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16_XIs,1931. 

„Asupra oricărei specialităţi —dacă nu ră- 

mîne la încetîniri comode—planează deseori o 

neîncredere chiar din partea acelora care sînt 

mai aproape de ea; nu mai vorbim de acei care 

nu se mulţumesc cu împresiuni,ci trec deaărep-. 

tul la juâecăși, | | 

si filologia se întîmplă să fie privită u= 

neori astfel „după ce a trecut mult departe de 

ceea ce era alţădatţă. | 

| _Tradiţionaliştii se uită ot teodată peste 

umăr la acei care cultivăs în spirit cu actuali



tatea,dialectologia sau fonetica experimenta- . 

1ă,după cun la rânâul lor aceştia din. :urmă, 

privesc dela o înălţată îndulgenţă,spre cei 

care au ca specialitate istoria unei limbi gi 

convinşi de aceasta,se manifestă uneori în în- 

prejurări care ne surprind: pe la adunări de 

filologi,vedem animosităţi care se dau în vi- 

leag.Acun trei ant cînd a fost primul congres 

de lingvisti la Haga,în surdină într'adevăr, 

au pornit cîteva săgeți din partea acelora ca- 

re,crezîndu-se mat moderni , voi ab să arate că 

tradiţionali ştii sînt prea rămaşi în urmă Apoi 

la universitate sta întîmplat deseori —la uni - 

versităţile streine—să aibă loc schimb de a- 
precieri nu tocmai măgulitoare între acei fi- 
lologi care erau sau se credeau mai moderni şi 

acei care se ştiau mai curîna în sensul adevă- 
ratei filologiti,ocupînâu-se numai cu istoria 
limbei,La universitatea noastră din Bucureşti 
sîntem scutiţi de asemenea manifestații.



Colaborarea gti înţifică e aceea care dă,pe 

1 îngă al tete, nota superioară unei specialităţi, 

“după cum în orice ştiinţă trebue să existe in 

continuu recunoaşterea preocupărilor. care. se 

impun în fiecare zi.Dintre aceste preocupări, 

ae mult am crezut că nu poate să fie lăsată la 

o parte aceea'-cu privire la estetica limbei, De 

aceea am inaugurat acum trei ani cursul de e- 

voluţie estetică a limbei romîne şi această 

preocupare să nu pară că e o abatere dela stric- 

tul program. filologi c.Dacă principial. sîntem 

de acoră în această privinţă, rămîne totugi în 

câteva clipe să agezăm această ramură a filo- 

logiei în actualitate, | 

Limba are mai mul t drept să fie cultivată, 

pentru că asi stăm La o anarhi sareo caricatu- 

risare,o bolşevisare a scrisului şi faţă de a- 

semenea ră tăciri, se înţelege dela sine că ni- 

mic nu poate să fie lăsat lao parte,dacă e 

vorba să se dea bune ortientări.In plus, trăim



într!'o epocă în care sunetul are în vieaţa noas- 

tră., în toate contingenţele ei,o însemnătate pe 

care cei de altădată nu o cunogteau.Astăzi tră- 

im sub regimul--am puiea spune—al sunetelor,. 

graţie radiofoniei şi nu ne miră cu această no- 

uă invenţie schimbă încetul cu încetul conâiţi- 

ile noastre de vieaţă,lasă urme chiar în felul 

nostru de. a simţi,ae a ne manifesta.Ca orice 

invenţie, încontestabil,că poate să fie dusă 

mult mai departe; Şi deasemenea se va ajunge 

poate la pracţici e care nu le bănuim. 

Si mă gîndesc,că e posibil să-i vină cuiva 

în minte „să aplice raâiofonia la universitate, 

în sensul că un profesor să înlocuiască pe trei, 

patru, în momentele acestea de ingeniosităţi de 

tot felul. Star putea, găsi o. soluţie ca dela Bu- - 
cureşti sau dela altă uni versitate,profesorui, 

să-şi comunice lecţiunile prin radio.bdar dacă, 
după cum Spuneam,o asemenea invenţie schimbă. 

Şi Poate va schimba peste prevederele noastre,



conâiţiile de vieaţă „are şi unele părţi de um- 

bră,pentru că nu există invenţie omenească ca 

să nu se înfăţişeze:cu ceea ce poate să fie 

summum al inteligenţei omului, dar în acelaşi 

timp să rămîte cu unele scădert.Radiofonia — 

şi unit au început să se pl îngă împotriva ei- 

are păcatul că contribue la întărirea unei în- 

suficienţe a vieţei de astăzi, insuficienţă su - 

fletească, Omul modern & ajuns prea mult—şi mai 

ales după răzbut -- să se mulumeassă au aproxi - 

maţ,ii şi de fapt, radiofonia dă aproximaţi i: un 

concert transmis prin radio nu poate să fie sim- 

țit ca în realitate; e mişcarea sălei unde se 

dă concertul,e în sfîrşit toată atmosfera co- 

manicativă a, ascultătorilorynişcarea celor din 

orchestră,care nu pot să fie transmise—cel pu- 

vin pentru moment—prin raâtofonte.De aceea o- 

mul de astăzi s!a deprins prea mult să se sa- 

tisfacă cu asemenea vagi manifestații; distrac- 

iile sînt şi ele atenuate într! un fel; împre-



stile sufleteşti, iarăşi; cul tura „deasemenea; cet. 

de altădată care trăi au în extrene— | privile- 

giaţi şi alţii rămaşi în urmă—yprivilegiaţii a- 

veau posibilitatea să cunoască lucrurile sub 

aspectele lor sutentice şi în unele privinţe e- 

Tau nai exigenţi, sufletele lor erau mai aâîne 

imprestonate decît la atîţia de astăzi, care a- 

par încă cu indulgență cotidiană,cui mulțumiri 

foarte uşoare,sufletţe de acestea, care s!'au de-_ 

prins cu a dosare „prea continuă de impresii în Ma 

sensul aproxinărilor, 
. 

Sînt constatări dela care ori ne ustra- -. 
gem,ori de câre rămînem streini şi care au în- 

semnă tatea 1or,chiar pentru ceea ce e al spe- 

cialităţei noastre, : 

Dacă ne Bîndin în alt sens, dacă ne refe- 

rim nu la ceva âs tot.nou,la.o invenţie care 

„datează de multe decenii „la telefon, ăe exem- 

Plusam impresia gi cred că nu mă înşel,că te- 
a 

lefonul a influenţat şi va influenţa felul de



vorbire. Persoanele care vorbesc mult la tele- 

ton, am remarcat că dela un oarecare timp îşi 

schimbă intonaţia şi chiar în 1imba curentă nu 

se mai regăsesc cum vorbiau înainte; e ceva 

fatal al obişnuinţei. Si aş putea adăuga. mai 

departe: am auzit persoane deprinse mult cu 

telefonul modi ficîna gramatica: astfel, ce, să 

nu se confunâe douăzeci cu nouăzeci, zic doi- 

zeci şi am observat că acest goizeci a înce- 

put să: se întrebuinţeze şi în afară de vorbi- 

rea telefonică şi dacă toţi care recurg la 

telefon vor continua astfel,mă întreb dacă 

morfologia numeralului nu se va schimba. 

Sînt lucruri care se „petrec sub ochii noş- 

tri» lucruri care uneori s'ar putea evident 

să nu le sesisămpentru că ori sîntem prea 

obişnuiţi cu unele impresii ori că nu îrf,e- 

legem prea mult ierarhia celor mai multe Gin 

ele, | 

si în legătură. tocmai zu ceea ce e în-
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venţia aceasta sonoră—să-i zicen—şi în legă- 

tură cu repercusiunile ei,să nu-uităm că dacă 

tisiceşte sunetele au o anumită acţiune, sufle- 

teşte—gi aceasta ne interesează pe noi mai 

mult-—au altă acţiune. Acusticii,acei care se 

ocupă cu acustica,au ajuns la constatarea că 

dacă într'o sală timp de două luni,cinei sute 

Ge persoane a: vorbi încontinuu,energia care 

s'ar desfăşura n'ar putea să încălzească nici 

o ceaşcă de cezi.Vă puteţi atunot închipui că 

în şedinţele prelungite,de noapte,ale Camerei, 

unde se vorbeşte atîta,nu star produce energi- 

e să încălzească măcar un degetar; despre re- 

sul tate, ispravă, idem, | | 

Deci tot ce se petrece sub ochii noştri în 

acest senssare o latură fisică şi o latură su- 

fletească. Dacă e să apreciem din punct de vede- 

re fisic,atunci naturali ci găsim o diminuare e 

valorei; dacă însă judecăm in punci de vedere 

sufletesc,moral, se schimbă cu totul aprecieri”



aa 

le. Si atunci cînd e vorba de sunete—de este- 

tica lor—nu trebue să ne gîndim la substratul 

fistic al valorsi lor ca element al naturei,ci 

ca valoare sufletească, pentru că sonorisarea 

în sens estetic poate că arată o ascendență în 

sensul sufletesc, 

„si atunci privind sub at aspect probi ema 

sau problemele de estețică ale limbei,ne dăm 

sama de ceea ce-am putea spune că e relativ 

frapant în exprimare.Nu e vorba do cineva ca- 

re nu are cultură,ci de acei care ar avea po- 

sibilitatea să înţeleagă mai, des care e ros- 

tul estetic ai unui fel de exprimare. De sigur, 

în privinţa aceasta sînt de vină şi imposibi- 

lităţile de cercetări precise, ştiinţifice. în 

legătură cu acestea,cu privire la estetica lim- 

bei franceae,DlPaul Valeri a ţinut să-şi îx- 
aa a op roomeeat 

părtăşească unele impresii care au valoarea 

lor. în volumul din urmă, Regarăs sur_le sonde 
* 

“agtuei, întrt'un capitol Immagea do la Frane, în
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trei pagini D-sa condensează păreri cu privi- 

re la estetica limbei francese şi spune acolo: 

că francesa e privilegiată prin faptul că are 

o gamă foarte bogată de vocale.Reproduc chiar: 

cuvintele les voyelles sont nombreuses et. 

tres niances" şi aminteşte astfel că sînt nu- 

anţe de e deschis gi s închis,pe urmă aiftongi 

ca în feuil)e;, alle „toise,tien. Ia ceea ce 

priveşte consonant smul „observă că consoanele 

francese sînt "remarquablement adoucies". 

Putea să amintească Dl Valry şi legături: 

le între cuvinte,cu toate că ar fi ae urmărit 

mai de aproape această caracteristică a lim- 

bei francese, Acum cîteva decenii se remarca 0 
tendinţă de înlăturare a legăturilor dintre cu- 

vine care totuşi erau recomandate,pentru ca 

să n fie o îndepărtare dela ce era tradiţio- . 

nel. Insă incontestabil că Prancesul nu se va 
putea dispensa niciodată de aceste legături şi 
ar trebui un estetician cu mul ţ bun simţ ca să
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facă un bilanţ ai acestei particulari tăţi a 

limbei francese,care contribue întrt'un” sens 

sau altul la estetica acestei 1imbi. 

Să vedem acum dacă vre-o cîteva, observaţii 

asupra frumuseţilor limbei noastre nu pot să 

se desprindă chiar din ceea ce e relativ cu- 

rent,din ceea ce nu cere numaidecât o analisă 

ştiinţifită şi o pregătire deosebi tă ca meto- 

dă riguroasă, | | 

In afară de observaţiile pe care în cursul 

de doi ani le-am făcut cu privire la, anumiţi 

scriitori niciodată n'am insistat asupra aces- 

+ui punct: ce se poate desprinde ca estetic în 

limba noastră ? 

Intâi să ne gîndin la icaractezul vocalelor. 

Spre deosebire de Limba francesă, gama vocalică 

la noi are alt aspect. intii vocalele noastre 

sînt de valoare medie: nici prea deschise,nici 

prea închise—vorbesc de pronunţarea generală 

nu de ceea ce este dialectal—gi mai ales cu
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vendinţe mai curînă spre vocalele închise. De 

aceea pentru un Romîn „cu toate însuşirile pe 

care le are pentru a învăţa limbafrancesă,tre- 

bue timp pînă să înţeleagă valoarea unui g în- 

chis sau unui e deschis etce.,pentru că în a-. 

ceastă privinţă, incontestabii că nu avem bogă- 

ţia din limba francesă pe care o releva şi Dl 

Paul Valaryu | 

In trecutecînd se ştia că dacă e se afia. 

în faţa unei silabe cu aceeaşi vocală,era pro- 

nunțat ca ea sau e deschis: se zicea steale ;. 

deci pronunţarea noastră avea un plus faţă de: 

cea, de astăzi, 

Deci sistemul vocalic al limbei noastre a- 
Te—şgi vorbesc de vocalele funăamentale—aes- | 

avantajul de a nu presenta nuanţări aşa de de- 
osebite ca în francesă sau în alte limbi. Insă, 
avem altele în plus.Dl Valery vorbia dei. ait- 
ongii din limba francesă şi număra cinci,şa- 
se; noi ne putem mînâri: cu 0 listă întreagă şi
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Ge data aceasta am fixat nurărul diftongilor: 

şi nu e rău să vi-l presint,pentru că sînt 1u= 

crururi curente,dar care au valoarea Lori a 

vem diftongul ai: rai; avem au: laug; ea:cea- 

tă; ei: vret; eu: mereu; ia: iață; oa: floare; 

ie: fier; io: voios; ou: nou; us: spui. Vedeţi, 

unsprezece diftongi număr pe care nu-l găsim 
e aaa 

in francesă şi aceasta marchează bogăţia unei 

limbi,dacă în alte privinţe e mai săracă de- 

cît altele, 

-Raportîndu-ne la consoane,sici avem con- 
mai si 

soane caracteristice: So dotsţ dusă cun  aven 

în plus vocalele ă zi î care imprimă incontes- 
cama Tape 

tabilan caracter deosebit limbei NO astre e 

In limba francesă „gama consonantică  spu- 

nea Dl Valtry,are avantajul consoanelor mal 

puţin aspre, însă şi mat puţin varia te. france- 

sa de astăzi,în afară de neologismele intro- 

a s. i . y Ia 

duse in urma,nu are „pe conu are pe nu are 

pd m» j +g care 
A 

pe $.In vechea Limbă francesă sant = lo
 

< 
jo
ne
 

—— 

  

ma eee i m ape e



16 

au evoluat le, y,3 gi atunci s'ar putea spune 

că în această privinţă vechea limbă francesă 

se apropie de “ limba noastră şi a 

Italienilor, | 

Yu e destul să urmărească cineva estetica 

unei epoci ci să se întoarcă spre trecut, pu- 

tînă să ducă cercetările foarte departe,cu a- 

tît mai departe cu cît rămîne un vast domeniu 

de interpretări estetice. . 

Aplicînd prineltpiul varietăţei la limba 

noastră şi înâreptîndu-ne puţin spre trecut,şe 

poate spune că 1 înba romi nă modernă a cîştigat . 
în sensul vartetăţei 31 anume în ceea ce pri 

veşte terminaţ iunile cuvintelor: când se păs- 

tra încă -u final incontestabil că limba ro-, 

mînă era fat monotonă, Să cităm începutul unui 

psalm aşa cun era prin secolul al XVI-lea, 

psalmul 41: 

In „ce chipă deşiră cerbulu la izvoazrulă. . apeloru,aşa jeluiaşte sufletulă mieu cătră . ine,Zeu, ae vine, Psaltirea. Şcheianăe
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Astăzi prin faptul că -u final nu se mai 

aude asa ae des la sfîrşitul cuvintelor noas- 

tre,s! & îndepărtat o supără toare mono tonie,fi- 

a Coe ada 
înăcă vechea romînească din acest punct Vera 

ae sigur mai monotonă şi aceaată monotonie e- 

ra mai evidentă atunci cînă,de exemplu,urmau. 

trei cuvinteunul după altul,cu -uy final, De 

exemplu, începutul psalmului 49:"zeuli Zeiloră 

Domnului grăi... | 

Astăzi prin dispariţia lui -u final,a re- 

sultat o varietate de consoane care încheie 

cuvintele; 

am auzit de multe ori părerea că :mba ro. 

mînă nufere de cîteva sunete „antipatice. si 

3. Tocmai vocalele â şi ă printre ele dâ$ 

care sînt aşa de. caraatezi atice pentru 11mba 

 vomână» imprimă € ceva. cu totul deosebit iimei 

  

„nonstee Şi apot de ce ar fi aa de antizuti- 
EI Ia 

e : gg 

“ce. consoanele 5 5 si £ 2 Se spune că prea gue - 

“O0.,Densustanu, 

Te gvolut î3 estatică n 1imbeţ romine, Pasc-2e 

Ar e Di 5 7
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ră a limbă moartă etc, Totuşi dacă,fireşte,nu 

se repetă prea des; chiar un $,s nu pot să fie 

supără toare.Luăm un exemplu dintr!'o poesie po- 

pulară unâe sunetul + se repetă de yre-=o cinoi, 

şase ori şi chiar în acelaşi cuvînt începător: 

Bădi gor, depărtişor; 
Nu-mi trimtte-atîta aor 

i pe lună,şi pe soare, 
i pe cala,şi pe răcoare, 

ŞI pe stele mărunţele, 
i pe sbor de rîndunele, 
1 pe stele,şi pe lună, 

Şi pe nori ce vîntu-adună, 
i „bade,'n pace mă lasă: Cum văă,nu ţi-oi fi mireasă, 

Vadeţi sunetul acesta în şase versuri ,fără 
ca să aibă nimie desarmonios.Găsim aici ceva 
caracteristic limbei romîne, 

Deasemeni nici ă nu e supără tor: "bădişor 
sepărtişori,ci an contra ne aă o armonie spe- 
ctală, | i 

| Deci,să nu ne plecăm Spre pedante preatlec- 
Viunt de fantesie,cîna a vorba de a judeca es- 
tetic o limbă.
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Luată în evoluţia ei,a avut şi în trecut 

realisări estetice,anuni te efecte care au fosti 

înlăturate. Pe urmă comparativ cu al te limbi ; 

mai păstrează. individuali tatea ei estetică, să 

aplicăn la 1 imba noastră ceea ce e aplicabil 

la altele, un procedeu de falsificare a con- 

statăriior.și atunci înţelegem. oan ce scop îşi 

are estetica ei,Limba francesă îşi are resur- 

sele ei proprii : din trecutul altora nu  pu- 

tem desprinde valori estetice pentru a noastră, 

"Insă să nu uităm că principial o limbă cu cît 

evoluiază cu atîta cîştigă şi în reali sări es. 

teticet limba francesă chiar dacă avea farme- 

cul ei în secolul: al Xil- ea - Fasr- „rea, totuşi 

astăzi ca impresie generală. se poate, spuna ză 

e mult superioară estetioceşte limbei, zechi e Fi - 

regte acelaşi lucru şi pentru iba noastră, | 

Asemenea observaţii cred că Ya sînt inutio 

14tăţ1,după cur nu sînt. înutili4ăţi nici aze- 

lea de atîtea ori spuse în legătură. cu 4stori-
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unei imbie 

Si totuşi,se întîmplă de mul te ori să se. 

spună âlrect că. filologia cum se înțelege la 

„universitate,lasă, de dorit; şi mai ales că ne- 

“glijează unele preccupări care ar fi mai dem- 

ne de luat în samă.Astfel într'o revistă sau 

mai curînă întriun buletin al. înei case de e- 

aitură ,un profesor de liceu—deal tminteri fat 

student remarcabil aici—scria că la univer= 

sitate se urmăresc prea multe amănunţimi,riat 

mult enigme filologice şi că ar trebui -eă se 

dea mai multă atenţie gramaticei, 

: Gramatică, în sensul cum. se face în liceu? 

Dar -ticeul are datoria lui să se ocupe de gra- 

matică. Dacă la universitate nu star face. zi 

lologie,atunci unde să se facă ? In liceu ? 

Nu se poate să se înlocuiască; un „rol cu 

celălalt, In 1 1ceu să se facă gramatie -ă -siste- 

matică, Inchipuiţ1-vă că universitatea ar tre- 

bui să împlinească iucunele lăsate ce. .l4ceu



zi 

., 

şi să facem gramatică, nu eTiologie,penţzu La 

gramatica e neglijată în. liceu? 

La ce universitate streină se poate adu 

ce reproşul « că se face euologie zi nu grana- 

tică 2 Ar rămîne vimit prozesozul uni erei ter 

din Franţa sau din altă vază dacă 1 3! ar spi- 

ne că nu se ocupă de „Eranatică şi face $il01o- 

gie.şi dacă suferim aceasta în ce priveşte stu- 

atul limbei noastreșe pentru că “întrtatevăr, 

fu sînt organifate, programele și tot ce e al 

sceului în sensul banei învăţătuzt de acolo. 
e 

Nu se fac, la universitate încurcăturile care 

az sr 

se. tac acolo: încurcături de programydaz în 
i 

afară de acestease 1ipea ae experienţă care 

contribue la această dezorientare. Dacă fiec 

re gi -at controla impreziilesar : aflau că. „an | 

cîte învaţă în Iiceuspuţiu rămîne ai ar „tre- 

bul pedagogti să înţeleagă pe | 1ângă al telesce 

însemnează. această pozuncă a czperienţelor, 

4 

se înţeleagăscu alte cuvintescă îngrâmădirea
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de înotilităţi nu e în avantajul învătămintu- 
lui secundar. Să se doseze atunci în sensul e- 

seniîalului,âar nu întră nici aceasta în ve- 

darţle programului , 

| Acum dot ani în cîteva gedinţe ale Ingti- 

vutului de filologie „m'am ocupat de progra- 

mul din 1929. Dar acum avem iarăşi un fei de 

Dregram gi pentru limba romînă, cl asa I-a și a 

îw-a, programul e redactat nu de un profesor 

de limba romînă. Voia vedea, poate şi minezalogi 

alcătuină programe de limba „romînă, 

Ia se at prograra se spune pe lîngă altele 

Să se va căuta să se predea iimba română an. 

tr tun spirit neu şi pe ce uată parte o enormi- 

tate: se vor face. rect tări din balade Şi pos- 

sti eptoeh, Parcă baladele nu sînt tot poesii 

epice 27 Dar printre alte năzărăvănii ale pro 

eranului e i. aleea că ss prevăd "Sozi sori de | 

negustori“ pentru clasa I-a. Inainte, chiar a. 

cum cincizeci,gasezeci de anî,se ecrl-a cum nu
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se mai poate scrie astăzi „pentru că stilul e- 

pisțolar evoluiază în aşa fel încît nu mai e 

valabil dela o epocă la alta, 

să nu se dea formulare e seri sori „Pieca- 

re scrie cun se pricepe,cun îi spune sufletul, 

după împrejurări, 

Iată o scrisoare de negustor care ar 

trebui să fie întroqua& în clasa I-a: 

Ai: noştri cinstiţi şi buni prietini,dumna-, 
lui giudeţul şi dumnalui harninţaşul ce la ce- 
tate Biatriţei,sănătate şi tot bunul: poftin du- 
milorvastre de la milostivul Dumnedrău, Prictna 
aceştii scrisori a nostre, întăi casă cescăn 
de bune sănătate şi viiaţă dumnilorvostre, 

A Goa,iar vă poftim păntru cest negustor, 
anume ivan Baronce,carele este de aici-diîn Bo- 
toşeni: venindu acolo,la ţara dumijorvoatre gt: 

“avăndu datorii la neşte negustori ce trăescu 
ac0lo poftim să aibă dreptate,ză i se facă pla- 
tă pe zapis ce are.Ce noi încă,la Greptaţe,cete 
ni pofta dumilorvostre gata ne vom afla în.enj- 
pă, Că neplătinâu bani! acestui negustor cine 
s'a hi dater-apoi s'a da ştire Mării Sale lut 
vocă, şi se face zeberală.Că acei negustori au 
boi aice,Ce poftim dreptate săi nie.Si „milos- 
tivul Dumnedzău să fie cu durinazvotstră, 

N. Iorga, Scrisori de negua- 
. a tori, 

P.88,
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Vedeţi ce plati tut int „Ce poate tîştiga în- 

văţâmîntui limbei ronîne din. punerea sub ochii 

elevilor a undr astfel de. seri sori ? In. plus 

sufere liaba romînă şi sufăe! şi alte obiecte 

din causa progranului rău alcătuit care tinde 

să- tranatorme liceul întrun rea de. anexă a 

czului manual, 

Liceul nu e ăcut pentru aa tă destinaţie | 

decit pentru aceea care a fost iotaeauna: să 

dea carte,nu ceea ce se: poate da în practică... 

Estetica €.un ternen selatiy recentyte Q- 

vigine grecească, Si-a început re oalisările teo-.
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retice în legătură cu sunetele,cu ceea ce am | 

spus că trebue să fie din punct de vedere este- 

tic şi preocuparea filologilor.Dect, se întân- 

neşte prin etimologie cu filologia şi dacă mep- 

gen mai deoparte şi ar fi să valorificăm  împor- 

tanţa estetică a sunetelor,luăm un graâ deasu- 

Dra altora: deasupra liniilor Şi planurilor, a 

culorilor, Sunetele, adică musicaspe urmă vorbirea 

estetică,poesta, influenţează mai adînc sufletul, 

In învățămîntul secunăar nu s'a înţeles: ce efec- 

te ar avea c bsasă literară bine conăusăso. basă:. 

artistică: musica în primul rînâ-gi. mai puţin: -: 

pictura, Sînt lucruri pe „case TU - 1e înţe sleg.cei 

care fac programele de curs. secundare: Sînt du 

cruzi șare ar trebui ca să dertnă de domeniul cu- 

_pent,pentru că numai înţel egînd- ce. - înrădăcinat 

în sufletul noştru,puten să, ajuhgenu: să schimbăm:.: 

multe . „aia ale vieţei de „fiecare 74 gi.să: dăm e 

eţei noastre ceea ce astăzi nu „avem şiseare Dare: 

că multă vreme va rămînea. în insuficienţă şi um- 

bră [i 
E ni



23 XI,1931 
mem: eat meat ae ea 

Ne-am ocupat rîndul trecut de-strînsele le- 

gături care stau între adevăratele preocupaţi- 

uni filologice şi cele estetice şi reieşia de- 

“da sinegcă studiui din punct de Vedere estetic 
marne   

vine să se integreze în moda natural acestor pre- 

ocupaţiuni „aşa încît rămîne bine fixat că filo- 

logia, astăzi, dacă e să răspundă exigenţelor ei 

la uaiveraitate, trebue să ceprindă: . expuneri 
DI II ou arster „Latoricsgramatie- istoric, cu studiul 

    

. a ICI ANN 
* fonstisăi ete. „şi: alături, tot din punct de ve- e iri 

dere intorte, consideraţiunt de natură estetică; 
DI . o
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apoi; fireşte Jaspectele lingvistice actualeaia- 
Pepe aie etate 

n N te 
lectologi a, geografi a lingvistică,şi în plus. fo-. RER PETE ce cap 

e netica experimentală, Aa 

Dacă 1tpseşte vre- -una din aceste disc1pl4- 

ne filologice, se poate: spune că . învățămîntul - 

universitar,âin acest punct de vedere arată o 

lacună sensibilă, 
N 

si cu privire la estetică, sîntem duşi nai 

departe, încîţ putem chiar să ne întrebăm: oa- 

re n!'ar ei „necesar ca şi la al te specialităţi, 

să se ducă cercetări în acest scop $ 

Dacă se studiază. rancesa,tezrmana sau o 

altă 1 îimbă streină,atunct conatderaţ iunile es- 

tetice cu, privire ia evoluţia fiecărei din ar 

cesște mb mi se pare că nu ar şi deloc ne la 

„locul lor; ar avea, chiar darul să ajute pars- 

181 ceea ce se urmăreşte în celelalte direc= 

tiuni. Dar ac esta e un destăeiat care nici în 

al te părţisntei la alte universităţi, nu s'a 

reali sat. Cu vremea însă, crea că se va „ajunge
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să se impună. şi să s6 recunoască necesitatea 

eritertulni eatetie şi la alte. catedre,afară de 

aceea care se refere la lîmba ţărei. 

şi trecînă dela învățămîntul universitar la E 

cel secunăar, an impresta că în liceu în ceea 

ce priveşte estetica limbei noastre, sînten cît 

„se poate de rămaşi în urmă. 

La al te Jinbi streine, de sigur că nu se 

poate aplica czitertul eatoticudectt dacă e 

vorba âe o pronunțare mat îngriittă,mat armoni- 

oasă. în limba, română însă,critertul estetic a: 

trebui consecvent aplicat, începîna chiar dela 

pri mele olas0, pentu a deprinde pe. elev înce- 

tul cu încetul să- şi dea sana „de valoarea es- 

tetică a unor cuyinţe. | 
i E 

Ar tzebut să, se insiste cu deosebire asu-, 
Ş: Ş 

pra valorei ee ztetișe a termenilor, expresiilor 
i 

să se arate care, sînt expresiile usate scare mu. 
ii 

mai eu prestigiul lor artist ie s atunci star 
se a 

arăta bine ceea ce trebue lăsat la o parte şi
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ceea ce în acelaşi timp poate să fie luat, în 

consideraţie şi aceasta nu nunai pentru i îmba, 

actuală,dar chiar cînd e vorba de analisa acri- 

itorilor din trecut şi nu depărtaţi de noi.să 

"se insiste asupra aureolei de poesie a unui cu- 

vînt, sau asupra absenţei de poesie. 

Dar învăţarea limbei noastre sufere încă 

de toarte multe nepregătiri „nefriţelegeri şi Te- 

” lativ ca plan bine organisat,ca achisiţie, ara 

4mpresia că sîntem mai în urmă decît acum pa 

truzeci,cincizeci de ani,cînd gramatica,cu toa- 

te complicațiile de ortografie, era mai bine stă- 

pînită de cineva: când părăsea liceul, pe când 

astăzi sînt lucruri elementară care sînt 1ăsa- 

te la o parte gi aceasta hu e de mizare - cână 

ne gîndim la spiritul în care a fost elaborăt 

programul din 1929. 

Când am încheiat aril trecut a doua parte



30 

& acestui curs am rămas la Maiorescu; la con- 

tribuşiunile sale,la consideraţii1e de esteti- 

că în ceea ce priveşte literatura şi limba 

| noastră, Ară tam unele păreri bine întemeiate pe 

care le-a adus dînsul,prea puţine faţă de al- 

tele,nu deatul de bine reliefate sau in  ace= 
laşi timp faţă de absenţa unor păreri ,care pu- 
teau chiar pe vremea aceea să fie exprimate, Cu 
deosebire . găstm 1a Kai orescu o limitare în ce- 

ea ce priveşte Posibilităţile de Comprehensiu- . 
Sin aini 

ne estetică, 

Da 

Se fixase. prea mult în formule rigide şi 

  

de aceea ne explicăm mai multe atitudini pe ca- 

re le-a luat d:nsul când a fost vorba de pre- 
ţuirea nani festaţiuniior 11 terare dela NOî, A- 
vea anumi te prejudecăţi „anumite preveniri. Am 

văzut că a tratat cu dispreţ pe Vasile Cârlora. 
I-a lipsit lu: Matorescu întuiţia recunoaşterei 
valoret poesiei „pe care Cirlova a adus- -0. 

Chiar cînd a toat vorba să i înţeleagă în trea- 
IFR 

Aa „u,
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ga valoare a lui Eminescu,îl vedem cu esitări, 

reticenţetimiai bate ,ceea ce arată că 86 fapt 

sufleteştemultocât: trebuialatorescu nu „l-a 

cuprins nici pe: Eminescu şi aceasta âin causa 

păcatului funăamental al criticei aşa. . cum a 

a practicat- -0 dînsul: o critică abolită, „în con- 

    

flict cu principiul că “frumosul e o continuă __ 

“descoperire, 

ai Critica,fie că a aplicat-o din punct de ve- 

"dere al fondului —pentru să ştiţi că dînsul a 

stabilit procesul elementar de fond şi formă— 
. E amanti 

  

  

fie că a îndreptat- -o spre consideraţiuni de 

formă, în toate Vai orescu a fost lipsit âe. mai 

„iii cupzeţe, supzeţe pentru valorificările cin 
SC 

trecut şi mai ales supleţe pentru antictzări, 

SI voate să fie ori ţică “ecuntă peri tică a- 

devărată decît atunci când e “recunoscut ce e 

al li teraturei iz ecutului „nu prin convenţii de 

manual de tratat âe istorie 1 tterară sau con- 

venţii pornite dela alţi oriticipci din pro -



priă sonvingeresdin propriul contro1l.Numai ast- 

fel cineva poate să aducă o notă nouă de relţ- 

ef în . plus în ceea ce e. Propriu umat scriitor 

sau unei epoci, 

Şi în plus, după ce .. cineva a arătat aceste: 
aptitudini în judecarea trecutului,să ru ră- 

_mâe deloc obtuz la ceea ce se dospeşte în nu-. 

mele viitorului, să se întrebe dacă o mani fes- 
taţiune are într 'adevăr virtual ităţai de a se 
impune, odată ce întoarce faţa dela tot ce e ră- 
sărire,vestire âe expresii nouă,un critic e un 
precoce aspirant la Pensie. 

