lată un pasaj în iegătură cu ce i se de- 

+ 

proşkază: 

Acum; acum viaţa îi dulce şi nepreţuită; 

acum Închipuire
a mea a'aprind

e , acurt0 Cecili- 

oşte văd strălucind ca 0 stea în seninatul în- 

tunecat a ceruluiş îni zîmbegti ca un înger 

ae blîndaţe. : p. 368. 

„10 poesie trebue întrebuințat foarte dis-
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cret cuvîntul sulce; anii au abusat de el şi 

după mine;e calificativul de care trebue să 

ne ferim mat mult. Acest pasaj e caracteri s- 

tic pentru că anunţă ceea ce e în poesia 

ateluţa.Nu trebue să ne fie indiferent fe- 

lul în care a căutat Alecsandri să se mant- 

festeze în tinereţe; s'a gînâit astfel să-si 

fixeze unele impresii în Buchetiera din Flo- 

xenţa.0 lucrare asupra influenţei streine în 

opera lui AMecsanâri,a scris Dl Marcu. Afară 

de ceea ce am constatat fie ca influenţă fram- 

cesă, fie ca influenţă italiană mai sînt încă 

unzle aspecte de pus în evidenţă şi mai ales. 

ar fi de urmărţt cum s'a dosat de exemplu, in- 

fiuenţa italiană faţă de influenţa franoesă. 

Interesant ar fi să urmărească cineva o. în- 

fluenţă sau cealaltă,însă nu cred că e mai 

puţin interesant să vedere cum sta, armonisat 

ceea ce venea dinspre Italia cu ce venea din- 

  

0, Densusianu, 

Svoluiia estâtică a limes zonine, Fascy, A7,



_spre Franţa şi apoi luîndu-le în blocsam pu- 

tea ajunge la constatări interesante,care nu 

s au tăcut pînă acun şi de care ar „rebui, să | 

„se vină sana. Da 

| In orice cas,Yasile Meosanări poate să 

sie înţelee mai bine dacă plecăm dela. ceea 

ce e această încercaze, foarte tinerească de 

multe ori „Baohetiera din Flozenţa. | 

| “Acum ne vom ocupa de cuvinte,de valoarsa 

lor corectă şi estetică... 

De exenplu, foarte „mulţi întrebuinţează 

cuvântul pitoresa şi mă. întreb dacă Alecsan- 

âri nu e într! adevăr cel dintâi. care a intro- 

  

dus şi a dat prestigiu, 11 terar acestui cuvînt; 

la feminin î1 întrebuinţează sub forma  Pâto-. 

ressă. să. insistăm puț în asupra acestui uvânt. 

pela Vlahuţă, de cînd acesta a , publicat Bomâni- 

a vitareatcă,s'a şi zat, forma în sensul. acesta. 

Cu toate că am avea dreptate să nu o apro- 

băm în totul,pentru că,după cum spunean altă



259 

aată în legătură cu neologi smele, sînt neolo= 

gisme care sînt adoptate de 1 imba curentă şi 

atunoi sînt supuse regimului de fonetisare 

romînească însă altele rămîn întrto. sfeză 14 

mitată şi atunci ducerea mai departe cu asi- 

milarea de pronunțare românească poate să fi- 

e împiedecată, ]ii se pare că se: poate spune 

tot aşa de bine „Pitorescă „pentru că gînăiţi- 

vă, sînt alte neologisme care: dacă le- am trans- 

forma în acelaşi sens,s'ar părea barbare. Nu 

zicem BEroteascăc! ezoteecă: apariţiune  gro- 
ma sa nt aia teaenie 2 

tescă.Groțească n'ar fi literar penţiu că e 

un cuvînt învă în patrimoniul celor bu cui- 

tură, 

Tot aşa Zunazhulese—ca să pomenesc vre- 
ati Ar 7857 ali Fa ae mine 

o două expresiuni--e mai puţin întrebuințat 

decît grotesc, Se scrie sau se vorbeşte de pro- 

   să fun "şi trebue să rămînen la ter- 
agate ut E 

ninațiunea aceasta. ' 

"Dacă am zice Zunamhulească ar suna stra- .
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niu neobisnuit şi în privinţa aceasta sînt 

reserve care trebue făcute, 

Trecînd la ceea ce Alecsanâri a aus ca 

prestigiu limbei literare,vedem că sta oprit 

la unele forme,a căutat să arate convingeri-. 

le lui asupra esteticei limbei literare şi 

în privința aceasta e foarte interesant de. 

citat gi: astăzi acel Dicţionar grotesc unde 

„râde de pedanţi,fie că erau latinisanţi,fie 

că erau italieni sanţi. Cu atît mai mult ata-. 

că şcoala latinistă şi pe pedanţi cu tonul a- 

cela de umor caracţeristic presei moldoveneşti, 

Alecsanâri face. procesul pedanţilor din 

punct de vedere estetic: 

Pedanţii Români, cloanţe infernale „asi s- 
tând la naşterea Romîniei ,su deochiat-o cu o- 
chii lor de buhne cobitoare,lipsiţi de orice 
simi, esteticsei au întreprins dela sine educa- 
ţia fetei împaratului Traian şi au învăţat-o 
sărmana,a rosti unele cuvinte create de dîn- 
şii care poartă semnele trivialităţei celei 
mai revoltante, 

„Prosăp.527*8.
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Iar mat departe: 

 Btmic mai regretabil decât a vedea un 
popor ce se deşteaptă din întunerecul barba- 

rismului să cadă în ghiarele pedantismului, 

Vedeţi observaţia care n'ar avea 0 deo- 

sebită valoare dacă n'am mai întîini-o.Alec- 

sanâri în bunul său simţ spunea că atitea se- 

cole an trăit în obscurantism., Acum,altă  pa- 

coste: pedamii şi incontestabil, observaţia 

e foarte întemeiată. | 

Dar oricât l-am aproba pe Alecsanâri în 

ceea ce apune în Dicţionarul grotesc,totuşi 

a rătăcit şi el cînd face procesul neologis- 

mului onoare,care spunea dînsul,că greşit î1 

întrebuinţăm de genul femirin; şi aici . are 

' observaţii amasante,fără însă să ne convingă, 

| După dânsul trebue să se zică nu 9noareeci 9- 

nor. Alecsanâri a păstrat forma cuvîntului în 

acest sens, pe care 0 întîlnin şi astăzi în 

vorbirea militărească.Peniru acei ' care au
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simţ estetic,onoz are un efect detestabil, . . - ogari ei ar Sa „i : 

După Meosandri e mai bine să întrebuin- 

ăn forma mascul ână ,onoz, fiindcă acest cuvînt 

exprimă un sentiment bărbătesc şi argumentând * 

că are dreptate,dînaul spune: 

_ce....pedanţii au găsit de cuviinţă. . gra- maticală a schimba sexul acestui sentimânt... a-i da o natură muieratică,.,..Urmînd aatfe] voit-au oare să facă un act de Braţidbitate către sexul frumos ? Nicidecum,pentru că nu sînt apreţiatorii frumuseţei şi armoniei; ei nu au altă credinţă,alt Dumnezeu pe lume de- cît sistemul gramatico ——filologico—eţimolă= gico—ablativico—buriesco, - a 
| -. Be 528-29, 

Vedeţi feui cum presintă o notă de co- 

"mie şi nu e ceva învechit de tot,dar părerea 

e incontestabil părăsi tă pentru că nu mai pu- 

ten să ne gînâim ia ceea ce preconisa dînsul. 

o „cu privire la Rumân sau Ronîn=—deal tmin- 

tert şt mai târziu s'au continuat,mai discret 

însă „di scuţiunile dacă ntar fi bine să se în- 
N
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irăutnţeze “farma Runin—yAlaasanări e ae 

cealaltă părere: Rumîn aie numai Tiganii ș cum 

ne-am putea fixa pentru e pronunțare a rade 

1ui nostra de popor cun ătc Tiganii,mai ates 

în diminutivul Ruminag. O i 

| “Tot în Dicţionarul grotesc are observa 

ţii că privire 1a întzebuinţarea unor neolo- 

gl sme şi mai ales în ce priveşte terminaj iu- 

"nea lori face rechizitoriul neologianelor în 

-viune bau a celor romîni sate „aupă şcoala lui 

"ATOnN Pumnul - în -siune. Spune că aceste ne0l9= | 

gi sme "au năvălit în ziariatică şi elocvenţa 

parlamentară". (p.532) şi improvisează un frag- 

ment: de discurs în care întrebuinţează acaa- 

te neologisme: 

„+ „chestiunea a dat 10c la milțe Ai scu- 

“iuni în secţiuni şi la multe interpelaţiuni - 

asupra > ânsezorstaţiunsi sonatituţăunei. p. 355 

Vedem că în ce privegte acesta nooiogt ane 

AMecsandii are dreptate,dar a forţat nota,penr»
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tru că notărât, „dacă n! am putut alunga neolo- 

gi smul onoaze, tot aşa n'am putut alunga 0 su- 

mă de alte neologisme de felul. acesta. Astăzi 

  

usul a ALferenţiat Întzebuinţarea unor, neolo- 
De acacia 

gisme în -viune altăle în -isi de exemplu, pa 

iune; nație e o formă discreitată.: Deaceea 
m e 

Alecsanări avea poate dreptate că nu ştia cum 

"să întrebuinţeze aceste neologisme.0 goană îm- 

potriva lor nu se poate duce, pentru că ele răs- 

pund unoza din necesităţile cele mai evidente 

ale vocabularului nostru şi nu trebue să uita 

tăm că, mai ales de de_ aproape o o_sută de ani  în- 
PERETE raita APM TE ant zeta en 

coace vocabularul . nostru a _a_progresat în abs meu zen aa era 37, IF 

tracti sare, Aceasta se datoregşte acelor neolo-=: ppm 

i gisme terminate în - june. Sînt unele neologi sa 

m
r
e
a
n
a
 

a “i 
| me diferenţiate în categoria care se termină 

| în -ig; acestea sînt veni te Brin Antermeătul meta ver aciaa a mpa "ami camee ra 

Fi 
A 

| Ruşilorscare întrebuinţează "de acolo „unde 
Sete 

= 
„Prancosul , Întesbuinţează, dion tar Italianul 

  

a
n
i
i
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Tot antipatice—şi aici ar avea drepta- 

te, dar nu totdeauna— sînt neologismele ter- 

| minate în -mente,mai ales formele aăverbia- 
e acea POARTE a 

le şi însul Amprovi sînă o frasă spune: 

D.ministru lucrează sinceraminte la des- 
vol tarea,. Tribunalul decide » Jeeplripte e Minotuni 
şi iar minciuni, 

| P. 534 

Paţă de aceste adverbe desigur că trebu- 

e să avem o atitudine de respingere.Mi s'a în- 

tîdplat oa acum cîteva zile să aud pe _ cineva 

zicînd: naturalmente.0mul nu era bătrân, avea 

vre-o patruzeci âe ani şi cînd am auzit naţu- 

ralmenţțe m'am gînâit la pasajul acesta, al lui 

Aleosanări „în care ' condamnă asemenea adverbe, 

Insă dacă naiuralmente, since examen te tre- 

bue alungate din limbă altele nu:  eminanenteşe e. 
ete, 3 3 e eaae: 

  

Si aici găsim pe Alecsanâri avînd dreptatesdar | 

nu în totul, Alecsandri a avut o intuiţie jus- 

era ra mac, șa ate IE ze mie 

tă în alegerea _ formelor acestea şi pot adăuga
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că dacă Alecu „Rass0 şi eliade Rădulescu s'au 

„ocupat, în senşul acesta asupra valorei ouvih- 

tezorsei. aveau mai mit preocupări. de gramati- 

căpe. eîna mMecsandri ține sama. mat mult de ert- 

teriul estetic gi avea. părezi justificate âe 

multe orie | | 

| pacă e să închei em cu propriile cuvinte 

ale lui Alecsandri,acest proces pe care dîn- 

sul 1-a dus împotriva felului de exprimare de- 

la noi,îi vom da dreptate şi vom recunoaşte că 

. ntau fost rînduri care să nu fi avut răsunetui 

lor 

B timpe..a curăţi cîmpul literaturei noa3- 

tre de asemenea plante. mojiceşti „de. asemenea - 

termeni disonanţi,care îmmulţindu-se lovesc de- 

licateţa auzului şi armonia. limbei romîne. 
Po D4Ae 

Deci luptând cu pedanţii „dînsul pleacă d- 

i la convingerea că în armontaarea limbei noastre 

a A 
: preocuparea hotărîtoare trebue să fie .cea es8- 

3 

tețică; acea de gramatică,rămîne pe planul al 

doilea.
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Ca să înţelegem stilul lui Vasile Alec- 

sanâri șn 'avem decît să ne gândim că dînsul a 

fost în priril rînd poet lirici lirismul său 

  

însă,a deviat de.multe ori spre nuanţa des- 

criptivăscaea ce se vede în pastelelurile sa- 
le,în orice cas,dacă e vorba să recunoaşten. 

ceva epic în poesiile sale,nota aceasta se 

zeduce 1a puţin,an putea spune că este poves- 
titor.Nu trebue să confunăăm o însugire cu 

cealaltă. Cineva: poate să Zi espovesti tor, foaro-. 

te bine,însă să nu dea de fapt,relietul epic.
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şi -dacă urmărim tot ce ne dă Vasile Mecsan- 

dri în balade,legende,constatăn
 că nota care 

predanină e de povesti tort lipseşte nervul 

adevărat al creațiuntlor epice şi dacă e 

să-l înțelegen şi mai bine,trebue îiarăgi să 

ne raportăm la influenţele care stau strecu- 

rat în toată opera lui. 

Rînâul trecut am văzut cum aducea impre- 

sii din Italiascare aveau să se alăture la 

influenţa romani că din Franţa şi în plus— 

“ asupra acestui punct vom insista mai ales a- 

cum— influenţa lsteraturei populare. Dacă da- 

toreşte Alecsandri ceva acestei. influenţe;în 

primul vâna e flutditatea de versificaţiesfiw 

iditate care se datoreşte desigur şi .romanti- 

4107. Recunoaşten aceasta mai ales cână * ve- 

dem că s'a oprit la această factură de poesi- 

| e improvi sată din. doine 31 la vocabularul şi 

“la imaginile cunoscute din Ji teratura noastră 

| populară; în. plus. este ri tmul pe care 1-a _a= 
rr
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doptat.Veden că într'adevăr âînsul datoreşte 

mult acestei însuşiri.E de remarcat în folk- | | 

lorul nostru nota reală versul viu care fra- 

o pormaee 

pează ori cânâ: e sufletul ţăranului nostru 

aşa cum Lrebue să-l recunoaştem în realitate. 

Dacă aspectul lui în toate împrejurările ne 

lasă cu impresia că e un sufiet închias totuşi 

vioiciunea răsare în alte împrejurări şi stră- 

bate întreaga lut inspiraţie lirică mat ales 

în acele versuri foarte curgătoare, foarte lim- 

pezi.In această privinţă putem spune că şi în 

yinutuzile care n'au fost tocmai favorisate 

ca atmosferă sufletească de împrejurările ca- 

re stau perindat,chiar acolo vioiciunea ţăra- 

nului nu se esminte. 

Cineva în Ardeal—unde de multe ori are 

impresia că sufletul e mai înohia,nai greoi— 

âacă astată la sărbătorile ţărăneşti unde tot 

sufletul se arată în toată  exuberanţa,găseş- 

4e ceea ce e al ţăranului de peste tot; prin
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ținuturile Rodnei pe 18 a Stbtusprin Banat ,ve- 

dem 3; exuberanţă care e la fel cu aceea a 

ţăranului de dincoace de nunţi pexuberanţă ca- 

te are în primul râna nota latină,şi chiar 

dacă se găseşte uneori ceva de natură . slavă 

—pentru că incontestabil trebue să reounoaş- 

tem în sufletul nostru o dosă de înrîurire. 

slavă care se manifestă în anumite . împreju- 

ări —totuşi vioiciuneașexuberanţa latină a- 

pare la fiecare pas.Un contrast izbitor ara- 

ao
hr

ot
a 

do
ar
 

na
 

ne 
me

a 
e
e
 

tă astăzi Ardealul între cei. de jos şi. cei 

de sus; pătura inteleotuală de. mite ori N 

falsificat impresiașpentru că acei care au 

fost fie sub înrîurire germană fie sub înrâ- 

uri re ungară fie sub amândouă de Zapte şi-au 

falsificat şi exprimarea. Intelectuali din 

Azăeaă se „exprimă foarte greu: nu vedem acea 

notă care e a ţăranului incultyvioiciunea pe 
ri SR 

care. 0 nani festă în toate împrejurările, 

Pînă să închege [ trasăArdeleanul « cult



„pune mai mul 1ă oateneală. decît un ţăran cână. 

cîntăscînă întovărăşeşte mai ales la joc cu 

ae
re
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m 
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cuvinte cu strigături» ceea ce. e ritmul musi-: 

cei şi a dansului. | | 

"Deci șaceata e adevăratul fond. românesc 

pe care. 1-a falsificat în Ardeal o suprapune- 

“me de cultură neasini lată bine,ducînd spre 

înstreinaze. Fondul ddevărat 31 vedem în aces. 

"te croațiuni populare=-cele - lirice mai ales— 

şi în acel ritm vioi,în acele versuri care: na 

e desnmint niciodată, în doine, zie că sînt de 

dincoace. sau de dincolo de Carpaţi: 

Si atunci înţelegem cura A scganări „apro- 

pi indu-se de doina noastră, a fost fortamente 

influenţat şi în binesaşa că atunci cînd pe 

1a 1840 a dat primele versuri ; factura popula- 

ră apare la fiecare pas. 

"Dacă deschiden şi astăzi acei voluia de 

"- versuri din tinereţe Doine_ş 24 jăorămloare re- 

cunoaşten iitediat înrîurirea aceasta â versu- 

4
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lui popular, înriurire pe care n! a adânci t-o 

desigur cum ne-am fi agteptat„pentru că. da- 

că a primit mult din ce era al formei versu- 

rilor populare, însă lirismul adevărat nu 1-a 

" adîncitsci a derivat inspiraţia populară în 

spre inspiraţia lui.; deaceea dacă factura ver- 

surilor lui ne amintegte ceea ce este al do1- 

nelor ca ritm, atmosfera de adevărat al lor,su- 

fletul dela ţară, rămîn cu totui estompate, 

Chiar primele poesii—gi mă refer la edi- 

ţia întâia dela 1853--arată bine cun a căutat 

dînsul să urmeze versificaţia doinelor noas- 

tre şi găsim aici o noţă pe care credeam că 

timpul o discreditase,deoarece era în înâirec- 

tă continuare de ceea ce era al Văcăreştiloz, 

adică înţrebuinţarea de diminutive; însă aces- 

te diminutive dânsul le-a luat din sursă Qi- 

rectă,adică chiar din doinele noastre popula- 

respentru că ştim,diminutivele apar destul de 

des în aceste poesii,pe cînă Văcăreştii le 1u-
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aseră din literatura lăutărească. Vasile Alec- 

sandri pentiu comodităţi de rimă a recurs to- 

tuşi „prea des 1a ele. | 

Astfel în prima poesie Doina întrebuin- 

vează chiar 1u îndeput diminutivul doiniţă; 

vorbegte mai departe de gânâzulică bălăjoază, 

hărdiţă,dela bardă; şi această poesie se în- 

cheie cu o notă de patriotism destul âe stîn- 

gaci redață: | 

Hai copii,cu voihicie 
să scăpăm biata moşie 
De păgîni şi de robie. 

Este mai ales o poesie care arată gi mai 

bine cum forma e aceea care cu deosebire a sm 

prestonat ş pe Aleosanâri,cînă sta gînâit să a- 

bordeze aceat gen3 substratul sufletesc rămîne 

însă prea stingher, Eate poesia intitulată Dorul, 

care sfîrşeşte astfel: 

Dorul arde ca un soare 

0, DonsusTanu; , 
Eyoluţia estetică a limbei romîne.Fasc.18
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Al juniei: âulce floare. 
Dorul stinge,vestejeşte 

Inima care iubeşte. 

Ajunist:, vedeţi ce fals sună acest neo- 

logisn într! o poeste cu nuanţă de doină.. ina- 

“inte de toate, ca să vorbească de dor, însul 

înşiră şase strofe,denotând prolizi tate şi a- 

poi poesia se încheie cu această definiţie— 

am putea spune==a dorului Ceva pro sai c,didac- 

tia,departe de inspirația populară; afară de 

ritm se vede bine deosebirea între ceea ce es- 

te efectiv popular şi ceea, vine deviat,vag în 

poesia cultă. | | 

să ne refizim la o poesie analogă autenti- 

căy din acelea pe care le-am dat în culegerea 

Zloziialece din cântecele poporului, unde se vor- 

beşte de dox, însă în alt fel: 

Cîtă boală e sub soare 
Nu-i ca doru! arzătoare, 
Că âorul unâe se pune 
Face înima cărbune; 
Cîtă boală e sub lună
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„Nu-i ca dorul de nebună, 
Că dorul unde se lasă 
Pace lacrimilor casă. 

P.6. 

Vai ales imagina din urmă e minunată: 

"face lacrimilor casă".Ceva autentic popular 

şi vedeţi, chiar dacă se dă în această poesie 

populară o caracterisare a dorului,nu e nota 

de definiţie pe oare am văzut-o la Alecsanăi, 

Deci,oricît s'ar fi apropiat de inspiraţia po- 

pulară,Aleosanâri rămîne departe, strein gi 

constatarea aceasta apare nai evidentă atunci 

când plecând dela o temă popularăsa căutat să 

o. dezvolte foarte mult, derivînă spre ea inflă- 

cna directă a romantismului, 

In seria doinelor se găseşte acea poesie 

care a fost admiratăt Mărioata, florioara şi e 

curtos că Alecsandri deşi a pus titlul de Doi- 

ne,de fapt,se depărtează de nota lirică foar- 

te de multe ori „pentru că găsim balade cun ar 

1 Bora şi uoţul,GrozașAndzii Popa și ohiar ă-
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| rioara Florioara- Toate au nota de baladă di- 

luată în 1î rism,1iri sm care dacă se îndreap- 

tă spre cel popular,rănîne totuşi foarte ds- 

parte, cu înstreinări ;chiar cu contraste su- 

părătoare.E destul să relevăn cîteva părţi 

din aceste alcătui ri ale lui Alecsandri pen- 

tim ca să înţelegem cît de greu era pentru 

dînsul să-şi însuşiască ceea ce era cu adevă- 

rat popular. | | | | 

Mărioara. Ploricara âre episoade care stă 

părea că nu sînt “deloc dela ţară, fie că ne 

găsim întrun mediu artificialisat;fie că lim- 

ba e împestriţată cu neologi sme cît se poate 

„de strigătoare. 

Mai mult se evidenţiază aceste contras- 

te de 14 ri sm popular şi âe coloratură litera- 

Tăşcînă de exemplu ţine să vorbească de cei 

doi eroi ai-acestei balade. FLăcăul despre ta- 

re e vorba, întîlneşte întrto dimineaţă pe Mă- 

vioara Ploiioara şi între ei se echimbă aces- .
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| te vorbe: 

Cale bună mîndruliţă 
Mulţumim ţiezhădiţă. 

Pînă aici dadar mai departe începe să se a- 

rate stăruința literară a poetului: . 

uînârul tă ărăguli ţă, 
Spune-mi mie adevărat 
Eşti tu fată de'mpărat 
Sau vr!'un vis ce an visat ? 
Că de cînd mă simt bărbat 
Multe ţări eu am călcat, 
Fete multe-am Gdismerâat, 
Dar ca tine Chip. şi stat 
Alta'n lume n'am aflat. 

- Străine,bădiţul meu, 
De vrei să ştii!ce sînt eu 
Intreabă!tu florile, 
Plorile surorile, 

E ceva ce ne aminteşte genul de pastora- 

lă din secolul al XVIII-lea şi al XVII-lea, cu 

nota de artificialisare,care ş încântat totuşi 

pe atîţi cititori şi spectatori,unde păstorii | 

şi păstoriţele vorbesc ca în saloanele dela | 

curtea din Paris sau din alte părţi. 

» . Dacă nu se păstrează prin vocabular ceea d 
i Same,
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ce e pur mediu dela vară,orice încercare de 

a deriva de acolo motive de inspiraţie,rămî- 

neo simplă intenţie,departe de realisarea a- 

devărat poetică, 

Şi vedeţi sîntem între 1840 - 1860 şi la 

Alecsanâri totuşi nu am găsit ceva mai bine 

accentuat în acest sens.Ceilalţi poeţi au fost 

“streini de inspiraţia populară: Alexandrescu, 

am văzut ou ce dispreţ o privea: a rămay simplu 

Tomantic.Budai Deleanu iarăşi nu înţelegea ce 

era adevărata inspiraţie populară, Ce e la Văcă- 

reaşti, derivă pe altă cale. | | 

Aleasanări ar ei putut totuşi,să dea mai 

multă armonie. acestor elemente.Cînă a literari- 

sat culegerea de doine,a ştiut mai abil să în- 

cadreze ceea ce era 14 terar,nuanţeț populare; 

sînt Şi a0010 desigur versuri care izbesc; se 

vede intenţia prea d“ rectă a poetului cărturar, 

dar nu găsim disonarţe aga de izbitoare-cum Qă= 

“sim în poesiile lui în care, la ceea ce era lite- p
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rar romantica căutat să adauge ceea ce cu- 

noştea din inspiraţia populară ,deoi o lipaă 

remarcabilă de înţelegere a ceea ce era pro- 

“priu inspiraţiei populare dela noî.Dacă gîn- 

tem fixaţi joreă, asupra felului cum Alecsan- 

âri 'a căutat să se apropie în primele luicom- 

puneri ,de literatura populară, şi aceasta re- 

iese mai ales din poesia la care ne-am oprit 

în :urmă Mărioara Plorioara;va trebui să ne o- 

: Drim un moment la cîteva versuri din aceeaşi . 

compunere „pentru. că ne dau sugestiuni cară pot 

: să aibă importania lor. Intr'un loc,dânsul 'spu- 

ne: 

“Luna; plină şi voioasă 
Ca, o frunte de mireasă, 

Aici se vede nota de poet literar; nu mai 

e notă de popular,Vă aduceţi aminte de versuri- 

le. din Coşbuc: 

Iese luna din brădet 
Şi se !'nalţă încet,încet
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Gînditoare ca o frunte 
De poet. 

Ca o frunte de p cet,aa o faunta de mizea; 

găne întrebăm dacă cumva nu poate să fie o 

vagă influenţă la Coşbua din aceste versuri a- 

le lui Alecsanări „pentru că pu ne puten încht- 

pui că Gh. Coşbuc n'ar fi cițit această paesie 

a lui Alecsandri; e imposibil să nu fi străbă- 

tut întreaga operă poetică a lui Alecsanâri.E 

desigur;mai artistic redată comparaţia la Cog- 

bue,dar Alecsandri poate să fi fost acela ca- 

re să iro a sugerat. In altă parteviarăşi Yre= 

o două versuri semnificative: 

Dalb luceafăr aurel, 
Mititel şi gingăşel 
Uită ceriul pentru mine, 
să uit lumea pentru tine/ 

E un motiv de poeste mai înălțată, care 

întîmplător apare în această compunere a lut 

AMecsandri şi imediat ne gîndim la auceafărul
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lui fminescu. Aceste versuri ale lui Alecsan- 

ri ne aduc aminte de versurile din Luceafă- 

rul lui Eminescu: | | | 

O vin,odorul meu nespus 

Şi lumea ta o lasă; 
Eu sunt Jluceafărul de sus 
lar tu să-mi fii mireasă, 

Iarăşi o întrebare: puten să credem că 

Eminescu n'a fost cât de vag influenţat de 

aceste versuri din poesia lui :Alecsandri: ? 

Proporția între ceea ce a realisat Eminescu 

şi Aecsahâri e desigur gât. de poate de âe- 

părtată,dar parcă sîntem înciinaţi a crede: 

că ceva din această atmosferă, pe care o gă- 

sim în.cele patru versuri Mărioara Plorioara 

a trecut inconştient. în Luceafărul lui Emi- 

nescuj chiar ca armonie şi intensitate, oon- 

centrare sufletească, ca Yi siune. cum se vede, 

e mai mult. sau mai puţin acelaşi mo tiv. Vedeţi 

însă cu cîtă musicalitate şi cu cât ritm. a-



282 

aan sufletescyiminescu exprimă aproape a 

celaşi lucruşpe care l-dm găsit în cele patru 

versuri din poesia lui Vasile Alcesandri. A- 

ceastă apropiere mi se pare că nu poate fi în- 

diferentă,pentru că literatura noastră atît 

de redusă cît este,aşteaptă ârică reci ţiri „com 

fruntări nu doară ca să se diminueze valoarea 

cutărui sau cutărui sori itor,ct' pentru a face 

proces de continui tate literară în vimp de 

cincizecâ şasezeci ae ani,care nu a lipsit la 

noi gi pentru a releva sugeatiunile pe care 

un poet ca zminiegcu,ăe exemplu le-a primit de- 

la predecesorii săi; | 

i Dacă această poesie a lui Vasiie Alecsân- 

ari ne-a dat prilejul să facem dvuă categorii 

ae constatări cînd treceri mai departe, 'veden 

că se îndepărtează dela ceea ce carcateiiisa a- 

ceste prime alcătuiri „pentu că 'romantisiul pâ- 

nă acum apărea vag,delicat în ceea ce era mai 

mult de factură populară gi în aceste compu-
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peri de mai tîrziu pe care dînsul le datora 

contactului cu literatura francesă şi călă- 

toriilor în italia vine să se evidenţieze a- 

ici şi mai alea cu nota estetică, 

__ Caracteristice cu deosebire sînt vre-o 

cîteva versuri de încheiere din Lacul de _Co- 

mo„care ne arată întrucâtva ce aveau să fie 

pastelurile sale: nu e atît lirism,cît pito- 

resc;cît notă descriptivă; sfîrşitul arată 

cun a evoluat la un interval foarte redus,fac- 

"tura versului lui Alecsandri: | 

of lac ! o ! minune Ferice ,ferice 
De cine-gi închide aripele-atce, 
Ca fluturul vesel pe floarea de crin, 

Sînt trei versuri impecabile ca ritm şi 

vedeţi gingăşia comparaţiei —putem spune, din 

acelea uşoare—ca fluturul vesel pe floarea 

de crin—însă totul e bine concentrat şi pe 

urmă remarcaţi ceea ce s'a întîmplat rar lui, 

să alăture exclamaţii tu totul repetate, la
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dissanţă de două cuvinte dar care nu sînt su- 

părătoaret "0! lac! o! minune 118: care alătu- 

ră şt înterjecţiuni; acestea ar putea să, ai- 

bă un efeot dezastruos în altă parte, 

- Deoiydin acele călătorii sub cerul Ita- 

„Metsatn ceea ce datora influenţei romantici- 

lor francesisa reuşit să dea pe la 1850,ver- 

suri de o musioalitate nerealisată pînă la . 

dînsul,musicali tate câre desi gui ne duce de- 

parte de aceea pe care am întiinit-o la câ 

1o0vat se întîlneşte ca ritm uneori pentru că 

pleacă âin aceeaşi sursă romantică însă ALec= 

sanâri incontestabi2 a "ajuns să, asimileze mai 

bine. ce era al ţehni cei romantice şi mai ales 

pentru că a stat sub influenţa lui „Lanartine, 

: na sub influenţă direct italiană, 

"Dacă îhtîinim reflexe dela Petrarca, re- 

fl exe, firegte,nunai de armonte a versului, a-. 

ceasta vine pe cale inairectă,dela Lanartine, 

pentru că Vasile Alecsanări se vede că:nu a
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stăpînit, aşa de bine Limba 1ta1tană+ Chiar în 

Buchetiera gela FI orenta ne spune că a Yecurs 

la un Italian să-i explice înțelesul unor cu- 

vinte elementare de tot şi de fapt pînă 'la 

sfîrşitul vieţei dânsul. nu a fost un adînc 

cunoscător al iteraturei italiene» 

Deci mai mult călătoriile atmosfera : în 

care a trăit câtva timp în Italia,au” avut re- 

Dea 

percustuni asupra lui, Ce vine ca armonie de 

vers ta aînsul, se aatoreşte 1u4- Lanartine şi 

inătzect numai „ui Petrarca, în măsura în ca- 

re poetul frânces a fost influenţat de cel ji- 

tal ian, 

Din atmosfera orientală Alecsandri avea 

să 'aducă ceva mai accentuat âe lirism visător, 

molatec.Intr!6 poesie âin acelea inspirate de 

călătoriile lui în -ortent,în Boafozul-e de re- 

marcăt cum evocă atmosfera în cart dînsul a | 

petrecut câtva timp:
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Acum. dismierăat însă,de-a. Ginilor! suflare 
Se legăna molatec cu-o leneşă mişcare 
Şi ca oglinda vie sub cer se întindea. 
Bar luna zîmbi toare;şi tainică şi lină 
Vărsînd pe-a sale unde dulci. spume de lumină 
Cu faţa sa balae în el şe oglindea, 

Nu mai e ceea ce am găsit în descrierea 

acului de Como; e atmosfera de orientalism 

în plin,aşa cum 1-a influenţat cîna a văzut 

Bosforul.,Deci exotismul lui Alecsandri nu a- 

pare numai cu nuadţele pe care le-am întîlnit 

în Buchetiera.dîn Plorenţa, în prosă şi acele 

din poesia Lacul de Como.Dînsul a ştiut să ar- 

moni seze şi ce era orientalism şi ce venea. 

din Italia şi ce era din Franţa.Ce era al po- 

porului nostru,înspiraţia populară în prima 

fasă „vedeţi că a rămas mai în umbră, 

Mai: tîrziu cînâ a luat teme în trecutul 

nostru; în Legende,sau atunci cînd a descris 

frumuseţile ţărei noastre,atţunci -a lăsat fac- 

tura la care se oprise întît,factura populară 

şi a îmbrăcat motivele în ceea ce ajunsese să 
Pana a a a A ae 

4Ginii sînt nişte fiinţe din credinţele fan- 
tastice turceşti.
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stăpinească în plin ca tehnică romantică, a 

versului aceluia de mul te ori prea p:elungit, 

însătfreoi „pentru că Alecsanări chiar atunci 

cînă n'a fost ajutat pentru o nuanţare, totuşi 

nu a căzut în prăpastia scăderilor pe care 

mulţi la noi nu le-au putut evita. 

Chiar ortentalismul îl. vedem stăpînit,nu 

aducându-i la frenesia retorică pe care o gă- 

sim la Bolintineanu,de exemplu. Orientali smul 

apare la Vasile Alecsanari cu acel prestigiu 

pe care reușiseră să i-l dea romanticî1,pres- 

ti giu care a însemnat şi el mat în poesia 

noastră» pentzu că nota. exotică veni tă astfel 

prin poesia lui Mecsanări „aducea ceva NOU ş a= 

„ducea o notă de înnobilare a unor aspecte ca- 

re înainte sau chiar pe vremea lui Alecsanâri, 

nu impresionau şi nu puteau să înalțe,
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_.. Meesanări n'a zeușit să-şi. asimileze 

spiritul inspiraţiei popularespe când ata a- 

rătat foarte accesibil însugirei. caracteru- 
lui inspiraţiei romantice.Totuşi acest cas 

star părea contradictoriu; se explică pentru 

că inspiraţia populară nu-i era proprie şi 

nu se putea proecta pe primul plan al sufle- 

tului său şi în acelaşi timp trebue să dis- 

tingem între a înţelege şi a asimila. 
vara rea Ter 
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Nu de poate pune de Vasile Alecsandri 

că nu a ajuna. să pătrundă spiritul ipspiraţi-
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ei populare; însă pînă la asimilarea acestui 

spirit şi redarea lui,n'a ajuns.De fapt,era 

o fatalitate a împrejurărilor că Alecsanâri 

arată şi el această lacună: mai uşor a putut 

să se apropie de ceea ce venea dela romantici, 

pentru că sufletul lui ca şi al altora era 

accesibil nu numai la ceea ce era al litera- 

turei,ci la tot ceea ce aparţinea atmesterei 

de gtunci şi putem înțelege de ce âînsul a: pu- 

tut mai uşor să-gi însuşiască ce era caracte- 

ristic inspiraţiei romantitilor gi să se ara- 

te mai stîngaci când era vorba de redarea în 

poesii proprii a spiritului poestei populare, 

Apoi,nu trebue să uităm că romanti cât pân 

general au fost spirite untiaterale, încrezuţi 

în ei avînd predisposiţtunt spre anumite rea- 

Msări; n'au arătat acea „supleţă pe care tre- 

buiau s!o manifeste cînd era vorba de a deri- 

va în literatură inspiraţia motivelor popula- 
Sere fiat mp asa e 

  

0. Densusianu, 
Evoluţia estetică a limbei _romine.Faso.19.
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re, 

Alecsanâri cînd a căutat să dea motive- 

le populare,a rămas sclav fatal a acestei la- 

cune a preaisposiţiei romanticilor şi nu ne 

poatesprin urmare;mira că tocmai ceea ce era 

3 propriu ţărei noastreşce. era al li teraturei 

noastre 1-a rămas;de. fapt nai puţin accesiba 

ca motiv de derivare. | 

Dacă urnărim—afară de ceea ce spunea: 

rânaui trecut,latura exotică—dacă urmărim 

lirismul sub alte vre=0 două aspecte în cule= 

gerile de mat. târziu pe care dînsul ni le-a 

'dat,în priml rînâ trebue să relevăn acea at- 
_ i 

: mosferă de misticism, care chiar dacă ne  în- 

ST miar rm 

dreaptă spre “Lamartine,totuşi are. filtaţiuni 

mai depărtatesne duce la poesia italiană a lui 

Petrarca şi mai departe la poesia tzubaăur:- 

10r. Avem de-a-face cu un vag reflex al li ris- 

mului Gin evul mediu,trecut prin poesia Ita- 

lMenilor şi. în special a lui Petrarcayde un-
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de sta inspirat şi Lamartine.Cine e familia- 

risat cu ceea ce se degajează dtp toată a- 

ceastă poesie,nu se poate să nu recunoască 

ici şi colo întrto expresie,întrto asociere 

de imagini lirismul propriu acelora . care 

l-au luat din poesia evului mediu;a trubadu- 

rilor;,şi mai ales e o factură specială a ver- 

sului care dacă la Alecsanâri pare întrt'ade- 

văr mai uşor,totuşi de fapt,ne duce la oare- 

care nuarţări „care ne aduc destul de bine a= 

minte de ceca ce are poesia lui Petrarca, Se 

âesprinăe atmosfera de vis,de candoare sufle- 

tească de mistici sm al iubirei,care a fost no- 

ia caracteristică a poeţilor pe care indirect 

îî găsim în opera lui. 

Dacă ne raportăm mai ales la 7re=0 două 

poesii caracteristice din seria Lăcrămioare- 

log;mai ales la una intitulată 8 Marty, 1845, 

putem să accentuăm ceea ce datora dânsul li 

vismului romantic cu înrudiri mai îndepărtate.
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Iată o strofă care în afară de întîmplătoare 

abateri de _ ritmsnu se poate spune că ne dă 

40% ceea ce Alecsandri a putut să realibeze. 

: mai bine în lirica sat: 

v 

Tu eşti acea fiinţă,tu gingaşă lumină 

Aprinsă!n a mea. cale de însuşi Dumnezeu; 

1 sufletul meu vesel la tine se închină 

O /scumpa mea Elenă/o/drag îngerul meu/ 

Ingerul meu,desigur că e o abatere de 

ri ta; trebue să accentuăn îngerul meu. Cine 

nu e. sensibil la ritmul absolut corectsdesi- 

gur că poate trece peste această. Din această 

strofă .se desprinde ceea ce e propriu inspi.- 

i ra Lei lamartiniene şi mai ales atmosferă a- 

ceea vagă, vaporoasă care e destul de bine 
armei presta 

redată. Dar;ăota aceasta cu deosebire reiese 

cînă lirismul de iubire vine să se alăture 

la evocări aproape paitei ste, | 

| Desigur că poate exagsrăm puţin când 

stabilim visiuni panteiste la Aleceanâri,de- 

oarece dînsul nu avea sufletul aşa larg, cu-



295 

_prinzător,ca alţi poeţi,  - 

Regăsim nota eterată şi pe urmă armoni& 

specială pe care nu totdeauna a reuşit să o 

realiseze,atunci cînâ în O noapte. la ţară ze 

exprimă astfel: 

De-odat!'un glas âe înger,o sfîntă armonie 
Plutind uşor în aer,oa vintul ce adie, 
Se cobori prin stele din leagănul ceresc, 
Duios era şi gingaş acordul ingeresc. 
Căci intmile noastre săltară mai ferbințe 
La dulcele său cîntic,l'aceste-a lui cuvirite: 

Vedeţi,poate că gi. întrebuințarea unui oa- 

1ificativ cum e. gingaş e în afară de felul de 

a înţelege astăzi poesia; nu numai că e din a- 

cele cuvinte compromise în poesiesînsă astăzi 

ne-am deprina—cel puţin. o parte. din acei  ca- 
Sein se meserii 

ce ao TI ACRA A a pure, pă E 

ze au înţeles şi înţeleg ce e spiritul unei po- 
„sii moderne—ne-am deprins cu 'redarea „unui 

seritimen za direct ru prin 

  

iificative Bpu- 
  

  

eneatiaSESe Balea dr -    At ape ora ra aaa antet aa e ei EEE Peg amper ae 

! a aPam „se dsaar epiui: ntmosfeza de gingăşte, de beati- 

udine trebue să releasă „dinte:o _poesie fără 

so apaneit, ATen. Treservele noastre în ceea ce 
Doe pere aoeata pt 
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priveşte prestigz iul poetic al acestui epitet, 

gingaşsînsă în orice cus,regăsin iarăşi pe 

Alecsanări adevărat ,armonios,cu amploare în 

redarea unei stări sufleteşti şi mai 'ales cu 

acea atmosferă de visiune înălţată eterată; 

care nu fusese exprimată în poesia noastră, 

„pentru că oricît am recunoaşte ce este la Gr. 

Mexanăresou,la Cîrlova,sentimentul_ iubirei 

na, fost pînă 1a âînsul exprimate Alecsandri 

l-a exprimat astfel, încât într! 'adevăr ne gă- 

sim în faţa unei nuanţări deosebite de senti- 

mente şi în acelaşi timp în faţa unei redări | 

cu mul t superioare acelora care l-au prece- 

dat sau a: contemporanilor săi chiar, 

la Mecsanări însă, în această înălţare 

sânt consecvente, inegalităţile; apoi întrebu- 

înţarea unor calificative care astăzi nu ne 

mai impresionează; erori de ritm sînt dease- 

meni ; slăbiri,întunecărt care arată că întrta- 

devăr n'a fost în deplina stăpînire a inspira-
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ţiei, 

| Ne vom opri--să nu ne pară banal—la po- 

esia. aceea care a fost aţit de mul t populari - 

sată şi în care două strei generaţiuni au gă- 

sit expresia zomanttamului or: e Stelutas ca- 

DO o O intai tura 

re în ediţia dela 1855 poartă titlul de Desi” 

caţiee | | 

Sta întîmplat cu această poesie lirică 

a lui Alecsandri ca şi cu poesiile populare, 

cu marşurile nationale; din aceste poesii se 

ştie 0 strofă sau două. Câţi din Prancesi cu- 

nosc din Jazsetllai se mai mult de o strofă; 

două sau câţi din noi ştim-mat mult decît o 

“atrofă âin Deşteaptă-te onîns 2 

Din Steluţa se cunoaşte prima strofă 

sau şi a aouaş dacă ar fi cunoscută întrea- 

za' poeste desigur că cele patru sau opt ver- 

suri ar fi fost mult scăzute în prestigiul 

lor gi apoi trebue să spunem că e.0 fatali- 

tate în soarta unor 'poesti: sînt faime foar-
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te compromiţătoare.0dată ce o poesie a ajuns 

să fie prea curentă ,e descreditată. Aşa sta 

întîmplat cu Steluţa ca şi cu alte poesii din 

repertoriul nostru. Chiar unele poesii ale lui 

Eminescu au fost comproni se pentru că au a- 

juns să fie flaşneti sate, | 

_ Poesia aceasta e semnificativă faţă, de 

reputaţiile literare care se fac în jurul u- 

nor versuri, Iată o strofă: 

0,b1îndă „mut duioasă şi tainică 1imină 
In veci pintre steluțe te cată al meu dor; 

Stadeseori la tine,oînd noaptea e senină, 

Pe plaiul nemurirei se'nalţă c!'un lung sbor. 

"pe plaiul nemuri rei", incontestabil că 

e imagina. cea mai poetică din toată poesia 

de pînă aici. Incolosaproape neantul postic, 

vozbări e mai ales dacă ne oprim la cîteva 

versuri: 

rrecut-au ani de lacrimi şi mulţi vor tre- 
| | ce încă 

Din oara de urgie în care te-am perdut;
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Cara e un neologism tot aşa de antipatic 

  

ara, 

ca şi ora. Ne gînâtm că dacă Alecsandri ar fi 

erp
 ai

 

spus ceasul de uregie,imediat relieful versului 

s'ar fi schimbat, | 

Mai depante întîlnim:"Steluţă zimbitoare 

diricolo de mormânt", Aici relevăm şi mai frapan- 

tă inconseovenţa de ritm: dincâlo. 

Prumoasă îngerelă .cu albe aripioare, 

Desigur că mulţi din Dv.nu ştiţi că Ste= 

duţa cuprinde această expresie:"frumoasă înge- 

relă”. Vedeţi ce copilărească întrebuințare de 

diminutive. 

_ Ummează o strofă întreagă: 

Un suvenir, comoară ae visuri fericite, 

De scumpe şi ferbinte şi dulce sărutări, 

De zile luminoase şi îndumnezei te; 

De nopţi veneţiane şi pline de 'ncîntări, 

Vedeţi ceea ce se întîmplă la Alecsandri 

foarte des: lipsa simțului gramatical,erori e-
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_lementaret pluralul ferbinte şi dulce.De ce? 

Din causa ri tmului sDacă ar fi zis ferbinţi şi 

dulci 2 1 îpeau două silabe şi atunci pexpedi tiv 

a pus ferbinte şi dulce. Indumnereite e o ex- 

presie care într'adevăr ar £i dutut să se per- 

petueze—chiar astăzi se întrebuinţează în- 

dumezeire—n' are nimic care să repugne. 

Iată ce e,de fapt această poesie cu pres- 

tigiul pe care l-a avut justificat la prima 

impresieyapoi şi prin ceea ce se ştie că a 

“zost în Yieaţa lui Mecsanari. Vedeţi însă, î- 

“megalităţa trapante oricât am recunoaşte, cun. 

am recunoscut şi altora, sentinentul adevărat, 

sentimentul înălţat care stă la basa acestei 

poesii, | 

Trecând la celelalte aspecte ale 1izisu- 

lui său,care apar în Pasteluri „ne vom găsi în 

faţa unei evoluţiuni mai depărtate „pentru că 

Alecsanări a scris pastelurile cu maturi tate 

de inspiraţie şi de formă,totuşi nu întotdea-.
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una, Sînt iarăşi exasperante abaterile dela 

ceea ce ne-am aştepta la 1870,dar în orice 

cas sînt picături de lumină din sufletul lui 

şi apoi un întreg peisaj al ţărei noastresde- 

sigur cu:nijloace uneori reduse, pentru că î- 

maginile nu cîştigă totdeauna prin noutatea; 

chiar îndrăzneala 10reNu putem spune că, sînt 
N same ema ra date 

reali sări pertecte; sînt. însă semnificaţive ea 1 SEL pese BIN. 

în evoluţia a afirmărei lirice.Se vede cum a 

reuşit să exprime, într! un fel sau altul, ceea 

ce îi era propriu,însă sub alte aspecte,alte 

preocupări poetice,pentru că într'adevăr nu 

găsim în pasteluri afară de pitorescul peisa- 

jelor,sufletul ţăranului nostru,Dacă în  R9- 

aica,senănător Le vedem trecînd fantomatic £i- 

guri de ţărani,aceştia nu spun nimic: un "bu 

mă ziua" şi câteva cuvinte de bun sim, ţără- 

-nesc se aud pe ici şi colo şi atîta tot. Su- 

|ecsanări e aproape «absent. 
a e pe aaiiă aii
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Coşbuc a adus un plus faţă de Alecsan- 
ari în această privinţă, totuşi şi Coşbuc xă- 

nîne departe în multe privinţe de ceea ce e 

al ţăranului nostru.Cîteodată dînsul a, avut 

visiunea ţăranului de pretutindeni la sărbă- 

tori sau în momentele tragice, însăsde fapt, 

sufletul ţăranului cu profunzimea lui, cu o. 

anumită complexitate,n!'a fost schiţat . nici 

de Cogbuc, 

„Totul e de multe ori visiune picturală 

de înscenări e farmecul unei sărbători,dar 

nu ceea ce e propriu al ţăranului nostru. Și 

nu este doară numat,cum spuneam.mai înainte, 

vina facturei romantice; Coşbuc era mai rea- 

list.E aici hotărît o insuficienţă de cunoaş- 

„tere nai amănunţită a vieţei dela ţară, pen- 

tru că nu e destul să călătorească cineva şi 

să vorbească cu ţăranii ca să poată spune că 

îi cunoaşte. Trebue cineva să ştie ce se as- 

cunde în sufletul celor simpli,
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Acest substrat adevăraţ țărănesc nu a 

fost uşor simţit de Alecsanâri şi a fost ex= 

primat în două, trei note caracteristice de 

Cogbucsaşa că rămîn perspective de. realivat e pi ata 

în această direcţie, 
| Din pasteluri,prima poesie asupra căre- 

ia cred că trebue să mă opresc,e tocmai ane- 

ea care deschide seria: Serile dela Mircesti. 

Vedem aici pe Alecsanâri cu reminiscenţe din 

timpul cînd a scris puchetiexa din Florenţa 

şi apoi aven indirect o explicare a împreju- 

rărilor care l-au hotărit să scrie seria pas- 

telurilor, 

Prima strofă e aceasta: - - 

Perdelele-s lăsate şi lampele aprinseș 
In sobă arde focul, tovarăg mîngîios, 
Şi cadrele-aurite ce de păreţi sunt prinse 
Sub palidă lumină apar misterios, 

E iarăşi, o strofă care ne dă dovada nă-
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estriei pe care a avut-o incontestabi1,.ade- 

seori, Vasile Alecsanăâri să împletească îm 

impresie de arabescuri,vergurile. Sfârşitul 

„poate să fie recunoscut chiar de poeţii cei 

mai moderni din şcoala simbolistăscînd ne 

spune că,din pereţi ,cadrele evocă anintirile 

care se coboară,vorbese misterics,se apropi- 

e de suflet, Vedeţi,iarăşi un progresa faţă de 

ceea ce se dăduse în poesia noastră pînă a- 

tunci. Două strofe sînt cu deosebire semifi- 

“cative: 

Pe jilţu-mi,lîngă masă,avînd condeiu n mînă, 
Cînd scriu o strofă dulce,pe care-o prind 

| PR „din sbor, 
Cînâ ochi-ni întilneşte şi-adniră o cadină 
Ce'n cadrul ei setntinde alene pe covor, 

aici e ceva din Bosfeoru) şi din viegiunile de- 

la Constantinopol. Cealaltă strofă e urmă toa- 

rea: | | | 

Apoi a mea privire prin casă rătăcindă 

: cu dale. se opreşte pe un oraş tăcut,
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Veneţia, regină cetn mare se oglindă 
Făr'a, vedea pe frunte!'i splendoarea din 

„trecute 

Deci Alecsandri stînd la Mirceşti,evocă 

amintirile din călătoriile din Italia sau din 

cele spre Constantinopol; din asemenga .recu- 

legeri putem reconstitui ceea ce a provocat 

în parte gîndul să slăveaşcă Lunca dela Mir- 

cesti: 
coma it 

„0 farmec,dulce farmec al vieţei călătoare, 
Profundă nostalgie de lin,albastru cer/ 
Dor gingaş de lumină,amor de dulce soare, 
Voi mă răpiți cîna vine în ţară asprul ger, 

Iarăşi o strofă semnificativă, Cînd Alec- 

sandri se întorcea în ţară,la Mirceştismai a- 

Ies iarna,82 simţea foarte nenorocit; vedem 

cum s!'ar fi simţit fericit să se găsească sub 

cerul de. iarnă mai blândă al Italiei, Inţele- 

gem de ce în astfel de seri dela Mircegşti. dîn- 

- sul se simţea singur:
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_Aşa!'n singurătate,pe cână afară ninge; 

Gînairea mea se primblă pe mîndri curcubei, 

Pîn'oe ge stinge foculyşi lampa!n glob se 
stinge 

Și sa1tă căţeluşu-ni de pe genunchii mei. 