Şi în 14 teratura noastră nu numai . aiorea- 
cu dar Şi alţii ,mat ales cână a fost vorba de 

| atitudini faţă ae actuali tatema ţi au zătă- Cd at. 

ettumulţi nau înţeles ceea ce totuşi pateau 

i: 

E ze 

să recunoască, cp se anunţa cu prestigiu de a- 
de e re devărată Ii teratură, Dacă Maiozescu „pe 1îngă ce- dv 

a gi 

ea ce trebue să-i recunoaştezi, a avut şi aceste eri ue 

unbza în naniteptaţiuni și. în ori 4 că, von “în-
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jelege mai bine ceea ce întrun fel sau în al- 

tul e caracteristic âtrecţiunilor literare şi 

schimbărei în exprimare la noi în epoca de ca 

re. ne-am apropiatsepoca dela 1870, Inainte ae 

a ajunge la Eminescu, ar trebui să proectăm în 

cîteva impresii ceea ce se realisează în acest 

timp cu o superioritate, faţă e ceea ce . ne-a, 

fost dat să. constatăm între 1840 şi cele două, 

trei decenii urnă toare. 

In primul rând;e sigur că epoca dela 18270 

înseamnă un progres şi aici Maiorescu şi Juni- 

mega au avut înrâurirea lor binefăcătoare: nu e 

vorba de eliminareayci ae readucerea retortemu- 

1uiRetori smul cînd vrei să-l alungi atunci e 

mai' dîrz şi în literatură mai ales cînă e pre- 

dilecţionat de mulţi,îşi continuă aroganţa de 

a cere să i se recunoască un ârept, 

De al tfei- nici Eminescu n? a fost absolut 

scutit de - contagiunea xetoriemului.. Xe făsin - 

însi,în faţa u ei 1 ttefaturi, e unei poesii ca- 

0.,Densust anu 
- Bvcluţia gtâtică a 1 1mbei xominee Pases3
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re se emancipează de tirania retorismului aşa 

de antipatic.,Am putea să ne întrebăm de ce re- 

tori smul ,vozbină de ceea ce s'a fixat în îm-. 

presia de astăzi,e anțipatic ? 

In primul rînâ retorismul înseamnă o  în- 

grămădire,o acumulare de căutări de efect,deci 

ceva din ceea ce e al parveniţilor: după cum 

parvenitul îşi etalează podoabele,onorurile la 

- care a ajuns,tot aşa procedează şi acela care 

are idolatria retorismului adică ori de unde 

şi cât a€ suspectă ar fi bogăţia verbală , el 

caută s!'o pună în circulaţie şi să impresione- 

ze. In plus retorismul e antipatie şi pentru 

că vrea poruncitor să se impună; e în firea a- 

cestei practici să creaaă că  origieine ,tre- 

bue să-i recunoască darul de impresionare şi 

atunci caută ostentativ, întotdeauna . să cuce- 

rească sufletțele, 

Dacă cineva aduce personalitate,pe 1îngă 

sensibilitate modernă,nu se poate Să nu-detes-.- 
= 
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ie retorismul, N Se a 

AT fi Ge amintit şi alt aspect: are marele > 

desavantaj retorismul că e prea grăbit şi prea 

netot scând vine să se manifeste: cu efecte pe 

: care aproape totdeauna le putem prevedea. Un .o- 

rator,un poet retoric,vom şti totdeauna ce gest 

va face,ce expresie are să întrebuinţeze: -e un / 

anumit vocabular al retorilor. 

Superioritatea unei manifestaţiuni de 1î- 

_teratură,e cînd aduce neaşteptatul.De aceea a- 
bea   

" titea pagini de 14 teratură contemporană impre- 

sionează, fireşte,nu numai pe cei neiniţiaţi mai 

mul t;dar chiar pe cei care o practică, impresi- 

oneagă: printr "un, cuvînt»0 expresie,o:situaţiu- 

ne;presentate. cu mijloace de ultim inediti sm, 

ca să, zicem: aşa, Valoarea. neaşteptatului tre- 

bue să fie. înţeleasă ae un artist. Neaşteptatul 

„are o mare putere estetică,dar: retoricii prin Di 
: Zaptul că au înţeleg această mare taină, dela- 
    

“sine: urmează că nu: pot să. fie. în. raport cu su-
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?letul ae acum,că au o altă înţelegere a lite- 

raturei,o altă înţelegere a nanifestaţi ilor în- 

telectuale. | 

După 1870 poesia a dat semnalul. că. nu mat 

aere cu retorismul dela 1840 - 1860; era o :1î- 

    

nie hotărâtă care se trăgea între sufletul a 

celora care aveau să creeze atmosfera, 11 terară 

nouă şi între ceea ce era perimat, | 

E însă un alt efect care se fixează şi în- 

că mai bine,mai deplin,în atmosfera qe pe la 

1870; 1irismule Era lirism şi înainte-—Bolinti- 
Pa tatii 

  

neanu, Alecsanâ ri — însă acum avem 11%1smu] îm- e mmm ee a cm 

vozăţit, lirismul care pleacă âin răscolirile a- 

dînci ale sufletului dintr! 0 vistune cu totul 

îmbogăţită în mul te privinţe,faţă de a celor 

care aparţineau genului literar de nai înaințe., 

ne astă dată,cînd zicem reînoire lirică, în seam- 

nă revoluţie lirică, revoluţie în sensul cum tre- 
bue înţeles acest termen şi ară tam anul trecut 

cum trebue interpretat,cum se aplică literatu-
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reie. 

De sigur,că în această revoluţie LirtcăsE: 

minescu e acela care are partea suprenă. şi. Qs- 

că ar fi să-i fixăm valoarea. literară, poate 

ne-ar părea un paradox să spunem că dacă  în- 

trtun moment se arată,se aduce în sufletul,nu. 

al cît mai multora,dar cel puţin în sufletul : 

cîtorva,o prefacere aâîncă sufletească, acea 

ta poate să conteze mat mult decît o învenţi 

ştiinţifică, | | 

că invențiile şi aplicaţiile lor practir. 

au adus multe şi revoluţionează în felul 1: 

sufletul „de sigur ,dar nu revoluţionează,vrez:: 

să crea,atît de adînc cât revoluţionează -si 

fletul ceea ce aduce în literatură o fcrmu: 

nouă artistică, | 

Dacă pe la 1870 ajungem să înţelegem tn 

11 rism cu totul noușera un mare cîştig pent”: 

sufletul gostru. | 

intre literatura cultă şi literatura pap
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lară,se ajunge ia o armonisare mai bine reali- 
sată,cu toate că şi atunci ceea ce vine ca o 
achisiţie rămîne departe de aşteptările noas- 
tre deplina, Am văzut cur se. suprapun. se duxta= 
pun elementele populare în poesia lui Alecsan-- 
Gri, Am văzut iarăşi la alţii ae pe Sa si 
mai mult ia acei. care stau. îndreptat Snre : co- 
lecţia de poesii populare a lui Mecsanări,că 

au folosit, au ajuns să pătrunăă în sufletul 
scriitorilor sau chiar în atmosfera publicului 
dela noi, 

| 

Deci,se înţelege atunci mai bine ceea ce 
pvate să fie trecut din literatura populară în 
cea cultţă.8ă nu uităm că şi: Eninescu,nai 

mu26 
decîţ prin colecţiile lui Alecsanărt Prin cu- 
legeri Personale â căuta să Pătrunaă cât nai 
pult în sufletul poporului: nostrusprin Li tera- 
tură prin Poesie mai aleg,. 

Dacă ar fi să evidenţiem cum se reali sează, se manifeaţă influenţa Populară la Eminescu,âu-
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pă un control amănunţit am atstinge ce e foar= 

te evident,ceea ce e exterior: unele cuvinte 

luate de ici,de colo,o expresie,ceva din moti= 

„vele ritmice populare. 3% Eminescu a rămas la . 

o mare depărtare de sufletul inspiraţiei popu- 

lare | | 

Visiunea lui Eminescu sta îndreptat mat cu- 

vâna spre ceea ce era al filosofiei budiste.A- 

poi prea era concentrat în ceea ce era al. su- 

fletului său,pentru ca să-şi însugiască cu mai 

mul t folos poetic ceea ce aparţine inspiraţiei 

populare, Cînd străbaten cele cîteva poesii ale 

sale,care ne duc spre motive âtn popor,avem îm- 

presia că şi la e1 se continuă antinonia între 

ceea ce e cult şi popular; nu vedem realisată | 

fusiunea adevărată. 

In special Eminescu a cămtat să adapteze 

conâiţiile de literatură populară la inspira- 

ţia lui ,potrivindu-le destul de bine de mul te gri. 

„Curând însă,se şi întrevede contopirea adevă- 
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rată între cele două elemente; cînd şi cîna ră- 

sare din opera lui ca transmit siune din inspira- 

ţia dcinelor noastre, îristeţea,neliniştea; e ce- 

va din fremătarea coarilor noştri,care ne face 

să ne gîndim la ceea ce e al 1 iteraturei noas- 

tre populare,



'30'xX1,1932,. 

  

Istoricii iiterari şi criticii sînt seduşi 

- în genera]. de o _procedare care nu e deloc. jus= 

iificată: ei aplică 1a un scriitor ceea ce wa- 

te să file luat în consideraţie pentru alţiisa- 

şa încît încadrează analisa lor în formule ste- 

reotipe,adică je ant formiseazăe 

Critica adevărată, pe : lîngă altele trebue 
DE rm em pe 

pe armate 1 

să 1mpl ice atitudini variate, In faţa unui scri- 
rea ani 

  

erai 

  

mere AP ermeae = 

itor se cade să procedezi după alte considera- 

it decît atunci. cînd te găseşti dinaintea al- 

tuia sau a altora.Numai în felul acesta poţi
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înainte de toate să variezi expunerile,mai a- 

les cînd e vorba de a presenta un şir întreg 

de scriitori şi în acelaşi timp să-ţi „potri- 

veşti sufletul după sufletul acelora pe care 

24 studiezi, 

Si ajungînd la Eminescu,vom urma într'o 

privinţă o cale deosebită de aceea pe care am 

"avut-o în vedere cînd am stuâiat anul trecut 

pe Alecsanâri şi pe alţii şi anume vom aminti 
cît ne interesează, cum apare dela început B= 
ninescu şi von arăta ae ce von însista la aîn- 

sul asupra acestui punct,care alţă dată ne-a 

fost inâiferent, 

In acelaşi timp vom căuta să reliefăm fe- 
lul în care dînsul a fost privit,înţeles aela 
primele manifestațiuni, 

Ar fi natural să luăm întîi tocmat  pune- 
tul pe care îl ară tam, adică Începuturile 1î- 
tezare ale lui „Eminescu; vom îr.versa însă şi 
vom căuta să insistăm un menent asupră primi-
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„rei care i sta făcut şi anume în cercul "Don- 
vorbirilor,pentru ca în felul acesta să facem 

o legătură cu expunerile de anul trecut cîna 
am văzut cum Hatorescu Şi Junimea au lvat a- 
ti tuâine faţă de producţiunile literare şi în 
special Faţă de poeţi şi să înţelegem atunci ! 
şi atitudinea pe care 2 arătat-o faţă de Emi- 
nescu. In privinţa aceasta avem cîteva mărturii 
categorice tocmai ain partea unuta dîn acei 

care au fost dela început în cercul Sonvorbi- 

Lilors,ânume din partea D-lui Lacob Negruzzî,ca- 

re a publicat, cum se ştie,un volum: "Amintiri 

din Junimea" ,deşi crea că titlul exact trebue 

să He dela Junimea. Un capitol se refere la în- 

trarea lui Eminescu la Convorbiri şi iată în 

ce împrejuzări„D1, Iacob Negruzzi poves eştie 

cum într! o zi a primit o scri soare dela Yiena 

| şi în acelaşi timp câteva versuri semnate de 

Eminescu; versurile erau Venere şi Madonă, care 

au apărut în 18170 în “Convorbirile literare, 
i



Dar să escuităra cum istoriseşte Dl Iacob 

Negruzzi: _ 

Moarte impresionat am cetit poesia de mai 
multe orî în gir,iar a doua zi des e diminea- 
ţă m'am dus la Haiorescu cu manuscriptul în mî- 
nă. “In sfîrşit am dat de un poet",i-am strigat intrînă în odae şi arătîndu-i hîrtia.nai pri - 
mit ceva buri ? răspunse Haiorescu,să vedem. £] luă poesia şi o ceti,apoi o ceti şi a doua oa- ră şi zise:"Ai dreptate,aci pare a fi :un ta- lent adevărat,Cine este acest Eminescu ?. 

Anintiri din "Junimea" ,p. 261 

Nu pot să spun âacă e autentice redat dialogul 
între Dl Iacob Negruzzi şi Matorescu.4n tot ca- 
sul surprinâe întrebarea lui Mailorescu:"cine 

e acest Eminescu ?n Deşi lucrurile se petrecla 
1870 cînd Eminescu semna Eminovici,totuşi nu 
poate să fie o explicaţie,pentru că Eminescu 
publica de patru ani poesii în Familia, acele 
încercări din care vom căuta să relevăa citeva 
şi care sînt date în urmă şi în ediţia pe care 

„a alcătuit-o pn Ibrăileanu, 

Prin urmare,cîna Haiorescu s'a întrebat:rei-
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ne e acel Eminescu", avem areptui să ne: mirăm 

puţin,pentru că în vremea aceea nu erau cine 

ştie cîte reviste literare și Familia sît era - 

de anemică, totuşi era o revistă cunoscută, şi 

cine se interesa de literatură,nu putea să ră- 

mînă departe nici de această revistă. 

Deci,nu pot concepe pe cineva critieyâacă 

nu urmăreşte să-şi fixeze impresiile în bine 

sau în rău,nu urmăreşte mişcarea literară ori- 

cît de ristpită ar fi uneori. Aceasta parcă ne 

arată că ,de rapt,nu se urmărea la Junimea cu 

atentia cuvenită şi imparţtali tate tot ceea 

ce apărea prin reviste. | | 

Dl Jacob Negruzzi continuă pradînă raspun- 

sul: 

"Nu stiu,poesta e trimisă dîn viena''Poar- 

te: interesant,zise încă odată Maiorescug lasă 

manuscriptul la mine.Peste citeva zile,fiinda- 

dunarea Junimii,şi Waiorescu cetindu-ne versu- 

rile "Venere şi Wadonă" toţi gi mai ales Pogor 

zu fost încîntaţi de acest poet necunoscute | 

| P.261e



46 

Prin urmare, vedeţi că într'aduvăr,la 1870 Emi - 

nescu. a răsărit în. atenţia celor dela Junimea 

şi a fost cu atît mai muit bine întîmpinat cu 

cît acolo se simţea nevoia unui poet,pentyu că 

aţi văzut anul trecut ae versuri submediocre 

s'au tipărit în primii ani ai Convozbizilor 14- 

terare, 

După această amintire,Dl Iacob Negruzzi tre 

ce la alta. Anume povesteşte cum mai tîrziu a 

primit o altă poesie dela Eminescu,Evi gonii,tri- 

misă tot dela Viena şi desi Dl Iacob Negruzzi 

no spune totuşi am putea presupune că au zost 

unele discuţiuni în privinţa acestei poesii,da- 
că într 'adevăr putea să fie publicată în revis- 
tă. Iată ce spune Dl Iacob Negruzzi: _ 

_Negrezit că în fond nu era cu putinţă să ae unin cu părerile lui Eminescu.0 sociitatsă
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Vedeţi că Di Iacob Negruzzi exagerează „pentru 

că am amintit că poesiile din primii. ani al 

Convoxbirilor literare nu erau deloc superioca- 

re celor ale lui Mumuleanu care de douăștrei. 

ori are noroc să fi scris ceva mai bine decît. 

ge publica în literatura poetică a Convorbiri - 

10Fe 

_ Mai departe Dl Iacob Negruzzi reproduce 

scrisoarea pe care Eminescu î-0 adresa înto- 

vărăşina versurile. lată un fragment din aceaa- 

4ă scrisoare a lui Eminescu: 

"Dacă în "Epigonii" veţi vedea laude pen- 

tru poeţi ca Bolliac,Mureşan,gi Eliade,acelea 

nu sînt pentru meritul întern al lucrărilor 107, 

ci numai pentru că într!'adevăr te mişcă acea 

naivitate sinceră,neconştiută cu care lucrau, 

ei,„Noi ceşti mai noi cunoagten starea noastră; 

sîntem treji de suflarea secolului,şi deacecă 

avem atîta causă de a ne descuraja! 
P.265 

lar mai departe: 

"Comparaţiunea din poesia mea,cade în _ de- 

favorul generaţiunei poi gi crea cu drepte
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* 

Aici 2minescu şi i-a exprimat aâni raţia despre 

înaintaşii săi pentru că aduceau suflet; : ge- 

neraţia lui i se pare lipsită de insufleji rea 

celor dinatnte;Prin usmare, absolut ceea ce a 

spus de atîtea ori în afară de această seri- 

soăre şt în afară de versurile din Epigonii. A 

Era deci,în această a acua poeste trimisă 

a Convorbiri de Eminescu o deosebire  funâa- 

mentală de atitudine 1iterară, Pe de o parte 

Watozescu dispreţuină pe mulţi dinainte, nete- 

cunoscând ceea ce a fost La începuturile 1ite 

raturei noastre, importanţa culturală mai multe 

decît literară | a unor manti festaţiuni şi pe de 

altă parte Eminescu recunogeîna meritele unor . 

septitori de pe 1a 1830-40, "Deci „dacă e vorba 

să privim opera lui Emineecu î în totalitatea ei, 
în ce e mai expresiv, adică în atmosfera dbla 
onvozbiri „vedem o nepotrivire şi tocmai asu- 

pra unui punct esenţial de apreciere literară, 
Prin urmare,Eminescu nu era tocmai asa adept
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ab. 

al convingerilor dela Junimea şi atunci nu poa- 

te să fie revenătcat cu acel fanatism, cu acea 

consecvență care sta practicat de cele: mai mal 

te ori cînâ nupele lui a fost pus în strânsă le- 

zătură cu Junimea, | | 

hecunoaş tem că Maiorescu şi Iacob Negruzzi 

au. simţit + că Eminescu aducea o notă nouă dar a- 

ceastă notă se reltefa relativ târziuspentiu că 

Eminescu trimite la Convorbiri două poesii Gaze 

într'adevăr,se remarcau faţă de încercările an- 

terioare ale lui, | | | 

Trecîna a punctul al doilea pe care îl cred 

necesar să fie relevat âin opera lut pină la 

1870 la poesiile pe care le-a publicat în Fani- 

Lia; avem unele decepţii şi atunci se pune o în- 

trebare fundamentală de explicare a evolutiei u- 

nui scriitor,mai ales oînd e de faima lui “amt- 

nescu. Putem presupune că dacă la 1870 Eminescu 
Pai 

se arăta mult superior celui. dela 1860 dela Pa- 

  

0.Densustanu; 
Evoluţia estetică a Jimbe 1 xomâne. Pasc.4
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Milia,aceasta s!ar datori Convorbirilor, cercu- 

lui în care a fost ?. 

Există o părere de cea mai naivă, critică, 

cum că anume nu e nevoe să cunoască cineva da- 

tele „unui seriitor,să urmărească felul 

în care s'a format, împrejurările în care s'a ma- 

nifestat talentul său: orice scriitor e în afa- 

ră de contingenţele care au influenţă asupra 

oricărui om,scriitorit sînt în afară de spaţiu 

ŞI timp şt un ecou al acestei păreri „atenua în- 
să îl găsim şi în prefața ediţiei pe care Dl I- 
bră11eanu a dat-o poesiilor lui Eminescu, Intra 

devăr, tată ce citim acolo: 

„Eminescu nu este muntele măreț câre se înal - ță ca Ceahlăul deasupra. culmilor Gimprejur. Bl es- te muntele care izbucneşte deodată spre cer din Cimpia plaţă, 

P.8 

Adică Eminescu a răsărit deodată,firă nici o îe- 
gă tură cu ceea ce era al literaturei noastre de. 
mai înainte. E tot ce poate fi măi necritie în. a- . 

na - a 
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cest sistem de critică „inexplicabilă psihologi- 
ceşte,3ă ne închipuim că un om cu însugiri ex- 
traorâinare răsare aşa dintr'odată,e ceva me te- 
oric—cu toate că Şi meteorii îgi au o explica- 
vie—şi că nu interesează să vedem cun s'a for- 
mat personalitatea lui ? | ÎN 

Că sînt aptitudini deosebite dela naştere, 
da,dar aceste aptitudini trebue cultivate,edu- 
cate, sînt întrto continuă evoluţie. | 

Să nu căden ca mulţi istorici literari în 
mania tuturor arănuntelor,dar la orice scriitor 
când mijloacele ne stau la îndamînă, să căutăm 
să desprindem ceea ce poate să fie mai bine în- 

ţeles.Să nu căden în exagerările influenţei me- 
diului cum a procedat Taine,dar nici în 'extre- ON ref - ma cealaltă naivă,care Spune că ne e indiferenţ 

  

să vedem cum s!'a format un talent, 

Ia Eminescu nu voi intra în amănunte de e- 

voluţ ie a talentului,ci mă mărginesc numai la a- 

ceastă constatare: pe ia douăzeci de ani „dânsul



abia Începuse să arate că are predispoziţii 14- 

terare, însă trăia sub robia celor mai evidente 

convenţii, 1 terare dela noi. Dacă s'ar fi oprit 

la ceea ce a publi cat în Familia, Eminescu n!'ar 

fi amintit cîtuşi de puţin în Literatura noas- 

tră , După cîţiva ani cînd a ajuns: va apogeul ge- 

niului său,ne uimeşte prin contrastul de: ceea 

„ce dăduse înainte.S'a tornat în timpul acesta 

“1a Tiena însă,nu în, cezcul Convorbiriior 31 cână 

„a dat Yenere_ 3i_madonă şi “Epigonii era cu totul 

streir de Lonvorhirie gi atunei se pune întreba 

rea: ce influenţă a putut avea Junimea asupra | 

_ormărei lui Eminescu ? Dînsul. sta fo mate fapt 

„în alt mediu departe âe' cercul Juninei.Că a ve- 

nit mat tîrziu,da,însă Du tem spune forta. | 

Arinţirile pe care le-a publicat Panu şi ata 

aorile oare pot fi uşor urmărite în colecţia cu 

  

ID si 
tit.ul nenorocit: Lumină de_1ună,publ icată ta 

Scurtu reiese nemulţumirea lui Eminescu. Intro 

„scrisoare şi-a exprimat nemulţumirea că la Con-
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„Xorbiri î se tipăresc poesiile cum nu star aş- 

« tepta.,EBrau schimbate în discuţiuniile care :aveau 

| „loc în cercul: revistei fără consimţământul. lui 

_ Bminescu.Pentru un comitet de conducere al unei 

revisteycel dintîi punct de probitate pe care 

trebue să-l respectese că nici o virgulă să nu 

fisa schimbată fără consimţămîntul autorului, E- 

minescu spunea, că dacă va continua acest sistem 

va prefera. să nu mai publice nimic în această 

“vevistă şi se pare că de aceea colaborarea lui 

E în acest timp a fost rărită, A revenit apoi, ca 

să aibă încă unele nemulțumiri de felul acesta, 

nemulțumiri pe care cu discreţie le spunea ade- 

se orî,cu toate că era în fond revoltat şi aceas- 

ta se vede bine din Amintirile lui Panu.Nu ers 

Eminescu tocmai în mediul sufletesc care î se 

potrivea lui şi ai văzut dela început conflic- 

tul dintre Epigonii şi atitudinea lui Maiorescu, 

Pe de altă parte Eminescu cu Creangă şi  al- 

ţ11 „treceau drept din aceia care nu se ţ ineau
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de tipic,pentru că a fost un tipic al Conyorbi- 

Zilors care cî tva timp a avut prestigiu,dar pe 

"urmă s'a devalorisat. Și atunci ne întrebăm: un- 

de e Eminescu creaţ iune a Zunimei ? Colaborator 

da,format însă cu suflet,nu. | 

ii Trecâna la acele prime poesti la - care fâ- 

cean alusie,avem impresia că Emineacu trăia sub 

tirania, am putea spune,a lui Alecsandri şi Bo- 

Lintineanu, Discernămîntul lui poetic era foar- 

te obtusa pînă la 1e68. Nu mă oprese asupra unei 

poesii cum e La moarte î_Aron cea din- 

tii cunoscută,decît doar să amintesc că vorbeşte 

de "dalbă stea","cînturi răsunînde" etc, | 

Dar iată o poesie de nai tîrziu şi care nu 

e ocasională ca aceea închinată lui Aron Pumnul, 
intitulată De-aşi avea: 

De-aşi avea o floricică 
Gingaşă şi tinerică, 
Ca şi floarea crinului, 
Alb ca neaua sînului, 
Amalgam de-o roz-albie 
„ps. Poe Sp. .. 

G.Ibrătleanu,i „Eminescu, Poesit,p,267, ei EET ,
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| Vedeţi *că începe cum începe o poesie a lui 

" Alecsanări:"iDe-aşi avea o mîndruliţă”. etc, 

Apo1,10 călărire în zorii 

Ca Eol ce sboară prin valuri şi tisă, 
Pugarul, uşor 

Nechează,s! aruncă de spintecă! nr pripă 

| A negurei flor, O.oe sp. 270. 

pozat, BozantAneer cu redarea an? ibrahi că, de 

versuri în plină mişcare. E a 

Să cităm ceva mai mit din poesia La, Helia- 

ai,pentzu că atoi descoperim o predilecție, o 

slăbiciune am putea spune pe care a avat-o pen: 

tru Heliade Rădulescu. | 

Poesia se încheia astfel: 

Astfel îţi e cântareaybătrine Heliade, 
Cum curge profeția unei ieremiade, 

Cum se răsbun!'un vifor sburînd din nor în nor 

Ruga-m 'agi la Erato,să cînt ca Tine; barde, . 

De nu în viaţa-mt toată dar cîntecu-mi de moar- - 
te 

ă, fie ca "Biăstămu - Luosă-a cîân+,apoi să mor. 

să ș P.,288, 

R ceva copilăresc însă veden aici cultul pe
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1-a avut pentru Heliade în raport cu ceea cea 

exprimat mai tirziu în Epigonii sunde are o stro- 

fă întreagă închinată predecesorului său—şi cît- 

„va timp contemporan—pe care îl numeşte "munte 

cu capul de piatră de furtune detuzată“, 

să nu uttăm însă din şirul încercărilor stîn- 

gace din această epocă,acea poesie intitulată A- 

morul unei marmore,în care întîia oară—aceasta 

e impresia mea—întîlnim pe Eminescu cum avea 

să se afirme. Pot să adaug că inspiraţia e de 

iubire cu decepţii şi aceea pe care o iubeşte e 

ca o “piatră",Strofa tipică e aceasta: 

Căci te iubesc,copilă,ca zeul nemurirea, 
Ca preotul altarul „ca spaima un azil; 
Ca sceptrul mina blindă,ca vulturul mărirea 

Ca visul pe-un copil, 
pP.,293. 

Acesta e Eminescu cum avea să ni se înfăţi- 

şeze nu tocmai tîrziu, Intîi,starea sufletească 

a intregei poesii ne anunţă ceea ce avea să fie 

întreaga inspiraţie a lui,de nemulţumire,de su-
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flet crispat,de revoltă surdă şi mai ales în ce- 

ea ce priveşte factura poetică,o noutate de ima- 

gini,care fără să fie extraordinar de înârăzne- 

te,totugi ne arată ceva ce n'am găsit la premer- 

gătorii lui şi mai ales acumulează aceasta în 

patru versuri, care şi în ce priveşte musicalita- 

tea sînt impecabile,ceea ce nu se întâmplă tot- 

deauna la Eminescu. Dar afară Ge musicalitate ve- 

dem că iîmaginele sînt pornite nu dîn intenţia de 

gradaţie pentru că gradaţia merge în sinuosităţi, 

prin faptul că cea mai frapantă imagine e cea 

dintîi, | 

Gînâiţi-vă la aceste imagini:"ca zeul nemu- 

rirea",“ca preotul altarult,'ca spaima un azil” 

aceasta e ceva care nu i-ar fi trecut prin gînd 

lui Bolintineanu sau lui Alecsanâri, O imagine 

nouă e deasemeni:"ca sceptrul mîna blînăă"ș"ca 

vulturul nărirea",e ceva din repertoriul obişnu- 

it imaginativ. 

"Ca visul pe-un copil": m'am întrebat dacă
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aici nu e o greşală; ce vrea să spună ? Nu văd 

Jegătura decit în înţelesul că visul iubeşte pe 

copilu, Dar să lăsăm de o parte aceste Aouă ima- 

gini din urnă: una mi se pare greșită cealaltă 
din şirul arhicunoscut. Celelaltţe sînt hotărît 

ceea ce Eminescu avea să ne dea în ceea ce pri- 
veşte noutatea asccierilor, |
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Dintre poesiile pe care e-a publicat: Emi - 

nescu în Familia am văzut că una. singură se re- 

liefează mai mult ca să anunţe ceea ce avea să 

aducă geniul său în poesie. vedem străbătînă 

prin ea neliniştile sufletului său şi mai ales 

întîlnim acea noutate de imagini care trec e mult 
  

peste ceea ce am găsit la poeţii dinainte. 

Trecând la poesiile de mai târziu,vom vedea 

cum pe de o parte sufletul său se reflectează cu 

ea are reia PET uiti dit Reza metre PAPEI 

aceleaşi frămîntări,pe de altă parte,ca reflexe 
mare emana Poe ara ere - 

ale lor, imaginile ne aduc aminte de aproape de 
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acelea pe care le-am întîlnit în poesta. din 1870, 

publicată în Fam ami 148. - 

Ceea. ce cu deosebire frapează în poesia de 

paturitate a lui Eminescuze_ starea. aufleteasok 
Topa eee et tn ran zezU 

  

concentrată de mu te ori într! un Singur Vers. şi 

acel vers ne duce departe foarte departe de  ce- 

ea ce e convențional asociaţiunilor. de „imagini. 
ante eee va 

  

Cîna fixează astfei în poesia Sînt _an da, 

mijloos impresia pe care î-o face aceea pe care 

o cîntăs"minune cu ochi mari şi mână rece" „aven 

aeocâată dovada puterei de asociaţ iune în care e- 

ra superior tuturor poeţilor ae mei înainte. De 

fapte ceva antitetic în aceste cîteva cuvinte 

din care e închegat versuit: "minune cu ochi mari” 

avem înaintea noastră impresia de ceva fantomna= 

tic şi deodată: "şi mână recen,ca şi cîna star 

apropia un şarpe. E redată o o stare de neliniște 
  

sufletească» conereti sată în imaginea din urmă şi 
Pporerepeget ACT 

o stare de felul acesta fatal duce spre ceva de- 

monic,satanic;.s'ar putea vorbi ,tealtfel, de un 

Teaca n mi ae RIP DOES et e e
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|jsatant sn al 1ui Eminescu ca şi de satanismul lui 

Baudelaire: fireşte că sînt geosebitejdar e în- 
sirene e. m Ei ate 

ea 

contestabil. un, substrat sufl
etese: manifeştânău- 

aere Mean a te e set cuier 

e iii 

se în sensul, aceata de visiune. satanică,. pealt- 

me me a artei 

ninteri chiar în poesia Ge care ne-am ocupat da- 

ta irecută „Eminescu „într! un vers „spune:nde ce nu 

sînt satana,de ce nu-s Dumnezeu"? Şt atunci  în- 

țelegem ce se ascunâe în versurile acestea din 

„e duci: 

Un demon sufletul tău este 

Cu chip de marmură frumos. 

P, 214. 

jarăşi -antitesă dar de data aceasta vedem 

Mee seert 2739 poe eset aa | um ari 

exprimată mai direct starea sufletească eninui- 
marea aaa! 

tă, a poetului: idolatrisarea pe ae o parte. şi 

armei 

pe urnă coborirea gîndurilorsde
atlusia». 

- Caracteristic e iarăşi cuvîntul himeric pe 

GL 

care ştin că-l întrebuinţează Eminescu pent:u 

1ot ce e exultant ce e ni miraje Dar cînd cineva 

art
 

e pornit spre asemenea apropieri; natural că e-
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le duc spre sesisări ae nuanţe rămase împerceyp- 

tibile altora,cu alte cuvinte,nu poate să nu ne 

dea imagini ae o frapantă subtilitate şi aici EB- 
minescu lasă foarte în urmă pe poeţii dinaintea 

lui, 

în: poesia Le duci spune: 

De- a] genei tale gingaş tremur 
Atîrnă viaţa mea pe veci, 

r 
2,215 

Mă opresc la versuri , „Într'adevăr, cunoscute, 
mai ales că sînţ încadrate în poeşii curente ,dar 
pe de altă parte insist asupra unor imagini şi 
expresii care în general au fost lăsate mai în 
UMbTrĂ e | | 

Maiorescu în articolul pe care l-a ':consa- 

crat lui Eminescu,dă la sfîrait o mi că antolo- 
gie de termenii întrebuinţaţi de dînsul —cî teva 
imagini— însă multe şi foarte cavaoteri stice sa. 
lăsat la o parte, Deci, în aceste aocuă Versuri ve- 
dem cum Eminescu urmări a imp 

nemteni asi ai Pet i PRI ce ea rm ea criza 

resia şi un amănunt 
Aici ci REZ NPOTTEet e r ca area
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î1 înălța deodată la o imagine cît se poate de 

„expresivăsde evocatsare,» Aceasta nu putea să 

pornească decît dințrtun suflet porniti spre :se— 
Eee nr ame mean mem 

sisările_calor mai adînci subtili ţădie 

Dacă e să vrmărint această pătrundere mit 
aur t Rizea e aoencnaeas eta anina era RE 

adînci tă streină al tora,de ce nu ne-am opri la 
ieseana a i re a mm patra Et za o te 

YYe=0 aocuă versuri din De-or_ trece anii „ unde 

spune: 

De-aceiauna-mi este mie ș 

De ar vorbi,de ar tăce; 

Dacial ei glas e armonieşy 

| 2 gii!n tăceree-i nu ştiu ce. 