în aceste reculegeri sufleteşti e şi.o 

expresie în acelaşi timp de seninătate cînd 

se gîndeşte la farmecul peisajelor dela HWir- 

cegti. | | 

E cu alte cuvinte o continuitate de ex- 

otism,Veneţ1a,Constentinopol transpunîndu- se 

asupra ceea ce era romîneac asupra cadrului 

dela Miroeşti, 

Iată dar,cum putem înţelege şi mai bine 

spiritul în care au fost redate pastelurile, 

E Vocabularul e evocativ,avînd ceva _ete- 

rat,de vis,de încântare, Sînt vistuni pictura- 

le care se evidenţiază gi pe care le-am în- 

tâlnit în: descrierile ain Bu uchetiera din E 9= 

 zenta. Vă aduceţi . aninte că-şi exprimă părerea 

de rău di la noi nu răsărise nici un : pictor
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mai de frunte,un Michel Angelo sau Rafael şi 

credea ră sufletul romînegc va trebui să pri- 

mească întrto zi dela un geniu al pioturei, aa 

rul pe care artiştii din Italia l-au avut, 

Atunci înţelegea ae ce pastelurile sînt— 
cum deal tminteri s'a şi făcut comparaţie între 

ele şi pictura lui Origorescu—sînt,âc fapt $ nm 
regiatrări de vistuni picturale şi de mul te ari 

ploturale mai mul î static,pentru că . dinani sia 

în paateluri mu . e.Vereurile sînt foarte prelun- 

zitei uneori ne fac impresia carelor ronîneşti 

care, ca şi în tablourile lui Grigorescu, atră- 

zat agale câmpiile, 

se întîlnesc şi versuri mai eprintene, âar 

acestea ca excepţii, Iată, de exenpiu, din geruj 

o strofă foarte semnificativă în acest sens: 

Gerul vine de la munte,la fereastră se „OPTe- 
te Si privind la focul vesel,caretn sobe strălu- 

| ceşte 
Rl depune flori de iarnă pe criatalul Cha 

at Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a pda: 
tat,



306 bis 

E ceva aici: "depune flori de iarnă“.B o 

îmagine bine aleasă, ca poesie e lipsită de 

preţiozitate. | _ | 

Ceea ce e semnificativ,e cum Meosandri 

presintă gerul cînd vine să zugrăviască. oris- 

tale de ghiaţă pe geamuri ; fiecare 'a pbservat 

şi a fost impresionat da acest lucru, daz la A- 

ieosandri e. semnificativă această impreatona- 

ra gi în plus vedem în această strofă aufle- 

tul său exprinat prin ceea ce are poseiașadi- 

că stăruinţă de aatenua aspeațele vieţei. A- - 

| isesanâri a fost un abil artist al viței se 

multe ori s'a acomodat; n'a fost un suflet cle- 

_ootitor ca Bălcescu sau Fogălniceanu, Deaceea 

cână Alecsanări redă  împresiile de gezyca- 

ve  $1 chinue,îşi desmiarăă privirea ui tîn= 

„du-se la geamurile pe care gerul însemnase fi- 

gari fantastice, Aceasta era mingitere pentru 

el; parcă îgi împacă sufletul cu această pri- 

. velişte pe: care o admiră din vila lui dela
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Miroeşti. 

AI zi să ducen analisa pastelurilor mai 

departe, însă sîntem la junătatea acestei uree 

măriri şi ored că ne puten opri dsocamâată 

atoi, pentru că în ultima Jecţiune după 

Paşti von "încheia analisa din acest punct 

ae vedere. | | | 

| Ca să rămânem îngăycu o impresie totală 

din observaţiile ai sparatesar trebui să fiz- 

am în câteva cuvinte oeea ce cred că tre- 

bue spus deapre seninătatea lui MecsanărteDe 

mult încă această seninătate a fost şi prin 

expresia lui Emine acut "Veşnic tînăr şi feri- 

cet, | | 

Dacă ne oprim într'adevărnumai la cîte- 

va poesii din opera lui, aven impresia de un 

“guelat cu foarte puţine faţete— ca să întra- 

vuinţez acest neologism=şi,de faptoe 0 eroa- 

re âe interpretare a operei 1u4e Intr'adevărs 

| n'a avut darul de a îmbina deodatăsavea di s-
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a au arătat-o e si pentru aceasta  meceanări 

pare că e mat simplu în arniteotura. inspira 

viei luie Sînt nuanţări care se ascund şi tra- 

bue puse în lunină. Aces? ea vin să se înşire 

într!'o gară care are bogăţia ei şi care nu 

poate să fie fixată întrt'o apreciere în : bloce



27 1V, 1931. 

"Opiaît de concrete ar fi motivele“ din “pas: 

 4eturtia” lui Alecsenări, ele- -primesc ae mul te.ori . 

cot crătură abstractă şi aceasta se- descopere 

ai „es 10 sfizgibil: celor mai multe. poesti âia 
Pa 

"perie 

  

aaa ne- -am ocupat de prima din aceste poesit, 

: ARIILE. ja Bi rceaii.» vă aduceţi aminte unele 

corzile am relevat— acelea unde, Mecsanări 
Fi 

“pate că lasă gîndurile să se plimbe pe "nânârii 

cuzeapat cec ce_9ă. ineăiat amploare motivului 
i ; E Ă po 

coneret şt încadrează într'o atmosferă nouă în- 
.- 

treaga poezie; 

5 î % 
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tmeamzeae 

  

0, Densusianu, 

zyoluţia estitică a "does zomâns. ? Paso, 20
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Uneori constatăm estetisarea în sensul uces- 

ta intermediar: dacă unele pasteluri se încheie 

într'adevăr,prin nota concretă, iar altele: prin 

nota âeplin abstractisată,în alte casuri vedem 

ceva intermediar: motivul concret imediat asoci- 

at cu ceva de evocare,âde visiune care ne duce 

mai departe şi aceasta cu deosebire se poate ve- 

dea la sfîrşitul acelei poesiisclasice în felul 

ei „Concertul în luncă. Ceie două strofe se pre- 

sintă,după cum gtiţi,în felul următori 

Gînâitoare şi tăcută luna!'n cale!'i se opreşte. 

Sufletul cu voluptate în extas adînc pluteşte 

Şi se pare că s'aude prin a Taiului cântare 

s-ale îngerilor harpe lunecînad mărgăritare. 

Aici vedeţi o imagine care se apropie de a- 

ceea relevată,"gîndirea care pluteşte pe curcubei', 

Dar versul din strâfa din urmă e caracteristic: 

E priveghetoare dulce care spune cu uimire 

Tainele inimei sale,visul ei de fericire... 

lunea'ntreagă stă pătrunsă de-al ci cîntic fă- 

i ră nume... 
“Wacul singur,rog la Taţă,doarme dus pe ceea 

: lume e 

Vedeţi,afirgitul e incontestabil impresionant,
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de un efeoi poetic xemarcabil şi salvează de da» 

ta aceasta mul te din esițările,scăderile între-. 

gei poesii, oricît de concret ar fi acest vers în 

partea imiţială,se înalţă spre ceva evocativ,ce- 

va ce duce mai departe vi siunea poetică.,Urmărite 

- pastelurile din acest punct de vedere, star cons- 

sata că într'adevăr,cea mai mare parte din ele 

sînt salvate. sai ales prin acest procedeu de ca- 

re nu cred să nu-şi fi dat sama Alecsandri, pen- 

tru că îl repetă de atîtea ori, | | 

Revenină 1a Concertul. în luncă, întîi trebue 

să recunoaştem acestui pastel—ceea ce pentru 

alţi poeţi ar fi o încercare riscată—că se în- 

giră atîtea numiri,înoît multe strofe ne fac îm- 

presia de nomenclatură botanică, Vorbeşte de Wde- 

a1ţein ,vauloinăh,tnalbs",ne înşiză o serie  în- 

 4reagă de flori,In poesie cînd intervin înşiră- 

pile sîntem duşi spre ceva de literatură în pro- 

„să. Alecsandri, incontestabil 'că a procedat foar- 

te: abi1,pentru că aceste nume de flori,vin par-
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că natural,Nu ne supără insistenţele pe care le 

face poeitul,cână vred să araţe cum vin rînă pe 

rînd diferite flori.Dectya salvat în felul aceB- 

ka Csea ce putea ugor să degenereze în prosă,în- 

să sînt şi pasaje care ne opresc prin asocieri» 

le de cuvinte care ori au ceva inestetic, ori 

sânt în discordie cu sentimentele pe carele deg- 

teaptă anunite expresii 1,De exemplu cînd spune. 

dînsul:"Ble merg s!'adună!'n grupe,se feresc de 

buruene" ş vedeţi "buruene" alături de "grupe", A- 

poi. “52 adună!'n grupe" parcă e un pleonasm, cu 

toate că nu e tocmai aşa de' supărător acest ple- 

onasme | | | | 

Tot aga—aici mai supărător—e neologismul 

din versul următor: | 

„Eată grieri,eată fluturi cu-aripioare pudruite. 

"Pudruite"nu merge.,N!'ar merge nici Pudrate , pen- 

tru că imediat ne gîndim că e un cuvînt dintr!'o 

sferă anumită de preocupaţiuni,Ne întrebăm: s'ar 

putea găsi vre-o expresie echivalentă ? Nu, pen-
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tru că nu avem în româneşte o. expresie vechs 

care să corespundă expresiei Qin vocabularul 

frances.Desigur,că sulimenite n'ar-merge deloc, 

poesia veche nu găsea posibilităţile de expri- 

mare indirectă care astăzi sînt la îndemîna po- 

eţilor,chiar a celor nai puţin ajutaţi. 

Alecsanări putea să exprime aceeagi idee, 

fără să întrebuinţeze un neologism de felul a- 

cesta,care nu poate să.-fie adoptat de poesie, 

Cînă vorbeşte de privighetoare cum e întîmpina- 

tă, găsim versul acesta: 

Toţi rămîn în aşteptare,Cîntăreaţa!'ncet pre- 
ludee 

Desigur,mai mult necesităţile de rimă au împţia 

lut Alecsanări acest neologism,dar parcă nici 

'el- nu e la locul lui,Avem impresia că termenul 

n'ar fi fericit ales; parcă ne aminteşte de cg 

_va ce e al orheatrelor,de ceva de țehnică. In 

orice cas,nu e imaginea poetică pe care an fi 

aşteptat-o. 

Dacă părăsim aceate poesii şi ne îndreptăn
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“spre acelea care ne înfăţişează sub aL te aspecte 

impresiile lui Alecsanâri, ne rămîne să ne oprim 

la versurile cu caracter epic, însă cum. .vă. spu- 

neam şi în altţă lecţiune,nu e atît epic cît pă- 

vestitor şi pot adăuga că pitorescul adică moti- 

vele din pasteluri le veden strecurîndu-se şi i în 

compunerile lui epice,de multe ori aducînd o no- 

tă de inviorare faţă de lîncezeala incontestabi- 

lă care se desprinde din cele mat multe din ver- 

gurile sale epice. | 

Pentru ca să înţelegem notă dominantă direct 

repercutată şi în stil,trebue să amintim că Al.ec- 

sandri nu numai că nu avea temperamentul epic pPro= 

nunțat,dar predomina la e. acea notă caracteris- 

tică în impresiile sale,11 ri smul care se “repetă 

“şi în inspiraţia. cu caracter, cu intenții,să 'zi- 

cemepice.Si apoi,să nu uităm că Aecsanâri— oș 

cupîndu-ne de" Costache Negruzzi,am constatat dce- 

eaşi notă—avea repulsiune pentru aspectale as- 

pre,întunecate ale naturei şi atunci înțelegeţi
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de ce nu putea să redea ceea ce de fapt nu era 

în temperamentul său. 

Cîte poesii de toamnă n'avem de cînd a venit 

imi taţia streină a romanticilor ai mai tîrziu & 

_simboliştilor,care au avut predilecție pentru as- 

pectele de toamnă,însă pentru că nu ne-au venit 

sugestii din literaturile streine,n!a fost  cân- 

tat ce e al iernei din câmpiile dunărene şi din 

Carpaţi, 

Pentru că nu avea temperamentul epic,înţele- 

gem de ce Alecsanări cînd e vorba să descrie de= 

va epic,rămîne mult,foarte mult departe de inter 

țiuni.Vijelia luptelor din Dunbrava rogigsdînsul 

încearcă să o redea printri!'o serie de cuvinte, 

prin alegerea, acelora care i s'au părut mai  ex- 

presive, însă tabloul e foarte palid,»entru că m 

avea Mecsandri energetica aspectelor prea furtu- 

-noase şi atunci înţelegem de ce dîneul înşiră o 

serie de ve zauri „prin care caută să ne dea înm- 

presia de cer& eptc în pisi: 

 



„Pe loc ambele cete. aprins. electrisate. , 
Scot paloşele!n soare ct'un freamăt de oţel. 

Ep ga avar 

Data început pun deezt ae vi tm: ao; e Apoi 

„impresia pentru acest cuvînt:"electrisat", aprins 

„lectrisate"; se vede aici lipsa de mijloace pen- 

tru a scoate în evidenţă Improaia pe care o vrea. 

Hai departe: N 

Plecând apoi cu toţii, strîna frînele,aau piiteni, - 
In sprintene desghinuri îşi saltă cai sprinteni, 

Aici forma dezehinuri: nu o găsim fericit aleasă, 

„fiingcă, deşi e. un, cuvânt cunoscut în graiul. mol- 

„doveneaoyînsă nu cred că are. expresivitatea potri- . 

vită aici, ... AIE - Da 

“gi sbor pe-aripa urei, cu- avântul de nălucă, 
Şi întră ceată!'n ceaţă şi!n luptă -șe apusă, 
Pănîntul ropoteşte sub tropot de copite - 
-Văzduhul străluceşte. de arme - ascuțites.. . 
Rar pal6şele albe ciocninău-se!n loviri, 
Dau foc,dau moarte cruntă dau aspre. zingheniri, 

ai edsanări a urmărit aici un efect onomatopeto; - 

“pâmă ntul ropoteşte sub tropot de copite», însă 

repetarea unui termen pentru ur efect onoimatope-
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icse un artificiu Mi terarșface un fel de iîmpresi- 

es însă nu âe adevărată, înal: Lă poesie.Intrebuinţa- 

rea lui “zingheniri în loc de zîneheniri ne arată 

că şi Aleosanâri avea ticuri pentru mutilarea u- 

„nor cavinte.Să mai relevăm o parte din Dumbrava 

Zoşie,aceea unde descrie sfîrşitul luptei, Putem 

presupune că e şi mai scăzut: 

Precun un cîră de vulturi din sferele senine 
Caă iute ca un fulger pe-o pradă ce zăresc, 

Atrag atenţiunea asupra unui fel de exprimă- 

“reșcare ni se- pare absolut defectuost şi astăzi | 

sînt mulţi nelămuriţi! asupra raportului care tre- 

bue făcut în versul acesta: “un cârd de vulturi 

cad". Corect trebue să fie "caen, Uneori se poate 

ca un cuvînt care cuprinăe 0 idee de: 'colectivi- 

| ţate,să fie urmat âe un plural j însă” în basi a- 

cesta cred că nu era deloc potrivit să “spunem 

astfel, A i 

Români 1 duşi de Stefan, în lagăr se isbesac 

Yimic nu le resistă,nici tunuri, nici desime;
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Nici şanţ,nici zid de care,nici deasă călărime, 
Căci ei răstoarnă!'n treacăt,şi darmă,sfarnă'n 

| clipă 

Scadroane,tunuri,corturi şi pun tot în risipă. 

Aici nu mai e poesie: e 11stă, Chiar în prosă 

a înşirare de felul acesta e dezastruoasă: nu re- 

iese aeloc efectul pe care îl intenţiona poate. 

| Şi apoi introducerea versului penultim cu  con- 

juncţta căci e nenorocită, 

Merită să ne oprim un moment asupra unei po- 

esii din seria legendelor pentru că aici cu deo- 

sebire vedem îmbinînâu-se pitorescul din paste- 

Juri cu intenţiile de a părea epicsale îui Alec- 

sanari ş poesia incontestabil are un relief care 

se ridică mult deasupra altora,întîi pentru că 

pleacă dintr'un motiv de legenâă populară şi a- 

poi e unitatea în succesiune bine stăpînită, în 

presentarea diferitelor episoade,Să ne oprin la 

lesenda câociriigi,care ne aminteşte întrucîtva 

alte poesii pe temă populară ca Mărioara Flori 

oara. Inaints de toate, să relevăm ceea ce e curioa
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şi neaşteptat, Ni se pare că Alecsanări putea să 

stăpînească mai bine în aceste casuri factura. la 

tă o strofă: 

Fa are-o faţă albă de flori de lăcrămioare» 

si ochi cereşti albaştri ca floarea de cicoares 

Stun păr ce străluceşte pe fruntea sa balae 

 Găzînă,fuior de aursdealung pînă!n călcaes 

Balae rimează cu călcaei pot spune că e sur- 

prinzător,pentru că Alecsandri a arătat de multe 

ori subtilitate în întrebuinţarea cuvintelor. Ve- 

deţi cum se deformează limba noastră de dragul 

rimei.,Pentru ca să rimeze cu bălaespur şi simplu, 

a spus călcae în loc de gălciie. 

Un alt pasaj care ne aminteşte ae Mărioara 

Floriocara prin faptul că găsim un vocabular ab- 

solut deplasate următorul: 

Ades copila,pradă gînâirei ce-o răpeşte, 

ge scaiâă în lumină;cu soarele grăeşte, 

Şi zice:"Tu al lumei monare strălucitor 

splenâidă comoară de viea ă şi amor 

mu,ochiu deschis în ceruri să vadă-a mea tibire 

Tu singura-mi dorință,tu dulcele meu mire 

Pleca-voi ah pleca-voi luând urmele tale: 

să te'ntîlnesc ferice,să te culeg în cale,
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să fii al meu şi numai al meu;o0 mînâre soare, 
Să nu mai plîng de moarte cînd tu săruţio floara, 
Căci te urăsc atunce. e ..Cu dragoste şi dor 
Şi vă că de-acea ură dutoasă am să mor" 

a zice şi se simte de raze inundată, - 

| Vedeţi ,Lazăşi: inundat nu merge deloo aicia-. 

cest cuvînt e ia locul lui în francesă,în itali- 

ană sau în latină Girect, 

Două versuri dela sfîrşit: 

Ah ! mare i-au fost vi sul şi scurtă fericirea! 
- Iubirea i-au dat moartea şi moartea nemurirea ? 

z ceva care ne aduce aminte de Eminescu. Chiar 

din mo ţi vu acestei. jegende se „vede cum o fată se 

“înărăgeşte ae soare şi lucrurile merg pînă unde 

intervine ideea de nenuri re prin urmare cred că 

e de făcut o apropiere între Meosanări şi Eni nes- 

cu în ageastă privinţă, 

„Trebue să relevăn că se “desprinde 1ncontesta- 

vil 6 notă ae intelectuali sare,âe data aceasta îm 

“pugă lui Mecsanari. Ceea ce ar trebui mai mult 

luat în consideraţie e . dacă e liric,dacă e des-
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criptiv,dacă a încercat să dea gi poesie epiocă,a- 

cestea nu sînt streine de întelectualisarea ins- 

piraţiei„ Această potă are mai multă amploare şi 

pleacă dela o visiune Filosofică,Cână ge spune 

despre Alecsandri că i-a lipsit ceva din profun- 

zimea sufietească,eu cred că i se aduce o neârep- 

tate. In afară de filospfia optimistă,mai e şi al- 

tăceva:; e o tendinţă de abstractisara,de simbol, . 

pentru că,de fapt,legenâa ciocîrijei are o temă 

simoclică şi aceasta lasă să se înţeleagă ceea 

ce n preocupat sufletul lui în afară de motivul - 

bina evidenţiate
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Anal i sînd opera lui Vasile Alecsandri pe lîn- 

gă alte constatări ne-am oprit la aceea că graţie 

poestei Sta ajuns la ceea ce trebuia să se afirme 

în exprimarea literară dela noi.Din amalgamul de. 

forme datorite pe de o parte tendinţelor latini s- 

te,pe de altă parte traătţiei noastre ca exprima- 

re veche romînească,poesia a reuşit să aleagă ce- 

ea ce într'adevăr,putea să dea aspectul estetic 

exprimărei noastre. Că,fireşte,ntau ştiut poeţii 

totăeauna cum să aleagă aceste diferite elemente 

—chiar Alecsandri am văzut că a rătăcit de mul- 

te ori—aceasta deatgur,pe 1 îngă absența de însu- 

şiri personale,se datoreşte şi atmosferei  timpu-
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lui.Deci „graţie poesiei sta ajuns, am putea spune 
la 0 filtrare a formelor de exprimare literară gi 
aceasta înseamnă mult în epoca pînă la 1860-1870, 

Dar trebue să ne întoarcen în urnă şi chiar 
la 1850, pentru că trebue să urmărim şi alţă înfă- 
ţişare a etoluţiei limbei literare la noi şi 
ne referin la presă. Ar fi un capitol cu rani fi ca- 
ţii foarte depărtate şi de cercetări foarte migă= 
L0ase,urmări.rea înrîurirei acestei manifestări în- 
telactuale dela not.Mă voj mărginit! însă, numai la 
cîteva sehtţări în jurul cărora se poate grupa o 
serie întreagă de fțapte şi de impresii, In primul 
rînd trebue să plecăm dela Prina afirmare în pre- 
34 noastră, aceea care a avut un încontestabi1 ră- 
sune tgraţite inițiativei pe care a luat-o Helta- 
de Rădui e seu Î e, 1829, cîna la 8 aprilie a făcut să 
apară Curigzat! romi ne See 

_ 
| Intenţ ile ui se văa după titlul pe. care a 
voit să-l sea: Snrierul Bucureştilor, dar pe urmă 
i sta atras stertia că acest titlu. ar -Ti ceva
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prea local şt atiinei 1-a: schimbat titulatura, In- 

şti inţarea pe' care ReLtade, Rădulescu a tipăztt-o 

“în fruntea cuzie rul romfnesere. interpretată. nu 

| ca . valoare 1Aterazăsei peni ru că surprinden ceva 

âin intenţiile lui şi apoi inăirect putem pPresu- 

pune care putea să fie răsunerul acestei publi - 

caţiuni periodice. hier. 1a începutul ei Heliade 

Răăulescu arată că după cun alte ţări civilisate 

au ajuns la 9 deavol tare mare a , presei şi la noi 

din acest punct de "vedere trebue să urmărim ace- 

ieaş năzuinţe gi arată că atunci cîna s'a gîn- 

dit să publice Cuzte rul _xomînesc,a arat cu deo- 

m
e
r
e
 

sebire urmă toarele intenţii: să fie o gazetă ca- 
mara oa e 

  

re să folosească poli ti oului aâtcă omului care 
  

se ocugă cu afacerile politice; pe urmă 1iteratu- 
n lenea emir repet e 

i lui, filozofului» zăzboinicului —vrea să spună mâ' 
- pirat 

14 tarilor—,negustorii or şi la sfîrait adaugă că 

  

” "poate zi “folosită chiar şi de "asudă torul plugart, 

Deşi în frunte se vede că Fel i ade Rădulescu 

„Bunea programul său cu i preocupaţ iunt li tezare,de-



321 

“spre ştiinţă, deapre artă a no și 'a exprimat mai ca- 
| tezozie, Totuşi, se deoprinde“. o intenţie foarte 
practică: nu. atâţi de. a Dublica Jucruri cu carac- 
ter teozetie,cât să îndepărteze pe cei care cae 
ută nu numai înărună ri pentru cultură,ci şi pen- 
tru unele profesiuni şi : în acelaşi timp Să dea 
ecouri din vieața politică şi socială din di feri- 
te părţi, Dar dacă nergem mai departe vede că par- 
tea practică era şi mai accentuată,pentru | că spu- „nea în legătură cu vieaţa comercială, că va da 
liste de mezat, „de Vânzări şi pe urmă adaugă că 
nu va uita, ci tăn expresia lui, sfaturi folositoa- 
re "pentru curăţenia oraşelor, pentr păzi rea să- 
nătăţei etc," | 

__ AY zice cineva; un progran foarte vast, înce- 
pînă dela lucruri care privesc poli tica,1i tera - 
tura. şi ajungîna pînă la chestiuni de urbani oma 
dică de îngrijire a orașelor, Intiucât Heliade i 
dule acu a: realisat acest program ? Trebue să 3pu- nem că gazeta Jai a apărut cu puţine: coloane gi   

0, + Densusianu, 
EYoluţia esteti imbei nîne, Pasco. 91
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mai ales cu înştiinţări de acestea fie referitoa- 

rere la stările dela noi, fie la ceea ce putea să 

intereseze pe cititorii noştri ca evenimente din 

atreinătate, "Totuşi, dela început a putut .să pă- 

trunaă şi puţină 1lLteratură. Partea care a predo- 

minat la început a fost aceea care se adresa vi- 

eţei practice. Sta ajuns mai tîrziu ca partea 14- 

terară „partea culturală să fie accentuată, însă 

să nu ui tă ur lucru: ceea ce a apărut ca doc= 

trină a lut Heliade Rădulescu sau ca răsunet de 

âesvoltare literară, culturală în colaborare cu 

alţii „aceasta a ajuns să fie cunoscută şi altfel: 

prin publicarea cîte unei Droguri de versuri, în- 

cât Curierul romînezg,ca jurnal putem spune că a- 

jutînă, mai ales,literatura,a ovut în deosebi altă 

| menire: să creeze o atmosferă generală de cul tiva- 

re ă spiritului dela noi,întîi punînâu-1 mai âi- 

zect în contact cu ceea ce era al streinătăţei şi 

apoi să înlesnească exprimarea mai modernisată în 

toate împrejurările,
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După câtva timp,'eliade Rădulescu a „primit 

ştirea că o altă gazetă va apărea în Moldova: Al- 

bina_ românească a lui Asachi. Anunţ, înâ acest 1u- 

cru „Heliade Rădulescu spune aceste cuvinte de 0p- 

" timism,de îndemn: 

"Această veste pe tot Rumînul simţitor trebue 

să bucure,şi dea Domnul ca tot orăşălul : rumînesc 

să-ş aibă gazeta sa". 

O dorinţă care a trecut chiar peste aşteptă- 

rile lui Heliade Rădulescu pentru că sînt foarte 

mul te gazete care apărînă în toate orăşelele,nu- 

“mai foloase nu aduc şi ar trebui,fireşte,să se 

ajungă la o nivelare a acestora; regionali smul 

sănătos e totdeauna de încurajat,de recomandat. 