P.205, 

sînt versuri foarte caracteristice care îni 

par nu din diteratura noastră cît din literaturi- 

tura, Bonăe 

  

le streine şi mat. alea din, Lite: 
an er 

Printre alte curiosi tăţi care au părut extra- 

  

vagante celor care n'au înţeles, simbolismul au 

fost tocmai insistenţele poeţilor din această 

şcoală asupra elocvenţei: tăcerei. Şi Eminescu în 
a ea e 

aceste versuri a sesisat această înţelegere a ce- 

lor ce-l înco onjoară sa pătruns partea de „mister 

a a DE 11 A
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care poate să fie învăluită de multă poesie,Tă- 

cerea vorbeşte , spune şi el; vorbeşte numai pen- 

iru cei care într'adevăr ştiu s'0 înţeleagă, 

| Foarte caracteristică e însuşirea aceasta de 

subtilitate şi cînd Eminescu-.nu ne dă ceva aeo-= 

- sebit,nimic rar ca imagini , se mulţumeşte să în- 

registreze ceea ce a putut să frapeze Şi impre- 

sia altora, însă le încadrează într!o atmosferă 

de svocare,ce au darul ineditului, 

Astfel în O_rămîi: 

"Şi prin vuetul de valuri; 
Prin mi şcarea naltei ierbi 
Eu te fac sf'auzi în taină 
Mersul cîrdului de cerbi; 

Pe 110. 

E ceva din motivele,ca să zicem,banale , însă 

e o minunată redare a însuşirei pe care o. avea 
de a sesisa imperceptibilui pentru alţii nigte . 

cerbi trecînd prin pădure au auzit ŞĂ vă zu 4 şi 

alţii, însă vedeţi cum motivul acesta e presentat 

într'un cadru amplificat şi tot în cadrul aces=



tui motiv arhicunoscut se îngiră versurile din 

Făt-frumos din_ţei,cu descrierea unei privelişti 

a luminei lunei: 

Noaptea toată stă s!'o vadă ş 

Zugrăveşte umbre negre 

Lun'atunci din coâri iese, | 

Pe cîmp alb ca de zăpadă. 
Os ce șp.309- 

Ceva,să zicem,din stocul de impresii puse 

în versuri,dar vedeţi 1meăiat şi mai ales vez- 

sul al qoilea ne axată că nu mai e banalitatea 

redărilor altor poeţie | 

Eminescu spune: cînă răsare luna parcă toa- 

tă noapte se pregăteşte 310 vadă şi vedeţi chiar 

“aici star părea ceva forate Poate cineva qu pe- 

danterii de poetică veche ar găsi că e ceva ab- 

surd, Totuşi în felul în care asociază Eminescu 

aceste două motive,cadrul e mult, foarte mult lăr= 

git şi apare cu totul departe de ceea ce a 1 spî- Ri 

vit pe alţi poeţi care descriau un răsărit de 

jună, Pe âe altă parte cele aouă versuri din ur- 

  

0.Densustanu; 
_ 

Evoluţia estetică. & 11mbei. xomine. Fasc-5 
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mă sînt si ee semnificative prin stăruința: de 

antitese. ceva curent însă seunificativ pentru 

visiunea eminesciană: în lumi na unei dînsul ve- 

de dintr? odată. răsărind petele pe fondul alb: e 

visiunea pe care a proectat-o el şi în vieaţă, 

Visiune care merge alături de pesinismul său, a- 

'xătînă trecerile brusce dela o stare sufleteas- 

că la alta, imprestonările de întunecime în con- 

trast cu lumina, 

Cum spuneam rîndul trecut,a avut nefericita 

idee Scurtu în ediţia sa să dea poesiilor titlui: 

“Lumină de lună. E adevărat că în manuscrisele 

 dui Eminescu, Scurtu a găsit întrun colţişor a- 

ceastă "lumină de lună”, "versuri ,poesii liricer 

- Şi-se pare într!'adevăr că lui Eminescu î-ar fi 

trecut prin minte un moment gîndul să intitule- 

- ze astfel culegerea sa ge versuri 3i aceasta 

cam pe la 1880 - 81,însă dacă star fi gîndit să-l 

păstreze Eminescu,de sigur, că şi atunci;cu atît 

mai mult astăzi,ne-an fi făcut impresia de 9 po-.
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esie prea convenţională, copilărească. Eminescu 

a renunţat,nu i-a mai trecut deloc prin minte 

„n asemenea titlu,la care totuşi s'a oprit eâi- 

torul său, 

Vez surile din păt- frumos din: tei, în care cum 

sta văzut e descris un răsărit de jună, sînt sem- 

nificative prin ceea ce era propriu visiunei aa= 

le şi ajungem atunci. la ceea ce e carac cteristic 

inspiraţiei eminesciene: pesimismul eău. 

Inainte însă de a vedeasinterpretarea 
la ca- 

re m'âm gîndit, cun poate să fie judecat acest 

pe simi sm, să ne oprim la ceea ce 8 spus: Maiorescu 

şi mai ales în Jegătură cu părerea la care m'am 

oprit rîndui trecut. Voi reveni asupra înrîurirei. 

pe care ar fi avut-o zau ntar fi avut-o meiul a- 

supra lui Eminescue Mai ales,un pasaj e caraote- 

zistic în această privinţă: 

so... Ii credem,că în tot decursul ei să fi 

avut vre-o întîmplare din afară o înrîurire mai 

i ce a devenit 

emnată asupra lui, Ce a fost $ a de 

Înot cu este rezultatul geniului sâu înnăscut,
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care era prea puternice în a sa proprie fiinţă în- 
cît să-l fi abătut vre-un contact cu lumea dela 

“Qrumul său firesc, Ar fi fost crescut Eminescu 
în România sau în Franţa şi nu în Austria şi în 
Germaniaş ar fi. moştenit sau ar fi agonisit el 
mat multă sau mai puţină avere; ar fi fost aşe- 
zat în hierarhia statului la o poziţie mai înâl d 
tă; ar fi întîlnit în viaţa lui lui sentimentală 
orce alte figuri omeneşti: Eminescu rămînea ace- 
laşi,soarta lui nu star fi schimbat, 

TeMaioreseu,ritice,ed.Minerva, 111,2, 

Deci directi aplicată la Bninegcu formula ere- 

aţiunei artistice independentă de orice înrârrire, 

Dar atunci, —cum aminteam altidată,mi se Da 

te că anul trecut,în treacăt,cînă mam ocupat de 

Maiorescueşi chiar rîndul trecut am schiţat pu- 

vin aceasta--atunei logic mă întreb: care a puț 

să fie influenţa lui Maiorescu şi influenţa cer-. 

cului Junimei asupra întregei creaţiuni a lui £- 

mine scu pentru că dacă alte contingenie n!'au lăsat ur- 

me în opera lui,atunet neo îpsot trebue să exclu- 

den şi înrîurirea din mediul dela MO.» 

Vedeţi „prin urmare,ce categoric era Jaiores- 
cu în judecarea operei lui Eminescu si fiina fîx-
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00000 

at: întrt'o atitudine de felul acesta,excludea a- 

tunci posibilitatea explicărei mai temetnice a 

creaţiunei lui Sminescuspentru că odată ce dem 

“cretezi: aşa sta născutenimte nta lăsat urme a- 

dînci asupra sufletului său,atunoi te întrebi 

unde meyge psihologia gerittorilor,unăe merge Si 

nalisa critică,dacă nu se îndreaptă mat departe 

să desprinâă âin tumul tal sufletesc al unui cre- 

ator,ceea ce e datorit înrîurirticor gi. ceea ce 

pe de altă parte e prefaocere subiectivă, adevărat 

jersonală 2. | 

Ș1 să nu uităm că înrîurirea mediului poa- 

te si, fie privită sub două aspecte: nu numa. cân 

cineva primind ca 0 pastă foarte pasivă impresii - 

ile din contingenţe » înscamnă că e inriurit de e- 

le; se poate să fie şi o înrîurtre,ă zebours, con- 
» 

trară; adică găsindu-se cineva întetun anumit 5 

„aa 1 rovocată Ge 
âtu, reacţionează; reaetibnet e pp 

impresiile continui pe Care le concentrează :în 

aufletul săue
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Deci şi un: suflet revoltat,care nu aprobă a- 

numi țe împrejurări, indirect poate să fie RES 
Saraca 

tanta mediului, în care a trăi topentru : “ex dacă mape ci fese: 

star fi găsit în alt mediu,n'ar avea izbueniri- 

le pe care le-a avu $ Eminescu şi atunei se pune 

- chiar pentru poetul nostru problera: ce a accep- 
PP a unea asi aitire ze 

tat.. Eminescu din mediul în care s'a găsit, ori pat Tape por 

în streinătate 'ori ia noi şi ce a, trecut Prin 

  

acer: 

sufletul său şi a venit să răspundă: cu izbucnit 
ma e 

de neacceptare, cu izbucnirii de pesimism ? 

Dacă nu se înţelege nici o latură nici alta 
a înrîuririlor asupra lui Eminescu,atunci abâi- 
căm, am putea spune,dela orice tentativă de a ex- 
pl ica o parte,nu totul,din geresa creaţ iune: sa 
le, 

Ajungiînd la aspectele pesimismului Şi  tre- 
cînd cu vre-o aouă Pagini mai departe, vom Trămî- 
Hda surprinşi de afirmaţiile pe care le zicea us- 
ionăâcu: 

Dacă ne-ar întreba cineva: a. fost ferioit p-
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minescu ? am răspunde: cine e fericit? Dacă ne-ar 

întreba: a fost nefericit Eminescu ? an răspun- 

de .cu toată convingerea: nuf Ce e drapt,el era: 
un adept convins al lui Schopenhauer,era prin ur- 

mare pesimist, . E 
| ” Do Ca șDe 116 | 

Mărturțsesc că am revenit asupra acestui pa- 

saj din criticele lui Matorescu şi am rămas fra- 

pat de incoherenţayde.nelogica dutșpentru că ves- 

deţi cînd Waioreseu spune: Eminescu n'a fost ns- 

fericitsa fost însă pesimist pentru că era influ- 

enţat de Schopennauerse ceva de sigur,însă stîn- 

gaci representat; vedem inaptitudinea lui Haior- . 

'escu de a pătrunde mai mult în sufletul lut Emi - 

nescu ca şi în al altor scriitort.Vom vedea însă 

cum; cu toate susţinerile lui Kaiorescuşcun tre- 

bue să interpretăn pesinisnul lui Eminescu.Să con 

tinuăm însă: 

Dar acest pesimism nu era redus la pl îngsrea 

mărginită a unui egoist nemulţumit cu soarta sa 

particulară,ci era eterizat sub forma nas senină 

a melancaliei pentru soarta omenire! îindeobşte;gi 

. chiar acolo,unâe din poezia lut strabate indigna- 

rea în contra epigonilor şi a denagogilor îtişelă- 

tori,avem a face cu un simţimînt estetic,iar nu 
7
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cu o amărăciune personală, 
Oe Ce șsP.117. 

| să spunem că Eminescu sta născut cu o porni- 

re de_visionay întunecat, ar îi prea puț in,n'ar ex- 

plica întregul caracter al operei sale, Să zicem 

că pesinismul său e exclusty + datorit lut  Scho- 

penhsuer, am fi iarăşi prea” categoriei şi de ace- 

"ea ni se pare că gregea Maiorescu cînă spunea: 

pesinismul lui trebue privit prin prisma influ- 

enței lui Schopenhauer. Atunei ce putem crede 

mai în acord cu întreaga manifestaţie a sufletu- 

“lui eminescian ? “Incontestabil că aducea anumite 

porniri de privire întunecată a  vieţei, de decep- 

ționism, însă nu suveran,nu doborîtor,vpentru că 

  

nu trebue să uităn: Eninesci avea şi un. fonă în- 
setat de lumină, Lunina o. căuta uneori spre tre 

cutsalteori o întrezărea în viitor, însă era "su- 
fletul frenetic în căutarea de aspecte senine şi 
atunci înţelegem de ce sta întora spre epoca lui 
Miroea: pentru că îi dădea oarecare încîntţare de 
eroism,de alte. suflete, în sfîrşit de ceea ce era
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în contrast cu ce era al contemporanilor luie 

Deci,nu puten afirma că Eminescu avea înclinări 

numai spre priviri întunecate. Ca întotdeauna 

însă,un suflet complex nu e fixat într!'un sin 

gUuYr calificativsci trebue să- -] urnăr îm în toa- 
pr 3 

en e a e Tema ii 

tă contextura,în toate meandrele sufleteşti a- 

le lui şi Pninescu. dacă avea un fonă de .visio- 

naYr seninsnu poate să fie: o contrazicere faţă 

de alt substrat a) sufletului său pornit într'a- 

devăr spre priviri desolante, că, uneori a pre- 

  

dominat 0 trăsătură a temperamentulăi său al te 

  

ori altapdas-că deasemenea în unele momente s'au 

—— cm 

EIN 

contopit aceste diferite porniri întrt'o armonie 

care. e destui de evidentăiarăşi incontestabil, 

dar să declarăm aşa simplist că Emihescd a fost 

pesimi stam exagerae 
ari a ara RT el pene mm 

Deci,să lăsăm categorisirile care pleacă nu- 

"mai dela un aspect sau două din opera unui scri-. 

 ATOTe . pminescu trebue considerat în multipiteita-. 

Paza 

tea de înfățișări ca un reflex natural, a „suile-.
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tului său complex şi dacă e să înţelegen şi alt- 

fel pesimismul său,âe sigur că ar trebui să lu- | 

ăm în samă substratul estetic care l-a captivat 

pe dinsul gi aici relevăm că Maiorescu a atins 

o notă justă,pentru că sînt 'dispus să crea că 

ceea ce a luat fie din filosofia budistă,fie de- 

la Schopenhâuer,a venit ca un-adaus filosofic, 

transpus însă în 'vistunea estetică,intrînă în 

ceva ce era pornire firească a sufletului său, 

Dar pesimi smul chiar dacă are această pro = 

venienţă de cultură,nu putea să se altoiască su- 

fietului lui Eminescu fără să nu fi găsit un 

fond real,un fond înăscut care să se armoni seze 

cum 51 găsim armonisat pentru că incontestabil, 

pesimismul său nu ne face impresia de placaj 14: 

terar. Nu e adaptare artificială; e trăit în fe- 

lul luij;e asimilat cu ceea ce era apropiat su- 

fletului său, Această armonisare însă,nu e si n- 

gură proprie inspirației sale şi nu e aceea ca-: 

re e hotărâtoare pentru că trebue, cum ' aminteam, 
.3 

O



să ţinem samă şi de acea pornire a sade a înţe- 

lege farmecul visiunilor senine, 

Şi pentru că insistam asupra darului pe ca- 

re Eminescu 1-a avut de â' contopi; de a armonisa 

diferitele înrîâuriri sau porniri ale sufletului 

său, --referindu-ne mai direct la ceea ce "e ros 

manti smul său— trebue să recunoaştem că romantis- 

mul e mul pomul t mai întens trăit şi mai adînc a- 

similat la el decît la alţii. 

Nu putem spune că Alecsanări n'a fost roman- 

ticschiar ultra-romantic de multe ori, însă ro- 

mantismul lui are numai reduse aspecte şi pe ur- 

mă aceste aspecte vin din impresionări de multe 

ori mai uşoare, în orice cas mai uşoare decît ce- 

le pe care le-a lăsat în sufletul: lui Eminescue 

“Bminescu a trăit romantismul, pentru că înei 

se asimilează foarte bine gi ceea ce era al tra- 

dițiunei noastre gi ceea ce era al culturei re» 

aliste,pentru că într'adevăr nu i se- poate. con- 

testa o pornire de cunoaştere : foarte. directă,



  

foarte reală a lucrurulore 

Romanticii ni-i representăm de obicei— şi 

avem dreptate pentru uni î—superficial, însă un 

Alfred de Vigny oricît de romantic ar fi fost, 

are profunzimea pe care la alţi contemporani ai 

săi nt'o găsim, 

Eminescu a putut să primească romantismul 

şi să-l topiască cu ceea ce era românesc, tradi- 

ional şi atunci înţelegem de ce la dîrsul,fie 

ca motive ăâe inspiraţie, fie ca exprinare,nu gă- 

sim acele izbitoare atîngăcii pe care le-am în- 

tîlnit chiar la Alecsandri pe care cu deosebire 

le-ar văzut la Polinţineanu,pentru că ia acegiiz, 

si mai ales la Bolintineanujromantismul a venit, 

ca 0 adaptare ori parţialăşori uneori superfieli- 

alășpe cînd sufletul lui Eminescu a ştiut să 

tragă o linte de arnronisare dela romantian spre 

tot ceea ce avea să se integreze inspiraţiei lui 

Că uneori ne-an aştepta şi dela dînsul la o în- 

trecere pesta ceea ce ne-a dat,de sigur şi vom
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releva cîteva din aceste umvriri. In orice cass 

faţă de cei1a1ţ1,apare mult foarte mult înălţat 

în aforţăriie pe care 8 căutat să le facă incon- 

vinuu de întrecere a tuturor îni îuririlor pe ca- 

re trebue să le recunoaştem că au contribuit la 

forarea. inspiraţiei lui,



14 XI1,1931, 
tao ioan țiai inte amante eee 

In exbimarea poetică nu se ţine totdeauna sa-: 
mă de valoarea hotărî toare pe care o -au imaginile, 

alături de alte elemente de reali sare ca: țitm,a- 

socieri, rimă, vocabular,pentru că âe fapt,acestea 

sînt posibilităţile de realisare formală a poesi- 
ei. Și e cu atât mai. explicabilă importanţa pe ca- 

„Te 0 au imaginele la care recurge un poet,cu cît 

aici de cele mai multe ori se reliefează mai ma14 
personalitatea sa. Dacă ne raportăm la ceea ce sta 
real isat în acest sens de diferiţi poeţi în aife- 
rite' epoci „progresul poesiei e datorit printre al-



tele tocmai îmbogăţire; materialului imaginativ. 

Literatura clasicăsfie greacă,fie latină,fie 

cea de nai târziu, francesăye relativ,putem spune, 

săracă în imagini sau acelea care sînt cunoscute, 

arhicunoseute rămîn mult în umă ca noutate. Re- 

_terindu-ne pe de altă parte la poesia populară 

constatăn că şi eae săracă în imagini. Doinele 

răsay cu deosebire. în creaţiunea populară; în a 

fară de. spontaneitatea de inspirați esmusicalita- 

tea simplă „nemeşteşugi ță,ele prestată imagini de- 

osebite, Deci nu se poate înielege progres poetic 

şi nu putem să ne dăm mai bine sama de nota per- 

sonală pe câre 0 aduce un poetdecât dacă ţinem 

în primul rînd samă de imaginele pe care le pre- 

sinţă,de noutatea 1or,fulgerătoare de multe ori, 

şi de amploarea pe care ştie să le-o dea, 

| Am insistat rindul trecut asupra felului cum 

e presintă imaginele 1a Eminescu şi reieşea că 

noutatea lor e cu totul naturală,nu forţată,pen- 

tru că sînt:acuă feluri de noutăţi: e aceea ca-



  

re vine dela sine şi aceea câre e provocată şi 

e provocătoare; noutatea din urmă e antipatică, 

La Eminescu puter spune. că nu există căutare cu 

orice preţ a noutăţei; noutatea izvorăşte dela 

sine. Un păcat,de multe ori la poeţii nou e toc- 

mai vînă toarea după imagini care sînt într tadevăr, 

impresionante, însă cîna 'se abusează de ele şicînă 

cineva îşi face un fel de meserie poetică din a- 

ceastă căutare cu orice preţ atunci ea devine un 

fel de - parvenitism literar. . 

La Eriinescu,materialul imaginativ e urmarea 
firească a întregei lui oreaţiuni poetice,un sub- 

strat sufletesc al său şi atest substrat ari vă- 

zut că,de fapt,cuprinde părţi luminoase şi altele 

de întunecime. Era un frenetic al luminei,însă pe 

de altă parte sensibilitatea lui nu putea să „ră- 

mînă streină de atîtea aspecte desolante; pesimis- 

mul său e datorit, în parte ,complexităţei naturei 

sale,în parte,datorit influenţei fiiosofiei sau 

ohiar Ji teraturei streine. Inteiegen atunci „Cum
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prin imaginile sale. străbate tot ce a caraote- 

risat sufletul lut, suflet concentrat, suflet de 

contraste, suflet cu deosebire pornit spre halu- 

cinări 'care au totăeauna darul de a PL un pu- 

ternic stimulent al imaginației. - 

Trecînd dela ceea ce an constatat cu priyi- 

re la caracterul imaginelor. lui Eminescu la fe- 

lul cum ele revin transpuse; mai ales în poesia, 

în care s'a manifestat în toată plenitudinea E 

puterea lui. creatoare anume în Luceafărul „aven | 

în acelaşi timp prilejul să ne oprim.mai „mult 

la ritmul eminescian,a doua resursă pe lîngă vo- 

cabular,rimă,eto. „care fixează fistonomia unui 

poet, 
| 

- Incontestabil că veraurile lui au 0 armonie 

insinuantă şi cînd zic însinuantă e prea puţin, 

o armonie -cuceritoare,o musicalitate aparte,deş- 

teptâna vag, scormon ind adîncuri sufletegti; ce- 

va- oare pînă la dînsul nu ge realisase în acest sens. 

  

0, Devsusianu, | 

Evolutia estetică a_lirbei.. române» Pasc.6
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Asupra vocabularului nu insist, cu toate că ar 

fi de urmărit vocabularul eminescian faţă de vo- 

cabularul lui Alecsanâri sau al altora. Deci, în- 

sugirele lui de formă se reliefează mai mult în 

imagini şi în ritmul cu totul personal pe care 

l-a realisat şi acest 24 tm de factură uşoară 

sau părînd uşoară—pentru că i-a dat de sigur 

mult ca ciselare—apare şi în Luceafărul. Când 

citeşte cineva prima strofă,are întîi impresia 

de basm:"a, fost odată... Apoisca ritm,se du- 

ce cu gîndul 1a doine şi deodată sub aceeaşi pri- 

mă impresie care anunţă parcă ceva uşor, ceva 

convenţional, încetul cu încetul vede apărîna lu- 

mea întreagă de visiuni care au prestiâat la in- 

„Bpiraţia acestui poem. Luceafărul pînă la sfîr- 

git îşi menţine acest farmec de contragt,pentru 

că vedem o idee profunăă transpusă cu abilităţi 

de redare,cu uşurinţă care surprinde şi care ne 

învață că nu e numaidecît nevoe să recurgă cine- 

va la versuri solemne ,ulţra-solemne,pentru ca
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să exprime o concepţie adîncă, 

Luceafărul lui Eminescu ne arată contrastul 

între profunzimea de gândire şi uşurinţa de re- 

dare,factura în sensul poesiilor noastre popu- 

lare, însă fireşte măiestrite. 

De sigur,n'ar avea rost să insist asupra 

concepţiei,asupra genesei Luceafărulu ;ne inte- 

resează pentru estetică,exprimarea eminesciană. 

Nu trebue să uităm însă că Luceafărul e poemul 

pornit dela visiunea eternităţei şi în acelaşi 

timp slăvirea singurătăţei; acestea sînt cele 

două sentimente, idei fundamentale ale  poesiei 

lui Eminescu şi atunci înţelegem cum două stro- 

fe se reliefează dela sine printr!'o redare minu- 

nată: 

Porn luceafărul, Creşteau 
In cer a lui aripe, 

Si căi ce mii de ani treceau 
In tot atîtea clipe, 

| | P.190. 

Patru versuri,însă arătînd nici că se poate 

mai. concentrat,mat profund ideea eternităței,du-
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ceafărul în sborul lui ne face să ne gînâta la 

oternitate,dar pe ae aată parte simţim “za ace= 

laşi timp ideea se ceea ce e singurătate, Vedem 

CUR âtscret şi de data aceasta, cu Imagini pro- 

pri lui şne dă impresia etermităţei simbol isate 

prin Luce atăz- A doua tdee fundamentată cun spu- 

neam,e singurătatea: | 

El tremură ca alte dăţi . - 
In codri şi pe dealuri, 

Călăuzind singurătăţii . 
„De mişcătoare valuri 

| : P,195, 

„ B redată: numai în patru. versuri: profundita- 

tea acestui sentiment şi trebue să adaug: sin- 

gurătate nu sibarătică, ci singurătate chinuită, 

pentru că spune într'adevăr:"călăuzină singură- 

tăţi de mişcătoare valuri”: nu e singurătatea 

acului liniştitsci singurătatea talazului, 

Am văzut cum la Tminescu imaginile „de mul- 

te ori pornite dela concret sînt abstractisate, 

procedeu pe care l-am întâlnit. şi la alţii, Con= 

cretul de felul cel mai simplu, îl xecă sub for-
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„„ma abstractăseterată: - 

="Cobori: în josluceafăr lână, 
'Alunecând pe-o rază, 

Pătrunde tn casă şi în, gînd 
Și viaţa-ni luminează 

pu P.182. 

| ne steurye o strofă care rămîne în urma ce- 

lorlalte dovăsdar şi ea are un farnec poetic; 

vedem că se adaugă o notă deosebită la motivul 

„coneretese i intelectuali sează ceva care putea să 

 zănână o simplă înxegistrareso impresie de pas- 

Ei az fi de insistat poate mai mult, asupra con- 

cestilor pe care dese ori Eminescu ie face unei 
FIE dai 

_ Anspiraţii mai fani1iare şi mai ales în episodul 

lui Cătă1in,1 imba, exprimarea ajunge la un .ton 

“ cu totul prosaic. să zicem că e un „motiv „care 

aietează un asemenea vocabular, însă afară de a 

| cesta mai sînt vre- -0 „câteva versuri unde chiar 
Ei 

dacă aînsul s! a oprit 1a ceva care în limba cu= 

rentă nu avea un zelier deosebit, totuşi felul 
ai 

cum e încadrat arată adevăratul talent al poa-
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tului ,care dintr!'un nimic poate să aducă efecte 

nu extraordinare,dar care să se men înă la nive- 

lul poetic.De exemplu,strofa a doua: 

Şi era una la părinţi 
Și mînâră!'n toate cele 

Cum e fecioara între sfinţi 
Şi luna între stele, 

P. 177 

"In toate cele" e un moldovenism şi ceva 

prosaic,dar rima "cu stele" contribue ia salva- 

rea acestei expresii, 

Am văzut pînă aici părţile de iumină ale po- 

emului lui Eminescu,însă cur am spus-o de atîtea 

ori,critica nu trebue să rămână la idolatria oar- 

bă, Dacă recunoaştem că acest poem al lui Emines- 

cu are minunate însugizri,trehue să mergem mai de- 

parte;pentru probitatea de care trebue să fie a- 

nimată critica.Luceafărul lui Eminescu are din 

păcate cîteva umbre supărătoare. Intîi nu m'am îm- 

păcat niciodată cu cîteva expresiuni moldoveneşti 

şi care dela dînsul primează mai ales prin facili- 

tatea de silabe sau de rimă, De exemplu.mâni în



loc de pînesrimînăd cu săptămîni. 

Se vede şi din manuscrise că Eminescu a re- 

constituit de multe ori câte o strofă,însă de 

multe ori s'a mulţunit cu vrea puţin. De exemplu: 

Iar carul este tatăl meu, 
Și mumă-mea e marea, | 

| P.181 

Mă mir cun i-a putut trece prin gînă lui E= 

minescu să rămînă la expresia aceasta: "mună-meat, 

Dacă în versul acesta pune “mumă-mea" ne-am fi 

aşteptat ca în versul dinainţe să pună: "iar ce- 

rul este taică-meun. 

Arhai sme , ştim, a întrebuințat multe,pentru că 

citise pe cronicarii noştri,cărţi bisericeşti,dar 

întrebarea e—ne-am mai pus-o gi alte ori cînd 

ne-am ccupat de Negruzzi şi vom reveni cînd ne vom 

ocupa de Odobescu— întrebarea e: cînd pot avea a- 

cestea valoarea lor poetică ? An arătat—cînă ne- 

am referit la Negruzzi—că dacă e vorba de evoca- 

rea meaiului adela noi din trecut,nătural că tre- 

bue să recurgen la expresiile timpului, însă sis-



temăţic. Să vedem cînâ - întrebuinţează Eminescu 

unele arhai sme dacă e justificat: 
c. ; ” 

Cum ea pe coate- gi răzina .. 
- Visînd ale ei tîmple, 

De aorul lui şi inima i: 
Şi sufletu-i se împle. 
d De i: P.178 

" Qrea că nu e justificat aici arhai smul ,pen- 

"tru că e un subterfugiu şi ori unde apare . sub- 

_terfugiul nu mai e artă, Eminescu pentru că în 

versul al doilea a întrebuințat cuvântul tâmple 

a crezut că în versul al patrulea e bine să pu- 

nă: se_împle. Dar odată ce pui forma aceasta ve- 

che;se_ împlese o dovadă că ai găsit posibiliţa- 

tea cea mai uşoară. Nu avea decît să înlăture zi- 

ma întîi,sau păstrînăd-o,să-i găsească un cuvint 

din limba actuală. Acest: se _împle are inoontes- 

tabi1l ceva de improvisaţie,de absolută artifici- 

„alitate, 

Dar întrtun loc. iată ce găsim: 

Din neăru giulgiu se destăşori 
a Marmoreele braţe,
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El vine trist şi gînâitor,. 
ŞI palid e la a faţă; | 

5 i p.183 

M'am gînait cum i-a venit în minte lui Emi- 

nescu acest "marmoreele".Parcă a, plecat dela un 

derivat "marmorean": "marmoreenele braţă" şi să 

zicem că 1-a bruscatsadică s'a oprit la ma:rmao = 

reele braţăn. In tot casul acest "inarmoreele" stri- 

gă faţă de "braţă” strigă întâi pentzu că e un 

neologism care e improvisat aa-hoc: şi apoi pen- 

„vru e că e alăturat de nbraţăn, Pentru că=4 trebu- 

ia o zimă la "taţăn Eminescu—ca şt mulţi siţi 

poeţi—a făcut concesie exprimărei populare dar 

dacă poporul zice în uhele părţi “braţă" în loc 

| de braţe sau noazăn în loc de "oaret,în 11te- 

zatură acestea n'au ce căuta, 

o asociere iarăşi nenorocită şi mai frapantă 

e în versurile acestea: 

-"Dacă nu ştii ţi-aşi arăta 
Din bob în bob amorul, 

p.187 

Eminescu a rămas cu cuvîntul acesta "amor"
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moştenire din epoca lui Alecsanări şi Boilinti- 

neanue Dar cînăd e vorba de expresia "din bob 

în bob amorul",e ca şi cînd o vrăjitoare ar spu- 

ne cuiva să-i dea în bobi mae amor", Pe urmă 

iarăgis 

3i pentru toate aă-mi în schimb 
3 0-oară de iubire... 

"Oară de iubire": ne întrebăm: acesţ neolo- 

gism apare sub forma oră,dar oră e un cuvânt de 
gărisde birouri,dar în poesie nu merge Şi mai 

ales cînd e adaptat sub forma o oară, Eminescu 

cu cel mai mic efort putea să găsească o expye- 

sie poetică nu 1 deosebităso expresie curentă; 9 

citpă,care n'ar fi schimbat ritmul Ge loc, Ve- 

deţi,şi acesta mi se pare pasajul cei mai eloc- 

vent în felul lui,elocvent de inegalităţile pe 
care nici fminescu n'a gtiut să le evite,,. 

Ar mai fi de adăugat în ceea ce priveşte a- 
. ceste umbriri că ici şi colo planează superfi: 

cialul: sint două strofe în care cred că o în-
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coherenţă,o contrazicere chiar;e datorită unei 

rime puse tot aşa în grabă;cînă descrie somnul 

aceleea deasupra căreia luceafărul îgi îndreap- 

tă luminat 

Și cînd în pat se'ntinde drept 
Copila să se culce, 

I-atinge mânile pe piept, 

I'nchide geana dulce; 

| Si din oglinâă luminiş 

Pe trupu-i se revarsă; 

Pe ochii mari,bătînd închişi, 

Pe faţa ei întoarsă, 
P.,179 

Crea că versul din urmă e absolut fals; unii 

au căutat să forţeze interpretarea;dar neconvin- 

gător, Lumina Luceafărului se coboară,intră în 

odaie şi atinge faţa,ochii aceleia, despre care 

e vorba: "pe ochii mari,pe faţa ei întoarsă"; e 

ceva ce nu se potriveşte, 5e pare că Eminescu 

căutînă o rimă la revarsă s'a gîndit că strofa Pia 

AB A. gi ide zip 

arsă, Aici Eden 

p
i
a
t
a
 

    

poate să fie încheiată prin 

că uşurinţa de improvisare a rimei e mai gravă; 

pentru că într'adevăr;e ceva absolut fals,
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- să mu. se pară că se . diminuiază ceea ce s' a 

recunoscut; trebue să recunoaşten Iuceatăzului 

„du, Eminescu „că e real isarea supremă a geniului 

său, însă pentru noi poate să fie o mică învăţă- 

tură: vedem că nu se menţine 1a nivelul pe ca- 

  

re 1-a intrevăzut; a pa 

. : AR 
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Ş Apropierea ae , literatura populară, pe care. 

gti că a „urmăzit- -0o i Bai nescu, rămâne chiar | 

pînă astăzi cu încă multe impreci siuni înter- 

pretată nai mult după prejudecăţi cu atitu- 

dini romantice» cu staturi de aurit catehism 
| z E: 

literar, 

5 se opune scriitorilor: apropiaţ 1- -vă câ | 

mai mult de inspiraţia tn poporepentiu : că în 

zeau acesta veţi ajunge să daţi cât nai mult 

caracter naţional literaturei. Cum însă în "ce 

măsură se: poate deriva inspirata populară sere



cea cultă,cei mai mul î nu se întreabă,şi to- 

tul rămîne la citeva consideraţiuni,la o este- 

tică totuşi pretențioasă de doctrină rămasă în 

urmă, De fapt, influenţa li teraturei populare a- 

supra celei culte,se presintă sub aspecte ex- 

trem de complexe şi ajungînd la acest capitol, 

"din înrîuririle diferite care s'au exercitat a- 

supra lui Eminescu în ce priveşte. exprimarea 

lui literară,e momentul să privim în complexul 

ei această problemă de estetică literară şi ne 

vom raporta în special la inspiraţia poetică.Un 

poet poate pleca şi dela un basm pentru a găsi 

motive de inspiraţie. Chiar Eminescu,în Lucea- 

fărul, ştim că s!'a înareptat în această direcţi- 

une;dar basmul ca motiv literar trebue să fie 

privit cu anumite limitări, Nu poate,fără în- 

adoială,să fie considerat un basm decît ca su- 

gestiune,ca punct de p] ecare dus spre amplifi- 

cări aşa cum le înţelege imaginaţia fiecăruia, 

Şi ca să fucem o comparaţie—sînt elemente ca-
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re vă sînt cunoscute—Alecsanâri,vă aduceţi a- 

minte că în Inşiră-te mărsărite n'a evitat toc- 

mai ceea ce Eminescu a ştiut să dea la o parte e 

Poesia lui Alecsanăâri, întîi păcătueşte prin âi- 

luări,cu toate că i s'au recunoscut unele cali- 

tăţi şi în acelaşi timp se vede că redă prea de 

aproape motivul iniţial, Legendele şi tradiţie 

„sînt şi ele foarte susceptibile de a da teme 11- 

terare,9ar aici utilisarea lor se -presintă în- 

trucâtva altfel, In general, sînt legende, traâi- 

ţii care se reduc la o pagină de culegere ae 

folilor; altele într'adevăr, trec aceste Gimensi- 

uni, In ceea ce priveşte concentrarea0 tradiţie ; 

o iegenâă,are avantajul de a fi mat redusă decît 

un basm şi atunei acest element favorisează  ge- 

mal acesta popular de 2 fi mai uşor derivat în 

inspiraţia cultă, în sensul că un poet poate să 

dea 0 poesie concentrată pe temă de legendă sau 

ge tradiţie. 

Trecînd la balade—şi cu aceasta ajungem du-
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bă lităratura populară în prosă ia cea în ver- 
suri— înainte de: toate. să ne gândim că în lite- 

- ratura noastră cul tă baladele sînt inspirate tot 

din literatura populară. 

E 4 Baladele sînt,de fapt,reluări de motive fie | 

/ 
; 
i 

| 
| ! 

dintr tun: text istoric,o cronică, fie să zicem din- 

tr!'o tradiţie,o legenâă şi ne. întrebăm; nu e oa- 
re aici o intuiţie pe care au avut-o î1f general 

poeţii de a nu. se adresa direct baladelor ca să 
le: traspună în literatura. cultă ? Aceasta mi se 
pare că e datorită şi faptului că motivele din 
baladele populare: sînţ. foarte bine . fixate, în ge- 

 nezal, în cadrul lor, Cca apar mul te variante chiar 
în Popor incontestabil, însă aceste variante în 
general au forma, fondul foarţe bine hotărâte, o 
acţiune în jurul căreia o alta nu o putem. Închi- 
pui ca venind să o anpl i fice mul te Deoarece Da 
lada chiar în inspiraţia populară are linii „Yes 
lativ fixe,un poet nu poate să aibă „aceeaşi. „Li 
vertate de tratare ca atunci cîna. se găseşte în
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faţa unui basm, tradiţii sau legende. Și atunci 

înţelegem ae ce poeţii au cam evitat devierea 

directă a baladelor din literatura populară în 

literatura cultă.Bă zicem că ar înceroa cineva 

această transpunere; resultatele ar fi cu totul 

departe de ce am aştepta dela o creaţie poetică 

superioară, | 

pe ceşde exemplusnu ne-am închipui că cine- 

va sar gînai să dea tema din Mioriţa într's ba- 

ladă cultă ? Nu sia încercat nimeni „dar să io 

cem că i-ar trece cuiva prin minte; sau legenda 

Hănăstirei Curţei_de Argeş. De ce aceste teme 

pu ni le putem închipuit transpuse în literature. 

cultă ? Pentru că fiecare din aceste baladee la 

o realisare artistică ae. inspira Le “populară pes 

te care nu se mai poate trece şi nu ne putem în=- 

chipui cred,oricit de înzestrat ar fi un poet 

să dea ceva cate dă stea alături de Hiori- cult; 

ţa din popor sau alături de legenda Nănăştirei 

  

0. Densusianu, | 
Evoluţia esteţică a limbei romine.Fasc.7
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Curţei de Arges. | 

Trec nd Ta genul Hiriesatci problema. se pre- 

stntă am putea spune şi mai complexă decît înţa- 

12 mul $ 1 e | A 

Inainte de toate,cum trebue să înţ elegem. Ti 

spiraţia unui-poet dela noi,din doine ? Hotărîts 

dacă cineva redute lirica populară la.un prilej 

âe imitație, rămîne departe de :ceea ce poate să 

fie un plus în inspiraţia cultă şi aceasta n'au 

înţeies- o cei mai mulţi nici Mecsanâri,niei al 

vai, Doină dacă poate să stimileze talentul * mă 

nui poetaceasta e numai că sugest iune cînă e 

vorba de a reda o stare sufletească analogă cu. 

acea care se găseşte în poesiile lirice popula: 

re, Dar nu e numai atît ce trebue să fie Luat 
i 

în consideraţie; apropierea poate— şi _trebie 

chiarșdacă e să ne aducă mai bine aminte de ge-. 

nul popular—să meargă spre formă. Câdată ce nu 

“se tedă ritmul din poesia noastră populară, fi= 

regşte. că nu putem spune că cinsva ca poet a stat
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sub inzluena acestei JAteraturi. Prin urmare, pax- 

tea formală trebue şi ea să fie înţeleasă întrun 

anumit sensnu ca o imi tare ătrectăsci ca o reda- 

re apropiată totuşi, ds ceea ce e al faoturai popu- 

laresadică versuri de sase, o9t silabe, ca osoa ce 

e caracteristic ri tului popular, | 

Dacă urmarea ritmului e mai uşoară, în _ ceea 

ce. priveşte vocabularul expresiile, trebue oineya 

să procedeze cu mult ainţ de alegere cu o stăpî- 

nire absolută a ceea ce poate întrucâtva să ne a- 

ducă aminte de inspiraţia populară, în orice caz, 

să nu creadă cineva că luînd cu grămaâa, sau să at- 

cempmai puţin decît atitaychiar numai câteva cu- 

vinteso expreate de ici şi de colo şi trecîndu-le 

în versuri alcătuite de el „prin aceasta dă inpra- 

sia de inspiraţie pornită din popor. Odată cs mo- 

tivul liric e luat numai ca stimulent, sugeatiune, 

odată de prin versificaţie se aduce bine aminte 

că e ceva care ne duce apre popor,vocabulurul se 

poate dispensa de expresiile categorice populara;
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şi cei mai mulţi n'au procedat aşa. şi astăzi 

citiţi prin reviate câte o poesie care se pre- 

tinde că e mai românească prin faptul că dă cu- 

vinte, dela tară; prin aceasta nu se imprimă mai 

emit caracter popular şi pe ce altă partesă nu 

uităm un- lucru: poesiile lirice populare se dig- 

pensează,se emancipează de ceea ce e prea local, 

“o poesie lirică din Ardeal „Muntenia sau Moldova, 

în general se presintă uni tară; e greu să nu în- 

 Xsleagă cineva o doină dintr'o parte sau din ce- 

“ela te. Poesta lirică prin natura ei fiind de 

“inepiraţ ie concentrată,nu permite expresii locae 

“e,pentru că redă stări sufleteşti care sînt ex- 

prsnate într! un vocabular dacă nu sărac daz mai 

mult sau mai paţ in acelaşi pretutindeni, 

::: Rămâne sprin urmare „hotărît că dinţre genuri - 

le: Populare acela care e cel mai gingaş,cel mai 

mecept iba de bruscări cînă e vorba de a-i tre- 

„ce în Viteratură, e cel liric şi de aceea cet mai 

mulți s'au potionit cînd au căutat să treacă în-
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spiraţia lirică populară în cea cultă,sau dacă 

nu s'au poticniteau ajuus numai la aproximaţii, 

Să vedem ce ne-a dat în acest sens Rainesciăe 

Ştiţi că sînt vre-o trei,patru poestii unde în- 

spirația populară e foarte evidentă. Să le gra- 

“dăn şi să începem întîi cu acea poesie care ca 

tip chiar,ne aduce aminte de mulie din cele de- 

la tară: La mijloc de codru des: 

La mijloc 'de coâru des 
Toate paserile ies 
Din huceag de aluntş 
La totosui luminişs 
Lumini ş de lîngă bal ţă, 
Care!n trestia înaltă 
Legănînâu-se âîn unde 
In adîncu-t se pătrurde 

Versuri ţipice în poesia aceasta do” inoptra- 

ție populară a lui Eminescu, Vedem că ritmul 

popular e bine păstrat. Dar ce a făcut Batnescu? 

Redînâ în unele locuri aproape neschimbat ceea 

ce î-a oferit folklorul nostru, întercalează de 

odată în mijlocul: poesiei ceva care e absolut ai 

lui:
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Luminiş de 1 îngă bal tă, 
Care!n treatia înalță - 
Legănîndu- ge din unde 
In adîncusi se pătrunde, 

Atei e un motiv sonoret de observaţie a u- 

nui efect de lumină, însă ceva de felul aceata 

n'ar fi trecut niciodată prin capui cuiva dela 

ţară; se vede un simţ mai ascuţit de a privi 1u- 

crurile, Eminescu iînterțalează aceaată -impreai- 

_onare a lui în cadrul unei poesii cu caracter 

foarte pronunţat popular şi te întrebi atunci: 

ce realitate 1 jterară rezultă din asenenea poe= 

sie ? Mărturiseaac: pă trebue redusă la un exer- 

citiu de oarecare îndemînare, în sensul că £mi- 

nestu nu a: compromis din alăturarea prea  con= 

trastântă ceea ce i-a dat inspiraţia populară | 

şi chiar ce a intpodua dînzul se menţine le un 

nivel poetic. a | 

Șt acum trecînd 1a poesia oeala] tă,Qe tele: 

eaDi.--. aceasta e caracteristică în alt sens, 

pentru c* partea din urmă se prasinită astfel:
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_Peate vârf de rămurele 

erec în stoluri rândunelas 

ucină gindurile mele 

Ş peul mau Gu ele» Si i 

4 Bor 9.135 

| Atci e a. „notă superioară îstrucitva şi anu- 

me în sensui “că pe când dincolo ra ri acas 

concret „aici e o abatractisare a temei gi apoi 

versurile următoare sîzt superioare Ge. pezspao- 

tivă poetică: 

po se duc pe rînâ,pe rînd 

area lumii întunecînă 
Şi se duc ca clipele 

Şcuturînă aripele | 

SN PA 

sat EZĂ 

Imaginele sînt impresionante, însă se păi 

cît Ge colo că nu aînt. populare. Ce vine ză a- 

dauge Eminescu,nu este un plue ca fonă sufla 

teac: e nunai faptul că dîbpsul a găsit prile- 

jul să introducă vre-o patru versuri care în- 

a1lţă motivul iniţial şi mai ales ne dă imagi- 

nea aceea cu sborul,care parcă ne face să ne 

gînaia ia trecerea citpelor, 

A treia poezie pe cere trebus 8'0 ci tăm
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în întregime e Revedere şi vom insista mai mult 

asupra ei pentru că e şi mai semnificativă. . 

Revedoxze se preaintă astfel: 

Codrule,codruţule, 
Ce nai faci,drăguţule, 
Că de cînd nu ne-am văzut, 
Multă vreme au trecut, 
Şi de cînâ m'am depărtat, 
Multă lume am umblat, 

P. 132 

Vedeţi că e un ecou direct âin inspiraţia 

populară. 

-la eu fac ce fac de mul t, 
larna viscolu-] ascult, 
Crengile-mi rupîndu-le, 
Apele-astupîndu-le, 
Troenind cărările 
Şi gonind cântările; 
Şi mai fac ce fac de mul t,; 
Vara doina mi-o asculţ 
Pe cărarea spre iavor 

„Ce le-am dat'o tuturor, 
Umpl îndu-gi cofeele 
H1-o cîntă femeile, 

P.132-133 
Aici Emingscu a avut o absenţă; simţul lui 

artistic s!'a întunecat pentru că Motivul dela 
început îl vedem prea dus departe, ineistenţele
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aceatea care nu sînt în cadrul inspiraţiei popu- 

lare nu sînt nici în cadrul poestei cun o voia 

dînsul şi mai ales acest amănunt prosatei n ce 

le-am dat-o tuturor „umpl îndu- şi cofeele mi-o cîn- 

tă femeile“, Citez mai departe: 

„Coârule cu rîuri line; 
Vreme trece,vreme vine: 

mu din tînăr precun eşti, 

Pot mereu întinereşti. 

Aici regăsim. adevărata atmosfe- 

ră a Qoinei noastre, 

Ce mi-i vremea,cînd de veacuri 

Stele -mi  scîntee pe lacuri, 

_Că de-i vremea rea sau bună, 

Vîntu-mi bate,frunza-mi sună; 

1 ae-i vremea bună,rea, 

te-mi curge Dunărea, 

Numai omu-f schimbător; 

Pe pămînt rătăcitor, 

Iar noi locului ne ț ineme 

Cum am fostsaşa răninemt 

Marea şi cu riurileș 
Iumea cu pustiurile»; 

. luna..şi cu .soareleș 

Coârui -cu izvoarele, 

| = Ia P,133 

Strofa din urmă e şi ea semnificativă pen- 

tru că Fm nescu voia să redea o notă personală»
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A căutat să exprime ideea tinereţei perpetue a. 

codrului şi a găsit într'adevăr aceste versuri - 

care literarisează motivul popular, Cele patru 

versuri: din urmă sînt însă un păcat,un adaus;nu 

_e ceva popular pentru că înşirările acestea în 

doine apar cu totul alţfel,cu relief adevărat, 

Aici e ceva care îi s'a părut lui Eminescu că a-! 

minteşte nota populară dar e departe de aceasta: 

şi pe urnă n'a avut bunul gînd de a da o înche- 

iere măi puţin prosaică acestei poesti în care 

a dat.un plus Gin inspiraţia luisun plus care 

măreşte incontestabil cadrul ei, 

N*am amintit Doina şi nici nu vom insista, 

Versurile ei scurte ne arată că gi atci Emi ne 3cu 

sta gîndit la ceva popular însă luînd în totul 

poesia—afară de acea imprecaţiune împotriva stre- 

inilor,care aminteşte blestemele âin! doinele 

noastre—e o desvoltare pe temă pătriotică încât 

aici nota. eminesciană are un caracter impresio- 

nent întziun foi,dar inspiraţia populară a rămas,
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în umbră, Ca resultă din urmărirea felului cum 

“minescu a înţeles apropierea. de literatura po- 

pulară ? Reiese cum am mai spus,că încontesta- 

v11 ,dînsul' şi-a însuşit atmosfera literaturei 

noastre populare; apoi a şttut să păstreze un 

relief mai autentic. E cu alte cuvinte o filtra- 

re a temelor din literatura populată, In _ceea 

ce priveşte exprimarea; cuvinte 1solate sau Locu- 

yiuniveder că,âe fapt,ru a derivat mult din 

scrisul său. A luat din scriitorii vechi, incon= 

testabii,cu moderație; a luat din dialectul mol- 

aovenesc, însă din poesia populară nu a derivat 

imagini; Eminescu s'a oprit la o anumită dosatue 

într'o privinţă e un cîştig aceasta,pentru că 0= 

pera lui nu o veden aşa de disparată,cu aduceri 

brusocate de motive populare, Pe de altă parte 

însă se pune întrebarea dacă chiar dînsul care 

a fost slăvit pentru stăruința pe care a arăta- 

t=o de a se apropia cît mai mult de inspiraţia 

âin popor,nu a rămaș în multe privințe daparte
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de ea? 

E o notă pe care trebue să i-o recunoaşten: 

| stăpînirea pe care a arătat-o, superioară altora. 

în apropierea de motive culte de cele “Populare, 

Pe de aită parte e un ninimum,em putea spune,de 

aşteptări faţă de stăruința pe care a arătat-o 

de atîtea ori ce a se apropia de litexatura popu- 

larăe



18  Iş 1932. 

  

Cu toate că am ajuns să fixăm impresiile ca- 

re se desprind în ceea ce priveşte forma din 

vergurile lui Eminescu şi să cunoaştem chiar as- - 

pecte particulare ale lor,cred că unu se poate 

renunţa la o ducere mai Geparte a observaţiilor 

critice,pentru că trebue să recunoaştem: cu cât 

un scriitor s'a înălţat mai sus şi e dat ca pil- 

dă,cu atît critica e datoare să intervinășsă a- 

rate ce apare dumino 8ş sau. uneori cu întunecări 

în opera unui asemenea scriitor, Şi de aceea,cu 

privire 4a Eminescu Voia insista şi altfel decit
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am procedat cînă. ne-am ocupat de alţi poeţi.Vom 

lua anume două poestii în întregipe,ca să le ur- 

mărim vers cu vers,să vedem mezi de aproape cum 

exprimarea lui poetică,dacă a ajuns de atâtea ori. 

să ne uimească prin noutatea şi armonia eigtotuşi 

rămîne dese ori la unele aproximaţii numai, în 
orice Sas,ne lasă decepţii care ar Zi putut să 

fie înlăturate, Și mai ales,să luăm âouă poesii 

caracteristice în felul lor, contrastîna nu numai 
. 

ca motiv de inspiraţie, dar Şi ca presentare, ca 

A factură postică: întâi ne vom ogupa de Cînd amin 
—— dirile,care are—trebue să, ocunoaştem acela în ea PERETE, 

- ceput— rara Însugire, de ase Piesenta Tără, 1nsps et 
seen Guide cmc aro 

fi otenţe de rimă ş 
ri Na EC! a ac E 47 ep eteie 

nu putem însemna absolut nîmie ax see 

:Tăe data acezata ca incorectituaine neoazezia, „în ceea ce 

priveşte gruparea versurilor, Pe urmă. ritmul a- 
re însuşirea de potrivire eî4 nai apropiată de | 
fondul de inspiraţie: e un Tita care se desfăgoe 
ră 1in,0 masică, „nostalgică, întocmat aşa cune şi 
sentimental pe care a căuta să-1 axprime dînsul,
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Prima strofă: 

Cîna amintirele!'n trecut 
 Tmcegrcă să mă cheme; 

Pe drumul lung şi cunoscut 
“Mai trec din vreme!'n vreme, 

P. 229 

strofă, vedeţi , împecabilă,care anunţă atmo s- 

fera din care e desprinsă, 

De-agupra casei tale îes 
i azi aceleaşi stele,: 

Ce-au luminat atît. de des 
Imâuicşării melee 

Aici versui din urmă ,de odată ne zelevează 

pe Eminescuyprin acele îndrăzneli „an putea spu- 

ne bruscărt „pentru că ştin şi alte dăi—" ste- 

lele în cez,ară depărtărilori —dînsul se îndepăr- 

tează de exprimarea adevărat romînească; aici: 

"ce-au luminat înduioşării mele“, E inconteata- 

bil,ceva forţat„ceva împotriva spiritului lim- 

bei noastre, însă nu supărător;pentru că €,9..r8= 
at 

dare personalășo asociere de cuvinte îndepărtin- 

mape e 

qu-se dela convenţional „neavând. nâmic care să a-
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pară împropriue 

Şi peste arbori răsfirați 
Răsare blînâa lună, 

Ce ne găsea îmbrățogaţi 
Şopt indu-ne 'mpreună, 

Versul a] doilea ne oprește displăcut ime- 

diat,pentru că, remarcaţi epitetul acesta -qe ca- : 

_re s'fifolosit şi alţii şi care nu e la locul 

lui,slăbeşte relieful poetic:"răsare blînâa lu- i. 

nă". Dacă ar fi zis: "răsare blîncă luna" de st: i 

gur că nu era această asociere adjectivală care 

e după mine,puţin expresivă în casul acesta, 

A noastre inimi îşi jurau : 
_ Credinţă pe toţi vecii, 

Cind pe cărări-se scutura 
De floare liliecii, 

"Pe toţi veciin,e incontestabil ceva, care 

se îndepărtează de expresiile curenţa în -care . 
intră acest cuvînt,însă aici întnescu a arătat 
iarăşi un sim de alegere bine orientat, pentru 

că dacă ar fi spus direct ca în limba curenţă:
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credinţă în veci —ar merge şi expresii de aces- 

te în poesie,dar ar fi din cele mai convenţiona- 

le. Eminescu a forţat limba fără, ca să dea ceva 
nepoeticsa forţat expresta noastră gi a zis:cre- 

dinţă pe toţi vecii încât ain ceea ce apare foar- 

te curent,a reugit să deac nuanţare. pernonală 

în casul acesta, | 

Cele două versuri din urmă,cînd alunecăm a- 

supra 1or,nu ne impresionează cum se, „întâmplă, 

dacă le controlăm cum sînt asociate cuvintele. 

"Când pe cărări se scuturau de floare liliecii”: 

aici creâ că nua fost bine inspirat . mi nescu 

când.a spus "liliecii: se scutură de foarencîn- 

diţi-vă: cuvîntul acesta are un cadru foarte pro- 

saic şi mat ales cînă se întrebuinţează: se seu 

tură cineva de praf,da ploaie, In orice . cass ve 

mine. mă impresionează neplăcut, . 

 Eminestu nu a rămas la expresia curentă po- 

etică într! adevăzi "Id tecti;paicîmit îşi ecutu- 

  

0. Densusianu, 
„ Eroliţia estetică a limbei _ronîne.Pasc.8.



114 

ză floarea" ,pentru că rima;tirana aceasta care 

a adus atîtea şi atîtea nenorociri în: poezia 

noastră şi streină,a făcut pe Eminescu să for- 

4eze versul din urmă. Un poet mai nou—fără să 

corectăm pe Bminescu,dar o simplă sugestie de 

_comparaţie—ar fi putut să găsească uşor cu ce 

să înlocuiască pe "de floare",fără ca să abată 

cuvîntul "scutură" dela întrebuinţarea lui ade- 

vărat poetică: îşi scuturau,să zicem,poioaba lî- 

ltecii. | 

Putut-au oare-atîta dor 
_„ In noapte să se stîngă, 
Când valurile de izvor 

N'au încetat să plîngă, 

Stîneă şi plângă: cred.că rimele acestea ca- 

re ne dau impresia de ceva aspru şi provincial; 

dialectal—cu toate că poate să fie ceva dialec- 

tal fără să apară aspru—crei că trebue să dis- 

pară din poesia noastră,cu toate că: se continuă 

şi astăzi. Stina - stingă sînt. formele literare
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şi mai armonioase decîţ stîngă,care are pe acel 

î displăcut, 

Cînd luna trece prin stejari 
Urmînd mereu în cale-şi, 

Cînâ ochii tăi,tot încă mari, 
se uită dulci şi galegi ? 

P,221 

Aici cred ca şi la "au luminat înduioşărei 

mele", întîlnim ceva tipic eminescian, 

Şi Maiorescu a relevat această noutate, în 

ceea ce priveşte rima,nu absolută totuşi,pentru 

că dacă ar exista un tratat istoric al poeţilor 

noştri,am vedea că nu Eminescu tel dintîi a în- 

trebuinţat asemenea rime, Și Dosoftei în gecolul 

al XVII-lea are asemenea rime,adică două cuvin-= sanziana me m 

te alăturate cu să formeze o rimă: cale=gi cu 

ggleşi. Atrag însă atenţia,că e o primejâioasă 

tentativă; odată ce nu pune cineva măsură în în- 

trebuinţarea de asemenea rime,ajunge la ceva, ma- 
a pm aaa 

nterat,antipatic şi Tminescu şi-a dat sama că - 
perete temea 

trebue cu moderație să recurgă la această între-
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buinţare de rime,cu toate că am impresia că a- 

ceastă noutate aă o impresie copilărească ; de 

multe 'ofi, joacă frumos sub ochise ceva care 

arată ingentiositate. 

Asupra versului din urmă, oarecare reserră: 

dulci şi galeşi, Ax fi trebuit să pornească de 

mult o luptă contra acestui adjectiv de care a 

abusat şi Alecsanări şi Bolintineanu şi Emines- 

CU. 

d, 
spiraţie e mult înălţat în acea arhi eunoscută 
     

să trecen 1auadauapa0es1e: motivul. de în-. 

patrie 

poesie Yelancolie,însă vom vedea.că luînă vers 

cu vers,iarăgi descoperim scăderi în ceea ce 

priveşte exprimare 

Părea că printre nouri sta fost deschis o 

| poartă; 

Intrebuinţarea "s'a fost deschis",mai: mult 

ca perfectul în forma perifrastică,e bine alea- 

să; e mai expresivă decît "se deschisese” şi po-.
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porul de multe ori chiar în limba curentă 71 în- 

trebuinţează şi desigur că un scriitor nu poate 

să renunţe la privilegiile pe care le poate avea 

din această formă de mai mult ca perfect, 

Prin care trece albă regina nopţii moartă, 

-Vă aduceţi aminte că şi la Alecsanâri am gă- 

sit imaginea aceasta şi la alţii; deci e o îma- 

gine reluată; Eminescu putea să întrebuinţeze 

norăiasa nopţein şi de sigur că această imagine 

ar fî avut un cîştig faţă de aceea pe: care o gă- 

gime | | | 

O âormi,o dormi în pace printre făclii o mie 
„Și în mormânt albastru şi!n pînze argintie, 
In mausoleu-ţi mîndru,al cerurilor arc; 
mu.adorat şi dulce al nopţilor monarc ? 

Vedeţi aici,"pînze 'argintie"; Eminescu a a- 

busat de această rimă absolut aruncată 1a întîm- 

plare,pentru că rima nu-ţi dă autorisaţia să 

_ sehimbi gramatica şi mai ales când e vorba de
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forme care sînt fixate definitiv; odată ce acest 

"argintie" are pluralul “argintii“,nu putea să 

rămînă la Wpînze argintie”, 

Bogată în înținderi stă lumea!'n promoroacă; 
Ce sate şi cîmpie ct'un luciu văl îmbracă; 

"promoroacă!" e o formă care sta fixat;cei din 

Muntenia nu o întrebuinţează decît rarsînsă e o 

formă care s'a generalisat în vocabularul poetic, 

Incontestabil că aici regăsim iarăşi pe Eminescu 

bine inspirat, "Bogată în întinderi",vedeţi căm 

şochează,din potrivă dă perspectivă imaginei, 

Văzduhul scînteiază,şi ca unse cu var 

Spuneam mai înainte că Eminescu are cîteva po- 

esii care dela început pînă la sfîrgit au ritm îim- 

pecabil, însă puţine: de aceea pe lîngă altele, am 

căutat să insist asupra acesteia,numai pentru ca 

să ne deprindem cu această idee: la orice poet tre- 

bue să găseşti o unitate dela început pînă la sfâr- 

şit pe cît posibil,dacă nu în toate poesiile,dar
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în majoritatea lor;adică să poţi cita în afară de 

înălțimea de inspiraţie,să poţi cita şi poesti ca- 

re în ceea ce priveşte forma să, răspunâă exi genţe- 

lor ei şi în această privinţă,Eminescu ne aduce o 

zădarnică aşteptare, Vedeţi,repet: hvăzduhul scîn- 

teiază şi ca uns€ cu var": acesta e zitmul: nubnai 

recunoaştem cuvîntul accentuat în felul acesta. 

Lucesc zidiri,ruine pe cîmplu solitar, 
si ţintirimul singur cu strîmbe cruci veghează, - 
O cucuvae sură pe una se aşează, 
clopotniţa trosneşte, în stilpi îsbeşte toaca, 
Si străveziul demon prin aer cînd să treacă, 
Atinge!'ncet arama cu zimţi-aripei sale, 
De-auzi din ea un vaet,un atiurit de jale. 

E. o imagine splenăiâă,incontestabil:”atinge în- 

cet arama cu zimţi-aripei sale,de-auzi din ea un 

vaer,un aiurit de jalen, Bminescu pe lîngă altele a- 
me ar a 

vea şi un dar de observaţie : într! adevăr rareE 0 î- 
RectceT Teze PER Veta. rmp rome pn iaca mam 3 Teme ae 

magine care nu “voate să treacă oricui prin minte, 

în orice cas,n!'a trecut ceva la fel prin gîndul lui 

Alecsanâri sau a altor precursori ai lui Alecsarkri
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| “Biserica?n ruină 
stă cuvioasă,tristă,pustie şi bătrînă, 

2 

Aici, e o umplutură de adjective,pentru că o 

biserică în ruină nu poate să fie decît bătrână. 

Gradaţia nu e decît o degradare:ncuvioasăn , înţe- 

legen,ntriatăn, tolezabil dar bătrîni” atare nici 

un rost. | | 

Si prin ferestre sparte,prin uşi țiue vîntul 
Se pare că vrăjeşte şi că-i auzi.cuvântul, 
Wăuntrul ei pe stilpi-i,păreţi, iconostas 
Abia conture triste şi umbre au. rămas; i 
Drept preot toarce-un. grier un gînă fin şi 

ud obscur; 
“Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mare 

. ... .. . . . . . . . . . a. î. .. . . . . ș 

"Nu e o fericită întfinire de cuvinte sa se 
vede că gi aici l-a obsedat pe Eudi ne scu rima gi 

numărul silabelor:"gînă fin şi obscur” şi pe ur- 

mă sfîrşitul versului următor “"mur* „antipatic, A- 

vem cuvîntul zid,curent,poetie şi mai romîneso 

decât "murn, 

Apoi avem încă ceva:
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Credinţa zugrăveşte icoanele!'n biserici 
Si !n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici, 
Dar de-ale vieţii valuri,de al furtunei pas 
Abia conture triste şi unibre- -au mai rămas, 
In van mai caut lumea-mi în obositul crier, 
Căci răguşit,tomatic vrăjeşte trist un grier; 

ca să găsească o rimă luinbiserici" a schimbat ter- 

minaţia lui "feerice" în "feerici", "Vrăjeşte” e 

o expresie iarăşi admirabil găsită: "vrăjeşte trist 

un grier". DarYîn van" acesta e ciudat: şi astăzi 

unii mai ţin această expresie tîn van", 

Atrag apoi atenţia în legătură cu ceea ce ne-a 

interesat odată la o lecţie de seminar; că Eminescu, 

şi aproape toţi poeţii noştri fac două silabe din 

cuvintele de felul acesta: aud, caute După _xâneş 

laud are o singură silabă; tot aşa caute 

Pe inima-mi pustie zădarnic mîna-mi ţiu; 

ga bate ca şi cariul încet întriun sicriu, 

gi când gîndesc la viaţa-ni, îmi pare că ea cură 

Incet repovestită de o străină gură, 

pornea "curăh,în loc de “curge” n'are riimic. ca- 

re a'0 înareptăţească să fie adoptată în stilul 24- 

terar, nRepovestităn îmi pare iarăşi că nu e bine
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“găsit; "a povesti - a repovesti", Intr tadevăr,nu 

impresionează. prea multe discret strecurat "'repo= 

vestită",âar în orice cas mi se pare că e un cu- 

vînt care n'a fost bine controlate 

Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost; 
De-ni ţin la ei urechea--gi râd de cîte-ascult 
Ca de Gureri-strătne ?.,.Parctam murit de mult, 

a „ j 4 
Versul incepe cu accentul deplasati"Cine-i a- 

cel! în loc de "cine-i acel", E adevărat că sînt 

forme pronominale,preposiţii,adverbe, care îşi 

pieră accentul în limba curentă,cu atît mai mult 
) 

în versuri, însă dacă primim pe cine sau care cu 
  

accentul deplasat şi mai ales la începutul vezsu- 

101, incorect tuâ ine Wâccentuare e mai evidentă. 