Dar dacă e un regionalism prea mărunt cu man 

“festări inutile faţă. de ceea ce se afirmă bine 

în alte părţi,atunci natural că mărunţigurile a 

cestea care se îngrămădesc ; trebue să rămînă de 

o parte. | 

“Gazeta lut Asachi trebuia să apară la 15 mai -
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şi întîrzterea==pînă la 9 Iunie—a rămas nelămuri- 

tă. Inştiinţarea e: intezesantă întrto privinţă pen- 

tru că pe de o parte vedem. puncte de'contact cu 

progrâmul lut Heliade Rădulescu,pe de altă. parte; 

ceva personal al lui Asachi sau al cercului cul- 

tural în care se găsea dînsul,Dînsul se etprimă 

cam în acelaşi fel ca şi Heliade Rădulescușcu pri- 

vire la unele intenţii: spunea că va da noutăţi 

politice.Dînsul influenţat de italiană, spunea no- 

ziţăţi; apoi "culegeri ietorioe,literale,morale, 

filologhice". Spunea apoi că va urmări şi vteaţa 

practică; în această privinţă,Asaohi e mai cate- 

goric decît Heliade, Scriitorul muntean căuta să 

armoniseze ciclul de cunoştinţe pe care căuta să 

a presinte,fără ca să arate o deosebită preferin- 

-4ă pentru unele sau altele,pe cânâ Asachi spune 

“ categorie că-mai ales va căuta să dea sfaturi pen 

tru economia câmpului, - | 

Mai departe ajunge la un pasaj cu privire la 

felul cun are să înţeleagă redactarea ca limbă a
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Albinet rogineşti,. Pasajul e semnificativ: 

"Ge să atinge ae stilul gazetei aceştiia,re- 

dacţia va urma după cel -oerut de regulile limbei 

şi pe carile ori ce filolog ideal îl va afla po- 

irivitaPre dum de datorie este a numai întirzie de 

a aduce limba vorbită de mai mulți de cît patru 

milioane Romîni,la gradul deplinirei cătră care- 

de strălucitul ei început o împuterniceşte, iar 

paradigma cultivatiler sale surori o îndeamnă. 

Alb.rome, 17 spril,1829. 

Şi Agachi a scris pe nu mai, îmtr'un cuvânt: o 

greşală care are o suță de ant de existenţă şi as- 

tăzi prin gazete şi prin tezele dv. se întlnegte 

des.vrea să spună Asachi „prin urmare că a căutat 

să scrie întrto limbă care să fie demnă de origi- 

nea neamului nostru şi să poată să rivaliseze cu 

ceea ce se găseşte în scrierile âin streinătate, 

Era desigur, cam pretenţios Asachi aici: să pui g- 

| lături exprimarea presei noastre abia la început, 

de ceea ce era al gazetelor mai îndepărtate care 

ajungeau âin Occident, desigur că era prea înârăs- 

n6ţ.Dar Asachi e semnt fi cati v,pentru că veden la 

el 'aul te preocupaţiuni: exprimate în înştiinţarea
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jurnalului său,pe care Heliade Rădulescu nu le-a 

arătat în Curierul românesc.Heliade n'a publicat 

„ aceste preocupări în titlul lui, totuşi gazeta lui 

s'a ocupat de foarte multe probleme de scriere, A- 

sachi tocmai dimpotrivă,le. anunţă dar le aplică 

nai puţin. In această privinţă, Asachi avea, mai mult 

părerile lui ineaite.Uneori a căutat să ia o aţi- 

tudine categorică în felul cum înţelegea dînsul 

redactarea stilistică a gazetei pe. care avea s!o 

- conâucă, | | 

A conrtibuit şi această gazetă la afirmarea ex- 

primărei generale dela noi, fără să fi avut totuşi 

o enornă răspîndtre, Ca influenţă, incontestabil că 

aceasta trebue să fie luată în samă,dar sînten,de 

fapt,âeparte ae ceea ce ne interesează pe noi ai- 

A rect: limba, Nu putem spune că Albina n 

şi Gurierul romînesc au contribuit mult în sensul 

acesta, Au menţinut, ca să zic aşa,nivelul „curent 

de. moderni sare: al exprimărei noastre, Dar dacă ne 

interesează presa,mai mult e pentru că a fost mai
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tîrziu aceea care a alimentat mult spirituă. dela 

noi,în bine şi în rău de foarte mul te ori „mai gt 

les cînd presa începe să primească un foarte ca 

tegoric caracter politice | | | 

Dacă e să ne oprim la un jurnal politie care 

desigur a avut 0 deosebită înrîurire trebue să. 

amintim ste aua Dunăr rei dela 1855,1 octobre, TitItă 

ei şi subtitlul a fost dela început de jurnal pe 

Jitic,literar,economic şi programul e mai desvol- 

tat şi mai ințeresant de urmări t decît la Heliade 

- Rădulescu şi Asachi. 
| 

| Pe lîngă ae Kogă1ntceanu aducea afară de 

"un orisont larg al spiritului său şi pzoceăce de 

urbani tate occidentală care erau mecesare la noi. 

In ce priveşte moderni:sarea noastră pKogălni- 

seanu: desigur că a avut înrîurire şi cu deosebi- 

re în legături cu munifestările de vieaţă politi- 

că,Dînsul ţirea întradevăr, să afirme dela îrice= 

put că trebue păstrată "multă moderație" şi mai 

ales "mult 4actt i sgonind personalităţile şi 0
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_cupînâu-se numai de principii, Si accentua că 

Steaua Dunăzet "va păstra toate cuviinţele“Chiar 

insistenţele acestea din partea. ini Kogălniceanu, 

la care nu s'au gînăit Asachi sau Heliade Rădu- 

lescu,arată că după 1840 tendinţa vieţe: politi- 

ce era mai în pin afirmată. Trebue să se aducă o 

înfrînare şi într? adevăr Kogălniceanu. 8 căutat: în 

. steaua Dunăre ei, să afirme. această notă de ooctăen- 

tali sare a manifestărilor de acest fel. 

Kogălniceanu avusese ocasiunea să-şi exprime 

părerile sale asupra li tezaturei în Dacia Mera 

ză; în fruntea Stetei Dună zei arată. ceea ce urmă 

regte cu deosebiresadică probleme de politică şi 

e interesant întrto privinţă pasajul acesta,pen- 

tru că arată spiritul în care îl concepuse Kogăl- 

niceanut 

“Poli ticayăupă nimerita espresie a unui publi- 
dist francez,au ajuns a fi astăzi aufletul lunii 
moderne; la dânsa ţintesc şi argile tendinţi a 
le iiteraţurei ce formulează şi împrăştie ideile, 
şi propăşirea industriei care asociează,organisea- 
ză produce şi răspîndeşte. Politica este puterni-
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ca circulaţie,ce aţîţă 184ă gînadirea ai totă fap- 

ta. In politică se învîrteşte astăzi t tă ideea. 

Din ea isvoresc tâte acele valuri de teorii, de 

proiecte,de sisteme care bat necontenit în opi-. 

piea publică,şi împing activitatea mulțimei spre 

căi DOUL e | | Ă . . Ş 

Studiul poliţicei s'au făcut dar cea întîi şi 

cea mai nobilă din tâte ştiinţele,şi au ajuns a 

fi de o necesitate neapărată,Romînii din zi în zi 

mat mult simţesc această necesitate. . 

Steaua Dunărei.1 oct..1859+ 

vedeţi .cum înţelegea Fogălniceanu să insiste 

asupra politicei; totuşi să n privim pasajul a 

cesta 'sub impresii prea actuale. Pentru dinsut, 

ptin urmare,politica este ceea ce cuprindea viea- 

ţa soqială a tuturor,ciocnirea de clase, aspiraţi- 

tle unora şi ale altora, În orice cas: ceva care a- 

ra fatal al vieţei dela 1840-50 şi cînă s'a gîn- 

attydupă Dacia literază,să publice Steaua Dunăre! 

cu caracter politic,desigur că era o exprimare, po- 

trivită intenţiilor lui şi cână caracteri sează po- 

litica astfel,o făcea fără ca. să se coboare la 

ceea ce atîtea şi atîtea împrejurări au coborât=o. 

Mai tîrziu Kogălniceanu caută să ințroducă gi _
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i teratură în. gazeta sa, însă , numai în parte, dis- 

cret Inţegen atunci ae ce programul său are un 

pasaj care cu toate că ne aduce. idei cunoscute 

din Dacia. literară, totuşi merită să fie relevat 

“în întregime pentru că insistă întrtun loc asu- 

_pra felului,cum înţelegea dînsul exprimarea în ro- 

_mâneşte:y 

Ca jurnal literar,Steoa Dunării chear din în- 
ceput se pune alăturea cu opiniile şi tendinţe- 

„e Romîniei literare. In deplin acoră cu popularul 
„nostru poet,şi redactorul ei „credem că literatura 
romînească trebue să se adăpe la iîsvorele naţiona- 
lităţii,adică în istoriea,moravurile şi credinţe- 
le ţerii nostre. Vom combate dar din tote puterile 

„nostre direcţiea falsă: ce o parte din seriitorii 
“de astăzi se încearcă a da limbii şi literaturii, 
„ss eCritica stau făcut neapărată, mai „ales în tim- 

„ pul. de faţă,cînd limba romînească este restignită 
. pe fel de fel de cruci „stropşită prin fel de fel 

âe sisteme,întunecată prin fel de fel de ortogra- 
„fit unele mai absurde decît altele,Sînten pentru 
desvoltarea limbii: aceasta este o convicţie a fne- 

ii nostre; cu opt-spre-zece ani mai înainte am 
scris despre regularea şi puriticarea ee e «e. „Pre- 
cun în politică - nu suntem pentru utopii,aşa şi în 

„literatură nu suntem nici pentru pedanti sm nici 
pentru şarlatani sm; suntem pentru adevăratul pro- 
gres.Urim confusiile babilonice urim ignoranţa şi 

„medâiocritatea ascunse sub cuvinte răsunătore âar 
seci de simţ; socotim că ne trebue o literatură o- 
riginală,nobilă,naţională însuşită de a ne forma
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„mintea şi înima,o literatură de care să ne putem 
făli şi înaintea străinilor. Aceasta nu ne va dap 
nici odată pacotila de versuri fără poezie,de ro- 
mane traduse şi de tratate anabatisto-limbistice 
a celor mai mealţi- din scriitorii noştri de astăzi? 

teaua Dunărei, 1 o0oct.1855, 

E un pasaj âtn jurnalul său politie semnifica- 

tiv şi impresionant; ne evidenţiază nervul pe care 

1-a avut Kogălniceanu şi pe care a ştiut să-l în- 

trebuinţeze atunci cînd avea să-şi exprime convin- 

_gerile sale, | 

Dacă astăzi apre ca o profesiune de credinţă, 

să vedem prin vre-o două exemplificări cun într!'a- 

devăr dînşul a ţinut să urmeze întenţiilor pe care 

le-a exprimat.Nu putem şti totdeauna cine îi erau 

colaboratori 1. In orice cas;la început,articolele 

prime redactortale,au fost scrise mai mult de âdîn- 

sul. Apoi „fie că.a trebuit. să ia parte mai intensă 

la vieaţa politică,fie. că de multe. ori trebuia să 

vină la Bucureşti,gazeta ajunge pe mâni streine, 

Se vede că aceia care continuau revista,au menţi- 

nut caracterul ei,mai mult sau mai puţin.
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„Apoi să ne gândim că.ea a apărut în preajma 

untret şi ahiar a ţinut să spună că va fi gaze- 

ta unixet.Urmărind-o nu numai din ce ne aduce ca 

mărturie,dar şi din alte fapte âe atunci,nu me 

„puten închipui cîte ciocniri erau şi cum Kogăi.- 

niceanu în primul na, şi ati alături ds el, 

au căutat să înlăture foarte mul ţe âin  resisten- 

"tele pe care îe-au arătaţ alţii în asemenea ctoc- 

„niri, Cu cîteva zile înainte de a se proclama U= 

nizeasla 10 tamarie 1859, apare un articol care 

„_deşgi e seris la patru ani după aperiţia gazetei, 

„probabil, binuesc că, trebue să fie seris . de xo- 

“gălntceanu.E un articol oare chiar âacă nu vine 

"dela Kogăiniceanuct dela al teineva, totuşi pă se 

trează, o notă de decenţă de ceea ce trebue să fl- 

e civilisat în raporturile Atatre unii şi alții, 

„In acest articol se critică atitudinea reacţio- 

* narilor împotriva untrei şi împotriva acelora ca- 

_re nu voiau să recunoască utili tatea libertăţei 

presst, rasă un pasaj:
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lan lăsaţi gluna,spuneţi curat că nu vă pla- 
ce libertatea,sau mai bine zicînd legea presei de 
care se bucură ţeara astăzi,pentru că nu vreţi 
Wrmină,nu vreţi înbunătăţire,nu vreţi propăşizei 
aţi dori ca nspotizmul,hatîrul şi abusurile să 

vămîe tot cum.au fost în fericiţii timpi al tre- 

cutului; aţi voi ca putregiunea de care-i cuprins 

trupul  soţietăţei să nu o atingă nimineş v!'ar 
plăcea o presă simpatică corupţiei, 

Steaua Dunărei.10 ian,1859, 

n un articol care are o notă destul de vehe- 

mentăypântru că exprimă conflictul dintre con- 

vingextle sale si convingerile acelora care re- 

prezirtă nota reacționară, însă vedeţi că nu e 

nici un cuvânt dintre 'acelea care astăzi au de- 

verii c spertalitate,un sport verbal Gia cele 

mai repuznenta; chiar atunci când era un conflict 

între cortrațit de gazetărie, se ajungea la expri- 

mări bine simite,însă în nici un cas nu degene- 

rau în ceza ci e neta de tot scăzută de astăzi, 

In număni! din 0U mazt 1859 întrto polemică cu 

gazeta Paizia. e imal articol se începea cu un 

fel ds ninnae de vorbe dela distanţă, fără în- 

să si icgenr ze?
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Biata Patrie Auzînă!o vorbind ast-felt,re 

amintim numai decît,de bărbatul fricos carespe 

scena teatrului nactonal mai dăunăzi travestit 

în hîrcă bătrînă,zicea cu multe farafasticuri:: 

"sînt demuazelă e e | 
| Steaua, Dunărei.20 mart,1859 

o amintire comică dela o representaţie desi- 

gur,care trebue şi fi făcut mare efect în pasa- 

jul acesta din Steaua Dunărei, Vedem că aici glu- 

ma nu atingea aeloc trivialule 

| Deci,oricît de porniţi au fost acei din 1850- 

1860,oricât de înăsprite ar fi fost: raporturile 

dintre unii şi alţii,oricît ar fi clocotit pasi- 

unile,totuşi era o demnitate a gazetăriei care 

presupune o demnitate omenească,pentru că dacă 

nu ai respect de alţii,nu ai nici de tine, ceea 

ce din nenorocire nu se mai simte astăzi, cînâ 

se crede că originali tatea în presă constă în 

cuvintele cele mai respingătoare;ca să împresi- 

oneze, Aceasta dovedeşte. că s'a ajuns pînă acolo 

încît numai brutalul să impresioneze. Vocabularul 

acesta ascunde însă o sărăcie sufletească,o' să-
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răcie de fond;o inanitate de idei. Mulţi caută să 

impresioneze prin cuvinte aruncate nu la întâm- 

plare;ci intenţionat în vederea anumi tor efecte. 

Această stare de lucruri trebue să se zectifice 

prin. întoarcere înapoi şi acesta e mai ales ros- 

tul şi al istoriei literare şi al istoriei “în 

totul,Cînd cineva nu se limi tează numai la ceea 

ce e ziintcsci se întoarce înapoi cu cincizeci 

de ani;cuo sută de ani „vede. că nu nai e conţi- 

nuitate sufletească, nu mai e demni tatea de atunci 

nici în gezetărte,nict în literatură, 

-B de remarcat că după cincisprezece ani, Ko- 

gălniceanu mai lăsase din moldoveni sme, Deal tmin- 

teri am mai făcut constatarea aceasta Concestuni- 

le lui Kogălniceanu au mers în sensul limbei 11- 

terare din Muntenia,De exemplu,nu mai scrie cum 

scrisese înainte;ca şi Negruzzi,cu a: "părerile 

a tuturor Romînilor",ci ale, o 

sînt unele expresii care ajunseseră din şcoa- 

la lui Aron Pumnul pînă la Iaşi şi nu ştiu dacă
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le-a întrevuinţetsdar ata putut să se molipseas- 

că şi Kogălniceanu, Intîinim astfel forme "ca g- 

Zipi în 10€ de afiş» prochiară în loc de Precl.a- 

mă„observaciune, etc. Apoi o români sare barocă: 

în loc de infailibii găsim intat1iveză, Intilnin 

apoi dienitate,neologisn care ar fi putut să ră- 

mână sub forma aceastaspentzu că _ dacă zi com denz 

şi de mai tateoarecun am urmat pe Aron Pumnul 

In orice cas în ce privegte Limba literară 

pe care o o întrebuința Kogăiniceanu şi colabora- 

torii săi, se vede ăeuni tatea oxprinărei pe. care 

a căutat să o menţină şi pe de sută. parte » 

| tendinţa mai afirmată de apropiere, îvitre ceea ce 

„era al Moldovenilor şi al Muntenil07.



  

- . i , - pr . a te Bu poe bait a 2 pa 

Ci : SE Te gl e 

Ca să compazăr tut taxelor noastre de a- 

“căi * vre- -o trei 5terturi de venos după Stegua__Du- 
Ea di 

păzăl trebue să ns îndrepta spre o "stă gazetă ă 

> 

Română Voi c. ABgsetti„osteyputen spune, că “8 Sen 

vut nat mult influenţă “decit jurmaăua ju Regii 

“piocanu prin faptul că 4 ajărut mulţi ani. Și | 

poi stilul zaztei acesteia: “Barcă “în uneis pet- 

vinţi, se potrivea mai bin 'cu preferiiţele -cişi 

torilor noştri de se a 1860 ai de mat tirziu, 

pe Ce AoRosstti 1 am 'cunoscut intii o "Srini 

4 

impresie câna sm citit in pasaj ăin di scutsul pa 
pi E 

care 1 -a ţinut Xa alegerea ca dozin a ui cuza si 
” 

vedeam atunci că prose în "care se expzina: ne E ae 

iteme 

0. Densusianu; 
avoluţia estetică a limbei zonine. Price
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ce să suridem;pontru că prea e copleşită de u- 

nele scăderi ale romantismului. | 

Să nu vitim însă,că Rosetti a fost poet a 

avut;prin urnare,cultură literară romantică şi 

aceasta se reflectează bine chiar în articolc- 

Je lui de gazetă, fie că erau simple editoriale, 

fie că uneori. mergeau mai departe şi cuprindeau 

expuneri. de asctrină pentru că într'adevăr a 

scris mai mul te articole,intitulate ctiar Prin- 

sipii,în care caută să-şi exprime mai direct 

convingerile 1u1.Dacă astăzi comparat cu fogil- 

niceanu, CA. Rosetti apare mai învechit,e tocmai 

aia causa aceasta,pentru că nu a ştiut să adau= 

ge nota de stăpinire,de sobrietate pe care Vo- 

gălniceanu nu a pierdut-o din vedere. | 

Totuşi, să nu uităm ua fapt: Rosetti a fost 

calomniat de multe ortş 1 s'au atribuit păreri 

pe care,de fapt,nu le-a avut;sau dacă le-a im 

părti 3it, în opice cas,nu a căutat să le dea o 

înfăţişare prea militantă,



| _Gână deschidem primul număr din Românul, sîn- 

ter frapaţi de articolul. „Întâi care nu e cel de 

progran, ci 0. simplă revistă politică, cu ecouri 

din gazetele streine. După acest articol „pe vre-o 

trei. coloane arată cam în ce sens înţelege api- 

i ritul de conducere al Bomânului. Inainte de toa- 

+e ţinea să arate că va fi o foaie în primul 

rând politică şi economică; deci,nu' se adresa de- 

loc Jiteraturei şi ca să înţelegem spiritul a 

cestei gazete şi mai ales atitudinea pe care şi-a 

“A1mpus să o ia în conflictele de păzezi să cităn 

pasajul caracteristic unde Rosetti caută. să, ara- 

te în ce notă va stărui să dirijeze Jurnalul luia 

n, .,„după ce fiecare ş'a da părerea sa—căct 
toate opiniile trebuiesc ascultate cu respect — 

cînâ un principiu sau o chestiune vorfi. recunos- 

“cute de adevărate ne vom sili a le introduce în 

domeniul faptelor... 

Prin urmare;o notă occidentală de desăvirşi- 

tă urbanitate: respectul pentru părerile altora. 

Si mai departe: 
4: . -
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Dacă Zilarul (jurnalistul) este pătruns că 

meseria lui este o preoţiesdacă va intra în că- 

mara:de luozu cum intră preotul cel adevărat în 

altarul bisericei,nu-i va fi îare greu a'gi în- 

âeplini mandatul sei... ia 5 

la lucru dar fraţi Romini / se ne suim cu mla- 

en, mat presus de stera cea strimtă a patimilor 

înâividuale,şi ridicîină inima noastră în templu 

Patriei şi Libertăţii,se păşim cu toţii nainte 

siguri fiind în ceea ce vom avea bine sădit în 

minte şi în înimă,mai curînd sau mai. tîrziu va 

intra negreşit şi în legiunile noastre, 

| In sfirşit,vedeţi apare coloratura romenti că 

la care ţinea aşa de mult hosetti; veder: din a- 

_cest pasaj cum înţelegea dînsul misiunea unui 

gazetar: îl compara cu preotui care se apropie 

de altare . | 

Ca să cunoaşten şi mai bine scrisul lui Ro= 

settiysă ne zaportăn la ceea ce dânsul a publi- 

“cat cu două zile înainte de proclamarea, Unirei, 

prin urmare,la 22 Ianuarie 1859. Vedem bine în a- 

ceat articol ceea ce era caracteristic stilului 

săus | | 

conjurăn dar, în numele a sute de ani ae gu- 

ferinţi şi de chinuri; în numele a acelui ocean 

de lacrămi de durere şi de ruşine ce izvorăşte
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fără :cormare gi de sute de ani din ochii naţiei, 

ca fie-căre cetăţean în parte! şi toţi împreu- 

pă să veghieze assupra curselor întinse, sc. 

Cetăţeni at capitalei ] voi fruntea Naţiei, 

veghiaţi; astăzi este zioa să ne arătăm toţi 

vîrsnici şi oameni ai legalităţii şi cu val va 

fi Dumnezeu. | 
Românul, 22 iane 

Desigurpceva explicabil în atmosfera de a- 

vunci,înisă incontestabil e ceva âin fraseologia 

care a ajuns să se perfecţioneze. Trebue să recu- 

noaştei însă, că între 1830 - 1880 erau convin- 

geri care chair dacă porniau alăturea şi atin- 

geau fantesia,totuşi veneau dintro. probitate 

sufletească pe: oare muli mai târziusşt chiar 

astăzi n'au înţeles s'o continue. | 

Deşi Rosetti nu atingea literatura în pro- 

gramul săuytotugi în cel dintîi număr dă loc pi 

publică, o nuvelă Omul muntelui originală, desi- 

gur,cu impresii din Moldova şi semnată: Drna 13 

apoi o traducere despre Români din H.Martin. | 

| In numerele viitoare această literatură se 

aocentiiează; apar poesiile lut Grigore, Alexan-
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arescu,apoi sozisoztle lui Gn. „Creţeanu. In. efâz- 

şit, se traduce câte un articol din gazetele sau 

revistele francese asupra diteraturei din aceas- 

„ză epacă, | 

Desigur că era o 14 teratură derivată din ce- 

ea ce apătea în alte părţi şi care a ocupat . un 

„10c redus şi trebue să adaug că nu totdeauna nu 

me strălucite care începuseră să se afirme atunci 

“da noi „dau partea lor de, colaborare 11terară+ Sat 

şi anonimi care au publicat versuri. Astfel cine 

va abzimiz o. scrisoare lui Rosetti aăreaîndu-se 

în felul acesta: We ..0 poeste patriotică dela o 

Runâncă i mamă a doi mititei Runînt” gi. fiică a u- 

muia din abonaţi 1 dumneavoastră. se vede că Ro- 

setti â zost cucerit şi în felul acesta ne expli- 

căn um această copilărie literară. e pusă alături 

de poesiile dlui Gr. Mezanăre acu şi eaţit, Să 

„Dacă ar fi: "să: ducem mat departe: apreoieriie 

asupra gazetei lut” G.AsRosatti, ar fi să 'consta- 

"tăn o eclipsareyatunoi: cînd se aceentuează : mai
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mult nota politicăe 

Dacă ne oprim ia cele vre-o aovă pote dece- 

nii de existenţăsînceput
ul e acela care poate 

să fie luat în samă pentru că a fost o gazetă rar 

ră „Nu venise presa de partiâscare natural că la 

-un moment dat a ajuns să capete ascendentul ei 

şi Ramînul a rămas mai în umbră gi chiar în ce 

priveşte alcătuirea lui,nu mai putea să aducă co 

ea ce presenta în printi ant ,mai ales graţie en- 

4usiasmului lui. QeA,Rosetti.: 

După cele două gazete din Muntenia şi Moldo- 

va,care au avut influenţa 107 asupra fixărei stt- 

lulut gazetăzesc la moi în curs de mai mulţi ani 

—cu vagi continui tăţi astăzi —să ne întoarcem 

puţin spre Ardeal.La 1838 apare 0 gazetă la Bra- 

goveE zosta ventza minis;inină și Vitezatură şi 

Gazeta de Transilvania: „Cea dintâi era condusă de 

_Bariţ şi cu cirilicele ei, parcă puţin mai col- 

turoase decît ale altor pb Lcaţiţi de atunet, ne 

aă desigur impresia dela început de ceva arhaice
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Gazeta de Treasilvania a părut în , mai joealaztă 

-$n octobre, Gazeta de manaiăveai a înceve mai în- 

ţâi -cu un cuvînt preliminar: nu avea, „altă dorin- 

ţă jăesât Ge a fi. "o foaie goli țiceascăt si, 

progcan se :spune printre alte let | a | 
5 a 

pa Ba 

cu: “soţia ştiu. şi pr icep, cumcă jenaşterea u- 
„nel naţii pe o cale mai uşoară şi .mai scurtă nu 
este altfeliu cu putinţă,desât prin însuşi: lucra- 

"rea, Bi. îmbogățirea 1 îmbei Ri, a. „ti teraturei: sale. 

Ia progrân atinge și partea Mtereră pe care 

zosetti nai târziu ni a avătio în Xeacrt şi 'aeă- 

ceea,ceea se sa "expunea: în: acest prim articol aia 

  

ar  piteg:ei miilisat de 

jstorieii Li terâri cu, atât msi mult. eu 634 către 

| srteait se face un bilanţ aa resultateioz învăţă- 

mîntului aşa cin iara: drganisat 1a.. noi! “după o 

scurtă” oxperienţă aikttr în. “uvtătul: din. fruntea 

i se 5punca că, ae. fagt » în 

  

şcoală nu se sade decit. să: se memori sezei la a 

ceaata « se 20 dă” fnăţământui. nostru.Pe de “aită 
he a 

_parte cuitare spiritului : şi anume” studiul olasi-
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ci smului: e neglijat: 

Glasteii carii ar trebui să ne fie cea mal.-..: 

scumpă, hrană pentru. mintea şi inima, noastrăgari 

preţuin i în destul/: te ag 

pentru clasicism cuvinte âe celui acesta de 

notărită convingere nu s! au scris malte în “acest 

timpyntci în Ardeal „nici în Principate. Glasicis- 

mul prin continuitate âe- sugestiuni. „putea Ca 

prindă peste munţi, dar totuşi,prea puţin s! la re 

alisat faţă de ceea ce putea -să dea gi. aceasta 

datorită greşelei îndrumă tozilorgcare | n! au: gti! 
Ra > pa 

ut: să deştspte interesul pentru .ceea ce era nu... 

“erudiţi tejci Literatură căasică-In 
acelaşi ati 

col se vorbeşte că Românii au devenit ori gâlo-"* 

msi port gelznente ori rusonânt, 
ori ungaromani « 

“ mociai acesta nu eră aspectul tendinţelor ..: 

noastre din. vremea acesa.lai ales cînd vorbeşte:.: 

de ungatonante : în cultura noastră de atunci; "nuz: 

se poate spune desigurscă nu'e exagerare, ::--.- 

A, zecea] Ia Boat sanizu zinie a dai Bariț 

ţa
 

a.
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Un prim articol scris cam: copilăreştes începe . cu 

impresii de călătorie în n Bucegie Ar fi dcar de 

- xelevat ceea ce ne âă ca imagine de stil . gris 

care parcă ne duce spre frasa latină,. însă mai 

| curînd îmt vine să cred că e sintaxa latină tre- 

“cută prin cea germară. 3înt frase greoaie „masive 

care amintesc construcţiile latine travestite 

zu stilisarea permanăs  . | | | 

E s..„Care ce duh şi aplecări domnesc întrîn= 

gitscît naţtonalizm,câtă fubire de patrie, cîtă 

 denvolvire moralăşcîtă energie firească zace în 

fiinţa lor de a putea păşi înnainte în cultură 

dacă vor fi ajutaţi şi sprijonivi,; pînă la ce mă- 

sură sînt cuprinşi de greseif,slăbiciuni şi pre 

judecăţi ,aceste cine era să ni le descrie cun 

eînt 2. 

„Ce aducea 7oata venizu minte 2 Ecouri: din 

Yară.. dela noi şi din. streinătate, din diferite ga- 

„_.zete şi apoi notițe cu “caroter comercial; indus- 

„trial; însă chiar dela început fără. să găsim în- 

dicată intenţ La, găsim şi 14 teratură oare meritță 

să ne- oprească un moment literatură de traduceri 

cum e;de exemplu0 traducere din englegeşte „În
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titulată: Viata şi. cinstea» Totuşi e posibil: să 

nu fie o traducere directă din englesăsci: din: 

germană. E vorba de un Bâvard care e desoris ast- 

fei: 

„Ochi negri înfocaţi chip deschis văzbătesc, 

statura trupului vînoasă,foarte potrivită şi 

dreaptă, .... . 

Pâvard 'iubea prea mult primblările singura- 

tece,Natura cea mută vorbea cu glas cătră inima 

lui cea pruncească.Florile şi copaci 1 ,păraele 

cele curgătoare încetişgor,simbolui vieţii lintş- 

tite,şi cîntăreţii cu fluerile prea mult îndul- 
cea sufletul lui, Sa 

“E ceva desolant; o lipsă absolută de simţ 

literar, | | DE 

In primul număr e o poesie neiscălită,intt- 

tulată: Deapărţixeat 

Tut vedea poate feciori -- - : 
De frumoşi ca nişte flori 

i vorbinâu-ţi dulci:momele, 
Inima ca ză ţ'o insele. . 

Ci nu nrede la'cuvinte.  .-: 
-0e pre fete scot din minte. 

Ea e 
e 

Aceasta e poeste,e literatură într'0:"gazetă 

“dela 1836,cînd avem pe Cîrlova şi pe Gr.Alexan-
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arescu ?.Dar..j în. numărul 1 ze0 i altă. „poesie. Aceas-. 

  

zisă semnată, Ca Pe As. caraoteri s- | 

tică. prin; tendinţele. care. „dacă, 3! ar fi. întranat, a 

în poesia noastră,ar fi fost un dezastru: 

„+... Răsufiarea, ta. viază | a 

| Cf privirea-ţ i. sărineazăs . ...., 

nsoţită. de spetinţă» . 

» Picăloasa.! mea fiinţă... 

„Veti. zice. că nu meritau aceste emornttăți să | 

fie înregistrate; totuştone âuc ia die real =, 

In Areal sta vipăzit în vremea această 

foarte mult însă, în ceea ce priveşte! posibt- 

1ităţile de a forna gustul 11teraz,exprinare 

Literară mai îngrijită zu găsin în Arăeal ceca 

o. 
za 

ce ne-am fi aşteptat să ne dea ii 

Şe vede ce deosebire. e. între. stilul— 

chiar cînd nu e. asosebit de, îng srigitczal ui He- 

liade,vioiciunea pe. care -: „aăuoe. dînsul. şi fan= 

tesia care 1-a frământat uneori rasasşi ceea 

ce: ne: dă: 

  

pg a 

menăinţele pe. care. Jena. avut, acestă, două „;.. 
II ni iati
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cazat Şi mai alas Gazeta. de rransii vaita a lui 

Bariț au fost de natură pedago zi că. Fireşte, Ba» 

ri a zăcut în gazeta. 1ui peăagzozi ei,dar pedago- 

“zia lui e. foarte simplistă. Deal tmtiteri versuri 

le din poesia Despărţire “am văzut că nâmei iri- 

ce nu sînt,ci mai mult nişte sfaturi “fu” să. se 

| poate Cineva. | | 

i “Niei articolela lui nu aveai u” stilisarea 11- 

verară şi nici 14 teratura nu se menşinea la:ni- 

“vel, Fiinacă e un nivel care “trebue să 216 men- 

pinut; “aăică alături ae bucăţi într! 'ddevă De» 

| naroabile,cele mai” slabe să nu “căboare Bîiă la 

ridicole Ă | 

“Câng, spuneam să gazetele din Araeal au un 

caracter i Un stil pedagegie;se ” înţelege şi 0 

altă lipsă a “lor =: anume; lipsa 1ivismului, Vi star 

părea poate curioasă 'această spropterei — juzna- 

11sm şi tri sm. Totuşi, cred că o „presă sup6rioa- 

ră nu se poate dispensă de: 'ceea ce e al lirts- 

“muluie 1154 sm, întrun dei : a adus oslisde “Rău-
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| lescuspentru că exprina în gazeta sa ceva, de cre- 

dinţă, fanatică. | Sa o 

Kogălniceanu fără să zi scris versuri, 4 a» 

dus şi ei lirism în Steaua Durărei şi totdeauna 

gazetele pzeviatele de avantgarăă nu se > pot dis- 

pensa de: lirism, | i 

Liri sm putem măst,în $ felul lui,şi la Cc, A Ro= 

getti şi dacă e să continuăm această notă lirică, 

o vom găsi şi în streinătate şi 1e noi în migcă- 

rile de evantearăă., „în eazetele,în revistele de 

revendicări socialiste,pentzu că, sufletul : care 

clocoteşte nu se mulţumeşte numai să Înregtstre- 

ze. | a 

Nu putem iscia rolul presei de caracterul ei 

liriceCă sînt gazete cu reputaţie stabilită de o 

sută de ani,care nu vă spună acestei note,e adevă» 

rate Le_Tenpasfinea, Jouznal. ge Ditats, gazete de ca- 

re. muţi nu se pot dispensa, au o factură! a 1orș 

sînt gazete de informaţie politică, Literară, şti- 

inţificăsde cultură generală cu documentări' foar-
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te instructive însă,de faptysînt gazete cu ceva 

rigiâ,masive şi natural cu 0 notă academicăsaînt 

lipsite de vieaţă de 1irisme 

Cine vrea să urmărească aspecte fie âin Fran- 

4a„fie din alte ţări trebue să recurgă la altce- 

va decît la aceste ziare, 

Preferinţelc noastre trebue să meargă spre 

gazetele cu coloratură lirică,acelea care expri- 

mă sub formă aleasă gîndiri,sentimente care pot 

să impresioneze. Că există lirism şi în gazete a- 

fară de acelea la care ne-am gînâit,desigure în- 

să să nu uităm că la noi pe la 1870 - 1880, âin 

causa, presei de partid,cea lirică a căzut în um- 

bb. Se face lirism politic,dar de aiferite colo- 

raturi şi mat âles lirismul în preajma alegeri- 

lor e cea mai suspectă înşelătoriee 

Dacă la cei mai vechi ;cum a fost Ce ARosettl, 

nota Is rică apare dertvată în politicăse. datori- 

tă nu numai atmosferei - de atunci romantice șdat 

şi faptului că dînui nu ge tsolase de 1iteratu-
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zâ.6. „Rosetti dela. nu
nărul trei sl Românului 

a publicat o serie âe articole despre Doine_ şi 

lăcrăni oaze ale lut Alecsandri; iar mai “târziu 

stau văzut oameni dela noi plecînă dela politi- 

că şi 1 nâreptânău- se spre 1iteraţură. 

| „In Franţa atmosfera politică Şi. mânifestă- 

- zile politi ce nu sînt isolate de cele: literare 

| şi mai ales gazetarul se ţine în curent cu liî-. 

tezatura; are grija exprimărei ;pe cînă la noi 

„ceea . ce a fost între 1840 - 1870 s!a diluat în 

aşa zei încât sta produs un hiatus între ceea 

Ai 

_ce era şi ceea ce trebuia să se menţină. Dacă ar 

e să ne reterin la epoca absolut actuală gtunei 

| desigur că, uheori trebue să recunoaştem că sînt 

articole remarcabile prin st41isare, însă nu ex- 

a istă La not o gazetă care să-şi menţină presti- 

a iuni fără ca dela o pagină la alta să ai împre- 

sti an cele “mat contrastante, Chiar dacă e scris 

37 

un prim artic01 convenabil sau chiar foarte bine, 

23 Ie 

IEI 
mape 3 

pt ae 
DEAL ai 

imeatat ce. +reci. pe: alte coloane sau pe altă pa- 

gină,ai impresti desolante,



  

15 Y,10931, 

Ar fi să lăsăm o impreșie neconpietă dacă ne 

ne-am opri o clipă la o altă gazetă decît accea 

a iuti Wogăinicesnu sau Rosetti, anume la. aceea 

oare a apărut În 1048, sub conducerea lui Bolin- 

tineanu,întitulată Poporul suverane Au apărut 

treizeci de numere şi ca spirtt,ne aduce eninte 

de ceea ce avea mai tirziu să exprime C.A.Roset- 

| ti „însă cu 6 notă întrucâtva daosebită,e stili- 

aare cam exagerată, atingînd bombasti cul căutina 

să impresioneze prin cuvinte de notă forţată. A- 

şade exemplu,în primul articol,la sfîzgit spu- 

„Hei”....să nu vă facaţi nevreanto dea purta 

cununa imortală ce viitorul va împleti nobilt- 

  

Bon etsi anu 

Evoluţia estetică a limbaj române. Paac,23
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lor fii ai Romîniei”.E o frasă în care se vede 

ce intenţie avea: de imprestonare, însă cu mij= 

loace. prea curente cu ceea ce era în general sn- 

tipatic în exprimarea romantică. 

Dar e o altă notă care se manifestă în ga- 

zeta lui 301 întineanu. Cu toate că titlul era 

cum spuneam; în corpul articolelor recurge 1 for- 

ma Populu: csntă să-i dea forma latină gi sînt 

şi alte intenţii de latini sare. De: exemplu, vYor- 

beşte de bella noastră revoluţie”, Surprinden a- 

101 „ceea ce vom vedea în întreaga operă a lui 

Bolintineanu: o lipsă de măsură; nu ştia ce să 

aleagă; nu cunoştea bine nuanțele cuvintelor şi 

mai ales era prea căutătoz: e neologisme luate 

la întmplare.E stilul care anunţă ceea ce avea 

să. se manifeste uneori în gazetăria noastră şi 

mat ales în timpul din zenă. Sînt expresii . care 

puteau să fie evitate.De exemplu, în primul arti- 
& 

68]. vozbeşte de „Plante bastarde şi n r3ave 20n- 

trastui acestaun neologism lîngă un cuvînt ro-
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mânesc,ne impresionează neplăcut. 

In numărul doi se exprimă astfel:"infamă tră- 

dare”, întrun articol scris împotriva colonelilar 

Odobescu gi Solomon care au avut un mare rol în 

mişcarea dela 1848, Da 

Bolintineanu n'a uitat nici 11 teratura gi a 

dat poesii proprii care de fapt,sînt numai impro- 

visaţii de ocaste. In primul număr de exemplu, apa- 

re una îscălită numai DB. —desigur nu poate să 

fie decît Bolintineanu—intitulată Cântec de 14- 

bertate.improri sat. în ziua de 1]. Iunie unde gă- 

sim versul acesta:“zioa glorii a sosit": o tradu- 

cere din  Maraeillaise,In numărul doi e o poesie 

îndreptată contra lui Bibescu, can în telul aces- 

ta: 

Tată Vodă... 
Fă-ţi lădiţa, 
Ia-ţi domiţa 
Şi te cară, 
Mergi din ţară, 
Mergi din țară 
Şi să vii când Fomînia. 
Va dori încă robia,
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Vedeţi e nota de pamflet şt Bolintineanu,nai 

tîrziu chiar, în programele politice seu-de altă 

natură, a arătat această porntze de. spirtt fron- 

deur: nu ştia să-şi înfrîneze expresiile. oricâtă 

sinceritate ar fi avut—şi întradevăr. aceasta 

nu i se poate contesta; era un temperament care 

nu putea să rămînă departe de ceea ce era, convin 

gerile lui ferme. Dar. în această exprimare a sin- 

cerităţei, de multe ori dînsul -a atinsa naivitatea 

gi aceasta e o scădere, Am aan 44 Poporul __auve- 

_zanspentru că e o. gazetă care. are legături cu tg 

carea dela 1B48. | | 

| Dela Parorti suveran treoen spre opera poeti» 

că a lui Bolintineanu. Mei. von tedea cun dînsul 

era un tempezamarit incontestabil de poat, dar L-a 

lipsit ccez ce a fost moderat 1a alţii dir 3Ccoa= 

la romani ţă , î- a lipsit acei. simi Juminat estetic, 

care veghează necontenit asupra oricărei improvi- 

sații mat uşoare, 
|: 

Bolintineanu nu era tocmai înzestzat cu 0 aul
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tură deosebită; avea unele scideri care sînt în 

acoră cu manifestările multor romantici. Puten ve- 

dea la ce urmări inestetice a ajuns de multe ori 

şi nu 6 pevoe dela început să ne adresâm chiar 

poesiilor iwi,pentru casă ne fixăn primele 4m- 

presti. In căiyia dela 1847 are câtevă cuvinte în 

cere spunea că nu ţine prea mult la poeste: *in- 

spirații,zic,ale copilăriei la care acum țin | 

foarie puţin” DesiguryBolintineanu avea slăbiciu- 

nea fundament să a temperamentului său poetic; 

neg nu 3 fost de taptopontru că a scris foarte 

mult, însă, nu avea continui tatea artistului care 

se controlează incontinuu şi nu se mulţumeşte: 

al alea romenticii, din. care făcea parte şi 

301 intineanupţinean mult 1a prima inspiraţie. | 

să nu ne închipuin însă, că a fost absolut con- 

gecvent acestei mărturisiri şi nici nu ne-am pu-= 

tea închi pui această inconseovenţă, pentzu că ne 

dă, iarăşi posibilitatea + să- -l urmărim în s11înţede 

de presentare a 1terară a primei inapiraţii ŞĂ a
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vem ocasie să facem o comparaţie între ediţia de- 

la 1847 şi următoarea, | 

„Mă opresc la 0.poesie arhicunoscută care i. 

făcut dealtminteri şi reputaţia de poet,Q fată ţi- 

nără_pe patul morţii chiar dela început are -u-.: 

nele cuvinte din care reiese uşurinţa cu care Bo- 

lintinsanu sa exprima. în versuri, Mulţi au citit 

probabil versul al doilea: 

Ga robul ce cîntă amar în robie 
„Cu lanţul de braţe,un aer duios, 

iâxă să se întrebe ce însefrnează acest "aer du- 

sos iuli cetese poesia aceasta mecanic gi mai 

ales Îu şcoală nu ştiu dacă se înstietă să se ex- 

| plice ce îngeamnă versul acesta. Aer e o fparte 

nefericită redare în române şțe a cuvîntului fren- 

ces aâr a “melodie”, "cîntece, Bolintineanu a re- 

dat în felul acesta expresia, francesă “cântă un 

aer Guias"; e o falsă transpunere din francesă în 

română, 

Dax să insistăm asupra cîtorva versuri care
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na arată că Bolintineanu într'adevăr a retuşat V- 

neori poesiile sale,nu însă în măsura care trebur 

iasdacă ar fi avut. o mai vie conştiinţă de artist, 

Vexsul al 4-lea din prima strofă a redacţiunei de- 

la 1847, suna astfel: 

__ Pe patu-mi de moarte eu cânt tînguiose 

Referindu-ne la ediţia din 1855,îngrijită de si- 

on, găsim: | | N 

Pe patu-ni de moarte eu cânt dureroase 

Nu văd care at fi mai fericită dintre aceste Tea 

dacţii. | 

Dacă mergem mai departe, veden o retuşare mad. 

esenţială: versul al. 8-lea sună în ediţia întât: 

Cânăa ziua e rece şi cerui noros 

Cîna crivățul sufiă prin văi vi 800108 

iar În ediţia dela 1855: | 

Cînâ zioa- e. xece şi cerul în nori. 

versul ultim sl acestei strote e: 

| Când grinâina cade torente pe nori: 

Versurile âin ediţia dela 1865 salvează pai
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bine poezie.Dar aici gi-a dat sana' incontestabil, 

Bolintineanu de un defect care nu 1-a frapat al- - 

teori: strofa întîta şi a doua aveâu patru ver j 

suri în 'rima aşa de ugoară: dutos - durerea Pi îl 

şi DOrOg -yiscolos în a doua.A înţeles că e: o 

neglijenţă şi o lipsă de simţ estetic să dai o 

rimă aşa de curentă în două strofe consecvențe 

şi astfel ne explicăm de ce Cezul norog a deve- 

nit gezuluîa nori. | 
Mai caracteristică încă e strofa a Vi-a.In 

redacţia întîia dîn 1847 avent a | 

Să moară bătrânul lipsit de putere 
„Ce plînge trecutul de ani gîrbovit, 
Să moară şi robul cuprins de durere, 
8ă moară şi omul de plîna obosit. 

In eâiţia dela 1855 avem; 

Să moară bătrînul ce fruntea înclână, 
Ce plînge .trecutui de ani obosit 
Să moară şi robul ce!'n lanţuri. suspină 
Să moară tot omul cu suflet sâdrobit. 

Inconteatabil,e o retuşare avantajoasă. Ver-
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stu]. ata arsă nu e  ezicit nici în zetuşarea de 

mai ttrziu,ăar + e ceva superior celui din ediţia 

anii, | o a 

Deci Bolintineanu cu toate că ţinea mult la: 

defectele pe care le-a nărturisit,totuşi uneori 

a căutat. să nu se “mul țumească cu prima redaota- 

re e versurilor, o 

Ceea. ce -a plăcut aşa de mut unor admiratori 

al 11 Bolintineanu, a fost fluiattatea versuri - 

lor lui „pentru că incontestabil, avea o virtuoaj- 

tate,simplă de multe ori sar impresionantă. 

si Alecsandri | destgtria adus o armonie nouă, 

cea mai curgă toaz re care se realisase în poesia 

noastră de pînă atunci dar în arhiţectura lui A- 

lecsanâri,se vede că pleacă dela:o altă visiune 

poetică,pe cânâ Bolintineanu se mulţumia cu su- 

surări cu vrăji usoare de cuvinte, | 

Dacă e să urmărim mat departe stilisarea sa 

în legătură „CU comparatia pe care am făcut-opo- 

prindu-ne un moment la genul lirte, iată Yin: ze:
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ce versuri care într'adevăr se susţin relativ bi- 

me şi mai ales au flutditatea lor care a fost 

imult preţuită de contemporanii să1 consistenţa 

poetică lăsînă însă,mult de aşteptat: | 

O tu,ce frumuseţea-ţi poetică,âivină 

 psală farmec dulce ca fumul de pe fiori 

Eşti tu o 'nchipuires0 poză: de lumină 

Perdută ain cosiţta râz îndei aurori ? 

Din hora înflorită a viselor. de îngeri 

Tu poate te-ai perdu / 

si 'pe pămîntul nostru de doruri gi de Tlângeri 

du duleile surideri la noi te-ai abătut ? 

Oxi care ţi-e natura,d âivină,peri toare; 

"mu vii pe-acest pămînt 

să răspîndeşti profumul juneţei răpi.toare;. 

mu vâi ca roua dulce ce trece pe-un mormânt f 

| La Dla Pa Ce + pa29 

Intrtadevărpavea ureche sensibilă la păatra- 

rea accentului „802 intineanu. Vedeţi „motivul acee- 

ta care e din repextoriul cunoscut al romantici - 

jor;pe care 1-a exprimat şi Meosanări , însă cu 

mas mută amploare e schiţat la Bol intineanu;prin 

trei patra expresii cun ar fi zîainâei suzezi şi 

apoi iarăşi abusul pe care 1-am întîintt şi la
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Meosanâri,de adjectivul dulce: 

să ne oprim le o altă poesie care arată co= 

borîşuri,cu toate că e ca atmosferă sufletească 

un şablon al sincerităței lui: 

Noaptea cu Încetul vălu-şi întinaea 
Iar trăsura noastră pe un deal sula, 
Suspinînd,o fată,dulce creatură, 
Mă 'nsoţia în cale pînă la trăsurăș 
Pe străine ţărmuri avind a pleca 
Unde nici un suflet nu mă aştepta; 
Ea era plăcută ca o fericire, 
Și purta în suflet tînără iubire, 

Cornul,p.16. 

R deși guryceva înduioşător,dar nu poetice A 

cesta e păcatul inegal 1tăţei strigătoare în poe= 

sia lui, 

Pentru că sîntem ia poestile aintţi şi 'la ce- 

le cu caracter liric,iată incă vre-o cîteva vere 

suri din poesia Fecioara: 

La candela murindă purta cătarea sa; 
Iar latele-i cosițe sub flori şi sub bupină Cu graţie pe sînui wniînde se lăsa, 
-0 vino lîngă mine,căci iată vîntul baţe 
Şi floarea dimineţei de-acum va: veateji 
De-acun cînd te-i întoarce din locuri de- a | părtate,
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In dar vei căuta-o căci nu 0 vei găsi, 
P16 

Cătare în loc de privire: nu poţi întrgbuinta un 

asenanea cuvînt oricînă ca sinanin cu prixi ze. Da- 

că ar fi de. redat ceva. Gin atmosfera- rustică, sau 

ceva de notă intimă, fani tară da, însă acolo unde 

cuvîntul privire gi Priii sînt impuse asa s$ne; 

nu avem motive să le în1 cest în dar" 

crede că e o expresie romînească.E o turişare 

stîngace a unui italteni5m0. expresie al. cărei 

părinte, în vocabularul nostiuse Heliade Rădulas- 

cu. Vedeţi ce aforţări cu totul deplasate da intzo- 

ducere a expresiei în vocabularul aşa de personal 

firegte,al lui Bolintineanu, Sîni şi alte outinie 

care ne surprină.De exemplusun vera din poezia 

Ls. Dia Fe Ca. se termină asttel: 

pE& pentru care cîntă frumoasa viulbiui că.“ 

zidi ică- e un cuvînt turceso,însemnină privite 

gne toarer „Bolintineanu nu sta mul unt cu un sit 

cuvînt | 'ca Zilomelă, privi shateare, ci 1-a întzebu-
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“înţat pe acesta.B cevayam putea apune ăe influ- 

' enţă macedoromînă, fiindcă ştim că ascendenţii 

lui Bolintineanu erau MaceăoromînieVon veăsa 4- 

mediat că mat sînt şi alte urme de această vagă 

-anîurire macedoromînă, ! o 

In alt loc,poate că n'ap fi de dat prea mul- 

să atenţie,dar aici forma e de relevat,pentru că 

vine să se alăture la ceea ce an găsit în poesi- 

“a ainăinteyşi anume în pcesia fectoarasultimul 

vers se termină cu cuvîntul nărminte Bâttia del 

1855 am spua că era îngrijită de Sion şi nu-ni 

vâne să cred că ar fi o greşală de tipar sau o 

neglijenţă a lui Ston.Eu cred că singur Bolin- 

vineanu a scris în felul acesta;cu toate că în- 

4r'adevăr,rimează cuvîntul cu pământ. 

Vă aduceţi aminte că în Paal tizea Șohatază 

am găsit această formă surprinzătoare! cu un foa 

neti sm care ne duce spre aromînă.Deci,îni vine 

să cred că acest mărmint s'a strecurat din rs- 

miniscenţele macedoromâne ale lui Bolintineanu.
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Mai e apoi o strofă care se țermină astfel:"Mergi 

gi sparge lăcrămiori",ce a voit să spună Bolin- 

tineanu aici ? £ vorba ds lacrini'; vrea să spu= 

nă să lase să cadă, să împrăştie multe lacrimi. Să 

ne închipuim că Bolintineanu sta gînâit la senaul 

pe care îl avea cuvîntul latin SPARGERE ? Wu cred, 

Mai curînă sînt de părere că şi aici surprinien 

ceva de influenţă macedoromînă pentru că. întrta= 

devăr în macedoromînă acsai cuvînt are accepţiuni 

mai variate decit în dacoromînă. 