Ilată,prin urmare,o analifă care mi stg părut 

instructivă în felul ei aplicată la âouă poesti 

ale lui Eminescu şi înainte de a trece Li alt as- 

pect al activităţței lui literare ne vom ocupa de 

ceea ce a susţinut în materie ae. 11mbă, în artico- 

„Lele lui cu caracter politic, Pentru ca să înche- 
ae
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iem însă,caracterisarea exprimărei lui poetice, 

de fapt,revenin la constatarea pe care an făcu- 

ţ-o şi cînă ne-am ocupat de epoca dela 1840, 

Spunean atunci că dacă între 1830-50, vedem 

un salt care se face: în literatura noastră în- 

cepînd dela Cîrlovațsufletul poeţilor noştri îm- 

bogăţ îndu-se pe de altă parte asistăm la o 1up- 

tă pe care o duc âînşii incontinuu pentru a a-i 

junge să stăpînească o limbă mai potriviţă.  su-. 

fletului pe care şi-l propusese şi printre alte- 

1e,poesta din această epocă e caracterisată prin 

această stăruinţă titanică să zicem, pe care-au 

făcut-o unii cum a fost Grigore Alexandrescu, în- 

să nu cu roade cum ne-am aştepta întotdeauna să 

găsim. Incheiam atunci spunînd că progresînă su- 

fieteşte, rămînem totuşi în urmă în ceea ce pri- 

veşte posibilităţile de exprimare literară, Ace- 

eagi observare se paate aplica şi la poesia lut 

Eminescu. Bl face un salt în ce priveşte bogăţia 

 sufletească,duce foarte departe de Alecsanări,de 
apare Rica 

iese a DER .
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Bolintineanu poesia,pentru că dela el primeşte 

unele conturări sufleteşti de o amploare necu- n raze mere, 

noscută până atunci însă şi dînsul se găseşte 

în faţa unor greutăţi de exprimare, Veden cum 

sufietul lui clocotitozr, cu visiuni din cele mai 
E iei ai Maia a Ati iat Pta variaza 

impresionante, se poticneşte de multe ori în 1lup- 

„ta cu redarea în stil 1iterar; învinge "uneori, 

dar în acelaşi timp îl vedem rămînînăd în urmă; 

rămînînă la inegalităţi. 

Am putea, spune că la cei din generaţia dela 
_1840-50,lupta, era mai explicabilă „pentru că în- 

tre ceea ce era literar înainte şi ceea ce se 
afirma atunci,e ceva izbitor, Ori cîtă noutate 
ar fi adus Eminescu sufletegte,totuşi în ceea ce 
priveşte forna,avea o tradiţie de care nu puteau 
să beneficieze cei de mai înainte, încît fără ca 
să diminuăm nici de data aceasta, figura lui Bat 
nescu,creă că-i putem reproşa că nu a căutat tot- 
deauna,chtar cu mijloacele vremei lut, să | se înal- 
e la exprimarea pe care o puteam aştepta. ve în-
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chinâm în faţa bogăției ja1 sufleteşti ,aânirăm 

atît ea şi atîtea. din mărgăritarele de exprima- 

re pe care a putut să ni le dea,dar e păcat că 

trebue să aducem unele reserve. Privind evolu- 

ţia noastră poetică în timp de patruzeci cînci- 

zeci de ani, între 1830-1880„pînă ia activitatea 

de deplină maturitate a lui Eminescuscu.. toate 

înălţările la care a ajuns, constatăm totuşi că 

exțremele se întâlnesc în sensul că. ai înainte 

asistăm Ja o luptă ventru cucerirea unei forme 

superioare şi mine seu ss găseşte 1arăgi prin 

tre aceia care trebuiau să facă eforturi pen- 

tru o reali sare de exprimare superioară» Dacă 

după Eminescu, am auce cercetarea chiar pînă as- 

tăzi cu toate că sînt multe câştiguri în aceas- 

tă privinţă, am vedea că parcă e L fatalitate în 

literatura noastră: această inaintare , incontes- 

tabil, sufletească şi pe ae altă parte insufici- 

entă,esitări 
în ceea ce priveşte realisarea su- 

perioară ca formă, Și aceasta nu numai în lite-,
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ratură,dar în toate; (e e,de fapt cultura noastră 
de o sută şi mai bine de ani? £ o 'qovadă că, am 
putut sufleteşte să primim foarte mult,dar acest 
sufletesc nu am ştiut să-l presentăm în acord cu 
bogăţia lui, 

| 
Si în ştiinţă s'a: ajuns să se primească o 

sumă de lucruri care sînt la înălţimea unui ni- 
vel ştiinţific,însă de mulţe ori se vede că acel 
fonă şufletesc,să 21 cein acel fond âe cunoştinţe, 
e lipsiţ de ceva: întîi,nu e destul numai să pri- 
meşti,trebue să adaugi o arhitectură ldetlorytre- 

_bue să faci o alegere între ele,o armoni sare în 
presentarea. lor, 

Apoi în manitfestăriloe noastre în “Legătură 
cu vieaţa politică, socială, chiar dacă vedem un suflet—mat puţin decît în literatură sau ştiin- ță— acel suflet «e copleşit de ma multe  inap- ti tudent de extertorisare, ceva care nu e ?n acord cu o cultură deplin armonisată; prea de
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. 

multe ori s= vede în toate aceste manifestări 

ale noastre ceva de improvisaţie; ceva de chin; 

sau ceva de expeditiv,dură împrejurări, 

9 + 
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22  I3 1932. 

  

“Cână trecem la prosa lui Eminescu putem spu- 

ne că ea nu apare ca un accident,deocarece se ve- 

de cum şi aici Eminescu a pus pasiune multă dîn. 

sufletul său, 

De sigur,comparată cu poesia,prosa nu e la 

acelaşi nivel şi e de aşteptat 

se ştie e un fel de fatalitate 

un seriitor să nu poată atinge 

două direcţtuni, Cine a dat un 

chiar dacă s'a ginăit la prosă 

aceastaspentru că 

în 14 teratură,ca 

aceleaşi culmi în 

Summum în poesie, 

şi a ajuns să ve- 

aliseze o fornă literară de recunoscut şi eayto-
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tuşi această prosă rămîne pe planul al dotlea.s1 
tot aşa dacă cineva s! 'a afirmat cu deosebire în 
prosă, chiar dacă a încercat Versuri, acestea m 
pot să fie luate în aceeaşi constăeraţie, 

Eminescu,prin urnare,ca prosators rămîne. se 
planul aă ăciiea şi ca să dăm din: literatură un 
alt exemplu: . Costaclie Negruzzi ,ca, prosator, aim 
potrivă e pe planul întîi gi dacă a încercaţ şi 
'versuri,acestea sînţ tatal inferioare pro sei. Van 
„recunoaşte însă- şi în prosa lui Eminescu înguşi- 
rile caracteristice ale scrisului său şi aNumE a 

- Yom întâlni nota lirică şi în acelaşi timp ceea 
ce denotă cultura pe. care şi- o însuşi se,nota âe 

gînditor care se stirmă Şi în prosă. Vom distia- 
„ge de sigur,cun e natursl,prosa în primul rînă 
cu intenţii literare mat accentuate Şi pe  uzmă 
ne vom Gcupa de prosa din gazete Şi în deosebire 

din Tinul, | 
știți că Eminescu a încercat două ii € 

calit d 

O, Densusianu, 
a ră Zningpe sc,9 a i frica, oz 7
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„atu _pmattu şi Sărmanul Dionis; acesta dintii nu 

ne. va opri,cu toate că ar sie: de spicuit ici 

şi colo unele rase, Vom stărui mai mult asupra 

  

multe pasaje ,se poate spune, 

să sînt un fel âe glose la poesiile lui, Dealt- 

mînteri comparînă ceea ce e identitate între po-: 

editia şi prosa 1ai Eminescu, az trebui urmărit cît 

se poate cronologiceşte,cum uneori motive pe ca- 

e de-a frământat dînsal şi întîi ie-z exprimat 

în prosă,au revenit în poesie, Aceasta însă, tre 

'bue să adaug, mai Tar; pe de altă parte, motive 

“âîn poesie,sînt trecute în prosa lui. In orice 

cas; sînt, ara putea spune,două curente ae inspira» 

vie cu: acelaşi fond sufletesc, cu asemănări fra- 

pante de, „mul te ori şi tocmai în Sărmanul Dionis 

ăsta mai bine accentuată nota -de gîndi torsdecât 

în geniu _puatiu, dar în acelaşi . timp apare. -gida- 

rul său minunat uneori,de data aceasta în prosă, 

e 

de a descrie stări sufleteşti sau aspecte ale 
= 

naturei,
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8.de siguro alcătuire greoaie,chiniită, e 

ceva de improvisaţ ie de multe ori,şi fireşte,a- 

tunci trebue să intervină nots:de indulgență în 

ceea ce priveşte judecarea acestei scriefiș nu 

era genul în care putea să-şi afirme mai bine 

însuşirile lut, 

Dacă urmărim cîteva pasaje caracteristice, - 

ăsim talentul său descriptiv, cu imagini neag-i 

teptate, fără” să fie forţate, | 

De exemplu, cînă ne descrie Bumai în trei rîn- 

duri o curte: 

re 

.....0drada cea mare cu tarta ei uscată sem- 
tindea gălbue în lună şi numai o cântână îşi mâ g= 
ca gemînd cumpăna ei în vînt, 

Suntnegou Povestiri „9.119 
de E,Lovinescu, 

Star părea că e un pasaj nu tocmai de luat 

în consideraţie, totuşi cel puţin pe mine m'a fra- 

pat, pentzu că vedeţi. ce bine redă acest motiv 

din peisajul romînesc. Avem iarăşi un exenplu de
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?elul său ae a sesisa repede unele aspecte: şi de 

a îe reda prin ceva cum. n'am mai întîlnit pînă | 

aa aînsul, NR Sasa E i 

dată o deapriere care se înţinăe pe mai mul- 

te rînduri: 

Dumbrăviile lor întunecoaşe de pe maluri .se 
zugrăveaa în fundul rîului,cât părea că din una 
și aceeaşi rădăcină un ralu se înalţă în lumina, 
zorilozr,altul s!'adînceşte în fundul apei. | 

Oe Ce „pe 133 

Yeden afci un dar deosebit de observaţte:un 

rai care se ridică şi altul care se adînceşte, 

Citez mai departe: 

" Şiruri de ciregi scutură grei onătul tranda- 
firiu a înfiorirei lor bogate,pe care vîntul îl 
grămădeşte în troene; fiori cîntau în ser cu frun- 
ze îngreuete de gîndaci ca pietre scumpe şi mur- 
murul lor umplea lumea de un cutremur voluptos. 

Oe Ce sPe.133. 

Ih literatura noastră, pînă la âînsul,nu gă- 

sim expresii de felul acesta: "flori cântau în 

aer,cu fţunzele îngreutate de gînâaci ca pietre 

scumpe", Chiar Alecsandri în Qoncertul dân_Jună»
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dacă a lăsat un fonă poetic, răntne mult departe, 

în orice cas;e al. ţa vistunea, decît aceea a Lut 

Eminescu: 

Greeri răguşiţi cîntau ca orologii aruncate 
în iarbă iar „painjeni de smarală au ţesut de pe. 
o însulă pînă la malul opus un pod de pânză dia- 
mantiicăe e «ee 

A | Oe Ce 3p.153 

Un tablou în care: vocabularul „expresiile, Î = 

maginile reies dîn conunșun tablou de o transpa= 

renţă ca multă lumină şi foarte evocatoare pen- 

tru ceea ce a fost vistunaa lui profunăăe 

Nu voi insista asupra cerastezuliii psihoie- 

gic sau mai mult filosofic 21 acestui proect de 

roman însă o notă trebue să fie relevată,pentru 

că ea e prea frapantă în toată această soriere 

a lui Eminescu: sînt pasaje extrem de chinui te; 

. greoaie pasaje în care  dînsul a îngrănăâit prea 

multă filosofie şi filosofie,putem spune, curentă, 

Ştia că Eminescu a fost ineluenţat ant şi a 

citit cu pasiune o parte din opera lui,însă să
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| ne gînâin: Kant şi astăzi şi pentru mul ţi nu e 

uşor accesibil gi la noi pe la 1870;era imposi- 

bil să se apropie cineva de ceea ce era marea 

tradiţie filosofică din streinătate şi în spe- 

ctal din Germani ae De aceeaaaistăn la cea mai 

chinuită tentativă de a prinâc din cultura atre- 

imă aceste elemente ale filosofiei: unii le-au 

- dosat foarte simplist; alţii au găsit că do sa- 

zea aceasta nu-i poate mulţuni şi au făcut Ge 

sigur un efort ca să treacă mai: departe şi e 

_tocnat casul lui Eminescu. Insă, înainte de toa- 

te, afară de noţiunile filosofice răsări te ain 

“speculaţiile: filosofilor streini,livsea o ter- 

minologie potrivită, E 

Dacă s'ar face un vocabular al termenilor 

filoaofici dela'noi,aşa cun unii pe la 1830-40 

su încercat să introducă far vedea mai mult de- 

cît în alte încercări ce greu- am ajuns să ne a 

sintlăm ceea ce pentru alţii de mult era cunos- 

cut şi de aceea vedem pe Eminescu în ceea ce
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priveşte vocabularul, „luptând cu Infinite . Breu- 

tăţi, Pasajele în care dînsul | a , eertvat filoso- 

fta,apar cît se poate de neltterare; sînt stîn- 

gace,sînt de prosă: cît se poate de 1înceâă, 

Iată sfîrşitul primului pasaj caracteriştic 

în care caută să fixeze ce trecea prin sufletul 

sărmanului Dionis: 

Un putt matematic se pierâe'n nerărginirea dispoziţiuniti lut,o clipă de timp în împărţibi- litatea sa infințtezimală care nu încetează în veci. - In aceste atome âe spaţiu şi tinp cît'im finit! - Dac'aşt putea şi eu să mă pierd în în- 
finitatea sufletului meu,pînă în acea fază a e- . manaţiunei lui,care se numeşte epoca lui Mezen- dru' cel bun,de exemplu... 

, | 0. ca 9p.202 

E tot ce poate să fie mai elementar,primar 

chiar şi în prosă, Asemenea frase, în care fid0- 

sofia apare de tot neasinilată cu un vocabular 

aspru; sgrunţurose Sînt departe de a intra în pro- 

sa literară,” Pa e 

Și la Eminescu de sigur că a predoninat în- 

tr! un, moment infiuenţa, studiilor pe care „le-a fi-
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'* cut,nu studii cu plan de, carieră,ci cu ceea ce 

| era: pasiunea lui personală de a, asimila cît mai 

mul t âin istorie,din literatură,din sociologie. 

Eminescu a crezut într'un moment că va aduce în 

"1iteratura noastră ceva. cu totul remarcabil, cău- 

tână să-şi însuşiască cât mai mult Gin literatu- 

ra filosofică germană. Si atunci ne explicăm toa- 

 4ă această îngrămădire de filosofiejun fel de 

scientism care nu ajută de loc, 

ȘI aacă e să trecem la observaţii. cu carac- 

: der mai general „dacă e să apreciem derivarea în 

literatură, în poesie,a teoriilor ştiinţifice e 

momentul să însistăm puţin, Oricît ar încerca un 

prosator să atenueza expunerile de teorii fîlo- 

sofice,ştiinţifice,într!'o :scriere,în prosă cu în- 

tenţii literare,fireşgte,nu didactice,se vede in- 

€eratitudinea unor asenenea termeni. | 

Dacă în literatură,un prosator,în special, 

caută să deriwme asemenea noţiuni de filosofie 

sau de ştiinţă în opera lui,să arate că e în-
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triadevăr în curent cu cutare teorie ştiinţifi- 

că sau filosofică,prin aceasta se denotă îmedt- 

at pedantismnul lui, | 

mrebue să se înţeleagă un lucru: ştiinţa şi 

filosofia 'sînt făcute ca să lumineze sufletele, 

literatura,arta ca să le limpezească. Să nu cre- 

deţi că sa limpezi Şi a lumina” e acelaşi lucru: 

poate ceva să fie luminat,dar nu „impede” în ace- 

laşi timpymai ales în ceea ce priveşte cunoştin- 

ţele: ştiinţa şi filosofia ne ajută să ne 1uni- 

-năm sufletul şi cineva poate să fie foarte lumi- 

nat ca om de ştiinţă :ca filosof,însă să fie foar- 

te putin limpede cînâ e vorba să-şi redea idetie, 

Prin urmare înţeleg lumina în sensul îmbogăţirei 

materialului noţional al cuiva; a limpezi; în- 

seamnă a pătrunde în adîncurile cele mai depăr- 

tate ale sufletului ,a-i da un ritm deosebit,a-l 

14mpezi în aşa fel,încît ceea ce e natural pe 

primul plan,să fie bine afirmat şi pe urnă dela 

sine, într!o arhitectură deosebită,să retasă şi
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fondul sufletesc,şi atunci,cacă literatura şi 

în acelaşi tim artayare acest scop de a 1impe- 

zi sufletele, să se mulţumească cu acest  dome= 

niu; acela al luminărei rămîne pe sama, ştiinţei 

şi filosofiei, 

Ajungem la celălalţ gen de prosă al lui Emi- 

nescu;fireşte într!o privinţă, inferior încercă- 
rei de roman. Din articolele politice reiese şi 
mai bine şcu mai multă exuberanţă, sufletul lut 
poi vehemenţa pe care o întîlnim de multe ori ca 
să-şi exprime părerile şi judecăţi foarte ârep- 
te asupra lucrurilor care şi acum patruzeci, cinet- 
zeci de ani întunecau vieaţa noastră, Prosa a- 

_Ceasta a lui Eminescu meriţă şi ea să ne opreas- 
că şi am putea spune că întîlnim Şi în ea “dei u- 
neori expuse într'adevăr' cam prea didactic, însă 
fără didactiamul exagerat din Sărmanul. Dionis.în 
orice cae întîinim mai ales lirismul, de luptător, 
nu lirismul de visător,cu toate că în ărtico1sig >= 
lui politice--şi. vom avea unele exemple de reiă-



| vat—se strecoară cînă şi când pronirea lui de. 

J 

€ 

| 
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a se înălța prin vis. 

Intîi să vedem cum judecă pe gazetar „Mă fo- 

losesc ae ediţia pe care a dat-o-articolelor po- 

  
  

litice,Dl Murăraşu,dintre care cele mai multe 

şi mai caracteristice,au apărut în Timpul e 

Iată âîn articolul Frază. şi a văr apărut la 

1877: 

pr : | , 

să nu ne înşelăm, Beţia de cuvinte din gaze- 

tele româneşti e numai întrecerea beţiei de cu- 

vinte din cele streine, Wait puţin culitsdeci a- 

vînd mal puţine de împărtăşit Gecît streiniisga- 

zetarii noştri au şi mai multă nevoile de gură de- 

cât de capsâar şi în Streinătate lucrează în ma- . 

re parte gura,fără ca creerii să ştie -mult de- 

spre aceasta. Ci în ştreinătate în genere m prea | 

“4au oamenii gazetele: în serios,întru cît s'atin- 

ge de partea lor întenţională, se ştie că sunt 

făcute pentru a trezi patimile: societăţei şi a 

crea în public atmosfera ce-i trebuegte guvernu- 

lui sau adversarilor săi spre a inaugura suirea 

unora şi coborirea altora; în sfîrşit presa nu-i 

cu mult mei mult decât o fabrică de fraze, care 

cu fățărnicie omenească îmbracă interese streine 

de interesul adevărat a]. poporului, o 

M. Eninsscu Scrieri politice, 

- RdeDeMurăragup+142..
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Să ne gândim că felul acesta aspru de a du 

deca presa, a plecat la Eminescu dela ura—nu e 

„exagerat cuvîntul—dela ura pe care o avea îm 

potriva, gazetelor de partia şi mai ales împotri-: 

va gazștelor în spiritul partidului liberal, . 

| Inţelegemdeci de. unde izvorăşte „vocabula- 

rul lui Emi nescu, în articolele lui politice: din 

această, luptă continuă clocotitoare pe care o du- 

cea împotriva nărăvirilor politice, 

E adevărat uneori a trecut limitasa întrebu- 

inţat cuvinte prea tari „atingînă Chiar vulgari- . 

tatea—nt'am să le amintesc—dar să nu. uităm că 

aceluia care şi în satire nu a fost moderat, i se 
me poate îngăâui să fie vehement. în articolele poli- 

tice, 
| 

Deci ,Eminescu a trecut incontestabil , unele 

margini , însă luînd în: totul personalitatea. lui, 

i se poate terta ceea ce altora nu At: sa. poate îm 
  

gădui ; nici predica de morali sare;pici pe de al- 

tă parte. excesele de vocabular Hu pot să fie ier-



tate cuiva care e ciurutt de păcate,nici. cuiva 

care trebue să fie modest. Deci, cu această în- 

gădui re ne găsim în faţa gazetarului dacă nu - 

înăs scut,dar a gazetarului cu o cultură faţă de. 

care alţii erau eu totul departe pentru că nu 

trebue să uităm: aăcă C.A.Rosetti a condus a- 

tîtie ant Românul şi de sigur»a avut calităţi- 

le lui,în ceea, ce priveşte articolele lui însă, 

ele au pot să stea alături de ale lui Eminescu. 

Chiar Mihail Kogălniceanu—deşi nu a scris . 

atît în za zete cît a scris Emînescu— rămîne în 

urmă, Kogălniceanu prea area un repertoriu re- 

aus de idei şi Ozicum,pe la 1840-50, vocabularul E 

era nai gtereot tipat, cu toaţă nota personală pe 

care a căutat să o pună dinsul ș--P&, cînd fmines- 

cu a trăit într! un timp cînd vieaţa noastră ajun- 

sese ma 4 complexă,probleme mai multe se puneau 

şi incontestabil, că în acelaşi. timp i in ceea, . ce 

priveşte cultura filosoficăcultura literară, z- 

minescu. aducea un plus şi tocmai acest plus e de
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remarcat în articolele lut politice, Am putea ci- 

ta un pasaj în care dînsul face un aspru rechizi- 

toriu împotriva stărilor de lucruri dela noi şi 

| dacă alte ori sta exprimat peste mă sura agtepta- 

tă,totuşi chiar atunci cînă arată nemulţumi rile 

ce-i chinuiau sufietul văzînă stările dela noi, 
păstrează o demnitate în frasă; 

Wizeria materială şi morală a populaţiuniior, destrăbălarea, administraţiei ,risipa banului pu blic,cumulul „păsuirile corupţia electorală, toate acestea n!'au a face la dreptul vorbinâ,cu cuțari sau cutari principii ae guvernămînt, Oricare ar fi guvernul și oricare vederile sale supreme,co- „Tuptia şi malonestitatea trebue să lipsească din '" viața publică; oricare ax fi pe de altă parter ligia politică a unui &uvern,ea nu-i dă âreptie a se servi de nulitășai venale,de naturi caţilim» re,de oameni de nimic pentru a guverna, Chiar nu- mai tendenţa clar formulată, ca statul să fie gu- vernat de oameni de cea mai elementară probitate Şi să!nceteze de ați mărul de ceartă între ca- e 
de facem-treburi cuprinde un intreg program faţă cu aceta cari nu casă în nimic şi pentru cari Rrincipiile politice iau. Sos de Sa Parveni şi de-a se în- 

Oe Ce » pe 329 
Deci convingeri spuse, nu de sigur în ton a- 

Cademic, foarte îngrijit însă, în formă 1îterară .
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susţinută şi fără ca să ne supere, 

Cităm unul din altimele sale articole: "Gu- 

vernul care ne trebue", Eminescu era acusat că 

e reacţionar,pentru că idolatrija „figuri “ăin 

trecut „idealisa epoca lui Stefan cel mare ş Alex= 

anâru cal ban şi atunci în polemicile care stau 

încins împrejurul celor ce scria dîneul la Tim 

pu.» se spunea că trebue să ne întoarcen în tre- 

cat şi Emineascu E spunde : în feiul urmă tor: 

Dacă ne place uneori a cita pe unii din Dom= 

.nât cei vechi,rnu zicem cu asta că. vsemea lor se 

mai întoarcee: 
O, Ce De 327 

De sigurscă ar fi de zetuşat unele cuvinte: 

e lei şi colo ceva cam prea încărcate Vedem în- 

să în articolele sale nu pe jurnalistul ou res 

surse expeditive,ci pe poetul, scriitorul. de ra- 

să „acela. carepcînă judeca, oameni şi ai tuaţid;, pe | 

lîngă motivul conoret de observaţie zilnică, a- 

„ducea gi o adiere de poesiee Pentru ca. să închei 

cu articolele acestea--cu toate că ar fi ae „re- 
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levat iulte care şi astăzi sînt de actualitate 

—să ne oprim la articolul despre Bălcescu, pen- 

tru că e semnificativ ca manifestare a cultului 

pe care l-a dvut pentru istoricul muntean: 

Limba lui Bălcescu este totodată culmea,, la care a ajuns romînimea în deobşte dela 1560 în- cepînd şi pînă astăzi,o limbă precum au scris-o Alecsandri , Const. Negruzzi „Donici Şi care astăzi e aproațe uitată şi înlocuiţă Prin "păsăreascat gazetarilor. Deşi Bălcescu se întemeiază pretu- tindenea pe izvoare și scrierea lui e rezultatul unei îndelungate şi amănunțite munci totuşi mun- - ca nu se bagă nicăiri în samă „precum în icoane- 

la sine înainte ae a-şi vedea visul cu ochii, în- ainte de a vedea cum contimporanii care au copi- lărit împreună cu dînsul Şi!'n cercul lui de idei I-au exploatat pe acestea,ca pe o marfă cum. au introdus formele goale ale accidentului liberal, imbrăcînăd cu dînsele pe nişte oameni de nimic, El star spăimînta văzâna cun a fosţ să ge re-
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alizeze pe pămîntul nostru libertate şi lumină, 
Bl ar vedea parlamente de păpuşi neroaie,univer- 
sităţi la care unii profesori nu ştiu. aie a 
scrie o frază corect, gazetari cu patru clase Dri- 
mare,c!un cuvînt oameni cari văzînd că n'au. în- 
cotro de lipsa. lor de. idei, fabrică vorbe nouă; 
risipină vechea zidire a. 1 imbi i romîneşti; pen» 
tru a părea că tot zic ceva,pentru a simula o 
cul tură care -n'0o au şi o pricepere pe care. natu- 
ra n!'a voit să le-o deie, | 

0.0. ,9.93,94, 

Iată cum scria Eminescu cînd trecea dela po- 

esie la manifestările de luptător—luptător is0- 

laţ,care de multe ori se întrăvă dacă nu e înu- 

tilă: lupta; totuşi avea convingerea că măcar fa- 

ţă de conştiinţa lui s'a achitat. Mulţi din ace- 

ia care presentau spiritul conservator la not,au 

împrumutat. şi au transformat în urmă, îdeLle pe 

care Sminescu le-a. susţinut în Timpul » înc pro = 

sa lui;cu toate:că are caracter de combativitate, 

dînsul nu a urmărit acest caracter ca alţii, care 

au utilisat această notă; aînsul nta ţinut decât 

să arate multe din convingerile lui, 

Articolele lui Eminescu interesează, pentru 

  

Oe Derisusianu, 
Evoluţia estetică a 1iabei române, ase, 10 LL 

uzura ue Va ge oecra fo pt
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că de sigur,afară de autenticitatea sufletească; 

bogăţia sufletească Gin care plecau;ele au 0 pu= 

tere impresionantă” prin redarea lorspentru că în 

gazetărie nu e destul să spui o convingere foar- 

te dreaptă, mult: gîndităsînsă să ai. şi darul de 

a 0 presenta literar,



1 11,1932. 

Eminescu s'a întîlnit cu scriitorii din ge- 

neraţia lui şi cu cei dinainte, în senaul că a- 

rată preocupări de a găsi norme după care rămî- 

nea să se fixeze limba nostră literară şi putem 

spune că în această privinţă, sertitorii de altă 

dată erau superiori celor de astăzi, pentru Că, a= 

duceau pasiune pentru problemele scrisului nos- 

tru,pasiune rare de sigur,uneori ducea la rătă- 

ciri,la pedanterii,însă arată în orice cas,grija 

de a limpezi felul de a se sorie ia NO îs şt nu e- 

ra vorba numai de mărunţişuri de ortografie,oi şi
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de acele probleme care treceau mai departe, cum 

era aceea a arhaismelor şi neologismelor,cu al- 
te cuvinte,a întregei reforme a limbei noastre, 

Astăzi scriitorii sînt în general foarte înâi- 

ferenţi la unele probleme care mai rămîn de pus 

la punct. De 8î gur, acum şaizeci,şaptezeci de ani - 
cînâ în mulţe Privinţi domina haosul ,participa- 
rea la discuţiuni era mut mai justificată, cun 
Şi mai pasionantă, însă nu înseamnă că âe atunci 
şi pînă astăzi nu au rămas unele. aspecte ale lim- 
bei literare care nu pot înceta să preocupe pe 
Scriitori, 

Eminescu,fie în articolele de gazetă,fie în: 
însemnări „dări de samă pe care le- -a Publicat în 
Convorbiri literare,a arătat încontinuu grija de 
a limpezi limba literară Şi ocupîndu-se de o car. 
te,la care nu ne-an aştepta, cu un titlu prosaic, 
didactic, imheoduce în darea ae samă pe care o 
făcea asupra e1 observaţii privitoare la limbă, 
observaţii care plecau mai ales dela unele con-
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statări asupra felului de scriere al Axdelenilor, 

La, 1877 în Convorbiri literare, scriind o notiţă 

despre EG Po măritulș0 carte a lui Comşa,dela Sibiu, 

după ce recomandă această carte pentru utilita- 

tea ei practică,deodată face un salt în chesti- 

unile de limbă şi cu prilejul acesta arată care 

era felul lui de a vedea în ce priveşte l îmba 

y 
romînă: 

“Limba noastră nu e nouă,ci din contră veche 
şi staţionară, Ea e pe deplin formată în toate 
părţile ei,ea nu mai dă musurt şi ramuri: nouă şi 
a o silnici să producă ceea ce nu mai'e în sta- 
re însamnă a abuză şi ao strica, Pe de altăpar- 
te veche fiind;ea e şi bogată pentru cel ce o 
cunoaşte,nu în cuvinte,dar în locuţiuni, 

Xmi 
Scrieri “poliştee şi literare. vo1. 10.309 - 

(Minerva 1905) 

E puţin cam categorică afirmaţia aceasta a 

lui Eminescu,pentru că s'ar.înţelege că dînsul 

privea definitiv fixată limba noastră şi atunct 

“vedem: să e în contrazicere faţă de silimele pe 

_care le-a arătat însuşi şi alţii,gt de a-i da
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tocmai o £1sionomie. li terară,pentru că nu putem 

“să ne închipuim că o limbă chiar cînd are un ce- 

racter literar fixat în scriere printr!'un moment, 

rămîne imobilă; evoluiază mai mult sau mai puţin, 

însă în orice cas nici odată c limbă literară nu 

poate să fie considerată ca definitiv fixată, 

_Deci Eminescu exagera sau mai curînd reda în- 

suficient gîndul lui; de fapt,trebue să presupu- 

nem că voia să spună că limba noastră aveao struc- 
Ă Ă Te, _ 

tură bine organisată,fixată în unele privinţi şi 

că trebue să ţinem sama, de aceasta: să nu provo- 

căm schimbări care ar aduce o perturbare în ţesu- 

tul ei. In sensul acesta,prin urmare ar fi să în- 

terpretăm acest pasaj 

Urmează —şi acesta e mai interesant—observa- 

ţiuni cu.privire la rolul cuvintelor şi la locu- 

țiuni: Mai 

sseseda urma urnelor e indiferent,care sînt 
apucăturile,de care se slujeşte o limbă,numai să 
poată deosebi din fir-în-păr gîndire de gînâire, 
Un singur cuvînt alăturat cu altul are alt înţe-
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le se | Ă | | 

SE luăm bunăoară cuvintul samă (ratiocinium) 
şi să vedem la cîte locuţiuni au dat naştere: a 
băga de samă (bemerken),a lua sama (aufmerken),a. 
fi de-o samă (gletcher Art seîin),ă şti sama unui 
lucru (wissen,vie etwas anzufassen îstj,0 samă 
de oameni (einige unter.diesen),a-şi face  aamă 
(Mana an sich selbst anlegen),a-şi da sară sich 
Rechenschaft geben),a lua şi a da pe samă liiber- 
nehmensiibergeben),a ţine samă e ceva (etwas mit 
Betracht zieheni saci ţine în samă pe cinevalaut 
jemanden achten)g.aem.d, 

„ Aceste exemple le-am putea înmulţi fără ca- 

păt; destul numai că de fie-ce cuvînt vechiu se 
tine un şir întreg de zicale,care înlocuesc. cu 

prisosinţăzba întrec adesea muiţimea cuvintelor 

şi frazelor nouă,primite în limbă fără de nictu” 
rânduială. | 

Oe Ce sPe 310 

De 
E foarte semnificativ acest pasaj din prosa 

lui Eminescu,pentru că 'surprindem un simţ foar- 

-4e viu pe câre îl avea în ceea ce priveşte îni- 

"—rebuinţarea formelor, Dînsul pleacă dela tă 

| aceasta: că nu trebue să privim cuvîntul isolat,. 

pilologiceşte am spus de atitea ori: € o bresgie 

să isolăm cuvintele; uneori ,dayputen să le  stu- 

dieni isolate,însă să nu uităm că ele fac parte 

“asn ceea ce e ori al fraseiyori al complexului 

"- înţreg ce constitue limba
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Deci Eminescu pornea dela această părere foar- 

te dreaptă: că nu arată ele singure ,cuvintele,bo- 

găţia unei limbi, ei locuţiunile mai multexpresi- 

ile caracteristice, expresii în care de atîtea ori 

se ascunde o imagine impresionantă şi vedeţi cum 

înşiră aproape ca întrt'un articol de dioţionaridi- 

feritele nuanţe pe care le primeşte un cuvânt cum 

e samă, cu accepţiuni deosebite şi întrebuințat fi- 

e nuanţat într!'un sens, sau altul, 

Şi cu privire las samă ; incidental vin cu oob- 

servaţie,pentru că. mi se pare că n! am avut prile- 

jul să atrag atenţia asupra întrebuinţărei ades- 

tui cuvînt: se: întrebuinţează forma â aa - sfana; 

cei mai mulţi întrebuinţează forma articulată. Bu 

întotdeauna am crezut că forma nearticulată este. 

cea corectță: astfel se zice: a da socoteală! cui- 

va pentru un lucru,nu a da socoteala. 