Dacă am înstatat asupra acestor două,trei cu- 

vinte în legătură cu aromînismul familiei lui,e 

pențru că nu numai în amănuntele de vocabular po- 

ețic al lui îi putem surprinăe originea, dar şi 

în mare parte din poesiile lui , anume acelea care. 

vin ou impresii dela auâ,mai ales Florile Bogfo- 

“In leoţiunea viitoare vom căuta să fixă 4m- 

presiile asupra poesiei dela 1850, | 

 



18 Vs 1931 - 

La Bolintineanu ca şi la Alecsandri,exotis- 

mul pe care îl aducea din călătoriile din ori- 

ent,era desigur o conventenţă. a vremet , „datorită 

însuşirei ronanti cesdar are şi o altă semnifica» 

ţiespentru că într! adevăr Bo1întineanu cînd a. 

poetisat Yi siuntle lui din călătoriile spre Bos- 

for,ne face impresia că îşi regăseşte sufleteşti 

remini scenţe ancestrale care au ecou în verguri - 

le lui. Şi deaceca poesiile pe cere le-a scris 

sub această inspirație ne duc la o accentuare a 

predi spogiţit16r lui;pentru că atoi cu deosebi- 

re vede exaltarea verbală ajunsă la paroxism de 

multe ori;a vocabularului lui,afară de ceea ce
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al cuvintelor cu caraăter oriental; porneşte se 

vede diatr!'o clocatire aufletească,îi.ntrt'o ezu- 

beranţă care denotă o pasiune speoială cs xă- 

sărea în auflețul său. | 

Mu avem decît să ne adresâm pentru aceasta, 

la Slortle Bosforului. Cela dintîi sînt cu deo- 

aehira caracter! sticespentru să ne fac să re- 

ounoapten această notă proprie,an aspeat ai în- 

aptraţiei poetului muntean,, e 

| Desigur» întîlnim de data. aceasta. versuri cu 

9 factură e are arată naturi tata, însă nu  sînț rit 

zoce, cinci eprezece în fiecare Ain poesiille. lui, 

ain. Poriie Bo sforului, care să se menţină la. o 

| unitate, să ne dea inpresta de realisare esteti- 

„că susţinută. 

- Iată; de exemplu, cun ne înfăţişează, după îi 

prostie 1ui,Bostoral, în prima, poesie: 

"0 Bosfor! o' farmec care î6t dtauna 
Post-ai visul dulce celui călătoriu 
Tiranta,prada, flacăra, furtuna, 
Au trecut pe simi tău desfătățoriu; ..
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Dar nimica încă n'au adus sohinbare 
Frumuseţe! tale; ca un Ciamanţ 

Ce-a trecut prin sînga, fermecele-ţi rare 
Au rămas negterse; ort ce conoherant 
Inălţînăd mormîntul pe aceste maluri 

„Nt?a putut să creadă că a doa-zi 
O furtună nocă p'aste Jdimpezi valuii 
Nume şi țărână nu va prăvălii! 

Zeila.Cîntul întîi,p.156, 

Vedeţi ce asooieri la întîmplare: 2uvintele,; rare 

sînt trase la sorţi:"tiranie", pradă”, "flacără, 

"fiturturăn, Sînten departe de ceea ce şi pe :vremea 

aceea,putea să ceară poesia ca realisare.Parcă, 

tocmai” exaltarea pe care i-au dat-o peisajele pe 

care le-a contemplat,l-a făcut uneori.mat puţin 

să-şi controleze seri sul, Sînt, totuşi, tablouri Ca 

re au ceva de atmosferă autentică orientală şi, 

fireşte,cu o noță de poesis relativă, AMtele ss 

coboară deodată în cele rai supărătoare prosata- 

me. Ilată,de exemplu, şase vereuris. | 

ai. Dă 

Măreţul chiosc îşi udă piotoarele!'n Bosfor 
„.„„ Si!'n unda fugătoare se miră cu amor 

„Sub ohioso curentui :trece cu tie repojuna; 

  

0. Densusianu, . 
Evoluţia estetică a limbei romina, Faiso. 24,
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lar marmura-i. invită la dulce moliciune. 

O aală octogonă formeaz acest local. 

In care străluceşte tot lux orientale 

 zeizaaCântul al doileaspelb 

E în aceste versuri tot ce poate discredita pe 

un poet Si nu sînt întîmplă toare asemenea acci- 

- dentei poetice,căci se repetă cu alte, însuficien- 

ţe de vocabular: ori că s8e dau expresii ponîneşti 

mutilatepori exagerează unele diminutivee Iată 

„vre-o zece versuri. care încep prin acea expresie 

ap 

care avea să se banaliseze: 

& ora cînd trezare lina Propontide 

Sub al aureleif dulce sărutat, E 

scînteină la focul stelelor splendide 

Ce-luces în fundul cerului curat, 

Golo ochiul vede nişte insulițe 

- Strălucind la raza stelei lui Zials . 

Ast-fel ca un negru pile de aluniţe 

Ce împodobeşte sinul virginale ; 

Vehriube. Cântul întî1»p.175 

Imagini care pot să fie de jurnal umori stiti * 

ceva ce frisează o fantesie vul gară Cîntul întâi 

  

1 aurelă » diminutivul dela gură:
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din Mehriube. se termină astfel: 

Un caic primeşte tînăra mireasă 
"Trei-zeci de lopete undele despic; 
Insă de odată palida princeasă 

“Cade leşinată într'a1 ei caic.: | 
| P. 177, 

Nu cred că poate exista o strofă mai nenorocită 

decît aceasta, Intîi pentru că vedeţi,la ce grad 

a dus neglijenţa Bolintineanu în ce priveşte. în- 

trebuinţarea formelor: astfel verbul despig în 

loc de despică, pentru că. rimează cu calg şi. apoi 

potrivea terminația pentru ca mireasă să rimeze 

cu princeasă. Am găsit şi alte forţări de felul 

acesta din urmă, însă aceasta întrece tot ce ne- 

am fi putut închipui. | 

„Puțin mai departe,iată alte patru versuri: o 

fantesie de cuvinte,care ne miră că au putut sii 

treacă prin gînd; - 

"Unda Înflorată de-aurele line, 
Soînteie sub brîul mărei purpurat 
“Cu .ale e1 caloare magice,divine, 
Ce. incîntă ochiul ş'înima îmbat, 

Mehriube,Cîntul al doi! sașp.175 
4
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Pentra ca să-1 iasă o silabă, Bolintineanu în- 

trebuinţează soloare la plural în joc de culori 

şi pentru ca să gă se ască o rimă Ja purvurat» trans- 

formă pe îmbaţă în îmbate Dintre aceste “mutilări 

de gramatică mai grozavă e forma aceast (deapie 

cu care se deprinsese lumea pe la 1870 şi care 

şi astăzi se obişnueşte în moă greşite 

să căutăm ceea ce a fost mat personal şi nai 

îndlţat din inspiraţia lui Bolintineanu şi să ne 

îndreptăm spre acel şir de poesii,care  într'ade- 

văr î-au făcut reputaţia mai mult,în unele pri- 

vine, gi care şi astăzi âatorită tradiţiei de 

program didactic, 88 continuă în impresia litera- 

ră a timpului, 

Baladele lui Bolintțineanu prin acea aureolă 

de ențusiasm a renaştere! noastre,yau într'adevăr 

faima de a fi dat ceva deosebit în literatura 

noastră, Faţă de sărăcia, acestui gen poetic la 

noi ,eie sînt de luat în samă. Bolintineanu gi A- 

decaanâri stau inspirat din ceea ce se transni=
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seae prin cronicari „mai ales din ă de _< în 

je A aui Neculce,apoi din basme sau din baladele 

populare; incontestabi150 sursă:de inspiraţie ca- 

re nu poate să fte lăsată la o parte. 

Afară de prestigiul patrioticeafară de ceea | 

ce s'a fixat pînă astăzi în cîteva versuri de oa= 

xrecare sentenţiositate patriotică,fiecare baladă 

luată dela început nu presintă o continwutate de 

veali sare poetică la care ne-am aştepta. 

Am crezut câ poate să, ţie interesantă 0 COmM- 

„paraţie după ediţiile mat nouă şi mai vechie 

Cu privire la acea baladă cunoscută Muna..Lud, 

Stefan cei Maree interesant să veden caz în ce 

gena a oscilat—mai bine sau mai rău—ferma pe 

“care Bolintineanu a crezut că trebue să i-o dea» 

versul al 4-lea în ediţia dela 1855, suna: | 

„Dulce şi suavă ca o garofiţă, 

înlocuit în altă ediție prin: 

Rumenă , suavă ca o garofiţă.. 

să zicen şi de âata aceasta: din causă că a
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abusat, gi dînsul de acest adjeetiv,dulce,mai bi- 

| Ha ar îi fost să fi rămas la: | 

 Rumenă, ouavă că o garoriţă. | 

„ouă ve rsurt iarăşi dau prilej unei  conpara- 

sia î în caii dela 155: 

Insă dacă ceru: wrînă să ingreueze | 
am vieţii mele şi să mă mtristezs, 

2 o corectare în avantaj aici pentru că în aite 

sdiţii cetim; 

Insă dacă cerul vrîna să împovere 
Anii vieţii . mele d'adîncă durerg, 

Porna îparere, chiar dacă dtatectal ar  exieta, în 

literatură însă. nu ar putea avea 100e 

Sînt din seria âe balade cîţ seva „care ne o- 

prese fără ca să avem contrarietăţa estetice, Ast- 

fel e Rormecătoarea sau îlestegul bebei care în- 

contestabil e o „reali sare, Iată + un „pasaj din a- 

ceasta din urnă: | N 

Ori unde: vei! merge, să calci,o: străine. (> 
Pe trup făr de viaţă,şi'n visu-ţi să- pi vezi!
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: să strîagt: tu în mină mîni de sange piine? 

u ori ce ţî-er spune tu toate să crezi? 

Să-ţi ardă plămînii de sete adîncă; 

si apă, sărmane,să nu poţi să bei! 

Să simţi tot d'auna pe capu-ţi o stâncă - 

să pleo1 a ta frunte la cîtne nu vrei? 

să nu se cuno ască ce bine vei face?" - 

să plîngi, însă lacrămi să nu poţi vărsa, ! 

4 ori ce: dorinţă» gi ori ce iţi va places 

să sece îndată ce tu vei austa. | 
n PelăZde: 

- 

| originalitatea Lia i
a za pe care Bo- 

lîntineanu, 1-a stăpînit şi atei cu măestrie. Pu- 

ten surprinde atei care a tostode. faptonota pe 

care dacă, at ei cul tivat- -0 şi ar ri acoentuat-o 

mai mul tot ar fi dat mai mul tă aureolă de poet. 

gol intaneanu întradevăr, avea predisposiţii re- 

marcabile spre ritmul pie.Chiar poesia dintii: 

O tată vinăză pe patul mozţal» înceze în ri tul 

amfibrahiceE un ritm care cere abilitate şi în 

1teratuza noastră a fost cultivat de unui tpar 

în acelaşi timp e semni ficativppentru că se pre= 

tează cu deosebire inspiraţiei epice: are ceva 

ae mers vigurosnde mAr8. şi atunci înțelegen de
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ce ritmul aceata impresionează cu deosebire în 

genul epic, | 

| Trebue să presupunem că Bolintineanu mogţe= 

nise şi această predisposiţie dela sţrămoşii lui 

Aromîni „pentru că într'adevăr,poesia aronînă “e 

cu deosebire epică; nu lipseşte lirismul, însă e 

o poegie viguroaaă,cu accente cara due spre ver- 

surile lu1 Bolintineanu. | 

Să zicem că Bolintineanu ar fi fost influen: 
sat şi de ritmul trohate al poasiilor populare, 

care după. cur am spus,e caracteristice inspiraţi- 

ei noastre populare, însă în realitate se vede că 

dînaul a rămas strein, mul 4 mai strein decît 4- 
eosandri şi de doine şi de balade şi de basme, 

Cînd a poetisat o tenă, cum e aceea din ăt- 

AZUMOS,din seria baladelor,în notă spune că sta 

îndreptat spre un basm foarte cunoscut, însă 'da- 

că facem o comparaţie între ceea ce a dat Bolin- 

tineanu şi ceea ce era al: poporului,nu găsim “ă 

derivare mat di rectă,nu găsim simțul artistului
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care plecinăd dela inspiraţia poporului , alege e- 

jementele caracteristice transformându-le în în- 

spiraţie cul tă. "Sujetuln altei balade Domnul _âe 

Xouă, ne spune Bolintineanu, că îl ştie dela cine- 

va din Romanaţi,dar nu găsim în această baladă 

decît vagi ecouri-din inspiraţia populară, 

Să mai cităm un alt pasaj din Blestemul _na- 

bei,cunoscut şi el; a fost citat de multe ori: 

ca efect onomatopeic, însă in acelaşi timp în ce 

priveşte ritmul,e semnificativ pentru tehnica. 

lui Bolintineanu: 

Omul încaiecă; oalul său tropotă; 
Puge ca vîntul; 

Uriă pădurile,vijie frunzele 
| " Geme pămîntul. 

Aici e o a14ă factură de vers: o silabă -accentuz. 

ată, două ieaccentuate, însă vedeţi iarăşi acelaşi : 

efect epic: un ritm masf.v, impresionant. Deci. az. 

ceasta era nota talentului lui Bolintineanujceg ; 

mai caracteristică, Se vege că singur nu:a înţe=.; 

les ce putea să dezive din ea gi mai ales să o
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cul: „ive.Dasaje ce felul acesta sînt întîmplări, . 

Bolintineanu dacă e să -resun impreaiile, e 

incontestabil o apariţiune simpatică. sufletește» 

priri. ceea ce a fost.a. lui. în participarea nu 

numai la evenimentele de atunci;ci şi prin fap- 

tul că-era încontestabiLșun real isator romantic, 

însă unilaterale - - 

-Dacă. ar 11ipsi ei ăin mişcarea poetică dintre 

1840 '= 1870,parcă nu ne-an da samă de ceea ce a 

fost o mare scădere şi în:literatura noastră şi 

în cea streină romantică pînă unde a putut să as 

jungă aiscreditul unei fomuie a generaţiei de 

atuncie | i a | 

Bo] întineanu e. „tipte tocmai prin această ex= 

agerare pe care a ținut „510 dea, în ce > priveşte w- 

nele preaisposiţii omanti
ce+De ce nu a înţeles | 

pînă unde trebuia să meargă; ăe ce nat ales a 

scris prea mult ? penru că era cu toată modes- 

ia pe care "aan văzut că a afirmat-osera înorezut 

în cactura ui era fascinat âe vo1ubă11 tatea cu 

Bă



care întrebuința cuvintele şi imaginele.Dacă az 

fi fost singur impresionat neplăcut de ceea ce 

scria.aceasta l-ar fi putut face să se oprească 

rai. des, însă în realitate,el a fost deseori ul =. 

ţunit de forma pe care o dădea unei poezii şi în 

orice cas a fost mai ales mulţumit că nu lăsase 

să-i scape nici un prilej în care să nu pună un 

motiv al inspiraţiei lui, Aceasta eo pantă  tot- 

deauna primejdioasă în literatură. Literatura, po= 

esta,ca şi gtiinţa presupune o neîncetată nemul- 
țumire.Cine e' totdeauna mulţumit cu ceea cea scris, 

se opreşte la ceea ce l-a încîntat un moment, 

Oricit ar reeli sa cineva cu. maximum-ul - -Însu- 

girilor lui,trebie să se gândească 'să ajungă la 

“zealisări mai înalte.Deci,să nu creadă cineva că 

tot ce a scris e: ceva de idolatria: dacă e matar- 

tiat, aduce ceva în plus în năzuinţele către per- 

teot, control înau-se incontinuu,



22 V, 1931. 

Revenirea dela poesie ia prosă,ne dă ocasie 

să constatăm o expresie a genului literar âîa 

urmă „fie pentru că. ne aduce ceva cu totul nou; 

ție pentru că această noutate nu rămîne în ur- 

ma aşteptărilor; dinpotziră le întrece într!'o 

„privinţă. 

| Acela care a dat între 1850 - 1860 o notă în 

sensul acesta în prosa noastrăse un scriitor ca- 

re parcă nici astăzi nu e recunoacut în deplina 

lui valoare; e Nicolae pilimon;al cărui roman se 

citeşte. relativ mai mult decât alte scrieri din 

trecutul nostru, însă în realitate nu î se dă a- 

tenţia pe care o merită,pentru faptul că a însem-
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nat o dată în istoria literaturat noastre. Dacă 

ne gîndim că dînsul-a scris în plin romantismse 

cu atît 'mai surprinzătoare înţelegerea pe care 

a dat-o genului ltiterar la care s!'a adresat, pen- 

tru că într'adevărsdînsul aduce însuşiri remar- 

cabiie în desacoră cu ceea ce era al celor mai 

mulţi romantici; adute, anume, un foarte ascuţit 

spirit de observaţie, | 

că întîlnin şi la dînsul urme sle înrîuiirei 

romantice,desiguri sfîrşitul romanului are ceva 

în acest sens, însă pentru că Filimon era incon= 

+estabil un temperament căruia nu-i lipsea spi- 

ritul ceritic,afară de darul observaţieisa evitat 

exagerările romantioilor,chiar cînd a făcut con 

cesiuni atmosferei literare din vremea 1u1,şi am 

putea spune că în privinţa aceasta,că iarăşi. do= 

vadă de stăpînire literară, care după cum am con- 

statat n'a fost însuşirea multora din scriitorii 

acestei epoci, i | | 

Wicolae Pilimon,ca prosator,e cred interes-
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ant gi ata alt punct "de “vedere, fiinâcă - 

âupă impresii pe care ' crea că „mu “le 

exagerez,putem descoperi unele influenţe care ar 

fi interesante de urmări ten numai la nci,dar şi 

în alte literaturi. Anune dânsul a. fost un pasto- 

nat al muzicei gi teatrului, 

“A seria cerontei remarcabil de critică musi= | 

cală şi dramatică.De aicispasiunea l-a dus mai 

departe şi în 1855 a pornit cu gândul să călăto- 

rească în streinătate: dela Viena a ajuns în I- 

talia şi în această călătorit care a fosti de im- 

presionism uşor,ăe reverie,ăe boenie,Filimon -a: 

căutat totuşi, să se cultive şi să adune cît mai. 

mul t din ceea ce era al pagtunei lui pentru mu= 

sica din Italia şi Germania şi a descris întri!o: 

carte tipărită în 1858 impresiile lui artistice, 

impresii în acelaşi timp şi despre stările de a- 

vunci „despre oameni; în toate se vede un remar= - 

cabii dar de observaţie; 

"Bye fapt,întîtul 'realist în itimpul romanti-
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cilor da noi... 

“Dacă. 'ne' referim.la ce a scri8 dânsul despre 

muscă jăin: vre-o 'âsuă pasaje puter să - înţelegea 

care Brau părerile lui în acest aens.Citez -după 

ediţia pe care a dat-o de curână Dl Baiculeacu 

pentru Ciocoii vechi şi: noi;=—aici mai. sînt şi 

„unele precisări biografice care aşteptau să fie 

date,şi cu această ocasie -Nicolae Filimon câg- 

“tigă „pentru: că. va putea să intereseze pe mai 

inul,i cititori decît ediţiile foarte slabe de pf 

nă atunci. Din părerile lui asupra artei,Dl Bai- 

cuescu zeproduce două pasaje, în care „Pilinon 

îşi împărtăgeşte: impresiile dea conceztele . de 

must că germană - sau italiană: | 

| n AR ascultat cu - atenţiune operelt clasice ale 

lui Gluck, HayânsSebastian Bach, Mozart,Beet..oven, 

„ Mendeion şi Meyerbeer şi: am admirat foarte mult 

arta ce-am găsi t întri'ânsele gi pacienta COoLOS8â- 

Jă a maeştriior germani de a inventa mulţ tea, a* 

ceea de armonii de care sunt pline,dar n'an 5 âm= 

4it acea dulce melancolie şi emoţiune ce gastă 

_ ctneva când aude o melodie de Rossini pbeliini BEU 

„Donizetti,“
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Deci,Filimon era un idolatru al musicei ţta- 

liene.S'ar părea surprinzător gi totuşi aici ve- 

den temperamentul lui: recunoştea ce e.al lui Be- 

ethoven, însă arată că mai mult î1 atrăgea arta 

musicală din Italia, 

_Un alt pasaj caracteri sticye acela în care a 

vorbit deapre fagner.E£ desigur, cel dintii la noi 

carea scris despre opera wagneriană; se vede că 

a fost impresionat într'un fel de ceea ce aducea 

geniul compositorului german: 

„Am ascultat la teatrui din Minchen opera Lo= 
hengrin,ce trece de cap d'operă al musicei e fe- 
lul acesta. Am pus cea mai mare atenţiune ca sănu 
pierz o noţă; cu toate acestea nu an putut afla 
într'însa nici o nuanţă care să-mi excite cel pu- 
in curiositatea.Totul în acea operă era confusi- 
ne: melodia,care este basa principală a musicei, 

lipsea cu totul; armonia cea naturală ce satiafa-= 
ce urechea şi inima;era înlocuită prin nişte tran- 
siţiuni şi acorduri repetate la părţile acute,me- 
dii şi grave,prin care Richard Wagner pretinae a 
descrie iumina focului şi a fulgerului,a represen- 

” ta distinoţiunea colorilor şi a devina viitorul, 
fără să observe că caută efecte noi acolo unde nu 
se mai găsesc decit defecte şi neant. 

Vedeţi că,de fapt,e împotriva musicei lui Wag-
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ner, pentru că era atras de cea ital iană,dar pasi- 

unea pentru această artă îi impunea să urnăreapeă 

dincolo de ceea ce erau predisposiţiile şi prefe- 

rinţele lui, | 

Dacă ne mai raportăm.la un alt pasaj unde spw 

pei 

„Soopul călătoriei mele în Italia fiind aceia 
de & asctlgta celebrităţile musicals ale soestei 

"ţări ai a dobândi mai multe noţiuni practice în 
arta sunetelor,se înțelege de sine că ers. nare ne 
cesitate a străbate peninsula italică în toaţe gis 
recţiunile eţ.* | 

vedem pasiunea lui pentru “arta sunetelor” care 

cu deosebire îl interesa, Cred că aceasta are în- 

semnătate, Dacă însă explicăm felul în care a scris 

P1.1îmon, stilul lui, Într'adevăr am improsia, aşi pu- 

tea, spune convingerea, că prosa lui e răsunet al 

pasiunei pentru musică, i 

E. incontestabil ceva. deosebit de prosa iut Ve 

Aecsanări şi costache Negruzzi. Mas ales, dacă e 

vorba să facem o apropiere de fapte, Aecsanări 

  

0. Densus1 nu; 

Evoluţia entetică a limbei ronîns. Fas0. 25.
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ştim bine că a arătat în prosa lui predilecţiuni 

pentru motivele de artă picturală sau arhitec- 

turalăș întrucât a putut să înţeleagă,să preţu- 

iască musica,Alecsanâri, n'aş putea precisa. FPi- 

1 4mon se arată întradevăr, impresionat incontinuu 

de ce era al musicei; cred că se reflectă în fra- 

sa lui ceva atn musica lui Donizetti, Verâis Rossi- 

mi ete. E aici o parte de anali$ă stilistică şi 

"în acelaşi timp şi un capitol de istorie li tega- 

vă,care mi se pare că ar merita să fie mai bine 

urmărit pentru că s!'ar ajunge la impunerea unui 

punct interesant: star recunoaşte că în cutare $- 

spocă scriitorii au fost influenţaţi mai mult de 

pictură,de arhitectază, Ar fi interesant însă, în- 

ţii pentru anali sarea unei epoci gi pe urnă eu. 

precisare pentru felul de scriere al unor autori: 

să vedem care sînt aceia care au fost impresto- 

naţi de una din aceste arte sau de amândouă şi 

dacă unii scriitori au fost refractari. 

In ce ar consta influenţa musicei asupra sti-
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lului lui Pilimon ? Intîi trebue să adaug că mi 
trebue considerat dânsul ca un stilist impecabil, 
Are paperităţi „are uneori frase repede expediate, 

însă în totul ne impresionează prin ceea ce de 

multe ori a exclus din scrisul său: mai ales nu 

„e un maniac al neologi smeior, Că găsim uneori mul = 

te arhaisre,e crept,însă arhaisme care sînt la lo 

cul l0r,evocatoare pentru ca să descrie epoca de-. 

18 începutul . secolului al XIX- -1ea, când se prelun- 

gea încă vieaţa orientală la noi şi atunci era na- 

tural ca să recurgă în descrierea stărilor socia- 

le;mai ales cîna aminteşte funcțiunile, şi descrie 

petrecerile şi alte amănunte ale vremei era natu- 

ral ca să recurgă la un vocabular care ni se pare 

astăzi de tot învechit, însă „cu nă sura şi accentul 

pe care n'a ştiut totdeauna să-l păstreze Odobea+. 

ou şi deaaeea acesta a făcut arheologie verbaiă, 

care avea pentru dânsul un deosebit prestigiu. 

Filimon g foarte moderat; nu se pierde în nu- 

anţări de stilist şi e cu atît mai surprinzătoare
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această calitate,cu cît şi-a făcut cultura ai 

mult singur. A trăit întradevărpîntr'un cerc via, 

interesantepe care l«a evocat şi Ghiea,de boenizia 

care avea contact şi cu 14 teratura. Cultura gt- a 

însugit-o de multe ori la înt împlazra: era -auto- 

diaact, însă a avut pasiunea călătoriilor şi mai 

ales pastunea pentru musică alături de 1ltiteratu- 

ră şi într'adevărscă prin acestea a ajune să me 

dea romanul său pe la patruzeci şi ceva de ani; 

o dovadă de maturitate şi de personalitate bine 

afirmată, | . 