„wo pagină mai departe,revine Eminescu asu- 

pra celor ce spunea: arată statornieia Liniei TO- 
a 

Tr me erei p  a mine. Şi aici vom rămînea la interpretarea pe ca-
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re am dat-o dela începutul pasajului puţin cam 

vag: 

Ar zis mai sus că 1 imba romînească e staţ io- 
nară e Eroarea,că ea s!'ar fi schimbat foarte,o da- 
dorim. cărţilor noastre bisericeşti,care se tăl- 
măceau ad li tteram. âin slavoneşte sau din gre- 
ceşte...... | 

Oe Ce spell 

| Vedeţi că deviază spre o părere exprimată şi 

aceasta prea categoric, chiar cu ceva fa1s,pentru 

că nu putem spune că limba noastră ar fi fost a- 

şa, de alterată şi că ne-ar face împreaia de mul- 

te schimbări din causă că textele religioase au 

fost de multe ori traduse din greceşte şi slavo- 

neşte, De sigur,ceea ce aparţine secolelor .al 

XVI-leasal XVII-lea şi mai tîrziu ca literatură 

bisericească,arată multe urme de. această influ- 

enţă, însă aceasta nu poate să fie luată drept o 

aparenţă foarte evidentă de alterare a limbei. 

noastre. Șt im întotdeauna să alegem din aceste - 

cărți bisericeşti ceea ce într'adevăr e datorit. 

originalului pe care l-au urmărit traducătorii
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şi ceea ce represintă ronîneasca autentică. Şi 

aici Eminescu se îndepărtează întrucîtva dela 

ceea ce corespunde adevărului de interpretare 

“al cărţilor noastre vechi, 

| să revenim puţin: în urmă la un pasaj care e 

şi el caracteristic;pentru că ne arată la Eni- 
.] 

nescu grija de a se iniţia şi în chestiuni : de 

filologie; în afară de ceea ce .1a întîmplare 

scria cu privire la limba noastră,într'adevăr, 
* 

iată cum se exprimă despre cunoscutul savant en- 

glez,care în secolul trecut era o somitate ling- 

vistică: 

Max Muller spune că lîmba engleză,cu tot ma- 
"terialul de cuvinte romanice,nu are o picătură 
de. sînge romanic înlăuntrul organismului et,:Mu- 
tatis nutțandig e tocmai aşa şi cu limba noastră 
Ea şi-a asimilat aşa de bine materialul slavon; 
cum şi l-au asimilat limba ungurească,şi aacă ci- 
neva pe baja cuvintelor numai ar voi să âeducă 
ceva in privinţa originii noastre,aceasta va fi 
mai.mult o dovadă de neştiinţă din partea sa,de- 
cît un argument în privirea noastră, | 

Oe Ce șP, 310 

Vedeţi ,prin urmare,că Eminescu a cetit pe
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Max Muller,o dovadă iarăşi că pe lîngă filosofie, 

istorie,curiositatea,dorul lui de a se instrui dt 

mai mult mergea foarte departe. | | 

mrecîna aela această carte care dădea prilej 

lui Eminescu să vorbească astfel asupra limbei 

noastre,să ne oprim la ceea ce îi revenea, în min- 

te şi cu stăruinţă atunci cînâ îşi îndrepta pri- 

virea spre trecutul limbei noastre şt întrucâtva 

în alt sens. Intr!o notiţă unde vorbea, de Otete- 

leşânu insistă asupra darurilor cu care se reli- 

efau bătrânii din generaţia dela 1840-50,şi după 

ce aduce elogii acestui Oteteleşanu, spune: 

ss..„în acest bărbat recunoaştem generaţia 

trecuţă a ţării româneşti; binevoitoarea,patri- 
otica generație,care forma floarea. ţării româ = 

negii înainte de 1848. Dela anul acesta înce- 

pînd,Romînii au pierdut sinţul istoric, Cuvin- 
țe nouă fără cuprins,oameni nofi fără trecut şi 

firă valoareșo limbă păserească în locui vred- 

nicei limbi a strămoşilor,instituţii nepotrivi- 

te cu trebuinţele modeste ale ţăranului dună- 

rean,au înnăbuşit frumoasele şi spornicele în- 

ceputuri ale unei literaturi intr'adevâr romi- 

neşti,ale unui naţionalism,nu de fraze banale; 

ei G'un cuprins real, | 
Qe Co De 331
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Găsim aici sdet1e pe care le-am văzut în ar- 

ticolele lui politice şi dacă avea dreptate une- 

- OTi Eminescu să judece pe cei din generaţia ve- 

che astfel,pentru că trebue să le recunoaşten 

suflet,chiar multyve care nici în urmă şi nici 

astăzi alţii nu 1-au arătat şi nu-l arată , însă 

de data aceasta dînsul vedea prea exclusivist,. 

Să vedem cum privea dînsul limba 14 terară şi 

din punctul de vedere al 

  

şir întreg de paragrafe unde şi-a exprimat foar- 

te categoric părerile lui. Nu vom releva decît - 

vre-o două, trei din ele,în care recunoaştem îia- 

răşi spiritul critic pe care î3 aducea de multe 

ori,în afară de unele exagerări âe unilaterali- 

tate pe care nu le-a putut evita: 

O greşală'a pronunţiei e aceea dela Romînii 
din Muntenia cari zic: d!'aur,p'aici în loc ae: 
de-aur;pe-aici, Dar ei zic cum-că si'ar fi elini- nînd .(€) din cauză că vine a sta dinaintea lui 
a. „Numai vezi-că această eliminare este părută, 
iar nu reală,căci ei nu eliminează în vorbele a- cestea pe-un £e,ci pe-un âe 

* 1 

N / 

Oe Ca șDe 409 

Și 4
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Vrea;prin urmare,să spună Eminescu că nu-şi 

însuşeşte pronunţarea. şi scrierea muntenească șa- 

dică FE şi păvatunci cîna spunea d 'aici,pt aici 3 

  

observaţie pe care trebue s!o recunoaştem ca 

foarte justă pe care. trebue să şi-o insuşiască 

orişicine,dacă într'adevăr e convins că trebue 

să evite unele provinciali sme. | 

Trecem acum la Moldova: 

O greşală de pronunție a Moldovenilor şi-a 
Bucovinenilor este lungirea peste măsură a lui 
e întonat,cînd acesta e urmat în: „silaba a doua 
de-un alt g,de exemplu: păpene , râce,trgce Şe &e 

O e Ce sD„, 410 

Aici Eminescu a fost puţin influenţat de ce- 

ea ce e al limbei vechi şi ceea ce e dialectal 

şi astăzi în unele părţi ale Olteniei, „Ardealului 

şi Banatului,âar în Moldova, puţin-s!'a răspîndit 

pronunţarea aceasta a lui e,care nu cred să fi 

fost nici pe vremea lui Eminescu. Cred că con- 

funâă impresii din călătorii: într! adevăr ni sta 

întîmplat şi mie să. aud Zi chiar Negruzzi | ates-
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„ta un € relativ mai deschis decât al nostru co- 

mup;curents şi în oldovaydar în orice cas;cînd 

Eminescu spune că ar fi o particularitate ded- 

sebită a graiului moldovenesc ni se pare că dîn- 

sul pleacă dela impresii care nu sînt cu totul 

exacte, 

Mai departe spune că molădoveneşte se zice: 

sî facî,sî tacî,a me,pre buni. etc. care iarăşi 

trebue să fie evitate de cineva care se exprimă 

Literar, Deci aici Eminescu se arată şi în pri- 

vinţa aceasta că e emancipat de unele parti cuza- 

rităţi regionale şi aici e alături. de Negruzzi 

pentru că am amintit şi se ştie că Negruzzi a- 

tunci când a început să scrie,a făcut multe con- 

cesii moldoveni sumelor însă mai ales sub inzluen- 

ţa lui Heliade şi a scrisului muntene scsa zecu- 

noscut că sînt forne din Moldova care trebue e- 

lininate din scri sul literar: Eminescu tot 233 

însă nici astăzi unii n'au ajuns să înţeleagă ce- 

ea ce Eminescu spunea acum şaizeci, şaptezeci de
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ani şi sînt chiar filologi care ţin morţiş să 

scrie moldoveneşte,pentru că 11 se pare că fie- 

care ax aveu dreptul să păstreze ceea ce e al 

tinutului lui. După această înşirare justă, a 

particulari tăţ ilor care uneori i .se păreau gr'o- 

zăvii avea să aea o lecţie în special celor din 

Ardeul: 

Bărbaţii noştri din Transiivania—cei de 11- 
tere cniar—nu pronunţa adeseori mai bine 4a- 
cât camenii din satul lor natal, Silescu-se oa- 
re profesorii de prin gimasiile romîneşti ca 
să 'nveţe junimea a-şi pronunţa bine limba lor 
natală ? Poate... dar nu credem; căci dovada vie 
e junimea din Universităţi,care adeseori îşi fa 
ce o mîndrie din aceea că pronunţă cum (se pro- 
nurţă) în promuncia lor respectivă. Cum am mai 
spus-—nu facem nimărui o crimă din străinismt, 
cum nu-i facem din pronunția rea, însă pe cît a- 
vem încă vreme,să ne silim prin şcoli,de nu în 
casă şi'ri viaţa publică,de-a introduce o pro- 
nunţie_geenerală, 

| + Oe Ge sDe 41] 

Eminescu spunea categoric că învățămîntul a- 

re un mare rol în ceea ce priveşte nivelarea lim- . 

bei; profesorii nu trebue să treacă uşor peste 

pronunţarea dialectală a elevilor; cultura îgi
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impune drepturile ei în ceea ce priveşte expri- 

marea, 

In ceea ce priveşte neologismele,Eminescu 
Ia x ae 

avea iarăşi păreri bine fixate, cu toațe că pa- 

sajul pe care îl cităm nu e nici e] tocmai clar, 

însă arată—şi mai ales observaţiiie dela sfîr- 

şit—un spirit foarte ascuţit în interpretarea . 

chestiunilor acestea de scriere literară: 

Cum e procedura ncasțră întru primirea cu- 
vintelor latine ? Totdeauna extremi tară, Unui 
primeşte -en gros,altul de fel. A primi în lo- 
cul unei vorbe romîneşti bune una latină care 
să însemneze tot aceeaşi,nu ni se pare consult 

—a primi “un sinonim care însemnând aceeaşi în- 
seamnă totuşi alt-ceva;o altă nuanţă a înţele-. 
sului asta însemnează a-şi înavuţi,a-şi înnobi- 
la limba, O expresiune pentru mai multe înţe- 
lesuri e miserie,pai multe expresiuni pentru 
UB înţeles e o copilărie,mai mute _exprestuni 
insă pentru mai multe înţelesuri ,deşi sinoni- 
me;e adevărață avuţie a limbei, Și această a 
vuţie o recomand cu deosebire inhovatorilor no- 
ştri, 
n Oe Ce spe 4l4 

Aici Eminescu apare nat goctrinar; „mai pro- 

tund 3 mai subtil decât mulţi care se ocupau 

de chestiunea aceasta, deoarece dînsui ăi stinge 

La)
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o atosaităine de împrumuturi din alte limbi gi 

de fapt,dînsul ia o atitudine moderată moderată 

însă nu timidă şi recomandă utilitatea multor 

neologisne ; totuşi apune că dintre acestea tre- 

bue să se facă alegere după nuanţa pe care o pre- 

sinţă fiecare din ele după necesitatea la care 

se aplică, | 

Trecînă la arhatans,aioi mai puțin ne împă- 
— .. 2 

căm cu ceea ce spune dînsul,. Iată pasajul: 

Arhaismii poate că-i va încetăţeni cu'ncetul 
boesia—dar numa! ea,căci e un drept esclusival 
ei de-a revivifica colorile limbei prin vorbe des- 
gropate din mormîntul trecutului, Ast-fel Goethe 
dă lui Faust prin arhaismi,în vorbă gi forma wz- 

sului,coloritul cel bizar al evului-miez,tolorit 

pe rare Schiller n'a înțeles a'1 da lui Wallen- 
stein al său, 

0, Cs Be 413 

îmineacu strecoară aici puţin din antipati- 

ile lui literareş într'adevăr,a avut un deosebit 

cult pentru Gocthaspe cînd pe Şehiller l-a pri- 

vit mai de sus; adică Goethe a înţeles mai bine 

  

0.Densusianuș 

| O Densustani cs - aimbei :romine- Pasc.1] 
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oe înseamnă să îmbogăţeşti o 1imbă prin arha s- 

me. Eminescu exprimă această părere foarte biza- 

ră că prin poeste star putea ajunge la încetăţe- 

nirea mai intensă a arhaismelor;pe cîna noi ştim 

că dimpotrivă nuveliştii istorici ,prosatorii îs- 

toriei au fost cei dintâi tentaţi să recurgă la 

multe arhaisme, | 

Si în prosă, însă, sînt anumi te limite, unele 

condițiuni ,mai ales cînă e vorba de evocări is- 

torice, o O rfii Tm 

e. 

E gi o altă parte din preocupările lui zmi- 

nescu asupra limbei,ce trebue. relevatăi anume dân- 

sul,cum se ştie,a luat parte la, vieaţa teatralor, 

a fost printre actori,a jucat chiar şi eraun cu- 

noscător destul de bine orientat al literaturei 

dramatice şi cu simţ critic în ceca ce priveşte 

jocul de scenă şi de aceea în;mat multe rânduri 

a venit să-şi exprime părerile cu privire la lim- 

ba noastră pe scenă, 

E un articol din Curierul de laşi unde a pu-
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blicat,cum se gtie,mai mult şi titlul e: In con- 

ira influenţei frahcese asupra teatrului româ- 

nesc. Iată întrt'adevăr,ce spune cu privire la 

teatrul romîn: 

Teatrul romînesc a avut în trecut drept mo- . 
del teatrul frances, Actorii francesi au acea 
pronunție nasală,acele prelungiri-a.(le) sfîr- 
şitului cuvintelor,care resultă din împrejura- 
rea că limba francesă nu are elt accent decît 
numai pe ultima silabă. De acolo actorii nog- 
tri deprinsese a cînta ultima silabă a cuvinta- 
lor romîneşti încît auziai următoarele întona- 
vii: "Bi bine,Domnuleee ","D-zeul meeeu" -g.a, 

O. Ce sp. 336,337 

Nu e ceva exagerat de Emine scu,pentru că în- 

tr! adevăr eu cred că orişicine e sensibil la a- 

semenea manii de pronunțare şi a fost frapat de 

ceea ce a fost la actorii noştri care continuau 

şi continuă şi astăzi sub influenţa conservato- 

ruluî frances să tărăgăneze sfîrşitul cuvintelor 

şi unii chiar dacă nu au fost în Franţa,prin con- 

vagiune au luat acest fel de pronunțare, 

Rminescu însă mergea întrucîtva mai departe 

şi vorbind despre actorii noştri spunea că:
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Nu ştim de unde şi pînă unâe actorii ronîni 
au pronunţii atît de streine. Limba romînească 
este din acele cu dreaptă măsură; ea nat consoa- 
ne prea moi,nici prea aspre,nici vocale prea 
lungi sau prea scurte: mai toate sunetele sînt medii şi foarte curate, Cu toate acestea în tea- 
tru avem ocasia de a auzi vorbindu-se cu ton 
franțuzesc (nasa1) sau spaniol (gutural) Gîtul 
D-lui Manolescu,de es, sjoacă un mare rol în âe- clamaţia d-sale,deşi în limba romînească: pînă 
şi consoanele guturale Csg,chsnu se pronunță în 
gît chiarsci aproape de el la capătul cerului gu- 

Os Ce sp. 356 

Eminescu vorbeşte aici de vunolescu care 

ştiţi că a fost un actor din cei mai de samă, ca- 
re a creat roluri shakespeariene şi pot să ada 

că 1- arm auzit şi eu întrt'un rol tot de sha- 
kespearian şi întrt'adevăr,avea un timbru de vo- 
ce impresionant într'un fel Şi nu antîpatic,dar 
nu ştiu cum i-a trecut prin minte lui Eminescu 

să se gîndească la o influenţă spantolă,.Cred că 
exagera şi de data aceasta; nu gţiu de unde ar 

fi luat aceasta,pentru că înţeleg influenţa fran- 
cesă în teatru,influenţa italiană în operă da în- 
_tonaţie,ca patos,dar ceva spaniol în felul cun
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“îşi reda rolul Manolescu,nu cred să fi existat. 

Iată,prin urmare, ce departe mergea Eminescu 

cu observaţiile lui asupra limbei, Intrece de si- 

gur pe Costache Negruzzi şi pe alţii care s'au 

preocupat cu chestiuni de felui acesta şi din 

totul reiese că estetica limbei nu-i era de loc 

indiferentă în toate împrejurările ; nu era vor- 

“ba numai de exprimarea poeticăsci şi de aceeade 

pe scenă,aceea din şcoală,aceea din jurnale, în- 

cît am putea spune că Eminescu e dintre aceia ca- 

re au înţeles că nu putem.să ne limităm în preo- 

cupările noastre numai la o digecţiune sau alta, 

că adevărata cultură e aceea care atinge nu  nu= 

mai o parte a sufletului,ci tot complexul lui,
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Ca şi la alţi scriitori „va trebui să arătăm 

cu privire la Eminescupinfluenţele care se răs- 
  

frîng în opera lui, dar înainte de toate nu pu- Paun NEI 

tem lăsa la o parte o caracteri sare generală a 

felului cum trebue interpretate influenţele ca- 

„re se exercită asupra unui scriitor, De obicei, 

se aruncă numai cuvîntul -de influenţă,fără ca 

să se arate mai de aproape ce trebuc înţeles grin 

aceasta, 

"0 înriurire literară se poate manifesta prin 

ceea ce un scriitor ajunge să cunoască într!'o



16'7 ” 

literatură,prin intormediul tpaducerilory înc 

să traducerile nu pot înlocui, niciodată origina- 

Iu. «im putea spune că sînt ca şi mulajele, faţă 

de opera de sculptură originală. 

Dacă prin urmare traducerile nu dau posibi- 

11 tatea cuiva să se pună mai ai rectumai viu, în 

contact cu o li teratuză,atunei înţelegem ae ce 

- nau areptate acei care duc mereu campanii î.m= 

potriva clasic smului Bo rmula or, foarte expe- 

ditivă,e: nu e nevoe ca cineva să cunoască „la- 

tina şi să zicem chiar greaca,pentru ca să se 

“apropie de literatura din antichitate; are la 

îndenînă. traduceri Le. Dacă ajunge cineva, însă, 

să stăpînească relativ bine latina, dacă ajunge 

să înţeleagă pe Virgil î în: original; de sigur! că 

poate mai bine să prindă sufletul operei lui, 

| decît dacă recurge numai la traduceri şi apli- 

cînă aceasta chiar la literatura ae. astăzi „ce 

poate de multe ori să ne dea o traducere din ru- 

seşte sau din suedesă norvegtană „decit o vagă
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impresie ? Şi cu deosebire scopul pe care îl ur- 

mări m noi estetica limbei,niciodată nu se poate 

urmări aşa de bine ca atunci cînd ne adresămo- 

riginalului.Cu cît cineva stăpîneşte mai bineo 

limbă streină,cu atît e mai în măsură să prindă 

mai mult sufletul operelor literare ae acest fel, 

Dar această influenţă mai presupune ceva: un con 

tact direot cu ţara care .e representată printr'o 

11 teratură streină.Dacă cineva citegte din lite 

ratura francesă contemporană sau mai veche şi 

niciodată nu s'a dus în Franţa, de sigur căva fi 

mai puţin în măsură să înţeleagă spiritul 1îte- 

raturei francese,decît cineva care a venit în 

contact viu cu vieaţa francesă cu cul tura pe ca- 

re o represintă şi literatura, 

Deci „influenţele se pot grada în mai multe 

sensuri: unele mai slabe,altele mai accentuate 

şi acelea care într'adevăr contează, sînt acelea 

cînd un cititor vine în contact cu o literatură, 
ounoscînd în acelaşi timp şi atmosfera,meaiul
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din care a răsărit această literatură, 

Apoi să nu uităm că a cunoaşte o literatu- 

ră;nu înseamnă întotdeauna să fii influenţat de 

ea.Cineva care caută să-şi întinâă cîtmai mult - 

orisontul literar,de sigur că nu se opreşte nu- 

mai la opera scrisă într!'o anumită ţară,ci cau- 

tă să-şi îndrepte curiositatea şi mai departe. 

De aici nu urmează însă că acest cineva e sus- 

ceptibil să primească influenţele tuturor lite- 

raturilor cu care a venit în contact. 

Deci şi această restricţie se împurie cînd 

e vorba să judecăm pe un scrii tor,dacă a stat 

sau nu sub o anumită influenţă şi aplicând 'a- 

cest mod de a vedea la Eminescu, ne întrebăm: 

cum se reflectează influenţele streine,în scri- 

erile lui ? 

Inainte de toate,e o parte ain activitatea 

lui care nu a ajuns să fie deplin pusă în lumi- 

nă,anume întrucît a stat sub înrîurirea litera- 

turei francese,De multe ori şi-a manifestat sen-
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timenţele lui. cu totul ostile i teraturei Şi Cul- 

turei francese. Vom vedea însă, în ce măsură, 

Intr! ur. articol din acea gazetă unde a cola- 

borat—gşi a condus-o mai mult timp—Curierul de 

Lagisvorbină despre acei pe care îs detestă,pen-. 

tru că i se părea că făcuse să devieze vicaţa 

noastră dela mersul noznal, spunea că sînt din- 

tre aceia care au venit din Franţa fără ca să 

folosească mult pentru ţară,şi îi numea n căpă- 

ini frizate la Paris" alteori vorbia de “'gogo- 

măni ile clocite pe malurile Senei”, Destul a- 

tite ca să vedeţi ce _ sentimente avea Btă de Pran- 

ţa. Dar e cu deosebire caracteristic un pasaj 

unde dânsul atinge direct literatura “francesă 

şi îşi arată părerile în parte asupra Ci, 

E dintr! un “articol de critică dramatică la 

care ne-am referit şi rândul irecuti | 

s....,N€e bucurăm mult văzînă un început de 
emancipare de nefasta influinţă francesă cu toa- 
te ideile ei pe dos despre clasicism;cu.mişca-
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rea ei pe catalici,cu vorba afectată şi pronun 
via falsă, i 

Os Ce » Pe 337 

Mai departe se ocupă de teatru şi continuă: 

Astfel vedem accentuîndu-se "îndreptăţirea. 
farsei",căci o farsă poate fi clasică chiar,ce- 
ea ce un Frances n'ar admite niciodată.De aceea 
farsele lui Moliere sînt clasice,pe cînă drame- 
le lui Racine şi Corneille şi cum se mai numesc 
acei iluştri mergători pe catalici,nu sîntâde fel 
clasiceşci nişte imitații slabe şi greşite ale 
tragediei antice.Moliere n'a avut alt profesor 
decit natura,de aceea,e clasic în farsele lui 
chiar, 

Oe Ce șp.337. 

Și mai departe spune: 

„_. AT trebui culese vechile traduceri in Moli- 
ere,Kotzebue,ăoldont şi reintrodus acel reperto- 
riu cu Limbă sănătoasă,nepretenţios şi de atât: 
efecte 

O.c.,p.338 

Aici Eminescu îşi arată convingerile lui ho- 

tărîte împotriva unei mari părţi a literaturei 

francese, Pentru aînsul Molitre era un autor pre- 

ferit, Pe Corneille,Racine se vede că nu i-a gus- 

tat niciodată; îi se părea că redau un clasicism 

convenţional „ceva de prea evidentă imitație, De
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ce pe Molitre l-a apreciat mai mult decît pe al- 

ii 2 Aceasta ne-o arată singur cînd observăcă 

pleacă dela observaţia naturei,că prin urmare e- 

ra un scriitor departe de artificialitate şi prin 

aceasta Eminescu înţelegea că literatura france- 

să e înăbuşită de un spirit prea uşor. De sigur 

că rătăcea: mult Eminescu dacă îşi fixase astfel 

impresiile, 

Dar chiar faţă de romantici şi în special fa- 

vă de poeţi,cum se vede din articolele inedite 

publicate în buletinul. Mihail Eminescu conduse 

D-nii Bogăan-Duică Şi Leca „Morariu „Eminescu nu - 

a arătat multă afinitate, Astfel Dl Raşcu găseş- 

te influenţe romanticilor francesi în opera lui 

Eminescu. Totuşi,acele apropieri pe care le face 

Di Raşeu între lminescu. şi Thâophile Gautier nu 
  

  

arată o înrîurire hotărâtoare a romanticilor 

francesi asupra us Painescușparată numai că. în- 

tr! adevăr a citit 14 teratuză” francesă. şi eu cred 

că nu se va descoperi niciodată la Eminescu o in- 

N
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fluenţă hotărâtoare mai ales din partea roman- 

ticizor francesi. De star că a citit pe Victor 

Hugo Lamartine, Alfred de Musset, dar cred că nu 

ss. descopere ia dînsul o urnă sigură din opera | 

acestor poeţi francesi şi atunci ne întrebăm e 

nu e cu totul semnificativ că Eminescu trăind 

în epoca în care romantismul se mai continua,nu 

găsim urme din acest romantism la e] ? | 

Eminescu într'adevăr,a rămas refractar 1i- 

teraturei francese, şi chiar aceleia mai aproa- 

pe de diînsul,aceleia romantice şi în plus încă, 

refractar poesiei francese romantice, 

Dar ce s'a resimţit incontestabil în opera 

lui,e mai ales celălalt aspect al înrîurirei 

streine anume influenţa germană a Aa amintit că 

dînsul cît a petrecut la Viena gi Berlin,a fost 

mereu atras spre Filosofia germană, care în ace- 
armean ra e 

laşi timp îl ducea. spre cea budistă Să nu ne 
„ca raman e mea ae marete nenea sem” 

închipuim însă că Eminescu a rămas un idolatru 

"a 

pna marar e 

  

al atestei culturi germane. Inainte de toate,în
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manuscrisele. publicate în buletinul Mihail Emi- 

nescu (1,70) găsim o traducere făcută din poe- 

tul german,Hoffman von Fallersleben,care întoc- 
reni romane mere N mase ame în mara amanare cea aa. tă i “ 

mai ca şi. Heine spune că Germanii au multe de- 

fecte şi Eminescu şi-a înăugit o atitudine: os- 
ne 

tilă a unui German faţă de conaţionalii luipca- 

re arată că într'adevăr,nu era întotdeauna ace- 
Tree 

la care să slăvească pe Germani. 

Mai mul t ş în Amintirile dela Tunimea publi- 

cate de I.Negruzzi,e o scrisoare din 1870,unde 

Eminescu vorbeşte astfel despre Germani: 

"Vă încredinţez că nu-i mai găseşti în nici 
o manifestaţie a vieţei lor,Ziarele germane sunt 
mai Chauviniste şi mai poltrone decît toațe—de- 
cît ale noastre chiar,implicînă Columna " pie. 
welgchen Mordbrenner": eată titlul unui articol 
de fond din unul din cele mai serioase ziare; 
jurnalul "Blâtter fir litterarische 'Interhaltung”.4 
aduce totâeauna titlui-cărţilor ce es Ia lumină: 
Das Germanenthum in Osterreich","'Die Feuerprobe 
des Norddeutschen Bundes","Auf nach Prankreich", 
"Vorvwarts","Geharnischfte Sonerte","Der  Krieg 
Deutschlands"—20 pînă la 30 volume pe săptămi- 

. 

nă; toate de materia aceasta, : 3 
| P. 270 

Eminescu cînd scria aceste rînduri;era în.
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Germania de după războiul din 1870:şi presimţea . 

că într'adevăr are să se schimbe eu: totul spiri-, 

tul vechi liniştit medi tativ,nu provosător; ră z= 

boiul avea să aducă o exaltare a amorului oro- 

priu naţional gernam, ceea ce s!a ș întâmplate 

Deci Eminescu nu îi aproba pe Germani în toa- 

te manifestaţiile lor: 1e găsea cusururi foarte 

“evidente. E 
m: 

Dar acea  serisoare e senns fi catâză „an putea 
d 

spune,pentru un fel de dedublare pe care o con- 

statăm la dînsul ș anume dest găsea dereate _Ger- 

marilor „dar în scrisoarea adresatţă iu 7 „Negruz- 

zi,găsim un stil care 6 absolut germani sât ș cura 

am văzut. şi în Sărmanul 2 toni8. Tată începutul 

scrisorei: 

Numai Dumnezeu mai poate descurca. ce este'-ov- 
mul, Astfel un individ,cara cred= că se cunoaşte 
bine pe sine,care-gi urmează liniştit .trebile lui 
ori concrete ori abstracte „ves turi de patn, ini 
filosofice sau poetice;se trezeşte: într! o bună 
dimineaţă cu o întîmplare oarecare, —în sine a- 
peeaşi pentru toată lumea—că stîrne te . în el 
porniri,de care nici nu visa măcar că există îr. 
sufletul lui; această întîmplare nimiceşte . toa-
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te țesăturile combinate de mintea lui,şi el sin- 
gur se trezeşte deodată că e alt om,adesea nega- 
ţiunea individualităţii lui de pînă atuncea, 

P.269,. 

O jumătate de pagină de scrisoare, în care 

Eminescu se trădează ca foarte contaminat de sti- 

lul greoi german, Deci Eminescu nu a rămas de- 

parte de această înrîurire germană , chiar ca for- 

mă,cu toate că pe de altă parte desaproba ce ve- 

dea in cultura germană şi atunci vedeţi cum re- 

sultă dela sine din această comparaţie,o parte 

din caracteristicele lui Eminescu, Dînsul fiind 

mai departe,decit alţi scriitori,de Anfluenţa 

francesă,mai nulţ sub înrîurirea germană de si- 

gur că nu ne-a dat cum ne-am fi aşteptat uneori 

limpezimea pe care o găsin la alţi scriitori de- 

la noi, | 

E de sigur o constatare care nu poate dini- 

nua mult opera lui; ea ne aă însă un vag regret. 

de ceea ce ar fi putut uneori să ne dea în plus 

i momentul acum să ne întrebăm: de fapt,ca- 

re era conştiinţa literară artistică a lui Eni-
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nescu ? Işi dădea el sama cînd soriayde tot ce 

trebuia să fie filtra prin scris ? Avea în ace- 

laşi 4imp încredere deplină—nu vanitatea „care 

duce la teatrali sm --în superiori tatea lui ? se 

“pare că mai ales dela 0 vreme , începuse să - fie 

foarte conştient de ceea ce era în stare să adu- 
* 

căe 

Tot în buletinul Hihail Eminescu (2, 25) „e o 

scri soare deosebit de interesantă —pentru un pa- 

saj—scrisă de Slavici către un prieten al iui, 

Ge Sîrbujzîn care vorbină despre Eminescu din vre- 

- mea cînd erau împreună la Viena,1871,spune căt: 

Numai 6 slăbiciune are: e pesimist 11 terar, 
pentru el nu produce nime bine; chiar cu Alec- 
sandri nu e îndestulit, 

Se vede âpei chiar pe la 1871 că Entnescu 

îşi fixase impresiile gi se pare că nu tocmai în | 

acord cu ceea ce ştim din Epigonii decît doară 

dacă această poeste e expresia estustasmuiut lut 

pentru acei care. ridicase cultura noastră, pînă 
  

9. . Densusianu, — 
e * FâeCc,12 

(IA DIA E. cae.
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la 1850 - 60. Pentru vremea lui,se vede că ajun- 

sese să fie un judecător mai exigent şi chiarcu 

privire la Alecsanâri avea unele reserve, Deci, 

incontestabil că în asemenea mărturisire se ara- 

tă încrederea pe care Eminescu a ajuns dela o 

Vreme sto aibă în puterea lus, creatoare şi cun 

înţelegea,de fept,realisarea adevărat artistică, 

Prin urmare;odată ce putem avea o mărturisire a: 

lui în acest sens,atunci putem presupune întru- 

cît a căutat să se îndrepte spre un asemenea î- 

deal şi în privinţa aceasta e iarăşi semnifica- 

tivă 0 scrisoare pe care a primit-o dela âîn- 

sul 1. Negruzzi „publicată în Aninţiri ; Negruzzi 

vozbindu-i despre un colaborator al revi stei,B- 

mine scu răspunăea în felul următor: 

e... Veţi fi. băgat de seamă,cum că are ta- 
lent,deşi fantasia înneacă reflecţiunea. Numai drept vorbind,mana imaginilor,fantasia nu îni 
pare a fi o condiţiunea esenţială a poestiei,— "Pe cind reflecţiunea nu e decât scheletul,ca- 
re_în opera de artă nici nu se vede,deşi pali- dele figuri ale unor tragediani,îşi arată mai mult oasele şi dinţii decît formele frumoase.
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La unii predomină una,la alţii alta; unirea a- 
minâorora e perfecţiunea,purtătorul ei ,gentu.: 

| îi P.264 
Deci Eminescu era convins că un poet pe 1 în= 

gă fantasie trebue să fie înzestrat şi cu reflec- 

iune. Aici Eminescu arată că într'adevăr, avea 

„intuiţia realisărilor superioare, | 

Bolintineanu a avut fantasie,n'a avut însă 

reflecţiune: se mulțumea cu cele dintîi improvi- 

sări. | | | 

Eminescu a adus şi o însuşgire şi alta însă, 

uneori oricît ar fi avut concursul reflecţiunei, 

parcă gi dânsul s'a lăsat prea dese ori ademenit 

de fantasie şi atunoi ne explicăm je ce şi Lu- 

ceafărul realisarea lui superieară e umbrită de 

ceea ce nu l-a ajutat incontinuu să-i dea reflec- 

ţiunea; o reflecţiune e în sensul că tot poemui 

ascunde o idee adînc filosofică,dar în ceea ce 

priveşte realisarea,sînt atîtea scăderi care fi- 

reşte că sînt trecute cu vederea,pentru că e ia- 

presia totală care trebue să hotărască,
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Si acum ca Încheiere,dacă e rorba să oarac- 

“terisăa ce aâăuce Eainescupputer spune în câte- 

va cuvinte că dînaul a reuşit să înalțe expri- 

marea poetică la not,prin ritmul nou mai bogat, 

mai complex,prin noutatea imaginălor,prin pres- 

tigiul în acelaşi timp pe care a ştiut să-1 dea 

anot cuvinte şi în totul se răsfrînge sufletul 

lui de gînditor,ăe visător,de însetare pentru 

abstracţie,
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he 
In literatură există un fei de superatiţie, 

care face pe mulţi să creadă că realisările ei 

sînt mereu în dependenţă de condiţiile de timp; 

că aşteaptă anurai te intervale pînă cînd să se 

afirme; în realitate însă,distanţele în timp 

sînt mai puţin hotărîtoare decît ce aduce firea 

unei personalităţi şi ceea ce e propriu fiecă- 

rui gen literar, | 

Desvoltarea literaturei noastre de o sută 

de ani încoace,confirmă mereu această constata- 

ze şi nu avem decît să ne gîndim la ceea ce am
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amintit altădată,că poesia modernisață răsare 

deodată şi pe de altă parte în aceleaşi lintte 

de timp, vedem cum ea evoluează mai repede, pe 

cînd prosa are o mişcare mai înceată. 

De aceasta ne putem convinge şi câna trecen 

dela poesie—şi în special dela poesia lui 

Eminescu—la prosă şi mai ales la acel scriitor 

care B considerat că a dat un maximun în aceas= 

tă perioadă, între 1860-80,anume Odobescu, 

Personalitatea lui Odobescu e bine fixată 

într! un sens şi anume prin aceea că la dânsul 

vedem o rară îmbinare a erudiţiei cu visiunea ar- 

ai i 
=== 

tisttică, Scrierile lui ne fac” “mpreste-tsrui tot 
O. 

| armonios în care preocupările lui ge istoric sau 

de arheolog apar ca un reflex direct,cu toate 

că star fi putut 41 spensa,cînă a publicat nuve- 

lele lui istoricesde unele adausuri „unele expli- 

caii, trimiteri la cronicari, care încurcă poves- 

tirea şi trădează întrucâtva ceea cea fost de 

multe ori Preocupaţia lui deosebită.
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Dar aceasta,s'ar explica prin faptul că pe 

vremea aceea erau puţini ca dînsul,care ajunse- 

se să cunoască din izvoarele noastre,dela creni-- 

cari ,din documentele trecutului această litera- 

tură istorică, Odobescu a ţinut să dea uneleex 

plicaţii tocmai din causa aceasta; pentru mau 14,4 

trecutul cu obiceiurile lui nu era aşa de cunos- 

cute 

Dacă aceasta e prima impresie care se âes- 

“prinde din opera lui cînd comparăm ceea ce ajhin- 

ge să realiseze după nu tocmai mult tip dela 

Costache Negruzzi,irebue să recunoaşten că afa- 

ră de calităţi deosebite,cu o notă foarte pre 

nunţată personală,ca spirit;ca formulă nouă 1i- 

verară,dînsul nu aduce ceva mal caractertatic, 

afară de acea operă de caze ne von ocupa în rîm 

aul viitor,în care într'adevăr,dînsul a lăsat 

zbor liber fanteziei lui. 

Dacă ne oprim 1a nuvelele lui istorice, a- 

cestea,de fapt,sînt o foarte evidentă continu-
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are a genului pe care se ştie,l-a introdus Co s- 

tache Negruzzi, şi dealtminteri singur Odobescu 

recunoştea această paternitate! 11 terară, pentru 

că atunci cînd a publicat nuvelele Mihnea-Vodă 

cel zău şi Doamna Chiajna, venea cu modestie să 

ne arate că erau încercări „care au fost provo- 

cate de ceea ce găsise ca iniţiere la Costache 

Negruzzi, | | | 

| E semnificativă această mărturistre,pentru 

că vedem cum la distanţă de cincisprezece ani, 

genul acesta literar se leagăstrecînă însă din 

Moldova în Muntenia, | 

Iată ce spune Qâowe acu, întrt!o notă prelimi- 

„nară la Mihnea-Vodă cei rău publicată la 1860: 

  

După titlul gi cuprinderea acesțui mic yo- lum,fieşcine va vedea c'am avut drept model,fmu- - moasa nuvelă istorică a D-lui C.Negruzzi asupra lui Alexandru Lăpaugneanu. Ca ori-ce imi taţ1e,în- cercările mele sînt negregit cu mult mai prejoz de acel mic cap d'operă; in lipsa talentului m'am silit ce] puţin să păstrez--precît s!'a putu tfor- mele şi limba Letopiseţelor naţionale cu care, indreptate, se poate lăuda mai vîrtos ţara Mol- dovei: să adun datine,numiri şi cuvinte  bătrî-
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neşti,spre a colora aceste doă episodurt culese 
din cronicile vechi, - 

Al Căobescu; Mi E 

Opere complete ,Voi.1.8d.Minervasp+25 . 

Vedeţi prin urmare, că Odobescu. declară că. 

sta inspirat dela C.Negruzzi ,a căutat să trans- 

pună în literatură povestiri din cronicari din 

cronicarii moldoveni „adaugă; Odobescu deşi mun- 

tean;a fost cu totul emencipat de anumite pre- 

judecăţi, Recunoaşte întrt'adevăr,că literatura 

cronicarilor moldoveni e superioară în general 

celei din Muntenia şi această mărturisire, vine 

să explice,vom vedea imediat,şi unele parti cu- 

larităţi ale exprimărei lui literare, Dacă pu- 

nem faţă în faţă aceste povestiri cu aceea a 

lui C,Negruzzi,de sigur că apare ceva în avan- 

tajul lui Odobescu. Adică pe cînăd C. Negruzzi 

mai mult ca amator,cititor diletant al cronica 

rilor a reînviat episodul cunoscut din nuvela 

Alexanâru Lăpuşneanu» 0ăobe scu ni.se înfăţigea- 

ză ca trăind mai viusprin izvoarele erudiţiei
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sale epoca pe care_0 descrie, 

De sigur,sînt unele insistenţe care ar fi 

putut să lipsească; prea străbate în anumite 

situaţiuni,ceea ce 1-a obsedat ca istoric, 

Dacă comparăm puterea descriptivă a lut 0do- 

bescu cu a lui Negruzzi,e între ei o deosebire 

care trebue să fie relevată, Negruzzi lasă să 

se desfăgoare povestirea mai sobru. Putem spune 

că Alezandru Lăpuşneanus,e o povestire clasicăşi 

uimitoare în această privinţă,prin nota stăpîni- 

tă,cît se poate de cumpătată, 

La Odobescu pe lîngă insistențele de care 

vorbeam, stilul de multe ori e dus spre: unela.des- 

voltări care fireşte că întunecă nota de presen- 

tare concentrată, Mai e şi altceva şi aceasta în 

legătură directă cu stilul care distinge pe Qdo- 

bescu de Negruzzi, Odobescu vrână să redea mai 

bine culoarea timpului, sta gîndit să pună în gu- 

ra personajelor ceva,din felul lor de a se ex- 

prima,adică arhaisează limba acelora care parti=
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cipă la acţiune şi în privinţa aceasta e foarte 

caracteristic pasajul în care sînt presentaţi bo- 

ierii care vin să vestească lui Mihnea-Voaă,ale- 

gerea lui ca domn. 

Unul din ei vorbeşte astfel: 

"ani mulţi întru noroc şi fericire urăm Wă- 
rii-Tale!?! aflatu-vei din svonul şi jalea obştii 
că stau pristăvit fericitul Domn şi bun creştin 
Radu-Vvodă,iar norodul cerînd cu o glăsuire ca 
să'î fii Măria Ta sprijin şi părinte,boerii ţă- 
ii te-au ales ca să urmezi răposatului în Dom- 
nie,şi pe noiî,supusele Măriei Tale slugi,ne-au 
+rămis ca să te rugăn din partea tuturor în de- 

obşte,să primeşti -volnic şi bucuros această sar- 
"cină, -Deci fie-ti Doamne,milă de moşie şi mu o 
lăsa în prada răpitorilor cari de toate părţile 
poftesc la dînsa ca să o strice şi să o jefuias- 
că, La Măria Ta aleargă toţi cu nădejâe,ca puii 
la cloşcă, Nu-i lepăda; îndură-te,Doamne,de pă- 
mântenii Mării Tale şi le deschide aripă de apă- 
rare! 

O. Ce spe 27 

Vedeţi,e un ritm arhaic aici; inversiuni ca- 

racteristice limbei vechi: aflatu-vei,apoi un cu- 

vînt arhaic priatăvit şi incontestabil că în a- 

ceastă cuvîntare atribuită personajului descris 

de Odobescu,apare o notă care ne duce întrucitva 

spre limba secolului al XVI-lea. C.Negruzzi , tim,
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a întrebuințat şi el unele cuvinte vechi,mai a- 

les cînd - €ra vorba de a descrie unele obiceiuri - 

din timpurile pe care ni le-a presentat , însă a- 

fară de aceasta,aiei la Odobescu vedem o încer- 

care bine intenţionată de.a reda felul de vor- 

bire al bătrânilor, 

Intrucât acest gen stilistic poate să tente- 

ze pe un scriitor? | | 

“Sint as părere că e un exerciţiu care, ţa o. 

curiositate,poate să fie aplicat de cineva, în- 

să nu poate să devină sistem literar,preailec- 

tiune deosebită a cuiva,pentru că duce la ceva 

artificial, fals. | | 

Cum vedeţi la Odobescu,merge raritatea, în- 

flori tura, însă ca să ne închipuim că într!'o mu- 

velă sau un roman istoric cineva ar face să vor 

bească yersonajele aşa cum vorbeau în epoca din 

“care sînt 2XĂRÂX reînviate ar fi o tentativă 

zădarnică şi pedantă, Ce poate tcotugi,să rămi- 

na din asemenea preocupări,pentru că nu putem



—_ _ 

189 

să interzicem absolut unui scristorsaceste fan- 

tesii ? Are orice scriitor oarecare libertate 

şi mai ales dacă simţe unele predi spoziţiunt pen- 

tru această xeâare, însă un trecut poate. să fie 

foarte bine evocat fără ca să se redea ceea ce 

era în total caracteristic personajelor dintr!'o 

anumită epocă. Descrierea felului de vieaţă va, o- 

biceiurilor,cum a fost la C.Negruzzi şi Odobescu, 

evocă destul de bine atmosfera de altă dată.sta- 

rea sufletească das aceasta mai ales,pentru căm 

putem atribui celor mai de. mult sentimente care 

sînt ale noastre gi, oâată ce un scriitor, nu ţi- 

„ne. în primi rând sană de culoarea 1ocală,de no= 

ta ceracteziatică. Psihologicăs de. sigur că rămi- 

  

ne aeparte de ceea ce trebue. să redea un aseme- | 

nea gen. In ce , priveşte exprimarea însăgici per- 

sonajete pot să fie lăsate să vorbeagcă. într!o 

1 îmvă neutră întrucîtvasnu cu neologisme tipice 

de astăzi,nu cu sintaxa moderni sată; cu ceva. a- 

 venuatsadică o 1îmbă pe care nu 0. vorbesc. prea
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mulţi şi în acelaşi timp derivînd cîte ceva ca- 

re ne aminteşte exprimarea celor de altă dată, 

A căuta cu orice preţ să atribui perscnajelor 

vorbirea pe care și-o închipui că a fost cea a- 

utentică,e ceva care mi se pare un joc,o digtrac- 

ţie li terară,la care nu se poate opri cineva gi 

cu atît mai mult astăzi „cînă un scriitor are po-: 

sibilitatea şi în ce priveşte limba,să evoce des 

tul de bine atmosfera arhaică,dacă într'adevăr 

are simţul nuanţelor, 

E o probleme de stilistică aceasta,nu numai 

la noi;dar gi în literatura universală ,de care 

vom avea prilejul să ne ocupăm;anume redarea vor- 

birei populare,la unii nuvelişti,cum e Creangă, 

Trecând la cealaltă nuvelă,Doamna Chiajna ca 

re a afirmat însuşirile de scriitor ale lui Qâo- 

vescu,genul apare redat <u aceleaşi mijloace, în- 

că incontestabil că această nuvelă e superioară 

celeilalte,cu toate că are unele scăderi pe care 

dinoolo nu Je vedem,sau în orice cas nu sînt ac-
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centuate, 

Ia Doamna Chiajna, romantismul. apare În rmal te 

părţi şi acest romantism e provocat mai ales de 

pi tuaţisie sentimentale lirice care ne sînt în- 

făvişate. In Mihnea-YVogă,asemenee situaţii mu se 

presintă,şi mai ales cu motivele sufleteşti ca- 

re Gau o mare parte din interesul acţiunei din 

Doamra Chiaira şi ca bogăţie de situaţii, ca bo- 

găţie de descrieri a personajelorsDoarina Chiad- 

pa întrece cealaltă nuvelă,şi mai ales aici 0- 

Gotbescu ne-a datam putea spune,la interval ae 

ei ani „dovada unei înaintări în ce priveşte i 

bogăţia mijloacelor ae stăli sazea 

ua 

sînt mai ales două pasaje descriptive care 

delz început au arătat aptitudinile de stiiisa- 

re ale lui Odobescu. 

Ne vom opri la primulecare pr egăteşte oare- 

cum impresia pentru înţelegerea celuilalt,inte- 

resant pentru că vedea îtn el felui cun înţele- 

gea Odobescu descrierea:
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Luntrea ajunsese în albia mare a Dunării şi, 
cu Radu la cîârmă,se strecura uşor, furată Ge un-= 

„dele repezi ce se goneau şi se înboldeau cu vuet 
amoriit ș 'o suflare răcoroasă sbîrlea faţa a- 
pii şi legăna încetişor înaltele catarturi ale 

| găicilor ce se vedeau albină în depărtare cu pîn- 

zele lor umflate; razele lunei se răsfrîngeau,cu 
vii licuriri pe culmea nestatornică a valurilor; 

| răspîndină pe cer şi peste rîu o dulce lumină ce 
se îngîna cu negreala malurilor depărtate.Pă os- 

_trovul învecinat un stol de babiţe sta adormite 
i une-ori numai cîte o streajă de noapte din e- 

„lesîntinzînâu-şi aripele trunchiate şi căscînă 
în sus ciocul ei cu guşă adîncă,scotea un țipăt 
ascuţit,de răspundea, malul de! mpo tri vă, iar „leşi- 
țele speriate se da afund şi se ascundeau în ştu- 
ful şi în papura de pe mal. Apoi iar toate se as- 
tâmparau' gi o şoptă de taină se răspîndea împre- 
jure 

Oe Ce spe 74 

Pi torescul dela noi e descris foarte carac- 

teristic,arătînă nu numai simţul fraselor arno- 

nioase dar şi spirit de observaţie, Spirit de 0b- 

servaţie an găsit şi la Negruzzi am văzut şi la 

Eminescu, La Odobescu y ara putea zice că acest spt- 

zit apare intermediar: nu are îndrăzneala asoci- 

_erilor ca la Eminescu dar nu ge apropie nici la . 

lucrurile prea elementare ale lui Ce Negruzzi Pa 

sajul celălalt e într!'o privinţă mai banal, pen-
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tru că ne descrie iarna ia noiscu înregistrări 
de motive concrete la început, însă sfirgitui îi 
ridică imeaiaţț prestigiul poetic: 

E tristă şi urâtă iarna la tară când criză. ţul viforos urlă preste cîmpii,cînă norii sau ceața întunecă cerul ;cînd ploile reci desfuncă Pămintul ,cîna țarina-i goală şi năpustită, dum= brava uscată Şi plugul trînâav. Apoi, în lungile nopţi de iarnă,ce întunecime plină de groază ce de şoapte fioroase/ Vîntul vîjis şi geme ca nişte jalnice glasuri ce plîng âin depărtare ploaia isbeşte cu o întărîtată stăruire în pă- 
nă şi scîrţie pe țîţ înele-4 ruginite; focul hu- bue şt trozneşte în Cănin şi uneori 9 pasăre ae noaptesgonită din adăpostul ei ds o suflare mat viscoloasă a crivăţului,îşi ia sborul, scoţ înd un țipăt sfîgietor şi tîngutosa, Intr 'acele valetări ale firei;mintea ce gine- şi ge porneşte pe cugetări mîâhni cioase; închspu- irea I1şt plazmueşte edenţi cobitoare şi toţ ce e mai trist în viață,toata răstriştele trecute, toate temerile viitorului,se răsfrîng,ca umbre sîngerate, în oglinda întunecată a inimii, “ 

Oce + Pe 82 
0 comparaţie care arată că într'adevăr ne gă- 

  

L sim la ceva mai mul decit stilisarea altora şi 

înşiruiri de motive, sîntem trecuţi 1a abstracti- 

  

sarea tabloului şi această notă e hotăritoare şi 
0. Densusianu, pa kvoluţia es etică a limbei române. Pasc.13 / /37 Lizaeare. ze a ceri 0-a pi mp (o ad 07 
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ea în acest gen de Literatură descriptivă, pen- 

tru că arată într'adevăr cum prosa noastră de- 

la redări prea imeaiate,încet,încet , se înâru- 

mează spre ceva mai abstract, 

In această privinţă ne întrebăm întrucîţ se 

deosebeşte de prosatorii pe care îi cunoaştem 

pînă acum ? Cu C.Negruzzi de sigur că are o în- 

rudire—genul care îi apropie—însă frasa lui 

Oâobescu apare incontestabil împogăţi tă de un 
ro 

parea mesi i 
o 

  

ri tm cu nai mul tă amploare, La C.Negruzzi se ve- 

de sobrietatea,o calitatea remarcabilă,însă în 

acelaşi timp se vede timiditatea de a îndrăzni o 

înşirare mai complicată, Odobescu e stăpîn pe a- 

ceastă tehnică 14terară; nu numai că e stăpân,dar 
parcă arată predilecţiune de multe ori pentru a- 

semenea stilisare, însă cun avea un simţ artistic 

foarte viu,aceasta nu l-a dus la pagini obositoa- 

re de desorieri, 

Ne gînâîim dacă ar fi vre-o analogie cu stilul 

lui Bălcescu, întrucâtva da,pentru că şi Bălcescu a
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a avut o anumită arhitettură,frasa bogată desfă- 
DID anii 

  

șurîndu-se liber,armonios, însă e cu totul altă 

  

armonie ,la un scriitor şi la celălalt. la Băl- . 

cescușarmonia e,am putea spune „mai dinamică; e 
Tr re 

un stil vibrant chiar în descrierea clasică a 

Ardealului, Stilul cu alte cuvinte;e la dînsul 

reflexul unui temperament mai caleidoscopicsmai 

sensibili la multe imprestuni şi aceste impresi- 

uni în pasajele magistrale ale scrisului său,le 

vedem limpezite. | | 

Oâobescu deşi nu a rămas strein de zoman- 

tism—spuneam că aceste înrîuriri sînt visibile 

  

în Doamna Chiajna—totuşi apare clasic în sen- „apare Clasic n 

sul stăpînirei absolute pe care gi-a impus-o de 
m ea ie 

multe ori; frasa lui vedem că e mai mult stati- 

că faţă de dinamismul frasei lui Bălcescu şi a- SE 

ceasta marchează o deosebire simţi toare: armo= 

nie întrt'o parte, armonie în altă parte,însă o 

armonie cu resurse diferite, 

Dacă luăm amănunte ale povestirilor lui 0-
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dobescu,aici iarăşi găsim ceva ce e propriusa- 

fară de ce spune am cu privire 1a întrebuinţarea 

azhai smeloxunăe ar și de adăugat de exemplu, că 

întîmplător recurge la expresii care nouă ne 

sînt cunoscute din textele vechi: făţăria în loc 

de făţărnicie „de izuoapă. la leatul etc. leat a 

degenerat; astăzi sta mai păstrat în armată,în- 

să de fapt,eu un cuvînt compromi s şi Odobescu 

dacă şi-ar fi scris nuvela mai tîrziu,ar fi re- 

nunţat la acest termen. | 

In ce _ priveşte provinctaltsmele ,incontesta- 

bil că Odobescu are multe muntenisme,totugi dîn- 

sul & tăcut o alegere a 107, Dacă găsim şi mol- 

dovenisme ca ogradă,a sudui acestea ne surprind 

întrucîtva,pentru că dînsul a trăit în epoca în 

care ciocnirile între ideile celor din Moldova 

gi Vuntenia,erau destul de înveninate. Dînsul nu 

a vrut să-şi însuşiască un spirit unilateral de 

regionali sm şi de aceea şi mai ales datorită fap- 

tului că a preţvit mult pe cronicarii moldoveni; 

+
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a crezut că poate să întrebuinţeze unele cuvin- 

te care aparţin graiului moldovenesc, 

„E şi un alt aspect al stilului său care tre- 

bue relevat; anume forme care i s'au părut ex- 
III 

  

presive,; invenţii ale lui, din care citez vre-o Di int Actiuni dietei 

cîteva. Astfel cînd vorbeşte de Ancuţa care tre-— 

ce la 4 coană, spune că să fie iertată dacă a fost 

cuineşăe Cum de i-a putut trece prin ninte lui 

Odobescu o formă aşa de hibridă, cînd dînsui a 

luptat împotriva latini satorilor, Pentru cul- 

peş avea cuvîntul atît de tipie "vinovat". Apoi 

întrebuinţează de vre-o două ori patimă _fier- 

casă.» adică un derivat dela fiară. 

Intr'adevărs;Dl Tiktin în dicţionarul său; 
arene 

spune că e un cuvînt muntene sc şi îl citează 

după Sihleanu, îâsă am impresia că Sihleanu 1-a 

1uat dela Odobescu. Cel dintâi e dînsul care a 

întrebuințat acest cuvînt,ce nu cred să circu- 

le în graiul muntenesc. 

Apoi fălnicie din falnigse desarmonios; pe 

-
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urmă sezpi încoroiosi „tzupeşie ete. . 

De ce s'a gîndit Odobescu la asemenea for- 

me ? Aici e un sport pe care dînsul 1-a practi- 

cat cam mult; e o originalitate de care se pu- 

tea di spensa,pentru că e o originalitate zădar- 

nică gi i mai ales cînd e vorba de cuvinte pentru 

care se găsesc echivalente în aimbe curentă, Da- 

că mai tîrziu şi-a dat singur sama că era o în-. 

cercare ce rămânea ca o simplă fantesie,prin ur- 

mare constatare pe care o putem face pentru toţi 

scriitorii care au mers pe calea aceasta,care au 

înşirat expresii de felui acesta, . | 
ra 

E fatal ,ca asemenea cuvinte să fie dela în- 

  

„ceput osîndite,să apară artificiale; chiar dacă 

au legătură cu vorbe din limba curentă, însă fe- 

lu] cum sînt presentate, trădează imediat stăru- Si 

inţa âe a le impune. | 

Cînd vom ajunge la epoca nouă de tot,vom ve- 

dea cum ceea ce altădată apărea îisolat,la poeţii
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şi prosatorii de astăzi apare ca o epidemie şi 

nu poate să lase urme durabile această tendin- 

ţă de a adăuga unele forme vocabularului  nos= 

  

tru, 
tii
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Sa Sa a | 

2, funeg: Te 
  

NWuvelele lui Odobescu anunțau însuşirile lui 

de stilist şi pentru ca să cunoaştem personalita- 
Puii 

, 

tea lui deplin fixată,ar trebui să ne oprim la a- 

cea scriere,care chiar prin titlul ei arată în 

clinările lui Odobescu de a apropia marea ezudi- 
za gama EP mami ar ta SE er maota immrrpeea 

vie de i teraturăe 
ia tai EL eri ee apă 

Paeudo-kineehet 4.98 e o Presentare artistică 
n ne mer mon eee tr nat Ei 

cu motive foarte variate prinse din zborul fante- 
Srem turme aaa 

ns roze 

siei,fără să ne dea totuşi impresia de alăturări 

sidite,artificiale. 

Povestirea din Pgeudo-ki ne eghetikoz se destă-
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şoară în treceri surprinzătoare, cu nenumărate 

digresiuni, fără însă să piardă farmecul ei,fă- 

ră să pară greoaie,pedantă, dDăobescu sta gînait 

să scnie acest—cum spune el—tratat de vînătos- 
: pi meu ea rrome e 

re,tratat miîncinos,sugerat de o carte pe care 
o ri . 

o scrisese prietenul 1ui,Cornescu;Manualul _vî- 

ăto şi intenţiona la început să dea pre- 

faţa Ja această carte,însă plecînd dela scrie- 

rea prietenului său, i-a venit în minte să bro- 

adeze pe vre-o două sute de pagini, ceea ce i s'a 

părut că ar putea să intereseaze pe cititorii de- 

la noi, A început să facă un „istoric a vânătoa- 

sau mai nouă,de pictorii care au presentat To ţi = 
ee 

ve din vieaţa cînegetică, Am putea spune că ce- 

ea ce cuprinăe cu deosebire scrierea dui Odobes- 

cu e un şir bogat. de impresii ae artă, sculptură, 

plastică şi în plus îl vedem făcână peregrinări 
  

  

şi în arta masi cală, vorbind de Rossini ,Hayân şi
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alţi composi tori, care an luat motive at n vieajţa | 
vînătorească, pentru ca să le transpună în mu si - ea cerere 

că, 
— 

In plus, sînt digresiuni care. ne aduc aminte 
Da atit 

de cîte o povestire dela noi,reaau vre-o snoavă, Sete = 

sînt: uneori reilexe în legătură „Cu Vre-un_ pro- 

„Verb şi chiar mai mult îl vedem pe O0dobescu po- 

1emi sîna uneori cu contemporani i lut satingîna = 

chestiuni care erau palpitante atunci cu privi- 

re la reforma limbei. Alteori ironia lui se:în- ST | Ă 
drepta în alte direcţiuni şi în totul prin urma- 
re,din această îngrămădire de motive, reiese în- 
contestabil o bogăţie ae teme,pe care Odobescu 
a ştiut s'0 salveze prin măestria lui „pentru că 
alt ml sfireşte ne-ar fi dat ceva indigest, dacă ar 
fi fest mai saăţin ajutat de simţul artei, 

în ce priveşte stili sarea, Pseudo-kineghet - 
kos,ne âă cu deosebire posibilitatea să urmărim 
talentul lui Oaobescu în genul descriptiv, deci RIN RIN NI 
ceva care ne aminteşte nuvelele sale istoricejn-
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să de data aceasta vedem motive alese din al te 

părţi şi redate cu mai multă amploare decît în 

cele două nuvele istorice. 

B arhicunoscută descrierea pe care dînsul 

a dat-o Bărăganului, Nu mă voi opri decît la îm 

ceputul ei şi partea finală,pentru ca să vedem 

cum procedează şi de data aceasta şi întrucît 

uneori ne arată o notă deosebită faţă de aceea 

pe care am constatat-o cînd ne-am oprit la Min- 

nea-Vodă etc: 
ea 

... Care ce desfătare vînătorească mai de- 
plină „mai neţărmurită;mai senină şi mai legăna- 
tă în dulci şi duiocase visări „poate fi pe lume 
decît aceia care o gustă cine-va cînd,prin pus- 
tiile Rărăganului ; căruţa, în care stă culcat a- 
bia înaintează pe căi fără de urme ? 

In ce priveşte linpezimea redărei , constatări 

ceva mai mult decît în descrierile anterioare, 

unde ici gi coloşcu toată abilitatea pe careo 

arată,are unefasperităţi: în orice cas, ritmul 

cel puţin în partea aceasta nu se desfăşoară cu
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aceeaşi intensitate, - 

Mai departe: 

s..„.dinainte-l e spaţiul nemărginit; car va- 
lurile de iarbă,cînd înviate de o spornică ver- 

deaţă,cînă ofilite sub pîrlitura soarelui, nu-i 
insuflă îngrijarea nestatornicului ocean.In de- 
părtare,pe linia netedă a orizontului ,se profi- 

lează,ca moşoroaie de cârtiţe uriaşe„movilele; 

a căror urzeală e taina trecutului şi podoaba 
pustietăţii, 

'- Ce spune Odobescu despre movile ,muşuroaleșe 

foarte caracteristic,pentru că vedeţi ce bine a 

redat impresia pe care au proâus-o asupra lui a- 

ceste mugurocaie şi apoi vedem preocupările lui 

de arheolog, pentru că într'adevăr spune de ace- 

le movile: cuprind în ele"taina trecutului" şi în 

acelaşi timp sînt"podoabe ale pustietăţeini: 

__ Dela movila Neacşului de pe malul Ialomiţii, 
pînă la novila Vulturului din preajma Borcei,e- 
le siau semânate în prelargui. cîmpiei,ca senti- 
nele mute şi gîrbovite subt ale lor bătrîneţi. 
La poalele lor cuibeară vulturii cei falnici cu 
late pene negre precum şi cei suri al căroz cioc 
ascuţit şi aprig la pradă răsare hidos din ale 
lor grumajuri jupuite şi golage, 

AL, 0dobescuy - 
Scrieri literare şi istorice, vol, III,p.15 

TEA Onna.
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Tabloul care urmează e gi el cunoscut: un a- 

pus _de_soare şi de fapt,se alătură bine la cel 

dinainte: 

Cînd soarele se pleacă spre apus,când mur- 
gul serei începe a se destinde treptat peste 
pustii,farmecul tainic al singurătăţii creşte 
şi mai mult în sufletul călătorului. Un susur 
noptatic se înalţă de pre faa pămîntului ;âin 
adierea vintului, prin ierburi,din ţîrîitul gre- 
erilor,din mii de sunete uşoare şi nedesluşite 
se naşte ta o slabă suspinare eşită din sînul 
obosit al naturei, Atunci,prin nălţimile văsâw 
hului,sboară cîntînd ale lor doine,lungi şire 
de cocorisbrîne gerpuinde de acele păsări că- 
lătoare,în care divinul Dante a întrevăzut gra- 
vicasa imagine a stoiului de suflete duicase, 
de unde se desprinde,spre a-şi deplînge răștris- 
teas,gingaşa lui Franoeacă. isca Anat iteba-ee 

Oe Ce șpe 17 

Vedeţi,nu e fără oarecare îndrăzneală. să zi - 

cem;dar în acelaşi timp e potrivită imaginea/şi- 

rului de cocori” care îşi cântă dctnele 107, 

"Şerpuinde" e doar singura expresie la care 

mi se pare că putem aplica observaţiile pe care 

le-am făcut alteori în legătură cu aceste deri- 

vate,de care a abusat mai ales Heliade,
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Sfîrşitul poate să fie interpretat şi ca o 

reminiscență literară: cîrdul de cocoare ne a- 

minteşte imaginea pe care în acelaşi fel a re- 

„dat-o Dante şi incontestabil că asemenea asock 

eri dau mai mult relief unei descrieri, 

E o altă parte din Pgeudo-kineghetikos care 

ar trebui să ne oprească,însă nu pentru ca să a- 

jungem la „aceeaşi constatare,ci la una negativă, 

pentru că într? adevăr, crea că Oâobescu s!'a rătă- 

cit cînd abilităţile lui de stilisare le-a deri- 

vat spre ceva care putea să fie lăsat la o par- 

te, Anume când ne spune; călătorind prin Buzău,a 

întîlnit pe un flăcău şi acesta îi povesteşte o 

legendă care e prea diluată,legenda despre Pje- 

e] tei. Intre preocupările lui de folklor, 

se vede că a ţinut mult să strecoare aceastţă 1i- 

terarisare exagerată a povestirei,recurgînă la 

ticuri care cred că şi pe vremea lui vor fi fost. 

recunoscute ca artificiale, 

lată într'adevăr, cum pune să vorbească pe a-
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cel flăcău un cioban;ca şi cînd ar fi ascultat 

sfaturi literare âe poetisare a povestirei lui 
—— 

"De va fi stat o lună, sau un an sau doi,pe- 
trecîndâu-şi viaţa fără alte nevoi decît numai cu 
plăcerea şi cu mîngîierea de a prinde şi de au- 
ciăe fiare pădureţe şi păsări cântărețe cine va 
ti „spună-oe Pe noi ceştiasplăiaşi şi vânători 
e munte,atîta ne taie capul că omul la vînătoa- 

re fie pe ger şi ninsoare,fie pe năduf de soare, 
nici nu prinde veste ca ce timp mai este,nicinu 
vrea să ştie cum are să-i fie,nici nu bagă sea- 
mă la muncă de-l cheamă nici că Lea minte de ari 
ce cuvinte;ci vesel omoară vremea care sboazrăş 
fără griji trăieşte,pe pămînt, domeşte,şi e la 
vînat ca şi împărat," 

Os Ce sp.197 

Să nu credeţi că sînt versuri;- nuse prosă şi 

aceasta a repetat-o Odobescu de multe ori, tocmai 

în redarea acestei povestiri. De ce ? Iarăşi un 

exerciţiusam mai văzut şi la alţii preocupări de 

felul acestașun exerciţiu inutil „cred chiar - co- 
  

pilărescopentra că nu e gen care să fi fosti mai 

compromis de aceia care l-au încercat,decît de 

a căuta efecte de felul acesta,âe poesie în pro- 
— re cra aa 

să, Prosa are mijloacele ei de a impresiona po- 

Se er a 

oties imediat ce recurgi la artificii de felul
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acesta,adică să rimeze frasă după frasă,înseam- 

nă că dai un gen absolut hibrid. 