In ce priveşte influenţa musi cet ;aiei trebue 

să recunoaştem ci e o armonieșun ritm care nu a* 

re plasticitatea prosei jui Alecsanâri sau Ne- 

gruzzi.E ceva din resonanţele masicalesâin rit- 

mul care areșored;ceva dîn combinaţiile de note 

ale aceluia care a auzit mul te concerte şi pe ut- 

mă dincolo de prosa lui,ericît de: -zeali stă ar fi, 

surprinden ceva al vagului musicei ypentru că a- 

ceaata e nota care distinge o prosă cu acorduri:



  

de musică,de o prosă cu linii,feţey;colori de ar- 

ni tectură sau de pictură.8înt frase: în care se me- 

de influenţa picturei; ai impresta de ceva bine. 

conturat,desenatybine redat cu anumite efecte ae 

culori.Ce e musical,are totdeauna ceva: mai vag ce- 

va din însesisabilul maicsi care -se adaugă la ar- 

monia directă. | 

| Dacă în sensul acesta cred că putem recunoaş- 

te apropierea mai mut inconştientă pe care Fili- 

mon a făcut-o între literatură şi musi că să urmă- | 

rim cîteva din pagajele care axată pe âe o parte.. 

temperanentul. lat vibrant incontestabil, cu toate 

acestea stăpîntt, pentra că dacă intenţia lui a 

fosi să dea o imagine vie a lumei fanariote, to- 

tuş sdînsul a căntat să nu transforme—cum a fă- 

Cutsde exeaplu, Zilot Românul — în pamflet pornirea 

ui împotriva soâietăţei dela sfîrşitul secolului 

al XVIII -leas Ti tmon oricît ar fi detestat pe muţi 

| | ps care i-2 desoris,totuşi gtia să modeleze intan- 

iile epi tetalor. Chiar pasajul care încheie scrie
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soarea, plină de cruzime pe care o aârasează cto- 

coilor,nu are nimic supărător şi nu impresionează 

neplăcut prin frasa bine tătată,cu izbucnirii care 

uneori evocă musica: 

Vouă dar,străluciţi luceaferi ai viţiilor;ca- 
ri aţi mîncat starea stăpînilor voştri şi viaţi 
zidicat pe ruinele acelora ce nu v?au lăsat să mu- 
riţi în mizerie; vouă,cari sunteţi putrejunea. şi 
mucegalui ce sapă din temelii gi răstoarnă împără- 
iile şi domniile; vouășcari aţi furat cu sfanţul 

din funcțiunile cele mici şi cu miile de galbeni 
din cele mari,iar acun cînd v'âţi cumpărat moşii 
şi palate stropiţi cu noroi pe făcătorii vogtri de 

„bine,vouă şi numai vouă dedic această slabă şi ne- 
însemnată seriere.Citiţi-o cu băgare de seamă,dom- 
nii mei, gt. oricîte hoţii îmi vor fi scăpat din 
vedere, însemnați -le pe un catastih şi mi le trimi- 
teţi,ca să le adaog la a doua ediţiune, 

. - | i . . "Pe 3e 

_“veasţi ce nuanţai şi delicat stilisat,ca o e- 

pigrană aștisticăye azeat pasaj final din serisoa- 

rea lui vehementă totuşi ,pe care o trimetea. acelo- 

ra pe care vrea să-i pupă în lumină, 

“ Stiţi că în musica lui Donizetti „Rossini, sfâr- 

şitul impresionează sgomotos. Aici parcă se “poate 

spune că Bilinon a căutat să impresioneze ca în-



    

  

  

tr!o încheiere de operă, însă, totuşi vedeţi că mu 

e,ăe faptyromantic cum ne-am fi aşteptat.E omul 

care îşi măsoară mijloacele,nu pentru că ar fi fost 

_ XYeduse din punct de vedere literar,ci pentru că a- 

vea într" adevăz,sinţul bine accentuat al nbanţări- 

lor în „descrierile de situaţi. | 

Dacă ne gînâim a Costache Negruzzi , am relevat 

în ceea ce priveşte nuvela tstorică,că e un inova- 

tor remarcabil prin însuşirile lui—şi în sorieri- 

le şi în impresiunile pe care le-a publicat aduce | 

într'adevăr un spirit de analiză peihologicăt în- 

semna mult aceasta pe la 1840, dar relativ Coatacre 

xegruazi a rămas mai departe acelaşi, 

Nicolae Pilimon apare ca psihologyun foarte 

adînă cunoscător al sufletelor gi aceasta. se vede 

din exeyraiile lui pentru că foarte bine carcate- 

ri sează uneie lucruri pe cae le-a văzut, sufletul 

oamenilor pe care 4- -a , întâlnit şi acsasta ş ap14.- 

cat- -0 celor dela noi. A amat posibilitatea să-si 

perteaţ ioneze această însugire în acele “călătorii
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pe care le-a făcut în streinătate, | 

Tată cum descrie pe. ciocoii ,după ce le-a adre- 

sat săgaţile dela sfîrgitul scrisorei: 

_ Ciocoiul sau puiul de ciocoi,ajuns om de stat, 
se deosibeştţe âe omul onest prin mai multe fapte, 
dar mai cu seamă prin purtarea sa.El nu se pronun= 
ță definitiv pentru nici a doctrină politică nus 
face, adept credincios al nici unui partiâ-=nu doa- 
pă că are apiritul drept şi nepărtinitor,oi ca să 
poată exploata de odată toate doctrinele şi parti- 
dele în folosuzi său, 

Amorul de patrie,libertateasegali tatea 4 de- 
 votamentul sunt vorbele sacramentale ale: ciocoiu= 
lui;pe care le rosteşte prin adunări publice gi pri- 
vate; dar aceste virtuţi cetăţeneşti,de care -faoe 
atîta pompă,nu sunt decît trepete scărei: pe ' care 
voeşte a se sui la putereş şi uneori cînâ ele nu 
servă deajunssel aleargă la străini gi primeşte de 
la dîngii posturi în ţara sa, 

Ajuns la grădul de mărire ,pentru care a comis 
toata migeliile,a suferit toate umil inţeie şi 8 
decliamat, fără de a le simţi,toate virtuțile din lu- 
me ciocojiul. îşi ridică masca ipoeziziei dela ochi 
ai a9 arată lumi 4 în mizerabila şi urtciogasa nudi- 
tate a sufletului său celui mice 

pe9. 

Aici incontestabil că expresiile sânt mai tari 

" însă totugi,nu e ceva care să ne supereş nu e vul- 

garitate,cu atît mai puţin trivialitate în între- 

buinţarea termenilor.E izbucnirea naturală pe ca-
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re nu o putea stăpîni pentru că întrt'adevărori- 

cîtă moderaţic ar fi căutat să pună în : descrie» 

rea acelora pe care î-a ales,nu a lăsat de o par- 

te tabloul de umbră pe care ţinea să-l pună în 

anti tesă cu. ceea ce dorita să fie altă vieaţă ca» 

re s6 Sncepea la noi, | 

Spuneam. că în descrierile de situaţii,de mo=. 

mente psihologice,Filimon -arată iarăşi aptitu- 

dini deosebiţe pentru acestea, E -o scenă în care 

descrie cum faţa Banului C.—dă numai iniţiala== 

e vrăjită de un tînăr grămătio,care se afla în: 

casa tatălui său: | 

Intr!o zis;pe cînâ se afla ea. în cnioge cu fe-. 
meile gale,o mică suflare de vînt risipi vreo cî- 
teva hârtii de ale lui Gheorghe; Maria se repezi 

ă le adune,dar mîna ei se opri fără voie pe o 
nirtie de Veneţia cu mărginile. poleitespe + care €e-. 
rau scrise versurile acestea: 

Sus pe cer, sunt multe stele; 
Cîmpu-i plin de floricalej 
Dar nici una dintre ele 
Nu-i ca chipul puicii mele! 

Mariei ţinău-le se simţi transportată de bu- 
curie şi strângînăd hîrtia,o „băgă în buzunariil fer- 
mensiii, După cîteva ore, rămîind singură;ea recită
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de mai multe ori acele versuri şi îşi plăznui o 

multime de închipuiri frumoase;a căror concluzi- 

une fu convingerea temeinică că versurile erau 

scrise pentru dînsa şi că Gheorghe o iubeşte. Sin- 

gura ideie ce o turbura era că nu se credea aşa 

d frumoasă precum o descrisese Gheorghe în ver- 

surile sale,Modestia ei nu-i permitea să creadă 

că este mai frumoasă dectt stelele cerului şi flo- 

rile pămîntului; cu toate acestea,amorul. propriu 

şi cochetăria,aceste viciuri ce le posedă pînă la 

oarecare grad. chiar femeile cele nai oneste făcu - 

pe noua noastră Bro,să-şi îndrepteze paşii spre 

oglinâăyunde după ce schimbă de nai. multe ori 

veştmintele şi pe privi întrtânsa zâmbind şi ges- 

+iculînă se retraae plină de speranţă că poate fi 

iubită de frumosul ei Leandrue 

o | P.,155, 

Comparaţia elementară cu "atelele cerului şi 

floriie pămîntului” e bine plasată asoispentru că 

dă ceva din candoarea acestei tinereş e ceva, in-. 

contestabii simpliat,care însă face o bună impre- 

sie.Chiar încheierea aceasta: Leanâruse bine po- 

trivită şi desigur,pasajul arată măestrie în re- 

darea unor momente 'şi în acelaşi timp'o pătrunde- 

re sufletească,ce înseamnă un progres în iiţera- 

tura noastră, | | 

ue surprinde de multe ori să pubern găsi ase- 

menea frase pe la 1850,când şi mai tirziu, Emines-
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cusde exemplu, în prosa lui, are de multe ort . as= 

perităţi care sînt supărătoare; tot astfel Vlahu- 

ţă „Delavranțea care au stilul mai evoluat su to- : 

tugi „unele inegalităţi. | 

Nicolae Filimon cu toate scăderile pe care le 

arată,a avut această stăpânire a formei,care ne 

miră pentru vremea: aceea, 

Ar mai fi un pasaj în care se degerie ceva 

din vieaţa din trecut şi mai ales. cum se petrecea 

pe atunci „care cu tot vocabularul arhaic,ne dă po- 

 sibilitatea să vedem cum 1-a moderat Filimon. Fa- 

ce o antitesă între vieaţa de vară şi iarnăla Bu- 

cureşti: 

Aga trecea timpul în sărbătorile verei; dar 
cînâ venea epoca cea monotonă a ternei, toţi a- 
ceşti oameni stau închigi prin case gi serile ce- 
Je lungi le petreceau în tăcere; abia dacă une- Na 
ori se adunau mai mulţi la un loc -apre a povesti 
cele ce se întîmplau în cercul restrâns al maha- 
lalej gau spre a juca între ei conţipa.mariaşul 
Şi CULELUŞa, SE 

Atunci însă,ca ai acum,boerii gi oamenii cei 
cu averi mari. se Geosibeau foarte mult de popor, 
în petrecerile lo0r, - E e Di 

Bocrii ae plimbau îri caleşt! şi butei cu ar- 
cuzile poleite spre a sa deosebi 6e neguţători.Po-
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dul Mogogoatei şi aa Tizaului de afară erau cele 

de căpetenie preumblări ale boiertior.WMesele şi 

petrecerile 2or- se făceau în familii mai multe a- 
âunate la un loc; rar se întîmpla să mînînce pe 
la grădint; dar şi atunot preferau :grăâina lut 
Scuza,via Brîncoveanului din: dealul Spiret şi gră- 

dina lui Belu de lîngă Văcăreşti,spre a nuda pri- 

lej noredului a surprinde vreo necuviinţă a lor 

şi a 1î se pierde printri'aadasta prestigiul. 
_ Bosrii cet tineri,din cauza strînselor rela- 

iuni ce aveau cu fanarioţii şi alţi venetici de- 

pravaţi contraotazeră încă de pe atunci o mlţi- 
me de viciuri,scoatrarii cu totul modului de vie- 

ţuire al boterilor bătrîni,Santa mitologică alui 

Bet zadea C.Caragea,făcută în forma caruiut lui A- 

oolon gi cei şase cerbi ce» trăgeau; conteşul cel 

de postav alb,blănit cu samur de Moska; hangerul. 

eel semănat cu brilianturi şi gugiumanul de samur 

cu. fandul alb al acestui frumos Principe, precum 

şi rochiile cele. nepreţuite,şalurule şi fexegele- 

le Momniţei Ralu,întorsese atît ce mult capul Ju- 

nilor boieri şi cocoane,încît de multe ori vin- 

deau mogii de mare preţ,ca să imiteze luxulşi tră- 

lueirea acestor Principi risipitori,Riul poate 

că ar fi foat mai mic,dacă s'ar fi oprit acâ; dar 

viaţa scandaloasă şi depravaţiunea luînd propor- 
ii mari,infeatară şi gemoralizară pînă ia un ma- 

„ra grad. soctetatea întreagă, | 

_--Din toate relele acestea,jocul de cărţi fu a- 

cela care răspîndi mai mult demoralisareaţ el să- 

răcsa pe boteri gi funojionari,şi-i îndemna la. 
hrăpiri de tot felul, Se 

„.-- "Unul din eef mai mari desfrînaţi şi risipi» 

tori din acei timpi era Postelnicul . Andronache 

muziuc; 61 fura ca un tîlhar de codru şi cheltu- 
ia ca un nehun,Mesele cele mai strălucite,serate- 
le cele mai atrăgătoare, jocurile de cărţi cele 

mai dătăpănătoare,care făceau să treacă dintr!'o 
pungă într'alta, averea săracilor,togte acestea în 
casă la dînsul ge petreceau. | p.,120.
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E 9 exprimare abilă,nu la prima întîmplare. 

E o descriere care are valoarea ei ,prin faptul 

că nu se pierde în amănunte obositoare. Când e 

şorba de a evoca trecuti sînt puţini care gtiu să 

păstreze lâmita,să păstreze vocabuiarul.i apoi 

vedeţi că nu cade Nicolae Pilimon nici în defeo- 

tul,pe care avea să-l accentueze şcoala realis- 

tă defectul descrierilor care aproape nu se mai 

afîrgeac. Amănunte obosi toare,insiatenţe exaspe- - 

rante nu găsin la Filimon,De unde putea, în afa- 

ră e darul lui natural,să ne închipuin să Ftli- 

mon a ajuna să realiseze asemenea efecte de pro- 

să la noi ? Desigurscă dînsul nu a fost strein 

de literatuza francesă; pomeneşte -de A.Dumas şi 

ain atîta cît a scris acestapar trebui cineva. să 

urmărească dacă întradevăr a putut ceva să fie 

derivat de Filimon ca frasare, Apoi, nu-ni pot în- 

ohipui că Balzac nu ar f1 fost citit,şi poate cu 

pasiune de scriitorul muntean, - 

0 întrebare,aceasta cît se poate je vagă» e



398 - 

dacă nu a ajung să cunoască gi pe Flaubert. Une- 

ori a ceva ain realismul lui Flaubertse ceva în 

afară de Dumas. In- primul râna totuşi, trebue să-l 

zi ajutat însuşirile lui, 

Un altul ,presupunînă cum spuneam,că ar fi ci- 

țit pe Dunas Balzac chiar pe Flaubert şi n'ar fi 

avut însuşirile lui Pilimon,desigur n!'ar fi reu- 

şit să ne dea prosa lui Filimon;prosă însă care 

a rămas fără răsunet „pentru că întrtadevăr acăga 

ui roman care trebuia să eclipseze mulţe încer= 

cări pînă âupă 1880, nu i s'a dat imporţanţa cuve- 

ni tă, | | | 

| Au fost unii care l-au citit,care i-au recu- 

_ noscut meritul, însă în general,a fost o reservă 

faţă de ăînaul şi putem apune .că numai. în timpul 

in urnă,lui Filimon i s'au recunoscut meritele 

- diterare. Aici e ceva care îl apropie cu deosebi- 

re,firegte,de Budai Deleanu,Budai Deleanu cît a 

trăit,a “rănaa necunoscut, Cînd a apărut 7ieanigig 

* nimic nu a'a spus de recurioaştere a valorei acea-
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ei opere gi nu se poate spune că n'a feat citi” 

tă, Douăzeci de ani au trecut dela tipărirea TA 

ganiadei „fără ca să aibă această operă răsunetu: 

pe care îl meri tă, 

Romanul lui pilimon prea atingea multe sua- 

ceptibilităţi ca meritul iui să fie relevat - dă 

cei vieaţi,şi ne-am explica în felul acesta ce- 

ea ce ne poate mira că a rămas o operă isclată,



25 Vs 1931, 

Am văzut se program aducea Dacia literară pen- 

tru epoca dinatnte de 1870, 

Tot aşa pentr perioda dela 1875 se  impuie 

să vedem ce idei veneau odată cu apariţia revista 

convorbiri djterareeca organ al cercului SUNA ge 

Sta spus despre această revistă că a adus un spi- 

rit mai luminat de înţelegere literară. Vom vedea 

în ce măsură a adus control critic mai riguros, 

pentru că se poate spune că întradevăr, Convorbi- 

Zile au fost o revistă critică, 

Pe de altă parte e în atițudinea acestei re- 

viste ceva care umbreşte incontestabil realisări- 

le pe care le-a adua,şi anume,o discreditare a
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tuturor manifestărilor literare de pînă atunci, 

E curios cum în Convorbiziie Jiterare nu sta 

arătat niciadată „ce . se datorea. bunei îndrunăet A 

1iteraturei noastre graţie Daciei Miterure şi Ro- 

mîniei literareș numele lui Alecu Russo nu e niat- 

- odată poneni t cu toate că an văzut—se: ştie de 
„ oricine=că dînsul a dus o campanie împotriva la- 

| tinomanilor. 

„Cîna upare 0 Tevi stă sînt două atitudini Cca 

re se impun dela sine prin probitate: ori conti. 

„nui pe predenrssori şi atunci arăţi că natural zi 

| însugeşti dacă nu în totul,dar în parte ce au | 
aczisseau ai atitudine hotărît opusă ară tîna că 

predecesorii s'au depărtat dela ceea ce voiau să 

„exprime. 

o atitudine de feua acesta a pete cu deasă 
| vîrgi: re Convorbiriior literare și nu nunai a îg- 
„morat,dar a lăsat de o parte ce aduseseră. Da- 
cia literară şi Homînia literară şi vom vedea că 
aceasta din urnă e pomenită în. treacăt.a: singură 
  

0. Densusianu, _ . 
Evoluţia estetică a limbei romîne,Fasc,28e
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dată la început. 

programul acestei reviste î1 putem: vedea „în 
Eă 

numărul întit care a apărut la 1 mart 1867 şi de a 

aici putem desprinde ceea ce e , esenţial pentru a 

putea înţelege taeele revistei dela Iaşi: 

«es Înfiinţarea unei. reviste care să aibă sc0- 
pul. de a reproduce şi răspînai tot ce intră în. 
cercul ocupaţiunilor literare şi ştiinţifice, de 
a supune unei critice serioase operele ce apar. 
din orice ramură a ştiinţei; de a da sară despre 
activitatea şi producerile societăţiior literare, 
în special acelei din Iaşi şi de a servi cu punct 
de întîlnire şi înfrățire pentru autorii, „Baţio- 
nali. 

se aesprinăe din acest program ceva vag, în a 

orice cas sărac, faţă de ceea ce am găsit în Da- 

cia literară cîna hotăritor,Kogălniceanu spunea 

că va proceda la revisuirea literaturei noastre; 

| reieşia mai bine spiritul critic decît ain in- 

tenţiile de acelaşi fel ale Convorbirilor „Jitera- , 

ze. Deci, un program cît se „poate de neprecis: in- 

tenţii doar de control al manifestărilor li tera- 

re şi şti inţiree,dar nu un crez estetic şi apoi
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arătarea precisă ce-i va deosebi mai ales de pre= 

_decesorii lor literari,lipseşte cu desăvîrgire, 

Ar fi interesant,ar fi mult de spicuit din nume=. 

vele acestei reviste,dar nu voi putea insista . - 

prea mult.Astfel în primul număr al revistei con». 

dusă de Maiorescu,chiar la pagina 25 apare o tra. 

ducere din Lamartine. Traducerea e făcută de N, 

| Sehelitti ; găsim aici versuri de felui aves-. 

ta: 

De-atunci în lume răul 08 8uverah domnează , 
De-atunci tot ce respiră şi tot ce cugetează 

Stadapă în venin. 

Ce crim!'-a făcut omul să merite: să nască 
Când ţi-a cerut neantul să'nvie să trăeaancă ? 

Când viaţa a priimit ? 
Suntem nof o hazarde 9 al soartei jucărie ? 

Nu se vede nici cel mai mic efort de a reda 

măcar musicalitatea versului lui Lanartine. 

| Dar să trecen la poesia originală cea dintîi 

"care a apărut în Convorbiri literare,ta pagina 

„alt e semnată de Mihai Cornea care a publicat mul 

te poesti.Dînsul a lăsat apoi literatura şi se
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vede că a înţeles că nu trebue să continue: a a- 

juns cum 'se ştie un avocat de samă în baroul nos= 

tru. Poesia originală a'2ui Cornea e intitulată: 

O lacrigăe lată două strofe: 

Ani fost în lume şi eu odată 
-Cu sufleţ june şi plin de dor; 

Credeam atuncea că viaţa toată 
“ E un vis dulce de lung amore 

Pe-a vieţii valuri îngelătoare 
Plutean atuncea neingrijat, 

Pîntce de stînca spăimînțătoare 

Mica mea barcă s'a sfărîmat, 

a pagina următoare42,a1tă poesie : tat de 

„Cornea:. Laura. sobei ; 

Gîndeam la tine,dar focut n vatră 
. Bată,plesheşte,des scînteind 
Cînele-afară dureros latră, 

Ploaea în geamuri bate gemînd, 

Umbră iubită d'amor ferice 
| Scumpa mea umbră de ce-ai venit, 
„De-a ta privire consolatrice 

Azi ntam nevoe;sunt fericit, 

Vedeţi, o impresie în desacoră cu ceea ce spu- 

„neau cet dela Convorbiri literare.Dar mai e un 

nume care apare şi în Amintirile D-lui Iacob Ne=
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grazzi,unii dintre primii colaboratori: în poesi- 

e,anume Capşa.Se presintţă simpatic în Amintirile 

D-lui Iacob Negruzzi,însă tață ce găsim la pagi- 

na 98 în poesia Pe un album: 

Inţr!'o zi fără de. soare; 
Te-am găsit în ârumul meu. 
De-atunci pîcla-ţ şi mai mare... 
“Du-te dar cu Dumnezeu, 

Un alt nume şacesta mat cunoscut şi bine pra- 

țuit tot timpul în cercul Junimei e Bodnărescu, 

L-am cunoscut Şi eu; avea însuşirile lui era cult 

însă de o cultură masivă „greoaie de dincolo de 

Carpaţi. Avea intenţiuni să derive filosofia în 

poesie însă n'avea absolut ae loc simţul formei 

şi deaceea chiar în prima: pagină şi dînsul a po 

vlicat un amestec âe prosă şi versuri,ceva din 

literatura care îi se părea lui că poate să impu- 

“năeDin versurile care sînt strecurate prin prosa 

sa,ăesprinden, de exemplu: 

a Şi cereasca ei privire 
* Şi-o âisfată!'n bufbucire,
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“Mai departe: 

Aga-i. omul ne-odihnit 
Ca izvorul ne-adormit. 

Forme din forme veşnic formează 
In care singur se oglindează. 

Vine apoi poetul Şerbănegou care a avut în- 

contestabi] ceva de fanțesie simpatică,armonii 

pe care le-a lăudat mult Maiorescu. Șerbănescu a-= 

re la pagina 124 9  poeslei La Danibiu care înce- 

pe aste: | 

Fiu al. pădurii negre,cu undele eterne, 
Danubie bătrîne cu valurile-adînci 
Repti] lichid,gigantic ce stai întins a lene 
Cu capul tău în mare;cu coada între stînci,. 

B ceva de. patriotism Tău înţeles, - 

„Ne întrebăm: cum au putut să apară asemenea 

versuri în Convorbiri Iiterare ? 

"Uri nume care se: întflneşte şi el în revista 

Junimei şi care dealtminteri are un 10c stimat 

în literatura noastrăau rămas dela dânsul do- 

„vă poeaii de inut în semă—totugi,pe urnă per- 

siflat,e acela al lui Creţeanu.E surprinzător că
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1 s'aa âat 10c în Convorbiri literare versuri 

lor din poesia cu intenţii sociale: In _o_colibă. 

laţă câteva versuri: 

In fundul caretei învălită!n gal 

O nobilă damă venea dela bal, 

. Armăşazi & negri ce ca smeii-alerg . 

Se opresc â'odată şi din loc nu merge 

La razele lunei eată se zărea 

Un copil în faşă ce-ahea mai gemea, 

Dar nohila damă un semn a făcut 

Si pe altă parte caretia trecut, | 

Lăsîna în ninsoare bietul pruncuşore 

Tot pe- - acolo trece şi un muncitor; 

Invelit în sdrenţe,tremurînăd de frig 

Luîndu-şi, dejunui compus d'un covrig. 

Veţi zice: unde e poesia adevărată sua cea 

„Yoxbiri literare ? Nu se vede şi: totuşi critica 

dela început a vast să se arate aprigă. 

De exemplu; Petre Carp a scri:s în numărul de- 

la 15 noembrie 1867 o critică despre Răsvan si 

Yiâra « a lui Hasdeu, Nu putem spune că psesa lui 

Hasdeu avea. însuşiri extraordinare, însă! ca încex- 

„Sare, dramatică pe vremea aceea—şi astăzi figures- 

” ză în “repertoriu—nu putea să fie tratată astfel,
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Petre Carp spunea că e o simplă "elucubraţiune“ 
şi „asemenea aprobaţ une dovedeşte nu o lipsăsci 
o corupţ iune âe gust. "Aşa se exprima | Petre 

Carp despre piesa lui Hasdeu, | o 

Mai mult—dealtminteri despre critica lui Ma- 
iorescu mă voi ocupa în ultima lecţiune—dar să 
amintesc că tot 'aşa cu străşnicie se vorbea de- 
spre rolul criticei gi. tocmai în Convorbiri li țe- 
rares Vol. 1,301,Haioxescu spunea: 

Noi suntem cei de!'ntîi a aâmite,că pentru mul- te din producţiunile literare ale Romînilor tăce- rea absolută este încă sentinţa cea nai blînaă ce o merită, 

Dar în legătură tocmai cu începuturile Convoz- 
biridor literare,să nu uităm cum to$ Maiorescu se 
exprimă ceva mai tîrziu la doi,trei ani,pe la 1869, 
în Observări polemice: | 

In mijlocul unei tendenţe a spiritului critic, precum am văzut-o din exemplele citate, cîţiva juni scriitori s'au întîlnit în credințască pentru o-. noarea bunului simţ gi în interesul tinerimei noas= tre ar fi timp a se restabili odată măsura lucruri-
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lor; şi de aceea ia înfiinţarea Convorbirilor 1i- 
literare s'au încercat fie prin explicări teore- 
tice,fie prin schiţe humoristice a răspîndi o ju- 
decare mai serioasă a literaturei romîne,. 

Observări polemice,p.129, 

Prin urmare vedeţi că nu e vorba—gi vom ve- _ 
dea că mai departe Dl Negruzzi spune acest lu- 

CTu=>nu e vozba de o recunoaştere,de o iniţiere 

înceată. Matorescu spune că au apărut Convorbiri = 

le convinse că trebue dela început să aducă'b ju= 

decare mai serioasă a literaturei noastreişi mat 

mui tt | | | E 

0 primă gregală,ae care trebue astăzi feriţă 
tinerimea noastră,este încurajarea blîndă a meai- 
ocrităţilor.Cea mai rea poesie,prosa cea mai 1iyp- 
sită de iiei,discursul cel mai de pe deasupra; —= 
toate sunt primite cu laudă,sau cel Puțin cu iîn- . 
dulgenţă sub cuvînt că "tot este ceva! şi că are 
să devie mai bine.Aşa zicem de 30 de ani şi înocu- 
rajăm ia oameni nechiemaţi şi nealeşi Domnul X 
e proclamat poet mare,Domnul Y jurnalist: eminent, 
Domnul Z bărbat de stat european, şi rezultatul es- te că de atunci încoace mergen tot mal răuscă po» 
esia a dispărut din, sootetâte...,. - 

In contra direcţiei de astăzt,p.153.
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“Sîntem 1a 1870: eza poeta pe care-o real isa 

“ss origore Mexanâzescu, Mecsanări şi întrucâtva 

Bolintineanu» | | 

Cum dispăruse pocata gi ce aduceau Convorbij.- 

rile literare 2. 

"Si o ultimă relevare în sensul acesta e cână 

Maiorescu: spune: "singura revi stă critică ce aa- 

-Mat=0 Români a„Convorbirile Literare, 

n. programul âela 1 mart 1867,Romînia:lite- 

zară e amintită doar atît: ca format. Acolo: se 

spune că revista avea să apară în formatul Româ- 

niei. literare: atît. Apoi afirmarea că n'a exi s- 

„tat a1.tă revistă critică în afară de Conrozbăzi- 

le. literare, incontestăbil că “arată o exagerare: 

să. urmărim, ain Amintirile: foarte sincere de mul - 

ai ori pe care 1e- a. dat n Iacob Negruzzi acum 

câţiva « ani ce; se deeprinde cu privite. 1a începu- 

turile revistei dela Iaşi..Intîi DI Iatob Negruzzi 

spune -că, - înainte. ca -să apară - revista,vre-o „câţi- 

va tineri —patzu,cinci— ee întruneau şi fără ca
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să se gîndească notărîtor la apariţia unei peri- 

odice,îşi schimbau părerile şi începuse. să redac- 

teze uni tei de antologie în care să. dea “loarea 

literaturei noastre şi mai ales în poeote,, după 

controlul pe care aveau să=1. aplice în ce pziveş- 

te scrierile pînă la 1870. Această antologie a re- 

vistei de mai tîrziu n! a apărut, însă Maiorescu a 

utili sat- -osa ales din schimburile de impresii de- 

la întrunirile anterioare celor dela Junimea şi 

le-a publicat--ne Vom cupa rîndui viitor—în 29- 

esia romînă care, de fapt,e o antologie în afară. 

de afirmările de doctrină, | 

Cînd se tăceasprin urmare, triajul în poesta 

noastră din mărturisiztie D- aut Iătob Negruzzi „ve- 

dem vre-o două, trei 1uczuri semnificative pentru 

spiritul care. a domnit a0010 şi nu numa 18 înce- 

i pute dar cu repercusiuni mai întârziate, - 

Se spune că: | 

Poeți de av- de Bolac,Momuleanu, Stamati şi al- 
i asemănaţi,de ale căror merite literare se fă- 
cuse 'mult .svon în: public. şi în presăsnici putură
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dobindi graţia de a introduce o singură bucată în 
versuri în antologia noastră; din toti Mureşanu a- 
bia scăpă cunoscuta, sa poesie patriotică "Degteap-. 

4ă-te Romîne"ș Eliad poreclit de contimporani "pă- 
rinte al literaturii române" o păţi. şi mai rău,Ne- 
ologismele sale ciudate produseră numai risgi chef 
în societate.Cntar mult lăudatui său; "Sburătorul" 
fu respins cu unanimitatea voturilore 

Amintiri din "Junimea" „p.81 - sa, 

Vedeţi că în spiritul critic dela Convorbiri, 

n'a fost totdeaunala înălţime.ai mult: 

mot aşa se întîmplă cu Grigore Alexandrescu. 
Vestita "Umbra lui Mircea" fu. găsită bună numai 
pînă la jumătate,iar partea a doua rea şi lipsi- 
tă de inspiraţie. 

P.85 

„Grigore Alexandrescu nu e impecabil, Wici în 

Umbra lui Mircea nici în alte poesiiyau: lipeesc . 

gragelile,desigur greşeli ae ri tm inspiraţia ru tot- 

deauna susţinută,cînăd şi eînd 1 încezi ri „dar poesi=. 

a lui Grigore Alexandrescu. să fie trecută prin a- 

cest sistem de critică pedagogică pedantă ? . 

Si cu atît mai mult cu cît e isbitor contras- 

tul între ceea ce: au publicat Convorbirile litera-
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re la început,oca poesie în special şi străşnicta 

aprecierilor faţă de alţii.Dar mai e o mărturisi- 

| re semnificativă în Amintirile D-lui Negruzzi; a- 

nume ne povesteşte cum într!'o zi primeşte un tră- 

văgel" să se întîlnească cu Pogor, Theodor Rosetti, 
Ă 3 , 

| Maiorescuspentru că Petre Carp avea să citească o 

traducere din Machbeth: 

- Praducerea a fost găsită bună şi plăcu la toţi. 
„Se făcură cîteva observaţii,mai mult de 'detaltu 
"şi eu m'an întors acasă foarte mulţumit de acea 
serată literară.Mai tîrziu,de cîte ori am recitit 
acea traducere;m'am mirat de lipsa de critică ce 
a domnit atunci în întrunirea noastră, 

| P.lle 

Vedeţi, ce trebue mai mult decît asemenea măr- 

turisire ? 

Deci să se rectifice şi acest capitol din 1is- 

toria literaturei noastre: să se recunoască (on= 

vorbiriJlor_ literare ceea ce nu se poate contesta, 

" însă să nu credem că dela început au fost bine ozrien- 

tate de o critică gi aveau dreptul să privească 

deia înălţime producţiunile celelalte,Si fără ca
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să forţez -notajtotuşi: parcă literatura,poesiile : 

care au apărut după cum am văzut în primul nu- 

măr nu. stau mult departe de acelea pe care le-a 

publicăt Gheorghe Bariț în Foaia pentru minte ; 

din care am citat cîteva, . 

"Deci prima impresia cînă această revistă a 

apărut,e că avea unele intenţii să pregătească 

ceva în cercul ei însă erau multe desorientări, 

tenainţe exagerate. i i7a ceva care avea să se: a- 

firme "mai târziu gi nu. înto tăeauna cu deplină pere 

spicacitate, :
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Cînă trecem la critica lut Maicrescu,trebua 

desigur să recunoaştem că ea aduce 'preosupări. 

de care alţii au rămas deparie,şi mai ales stă- : 

ruinţa de a presenta într!'un sistem,urela “idei - 

estetice, 

" Teoriile lui Maiorescu, cun se 'ştie,pleacă 'ce=: 

la filosofia,estetica germană şi se “concentrează 

împrejurul iceei că frumosul e exprimarea îideelor. 

sub formă sensibilă,De aict'dînsul a formulat: di- 

ferite păreri afirmative sau negative; spunînd i - 

acesta e 'esteticul dincolo vine neestețicu, - 

Critica 14terară, ca orice-critică,nu poate 

să se dispenseze de formulări,nu 'aşa de catego-
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ri ce. Cînd acum vre-o zece ani an făcut un curs 

asupra evoluţiei spiritului critic latia, spuneam 

că,de faptycritica am putea-o defini:. recunoaşte- 

rea vieţei aşa cum se manifestă în creaţiuni 1î- 

_terare şi artistice. Odată ce înţelegen în felul 

acesta oritica,atunci natural că ea devine mai 

susceptibilă să înţeleagă cît mai variate mani- 

festaţiuni; la Maiorescu totul e gabionat; pl ea- 

că prin deducţii dela ceva care i ăi! a părut că. 

„poate. să sie într'adevăi cnefa, Ssteticei. şi gra- 

dat gradat a aplicat formulări “care derivă de a- 

icie Apoi trebue să relevăm rigiditatea care mez= 

ge alături cu inconsecvenţa. 0 îna e "cineva, prin 

urmare, fixat întrto formulă şi cînă această tor- 

mulă nu se mai poate aplica în anumite casuri șa- 

tunai urmează dela sine că adoptarea ei dice la 

contraiicertsşt v vom releva tocmai o contrazice= 

re foarte semnificativă a lui Watorescu în acti- 

„_vitatea iui de eritic, | 
i a 

Ca să recunoaştem critica lui Maiorescu tre-
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bue să plecăm dela acea cărticică tipărită în 186% 
„poesia romînă—zunînă , seria dânsul —unăe a fixat 

condiţiile materiale şi ideale dpoesiei.Dînsul a 
mai scris şi unele polenici în care a atins şi cheati- 
uni âe zeformă a limbei; trebue să amintim că Ma- 

1orescu într 'adevăr, a fost un pasionat şi chiar m 
-namai pentru gramatică „ortografie dar chiar recu= 
noştea. ceea ce se putea înţelege atunci ca valoare 
a“ filologiei. 

Dacă ne raportăm, cum spuneam;la; Poesia romînă, 
în primul rîna trebue să relevăn—gi în directă 1 
gătură cu literatura noastră—vre-o două nisi sten- 
e ale sale în legăiură. cu valoarea poestei, Astfel, 
“întrun pasaj care poate să fie semnat de oricine, 
Bînsul spune că orice cuvînt trebue să fie înţeles 
în ceea ce poate avea eatetic sau anti-estetic.Cea 
mai mare atenţie o merită deci alegerea cuvintelor: 

Dita 

vinţă alegerea cuvintelor;. un singur cuvînt. comun “este în stare a uciăe toată imprestunea frumosului. “Şi aceasta cu drept, | | 

0. Densusianu, Bioi , via estetţică. a limbei romîne, Păsc, 27.
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Cur era natura! „Maiorescu era foarte zău dis 

_pus împotriva poeziilor cu Giminutăve „Deaceea chiar 

la începutul cărticelei sale, spune: | 

Astăzi însă am citit atîtea flori şi floricele, 
stele,steluţe;stelişoare şi filomele în versurile 

rumîne, încît acum primim aceste cuvinte numai 08 

nişte semne uscateobicinuite În vorbiresprin ur» 

mare fără nici un resultat poetic, | 

sfîrşitul acestei frase e caracteristic; atunoi 

cînâ se vorbeşte de estetică,mi se pare că e 0 2x- 

„primare prosaică, Von găsi întrtacevăr nota aceasta 

de multe ori la Maiorescu: nota aplicărei prea di- 

izecte,punerea în practică a unor părerte 

Ca să Găm unele caracterisări ale lui Mai ores- 

cuysă ne oprim la pasajul ultim in partea, teoreti- 

că, a acestei broşuri, în care-dă un fel de' bilanţ 

_ exagerat asupra literaturei: 

' Majoritatea poeţilor runîni nu merită numele ce 
şi-l usurpă; âîn producţiunile lor se vede numai 0 

'fantesie seacă de imagini originale şi o inimă goa» 

lă de simţiri adevărate,şi mai bine ne-ar îi fost 

gi nouă,dacă nici odată nu ar fi luat pana în mînă 
şi nu ar fi lăţit în public producţiunile lor ne- 

demne de linibagiul maseloreCăci dacă lipsa de ori 

ce literatură este unul din semnele de barbarie a 

popoarelor;o literaiură falsă şi urîtă este cel d'ân-
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tii pas spre degradarea culturei începînde, a i e "P,116-117, 

Maiorescu aici aduce un rechi si toriu categoric 

asupra literaturei dela 1870: vom vedea dacă avea 
dreptate să fie aşa de aprig cu poeţi mai bine în- 

“'zestraţi decît acei care au publicat în Convorbiri, 

Se explică de unde vine această pasiune , nega- 

tivă,la Maiorescu. Intr'adevăr,dînsul spune la pa= 
gina 84: 

din contra mai uşor şi mai sigur a arăta ceea . ce 
înpi înot nislunea CA cea aps tetică, Practică își 

P.84, 
O convingere care sigur că e falsă,pentru că 

în estetică Prima impunere e să fie relevat ceea 
„ce e al literaturei ae frunte, In critică,ca şi în 
pedagogie,nu e atîta nevoe să se insiste asupra ră- 

“ului,cît să se pună în valoare avantajele binelui, 
frumosului, | 

Deşi în felul acesta a judecat Maiorescu,a dat | cp A a | | : totuşi ,antologig intreagă 'a tuturor grozăviilor ca
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re s'au publicat pe la 1860-1870 şi e zu atit mai 

surprinzătoare această atitudine,cu cît atunci 

_cânâ-a fost vorba să Laudesa avut reticenţesSe va 

reproşa totdeauna lui Maiorescu .că nu a scris de- 

spre Eminescu,ce era dator; să a ajutat la recu- 

noaşterea geniului lui Eminescuse drept, Însă :şi „a- 

„ceasta cu oarecare mici reserve. Articolul de 'cri- 

„aică convinsă „deplină;punînă tot sufletul ca să 

recunoască ce era al 1uiEminescusnu 1-a dat Mato- 

rescu şi acesta ar “fi fost tocmai un pendant -po- 

irivit la mărunţişurile de 'analize poetice oare 

puteau să! fie reduse 1a un sfert sau mai puţin, . 

O notă care e iarăşi surprinzătoare întrucât- 

'vasdar 0 vom înţelege imediat pentru că ne 'ducela 

constatarea la care făceam aluzie înainte;e aceea 

oare se desprinde din părerea exprimată: în mod :ho- 

sărit în 'ceea ce priveşte.excluderea din poesie.-a 

anumitor lucruri şi în spectal a ştiinţei Şi :a :ppe 

liticei, Intr'adevăr,iată ce :spune vatorenaai + 

*.„politţica este -un product exclusiv. al raţiu- 
nei logice,poesia este şi trebue să fie un product
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sl fantesiei (altfel nici: nu are. material): una..: 

dar exclude pe cealaltă, 
EC a Ia: i P, 38, 

- Ce' e mai categoric. decât ce spunea, Maiorescu, 

că între: poesie. şi politică nu poate să fie nici 

o: apropiere şi. poestile. patriotice :sînt condamna». - 

te: dela: sine să; fie trecătoare,să represinte un 

" gen efemer. Aceasta: spunea ia 1867. în 1906 prin -! 

_ urmare după” atâţia: ani —cână a fost vorba de pre- 

mterea: poesiilor. D-lui Goga de către Acadenie, ra=: 

'portul. a fost făcut de Maiorescu şi citez pasajul 

în. care se vede: bine. un contrast,atături ge celă-- 

lalt:... 

ă Ca, e. dreptypatriotismul,ca element de actiu-. 

ne politică,nu este materie: de. artăsori câte aba- 
"teri stau: comis şi -se mai comit. în contra unei. re- 

gule' aşa de simple.Mai ales cei ce' n'au destul ta- 

lent literar caută: să-şi acopere lipsa prin provo- 

carea unor disposiţit sufleteşti,foarte importan- 

te în: alte priviri,dar nu în cele estetice. . : 

Cu. toate: acestea,patriotismul,este: în inimile 

gincere,în afară de orce tendinţă politică,un sim- 

vimânt adevărat şi adînc;şi întru cît este astfel, 

poat fi, în certe împrejurări,născător de poesie, - 

_ Critice, (ed.Minerva,1908) 111p.255-256, 

Conclusia: rapurt favorabii pentru DI Goga. Ve- 

geţi, că. frasarea e diplomatie conturatăi, desigur,
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îşi aducea aminte de cea ce scrisese în 1867 gi 

atunci chinuit voia să sa” .veze soluţia,. Inainte 

dînsul nu recunogtea patriotismului posibilitatea. 

să fie element valabil estetic; acun îl 'recunoag- 

te cu conăiția,ăacă e sentiment _singer,dar de aşa 

ceva nu era vorba în părerile lui dela 1867, 

Care e explicaţia acestor, două atitudini abso- 

lut 'de înconsecvenţă. ale iui 3 Maiorescu ? Nu e o 

taină şi. cu aceasta .se _caracterisează; ceva din a- 

ti tudinea, tactica ps care sistematic au mani festa-. 

t-o cei dela Convorbiri: cînd a fost un curent, au 

| găutat, chiar dacă la început i-au arătat ostili ţa- 

te, au căutat . să-l devieze,să-1 înglobeze în acti- 

| vitatea Convorbiri lor. în 1905, cînd 8: pornit curen= 

tul poesiei patriotice cu Dl Gogastuna primire fă- 

cută se explică prin faptul că voia ca acest cu= 

-renț să fie pus sub patronajul Convorbiri ore | 

Mai amintim că pregăti rea lui sub inziuenţa fi- 

1osofiel „apare foarte des în exprimarea de eri tică 

„ literară, de formulări estetice şi ara putea spune 

Că mal alea linia logică ,prta derivări de silogis-



  

  

me răsărea de multe ori din părerile sale. 1ată,de 

exemplu, cum ajunge la o conclusie: 

«+ conchidem prin inăucţiune;ceea ce . -afirma- 
„sem a priori; că poesia cea adevărată nu este de- 
cât un simţ imînt sau o pasiune manifestate în fox- 
mă estetică, 

Poesia romînă, 1867,p.112. . 

| Aici se vede o stilisare a unui om care era 

disciplinat prin contactul cu logica.Uneori sti- 

12 acesta filosofic ajunge greoi,chiar antipatic, 

Nu 4 se poate reproşa lui Mato rescu că nu a avut 

o, exprimare limpede, însă e de o Limpezime glacia- 

lă; e multe ori se vede ceea ce apăsa ca influen» 

vă de filosofie germană,o stilisare chinuită, Iată 

un pasaj: 

Poesia în special trebue să ne decline spiri- 
tul de la înlănţui rea nexului causal,să ne  mahi- 
festeze idei cu început şi cu finit gi să dee ast= 
fel o satisfacţiune spiritului omenesc,De aceea 
ea este datoare să ne îndsepteze spre simţiminte 
şi pasiuni.Căci ţogmai simţiminţele gi pasiunile 
sunt actele de sine stătățoare în viaţa omenească; 
ele.au o naştere şi o terminare pronun ată,au un 
început siniit şi c catastrofă hotărită şi sunt 
doar objeate present sbiie sub forma finită a sen- 
sibilităței, = 

Poesia voriână 1967 pe 52, 

E un vocabular greoi,



424 

Dacă trecem la aplicarea părerilor estetice în: 

seria de alegeri pe care le-a făcut în poeptanoass 

tă şi. ajungem ia partea a doua a broşurei din. a=: 

| nul 1867,găstm exenpie de poeste romînă. Anintese: 

că Matorescu a fost r “ricit în aprecierile lui 

când în două vânauri "sea despre osenovai 

„Noi credem.-că au rămas necitiţi—un. mij. :o far=: 
te sigur pentru a rămânea neimitaţi, 
RI: Czitice,III,p.99, 

„Prin urmare;numele lui Cîrlova a fost ostraci= 

sat de Maiorescu şi de cercul Junimei,.Ce găsin în: 

schimb ? 0 poesie de un oarecare. Em, Georgescu, la 

pagina 130,intitulată Vecina noastră: 

Când: te. arăţi tu la fereastră 
Cu un aer gînditor, | re 

“Doamne ! zic: Vecina noastră ps € 
„So sărut ş! apoi să mor |! | „27 

Aa visat un via ferice 
Noaptea de ala-l-tăeri 
Dumnezeu păru şi-mi zice: 

„. RVoi: să-ţi dau ori ce tu ceri, 

“Vei tu aur ? Vei. putere: ? 
Glorie, coroni, măriri ? 
Din s cerului avere : 
Din ce vei,împărtăşiri ?
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"Muri tor: Brin. soarta: voastră,: 
Eu te fac nemuritor 
-Doamne zic: Vecinţa noastiă.. 
S'o sărut ş'apoi. să mor,. 

Poesia. Tom, pe 1:39: 
"măi e 'Geva ae adăugat: sta: spus de: Maiorescu. 

că a “înţeles: spiritul Boestei nosetei populare; Ai 

urielă: Snăâieli.A Primit cu entustasm colecţia: ui 
Aecsanări însă un entusi asm: unib iţi. şt: ai 1inpreai:- 

a: că “măi t, de Zapton' a cunoscut: Maioresou'.. poesia: 

noastră” populară Mă; mulţumesc: să: citez. un! singur: | 

pasâj i“ vorbea de maia; poeţilor : ae a îngtraaane 

de "ori şi spunea: 
În 7 

„au Dacă e vorba să. comparăm! tot: cu: flori. să: ne. luă mai bine de. exemplu poesiile populare,chiar cele: mai de rînd,care toate au cel. puţin origina=. litate în determinarea florilor şi: nu: vorbesc: nu> mai de. roze gi de crini, 
mio st Poesia romînă,p.29. 

e. bu ia ei 
pt Co tu i Ca în „exemplu + ne să următoarea: strofă: mor 

_»zasng „„ “Frunză verde măr săzciu: 
ÎN La grădipă!'n Cişmigiu 
miza te iu +Două fete, frumugele 2 

„Mi-a furat minţile mele: 
Buta „Una 0achege şi naltă. pa Aa „Ca o dalie invoaltă, - Ss af i Alta blonaă mijlocie. : a a e 

Ca o jună fasomta,
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_Una are ochi de mură 
Care inimile fură, 
Alta două viorele 
Ce te scoate din oprele, 

Poesia aceasta era considerată de Maiorescu, 

ca poesta populară, Dacă dînsul ar i avut simţul 

adevăratei poesii populare dela noi desigur că nu 

s! ar ri opzit la un asemenea specimen. 

„Deci, e tarăşt ceva care arată înconsecvenţa 

ae teoretician şi aplicator al teoriilor lui, 

Dacă e să facen o ultimă conatatare,aceasta e 

gi ea geani ficativă pentru că indirect avem 0 con- 

firmare la impresiile de felul acesta. In afară de 

ceea ce. am constatat în Amintirile D- lui Iacob. Ne- 

i eruzzi, în corespondenţa vremei mai găsim ceva pri- 

vitor la atmosfera care domnea la Convorbirile 1î- 
Ci a ta UE 

ţerare» şi anume în coresponăenţa lui V.Alecsanări, 
iii 

Alecsandri după insistenţele lui Negruzzi primise 

| să colaboreze la Convorbiri. £ de amintit că poesi- 

ile lui Alecsanâri şi apoi poestile lui Eminescu, 

sînt singurele care au afirmat 3 activitatea poetică 

a Convorbirilozr, tată pasajele din colecţia de scri-



  

427 

sori aie lui Alecsandri „publicave de Chenai gi D- 
ra Carcalechi: 

*..Vvă promit să vă Întovărăşesc pe cît îmi va permite slăbirea pasurilor; şi ca o probă de bu-= 
mînă (aş dori mult să ştiu pîntru ce Dl Maiorescu, voeşte să facă din poporul romîn 'un popor colorat, Yumine, Îmi place a vrede că D-lui nu are de scop a trata de Peaux rouges pe compatrioţii D-sale) Con- Yorbirile literare, ..fiina sora Romîniei litera= I£ şi totodată avîna calităţile necesare unei foi ce ţinteşte a desvolta gustul frumosului şi a dis- trage spiritele âin rătăci rea politicei,sînţ gata a vă da mîna cu toată inima, 

- 
P, 27-28, 

_- Bonvorbirile literare dacă n'au vrut să ştie de 
cît de formatul Romîniei literare, au trebuit să 
ia leaţii dela Vasile Alecsanâri şi să continue ce- 
sa ce se afirmase între 1840-1850, Această scrisoa- 
re e din 1867,prin urmare după imediata apariţie 
a Qonvorbirilor.Cealaltă e âin 1868; 

dacă ar corecta asemenea lucrările literare âîn Bu- cureşti. care mi se par cam hop devarte,după cum zi - ce Românul, 

Pe. 37,
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E un pasaj. semnificativ, 

să ne mai referim încă da un pasaj: 

„i Ia : a miss 

„Ai dreptul de'a te plînge de-puţinul concurs: 

ce-ţi dă Junimea pentru susţinerea foaiei Convor=-: 

birilor, Penomenu. e curios, şi demde observat;Cum?: 

o..societate romînească defoaneni inteligenţi; pro-': 

fesori ,juriştispoeţi,eto, se adună în fiecare:sayp*: 

tămînă, fumează ia dulceţi,bea ceai sau cafea cit. 

iapte,critică orice product ințelectual, cu. destui: 

lă justeţă,adesea: şi totdeauna cu puţină indulgite: 

țăe e. şi ce produce ? Să examninăm tabla. de naterili 

a anului trecut: câteva poegioare de amor,tot -a-: 

mor şi. iar de amor! Cîteva traduceri din poeţi 

francesj şi germani... cîteva articole de critici 

şi îat critici şi tot criticisun romanşo nuvelăso 

piesă de teatru şi un cîntecel comic.lată totă ta- 

tă productul unui an întreg de mişcare literarăsB-- 

- puţin,prea puţin pentru o societate numeroasă ce: 

poartă numele de Junimea şi care se adună regulat: 

de 52 de ori pe an ca să fumeze,să ia dulceţi, să; 

„bea ceai... „Unii dîn membrii Junimei din laşi. care 

au debutat cu entusiasm şi foc,acum stau condamnat 

la'o tăcere comodă şi par indiferenți de soarta co 

pilului născut,de biata foaie a Conrorbirilor es... 

Cît pentru mine,nu voi înceta de a-ţi:da mina dei: 

ajutore 

      

P.64 - 65. 

„Vedeţi acesta e adevărul cu privire la prima i; 

fosă a Convorbirilor: ntau_ avut: cum atirmau catăz.? 

goricsun program aşa 1 impede cum a avut Dacia 442? 

| o aa zei 

țerară şi pe de al tă parte vedem e strigătoare îns: 
Ea 

consecvență între ceea ce se afirme, teoreticeşte
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și între ceeâ „Ce. se arăta în aplicarea precepte- 

107 crițice, 

| Și acun încheind capitolul acesta, în câteva 

ouvinte să amintesc ce reiese din tot cursul de 

anul acesta,fără ingistenţe,pe care totuşi nu” 

le-aş îi crezut inutile; reducîna la esenţial ,anm: 

putut vedea cun se afirmă cu deosebire estetisa- 

vea limbei,graţie poesiei, Incontestabil că ală- 

turi veden şi literatura în prosă,însă primul pc - 

î1 are poesia, ” 

Graţie realisărilor poeţilor,limba noastră -a- 

„dunge pînă la 1870,la ceea ce într'adevăr t-a schim- 

"Dat cu depăvîrşire în interval de treizeci ,patru= 

zeci de ani „aspectul pe care îi avea înainte, rel 

să aacentuăm că în poesie rolul de frunte îl are 

'greaţ innea livicâ.Numai poesia lirică e în măsură 

să aducă asemenea posibilităţi de evoluţie,pentru 

că urmăreşte mai de aproape schimbările sufleteşti; 

e mai susceptibilă de anumiţe nuanţări, Datorită re- 

alisărilor lirice limba noastră se încadrează în
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forma ei defini tivă,modernă; oricît star ajunge 

la inovaţii chiar revoluţionare în stilisare nu 

ne putem îndepărta totuşi „dela ceea ce relativ 

a fixat stilul nostru poetic cela 1820 -183Q şi 

mai ales dela 1840 -1870,dela ceea ce e cuceri- 

rea cea mat însemnată şi pe care avea sto ducă 

mei: departe Eminescu, 

rea rtemeneeeemenneteee 

epice ni a mearga 

n VERIFIDAY | 

TUR? j 
Tm 0 mpa as ACE TME Mae il
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