De ce s'a gîndit Odobescu la acest  proce- 

deu ? Am impresia că a biruit aici firea lui de 

poet; să nu uităm că dînsul a debutat prin po- 

teva versuri ale lui,însă şi le-a renegat desi- 

gur singur şi dacă. 1e citim astăzi, într'adevăr 

nu s'ar părea că pot să fie de scriitorul ace- 

la care s'a manifestat mai târziu, Chiar în 

Pseudo-kineghetțikos a împrovisat unele  ver- 

suri în gen popular,împrestonat de sigur de ce- 

ea ce făcuse Alecsanâriş altele sînt întrt'ade- 

văr luate dela sursă,au tiparul inspiraţiei po- 

pulare, 

lăsînâs,prin urmare,aceste efecte de rima- 

„re a prosei,rămînîna la ceea ce se desprinde 

cu deosebire din descrierile pe care le-a dat 

în Pseudo-kineghetikos,încontestabil că asis- 

tăm la o evoluţie a prosei cu o ascensiune fa- 
” ai caza a pe re ea e
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ță de aceea pe care .o dăduse C.Negruzzi; fieca- 

re cu nota lui personală: mai' arhaică uneori la 

C.Negruzzi nai sobră pe de altă parte,însă cu 

mijloace mai elementare, Si ne întrebăm: la ce 

şcoală și-a format stilul Odobescu ? Ar trebui, 

asupra fiecăruia din scriitorii noştri mai in- 

semnaţi ș-3ă ne întrebăm, ceea ce a fost ucenicia 

de formare a stiiului lore 

Am impresia că afară ce influenţa francesă. 
care PTT 

  

a prosatorilor;mult datoreşte dînsul şi poeţi- 

lor, Intr'un loc vorbeşte de pasiunea pe care 

o avea pentru poesia lui Ade. Wusset şi amin 

teşte de cîteva vaysuri pe care şi le spunea îm 

preună cu prietenul său Cornescu în tinereţe zi 
m: 

în acelaşi timp adaugă cîteva calificative din 

care se desprinde bine cultul pe care îl. avea 

dînsul pentru Musset; spune că e poetul care a 
Ca 

reali sat cea mai impresionantă exprimare în fran- 

cesă: 
30 ti mire cea poz 

SEmuirtoc Pap mere erei za 

0. Densusianu ș _ A 

tyoluţia eatetică a 1imbe romine.Pasc 14, 

10) (o er eo Ze Von Aeta 317
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„.. „acela carele,în secolul nostrusa ştiut 
mai bine decît oricare să împrospăteze cuo nouă 
dulceaţă şi ou un mai vtu parfumslimba îmbă trî- 
nită a lui Ronsarăș--AMfred de „Musget a pus în 
gura plăieşului un cînt vesel în, care bucuria 
triumfului la vînătoare se îngînă cu dulci a- 
mintiri de amor, - _ 

, | | Os Ce >Pe85 

vedeţi ,prin urmare,preferinţele lui pentru 

poesia lui Musset, 

Aminteşte şi pe Lamartine şi pe Byron şi pe 

Schiller, însă probabil dela Musset a primiţ u- 

nele sugestiuni de poetisare a prosei lui. 

Wu numai influenţa francesă însă,poate să 

fie luată în consideraţie: recunoagte că în de- 

scriere a fost influenţat de „Gogol; vedem prin 

urmareșpe Odobescu pe la 1870, înâreptânău - se 

„spre literatura rusească. Are chiar un pasaj 

în care spune că trebue să di spară sentimente- 

le împotriva a ceea ce e rusesc şi mai ales li- 

teratura de peste Prut,să nu fie primită cu dis- 

preţ, Ă | ! 

Iatr'un loc arată bine cuma fost influen-
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ţat de Gogol: anume după ce a terminat descrie- 

rea Bărăganului ,pune în ghilimele un pasaj din 

Gogoi şi spune: 

Mă opresccăci mi se pare că,fără ştirea lui 

Dumnezeu şi a qititorilor,am început să traduc 

descrierea stepei malorosienesuna din paginele 

cele mai minunate din ninungttui roman istoric 

maraa Bulba,de N.Gogoli,scriitor rus ,carele,de 

ru mă "nşel,a scrisșel mai-întii pe ruseşte,ca- 
media Revisorul general. A3 transcrie aci cu 

plăcere toată acea încîntătoare descripţiune; . 

ca şi Gogoli,într!'o pornire de: drăgăstos necaz; 

“aş sfirşi şi eu zicînd:"Dracul să vă iea,cînmpi- 

ilor,că mult sunteţi frumoasei” Dar atunci ce 

sar mai alege din descrierea Bărăganului, pe 

care m'am încercat a o face eu romîneşte ? 
” Oe Ce spe 20 

Star putea compara descrierea Bărăganului cu 
” e PTT E Re ce ee a cap cana pe a 

descrierile lui Gogol şi atunci într'adevăr,năr- 

turisirile lui star confirma,că întrt'adevăr n'a 

rămas strein de înrîurirea autorului rus. Dealt- 

_— minteri şi mai departe revine asupra a ceca ce 

datoreşte lui Gogol, Insă cum spunșo comparaţie 

dusă mai departe ar putea pune mai în plină evi- 
— m 

denţă ceea ce reiese din chiar mărturia lui 0âo- 

—— 

eseu, Dintre autori! ruşi,se vede că a cunogcut 
— 
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şi pe Turghenief, însă nu ştiu dacă s'ar putea 

ajunge vre-odată să se stabilească o influenţa 

a acestuia; e de sigur o „asenânare între Tri tmul 
«rateuri PTT a area ec e n a se 

frasei lui Turgheniet şi a lui Odobescu, asemă- 
mei m ai 8 Fata: e erai 

nare în ceea ce priveşte limpezimea 0 anumi tă 

arhitectură bine controlată şi de motive reale, 
ee 

a rateuri 

peste care planează ceva, Vaporos uneori, însă ar 

fi greu să se hotărască o influenţă a lui Tur- 

ghenief, .pentru că singur el a suferit influen- 

ta francesă, încît ceea ce ar arăta asemănarea 

între Oăobescu şi Turghenief ; âe fapt ar putea 

să fie datorit influenţei francese sub care a 
re ! 

stat şi unui şi altul, 

Nu trebue să uităm că ă Odobescu afară de ce- 

ea ce datoreşte limbei eronicarilorsa căutat să 

se apropie deseori Ge limba poporului ; însă tre- 
ma pourenaaaaita 3 rame Dita dimeemre . 

bue să adaug: şi în Pseudo-kineghetikos sînt de 

multe ori cuvinte din popor înregistrate şi îin- 

troduse mecanic. Elemente pe care gi le-ar fi 

însuşit ca să îmbogăţească limba,nu putem spu-
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ne că Odobescu a adus multe. Mai mult ca preţu- 

arene e ia Li Senei pasi 

itor al limbei poporului trebue să-l luăm în. 
    

consideraţie,pentru că într'adevăr,vorbină în- 

trtun loc de felul cum se exprimă ţiranul,spu-. 

ne cînd-se referă la acel flăcău care îi poves- 

tea în călătoria lui din Buzău: 

.... „aş da ani din viaţă-mi ca s'0 pot scrie 
întocmai după cum el o rostea,în acea Limbă spor- 
nicăşvîrtoasă şi limpede a ţăranilor noştri: 
m ran Oe Ge Pa 174 

Deci mai mult un recunoscător al limbei po- 

pulare,decît un aplicator; el formula ca un scri- 

i tor să-şi însugească cît mat mult din graiul de- 

la ţară şi ar fi de adăugat că Odobescu prin re- 

acţiune mai mult a preamărit limba simplă,prin 

reacțiune împotriva tendinţelor latini satvare e 

Spunînd că auzise o sumă de nume de plante 

dela acel cioban din Buzău,iată cum se exprimă: 

o. D'ag fi stat să le însemnez pe toatespoa- 

te că îmi da gi mie Soctetatea Academică să lu- 
crezy—nu,vai de mine,la Dicţionariulu cel cu Yox- 

be numai plivite,alese şi mai cu seamă croite de
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pe curata lătinte,—ei la păgubagul de giosarius 

pnde pricopaiții nogiză d ezi oEr e ea pie e grai nou pacii a8v1% 3 | 

de jumătate viată frumoasa, noastră limbă romîneas- 

că» Oe Ce sp.173 

Vedeţi cum profită de prilej ca să arate că 

nu aprobă de loc tendințele pe care le urnă reau 

Laurian şi Nassin. 
Să . 

si tocmai în legătură cu reforma limbei : 

văd părerile pe care le avea Odobescu, stii cum 

a improvi sat acel amusant Prandiulu academii cu Pe 

la 1870 fusese ales membru al Academiei: gi după 

discuţiile cu colegii lui,ca să-i mai îmbunezey 

într'o seară i-a poftit la masă gi menu-ul ra 

scris cu cuvinte inventate de dînsul, care. senă- 

nau însă foarte bine cu acelea pe care le îintro- 

dusese Laurian şi, Massim;sau care dacă nu le in- 

trodusege în dicţionarul lor,poate erau- în vor- 

birea lor curentă. A publicat această glumă în 

operele lui. complete, Se vede cum. riîdea de aca- 

demicienii maniaci în latinisme cînă sub Prandiu=
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lu acadenicu spunea că se va servi: "tame-stimu- 

1 varii=mezelicuri . Apoi: "lumbu bubulinu“, adică 

muşchi de vacă şi: adaugă:"intinctu în cremoret, 

și printre altele:"placenta foliacea",adică foi 

ae plăcintă, 

Surprindem aici ceva din spiritul ştrengă- 

resc al lui Odobescu,însă nu coborîndu-se la glu- 

me nesărate sau,să zi cen,vulgari tăi, Se vede 

gi aici omul foarte abil,cu simţ artisticscara 

are şi darul de a ironisa fin,afară de 'celelal- 

  

te âaruri pe care le-a arătat în stil lui; 

S1 pentru ca să încheiem cu caracterisatea, 

incidental să ne oprim la un articol al lui din 

Românul „pentru că a colaborat iz ziarul lui. Ce Ae 
— 

Rosetti şi a atins acolo chestiuni variate şchiar 
——_ 

de politică. Un articol scris la 1876 e interes- 

ant în sensul că el arată ce trebue să se facă 

    

pentru îndreptarea limbei noastre şi care şi as- 
  

tăzi în parte rămîne de actualitate: 

„ss.,.„Titeratura romînă se află acum într!o
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stare mai de completă stagnaţiune, Ni se va zi- 
ce că reformele noastre politice au înlăturat 
spiritul de la producţiunile literare, S'o ad- 
mitem şi aceasta, Dar şi atunci vom răspunâecă 
pentru reformele noastre chiar,ne trebueşte o 
limbă corectă,limpede,clară şi plăcută tuturor. 
In desbaterile improvizate ale tribunei,în pri- 
pita redacţare a ziarelor se cuvine ca sg vor- 
bim şi să scriem curat şi frumos romînegte,Ast- 
fel ne von înţelege mai bine, 4desea o expresi- 
une precisă,lămurită şi bine caracterizată, fe- 
reşte de mari neînţelegeri în afacerile Statu- 
lui e ” 

Qe Ce spe 231 

Poate exagera de sigur Odobescu cînd atribu- 

ia exprimărei corecte;mai ales o influenţă asu- 
DP... PP id m 

pra oamenilor politici,care ar ajunge să înţelea- 

gă mai uşor ceea ce trebue să dea alteozri,Aici 

Odobescu atribuia un rol politico-etic exprimă- 
re ne, e mt 

  

  

rei deosebiie. De sigur că nu poate să fie în- 

diferent dacă cineva în vieaţa politică se ex- 

primă cum recomanâă dînsul,însă nu totdeauna-a- 
1, 

ceastă calitate duce spre ce 3; - Sara e P ea ce spunea 0dobes 

cuspentru că am avut şi avem buni vorbitori ,în- 

să în ceea ce priveşte intenţiile şi realisări- 
cereri 

„e 10rșsânt departe de a ţine samă tocmai de ce-
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ea ce preconisa Odobescu, 
= 

- 

In orice cas,pasajul e semnificativ pentru 

că vedem cum dînsul mai discret, întîmplător şi 

DU cu vehemenţa de exprimare a lui Eminescu şc au- 

tă să atragă atenţiunea asupra neîncetatei pre- 

ocupări care trebue să domnească la noi,în ceea 

ze priveşte cultivarea limbei, 

3i dacă e să fixăm cun se presintă talentul Omen 

său de stilisaresputer spune că e departe de a eee or DRE 7 e anca 

fi un temperament vibrant,âe iri sm puternic şi 

  

re a [DD ti 

prin urmare se îndepărtează mult de un Bălcescu, 

ae un Russo,însă ceea ce reliefează _remarcabile- 

dle sale aptitudini de stilisare e stăpînirea qe- 
PD maiiiti 

plină a mijloacelor bogate âe care. dispunea şi 

Gin această stăpînire reiese e armonie deo sebi- 
me 

tă o armonie care pleacă dela exprimarea liniş- 
ema METEO tinara 

ti tă senină, sîntem departe de ceva vijelios, de 
ae ea ma e 

stilul nervos. „al, altor scriitori... 
Ea anuar paper EET 

și mai ales nu trebue să uităm că Odobescu 

are marele merit de a fi intelectualisat mult 

ampomatazu:.
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prosa- noastră, 

costache Negruzzi nu se poate compara din a- 

cest punot de vedere cu Oâobescu,pentru că în 1n- 

telectuali sare, Odobescu dispunea _ de „aptitudini de- 
ea cite me a cazan aa ete 

osebiteăe cultura lui „care îl îndrepta spre is- 
2 : E atit re 

e bre E a e m e 

tozici spre arheologie şi mai ales spre istoria - 
NI Peart „PTT rmoeneeemuememmereme _ 

artei, 
ozteeai 

Nu am putea înţelege niciodată în primul rînd 

intelectualisarea şi pe urnă colateral, simţul de- 

osebit pe care l-a adus în ceea ce „priveşte mode- 
em manca ze ar 

darea fraselor dacă dînsul nu ar pi foşt mereu în 
n rare i tt tra ae 

contact cu 1 arta şi vă amintiţA nu numai cu pictu- 
59 une OI 

ra,sculpturapdar se vede că era şi un înţelegâtor 

  

al musicei, 

Odobescu rămîne un stilist al plasticei şi mai 

aleş superior prin nota ce intelectuali sare pe ca” 

re a adus-o dublată de o deosebită sensibilitate 
a ae 

artistică. 
acuarelă Et



(3. 

  

Che dot 4 . fu 7 e 
  

Trecem astăzi la scrisorile lui Ion Ghica, 

Cînă spunem scrisori, înţelegem Un _ gen aparte, în „- 

general convenţional, chiar atunci când NU €.Yor- 

  

ba de stilul curent banal şi de ceea ce un seri- 

itor pune în n corespondenţa lui, 

De sigur trebue să aistingen scrisorile ca 

re nu au plecat din intenția de a fi citite de 

mai mulţ 1; de a gi publicate şi scrisorile, cum 

sînt acelea ale lui Ghica,pe care ori autorul a 

avut direct intenţia să le publice sori alii ur- 

mă rindu-i gînăul sau căutat să le dea la tipar.
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Sînt,de fapt,rari acei scriitori care în o00- 

respondența lor s'au gîndit să dea o ştilisare 

şi uneori să rivaliseze cu aceea a operelor lor. 
mintea 

Ar fi casul lui Flaubert; cîteva din scrisorile 

sale,sînt într'adevăr,pagini de literatură, Flau- 

bert nu s'a gînait că poate vor fi date publici- 

tăţei , însă adeseori în scrisorile sale punea con- 

ştiinţă de artist,chiar atunci cînd se adresa în- 

timilor, 

Cei mai mulţi scriitori nu-şi dau osteneală 

în corespondenţa lor să aducă exprimarea pe ca- 

re au dat-o în operele lor, însă chiar la aceia 

care n'au avut o asemenea preocupare;e ceva ca- 

re te face să distingi imediat corespondenţa lor 

de corespondenţa, celor mulţi, Să nu uităm însă 

că stilul epistolar e condamnat dela sine să 

rămînă în urma g: stilului prosei în general, Nu 

se poate spune că ar fi un gen care a anticipat 

stilisareu în general e _Trebue să se manifesţe 

schimbările de atilisare pe alte căi,în litera
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tura deplină: xonansnuvelă etc. „pentru ca pe Ur= 

me stilul scrisorilor să vină să remorcheze oa- 

recum ceca ce s!'a realisat în alte direcţiuni, 

De aceea ne găsim în faţa, unei manifestări qua- 

si-literare, Şi dacă e să ne referin la noi,se 

poate spune că şi astăzi chiar gi ceva mai de 

mult; stilul scrisorilor a rămas ca întotdeauna 

în urmă, 
name eee iii aaa 

Dacă se. opreşte cineva la coresponâența lui 

Kogălniceanu pe la 1845-50,cînâ era scriitor 8- 

firmat,e surprins urieori cum dînsul faca încă 

multe concesii exprimărei arhaice, foarte pro= 

saică de mul te ori, în acelaşi timp foarte dia- 

lectală, eu mul te molaoyeni sne aşa încît am pu- 
Ta ae atata sant oi 

tea spune că. cei mai mulţi se lasă duşi de cu- 

rentul vechi „atunci cînd e vozba de corespoun- 
e a er ma nana 

denţa lor, Chiar astăzi dacă ar urmări cineva; 

corespondenţa chiar a acelora care se zice că 

au într'adevăr o cultură mai deosebită,ar re- 

marca de cele mai multe ori o rămînere în uy-
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mă; prosa. cozesponăenţei şi astăzi şi ae cele 

mai mul.ţe ori;e în marginea stilisărei din 14- 

teratura care se afirmă, 

Şi pe urmă la not sînt încă lucruri nefixa- 

te în ce priveşte stilui epistolar, ceea ce nu 

se întîmplă,de exemplu, în acelagi. gen din Fran- 

ţa. Acolo e o tradiţie foarte depărtată şi apoi - 

cu unele reveniri cu adausuri, 

Vorbeam mai înainte de corespondenţa lui 

Plaubert,dar dacă ar fi cineva să urmărească 

scrisorile,nu ale scriitorilor contemporani fran- 

cesi,ar vedea că în. aoreaponăenţa de acolo o vi- 

eaţă mai nouă se afirmă. La noi chiar formulele 

curente iniţiale nu sînt încă fixate şi incon- 

testabil că de vre-o douăzecti,treizeci ae ani 

stau făcut unele schimbări, 

Nu mai vorbesc de formulele de încheiere a- 

le scrisorilor: csva. prea convenţional: cu sti- 

mă, "eu toată stima", "cu deosebită stimă" ete, - 
a 

Unele aînt luate după cele francese,dar e multe
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ori acestea au ceva artificial şi se vede că.nu 

sînt în acorâ cu cees, ce e sau ar trebui să fie 

spiritul limbei noaatze. altele au ceva arhaic 

şi curios: chiar unui dintre scrii torii cum .e- 

ra Carageale „ce exanvlia încheia de obicei „Beri- 

sorile eu această formulă foarte învechită şi 

cu reminiscenta ,mai mult orientale,adică: prea 

aupusă sluză. | 

Dacă trecem acum ia stilul scrisorilor lui 

I„Ehica,va trebui să ine în aană faptul că 

1e-a publicat chiar dânsul „deci le-a scris cu 

intenţia de a îi citite de cît 'mai mulţi „E prin 

urmare yo sit rari sare a 1050 14 terarisare însă 

parţială: Au âe cigur,mare valoare aceste scri- 
i ia sa, aaa 

sori prin partea lor documentară „parte documen- 
ee săpa ar TNT ez, a Pirati ati ei 2 7 ir au e 

tară de multe ori încadrată în ceea ce privegte 

evocarea unor situaţii dela noi,între 1820- 60, 

Dar cul'spuneam, li terarisarea e numai parţială, 

pentru că I1.Ghica a eşitat între ceea ce era 

prea familiar şi ceea ce intenţiona să fie 11i-
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terar, De aceea găsim foarte multe expregii,ca- . 

re tocmai în nişte scrisori care trebuiau publi-. 

cate,ar fi trebuit să fie evitate: neologisme 

ă 
Ta rare. 

prea multe,o presentare prea aleasă uneori,în- 

să afară de aceste scăderi ,sînt cîteva pagini 

care afară de partea lor documentară, incontes- 

tabil că rămîn prin valoarea lor literară, 

Nu mă voi opri decît la acel pasaj cunos- 

cut, care figurează în toate antologiile, unde 
m e 

se descrie ciuma din vremea lui Caragea, Iau nu- 

mai câteva frase âela început: 

A fost în multe rînâuri ciumă în țară „dar 
analele Romîniei nu pomenesc de o boală mai nă- 
prasnică şi mai grozavă decît î - 
gea! Nict odată acest flagel n'a făcut “atitea. 
victime A murit pînă la 300 de oameni pe zi,şi ge crede că numărul morţilor în toată vara a. 
fost mai mare de 90.000, Contagiunea era aza 
de primejdiocasă,încît cel mai mic contact cuo 
casă molipşită ducea moartea într!'o familie în- 
treagă şi violenţa era aşa de mare,încît un om lovit de ciumă era un om mort, - 

Spaima intrase în toate inimile şi făcuse 
să dispară ori ce simțemînt de iubire şi de de- votament.Muma îşi părăsea copiii şi barbatul soţia pe mînile cioclilor,nigte oameni fără cu-
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zet si fără frică de Dumnezeu. 

| (Serisori ale lui-lon Ghica către V Alec- 
 sanâri,25  Bucureşti,lâa84.) 

A reugit să dea o evocare destui de dvazuai 

tică a celor întîuplate în timpul ciumei iti Caragea, 

Voi oiti mai mult dintr'un pasaj în care 

dânsul descrie Bucureştii pe la 1828,cînd ve- 

neau Rugii,cinâ cu familia lui a pornit mai 6s- 

parts: . 

Cînd treceam pe podul Mogoşoaiei de prin 
toate curţile eşeau cară,cărute şi calegti în- 
cărcate cu lume şi cu calabalicuri, Cînd an a- 
suna la pod la Băneasa,chervariul se ţinea lant; 
sute de trăsuri mergeau lin pe şleau una după 
alta. Deabis. se migcau în pasul cei greu aj] 
“cailor. Se îngropau roatele în nozot pînă  2a 
bucgă, De încet ce mergeau primeau pe tot caa= 
sul ştiri din Pucureşti cu călăzaşi de-ai HEt- 
măntei, Ă 

“Bine, pace. 
“Filipescu a piecat,apueînd spre Focşani, 
„Vilara cu Ene tule ou se ceartă de-acu pe 

visterie. 
„Cumnatul Scarlat Grădi gteanu rămîne în Bu- 

_cureşti,. 
“Brînceveanu a ajuna ia Pestacoese 
Cînd era soerele de-o oii 1a 

0. Densusianu, 7 pacea 

te. a a a asc,l Eta 
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Pociovaligte făcusem aproape o poştă. Popos4- 
sem inaintea hanului, Cît vedeai cu ochit,cîn- 
pul era acoperit cu trăsuri, în mijlocul fiecă- 
ruia pîlc se ridica cîte un foc mare,cu flacă- 
ra pînă la cer,oecolit de feciori,de vizitii de 
rîndaşi şi de chirigii stînd pe vine pe lîngă 
căldările de mămăligă. 

E Qs Pe. 252 

De sigur nu e o descriere care să se relie- 

feze prin însuşiri de tot deosebite,însă are o 

unitate: nefiind pretentoasă se mărginește la - 

expresii potrivite şi în orice cas nu ave în | 

| această descriere ceva de vocabular cum aţi vă- 

zut în desorierea care a ajuns clasică în felul 

esa ctunet lut Caragea. o 

Deci în felul acesta trebue să-l privim pe 

I.Ghiea: “nu alături de Cdobescu—chiar genul îl 

despărţea de acesta—însă prin genul pe care l-a 

cultivat la noi şi prin înfăţişarea de stiliga- 

re evocativă,comunicativă, avînd şi valoare docu- 

mentară în acelagi timp trebue să i se recunoas- 

că incontestabil un loc în istoria prosei noase. 

tre,un loc care s'ar putea fixa în această ca-



  

racteristică de srontear,întirziat peatru că în- 

tr adevăr, povestirile lui Ghica dacă ar fi fost 

scrise cu vre-o două sute de ant înainte,ar fi 

intrat în genul cronicarilor, 

- Cronicasla dînsul,e fixată în ceva dascrip- 

tiv moderni sat, în ceva de comanicativitate. 

(neomfa  Dela 1. Ghica trecem la Ion Creangă. Asupra 
    

ee 

Dia 5 . my a ua - 

” lui Creangă vom vedea cum trebue făcute apreci- 

eriie. 

Dela început însă trebue să recunoaştem că 

„e cel dintii la not oare a redat sufletul ivi 
a 2 temere uri 

  

".eata autentică a ţăranului, să ne ginâim numai 

în urnă, între 1840 - 1880,1a încercările de-a 

se inspira cineva din mediul ala ţară. 

Tan poeste am văzut ce a xealisat Alecsandri: 

cît de_vag e conturat mediul ţărănesc,cită ax- 

tificialitate literară vine să străbată poesi- 

ile lui. In prosă putem spune că şi mai puţin 

sta realisat. Şi atunci IL. creangă la 1880 prin 

urmarese: acela care a lăsat de O parte _« _conven= 
Sa m e
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ional isnul literaturei ţărâneşti,pentru că îns. 
    

tr'adevăr, în cea mai mare parte din opera Iute 

se crede că e singurul care a trăit şi a conti-.. 
cana omenie i 

auat. să trăească - în lumea dela ţază. 
— 

să zicem că aceasta nu explică nota pe Ca- 

re a ştiut sto păstreze,pentru că „şi alţii 've- 

niţi din mediul rustic şt îndreptîndu-se spre 

literatură,nu au păstrat totuşi ce la Creangă 

e bine reliefat. 

E în problema lui Creangă,o parte nu numai | 

din vieaţa deia noi,ci din vieaţa din toate păr- 

ţile şi cu reflexul ei în literatură, Stişi că: 

sta vorbit pe vremea lui Waurice Barrăa,de aşa 

zigii desrădăcinaţi, de aceia care au plecat din 

mediul lor simplu,atraşi âe mirajul vioţei oră- 

„geneşti, | | | | 

Nu înseamnă totuşi,că cineva părăsindu-şi 

satui, e totdeauna condamnat să se simţă des- 

rădăcinat şi să ajungă un suflet hibrid; poa- 

te să derive ceea ce e comoară adevărată su-
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fletească din mediul primitiv, spre ceea ces si 
eee 

vieţei orăşeneşti „poaţe să. ajungă la o azmontsa- 

re a ceea ce aduce mai de departe, în lumea în 

"care se găseşte mai tîrziu, 

Creangă a avut de sigur gi el,un moment sen- 

„timentul că e un desrădăcinat sau că va e 

Stiţi cun în anintirile lu î povesteşte sen- 

timentui înstretrărei lut âe Ramuleşti: afară 

de înstreinarea crtcărui copii caze se duce la 

şcoală, aici vedem şi îngrijorarea aceluia care 

face un salt mare în vieaţă,adică din. mediul sim- 

plu „se duce în mediul simplu ai acela pe vremuri, 

însă contrastînă feă de cel ela sat. 

Deci Creangă a plecat deia Rumulegti cu sen- | 

timentul că poate nu se ra atm bine la oraş şi 

dacă ar fi trăit sub această obsesie că trebuia 

mai curînd să rămînă la sat, atunci ar fi fost în- 

irtadevăr un desrădăcinat, Dînsul a înţeles însă 

că odată ce făcuse acest pas în vieaţă,âeşi sta 

ridicat de mul te ori împotriva priveliştei vie-
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ței în care se găseastotuși a avut puterea su= 

tleteaaoă să ne adapteze noului mediu gi poate 

că prin reacțiune 9tau intensificat de multe . 

ori impresiile pe care de-a tranapus în litera» 

tură, A scris Anintizile şi altele, sub inpresi- 

ile » nostalgice din satul lu1, însă nu blestenînd 

trecerea lui la orageci gocotind-o. ca un mers 

a vieţei spre care se înărunase. Di 

| Cînf cimava aduce alt suflet,adtcă vine la 

oraş şi st ce vede acolo 4 se pare Soâomă - “și 

comort1 ve pare că totul e impotriva sufletu 

104 etu,ajungînă natural,un suflet zăsleţsun a- 

devăret dearădăcinat, 31 de fapt, aici se pune 

toată problema aceasta ai derivărei sufleteşti! 'de- 
la tară la oraş: e cineva în stareepărăsină me- 

aul ancestral, să-şi potrivească vieața novă cu 

acest mediu ? Poate întradevăr. să nu se "simtă 

înstretnat, 
| = 

Decă 34 lipseşte aceantă forţă de adaptare, 

atunct natural că el ajunge o existenţă fanto= '
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matică, ajunge o umbră numai printre ceilalţi, 

Deci aceata, în parte,e înţelesul operei. lut. 

Creangă: un ţăran, însă fără prejudecăţi, tără un. 

suflet care rămînea departe ae realităţile spre 

care se indreptase şi probabil că va fi recunoa- 

cut că dațora ceva,chiar mult,acestei schimbări: 

a vieţei lui,pentru că nu trebue să uităm farăși: 

dacă ar fi rămas Creangă la Pumule şti ,. tar ei 

scris cît înseamnă valoarea lui kiţerarășnu ar 

fi reuşit să derive în literatura noastră ceea 

ce i-a consacrat numele, 

Influență literară nu se poate contesta că 

nu reiese din scrierile lui Creangăş nu se poa 

“te spune că a fost lipsit de cultură: «e dintre 

aceia care cît au citit,şi-au însuşit bine. A 

ştiut să-şi fixeze personalitatea lui modestă, 

însă bogată totuşi de o anumită bogăţie. 

  

Dacă e să wdem cum se reflectează sufletul 

lui îm ceea ce ne-a lăsat se. poate: spune că e 

deplină armonte între exprimarea sa Literară 3 
marne sarata 3 tm ea



£32 

foniul său sufletesc, Da aceca dineul ne dă cft , i ESTE az cari masa A ee rr terei > "teze mare o rea am: 

se poate Ga viu,de sutentic,ceea ce era în su-: 
Si rr mere ma o nima aaear 

tletui lui,în sufletul celor în mijlocul cărg- 

ra a trăit, Alături ce nota aceasta 1îirtcă, nu - Ă man Pacate A a anemici R 

1-an lipsit nioi însuşirile de bun desertitor, 

descriitor de întîmplări mat mult, pentru că nu 

veden 1a dîrsul nunmaitdecit intenţia de a ns da 

în anumit loo,un tablou, Von vedea că în descri- 

erile lui totul se înşiră în mod fireao, fără 

nici o sforţare. 
me emanat om 

S1 epkindu-ne în primul rînd ia amintizile 

lui,atci surprinde cu deosebire nota lirteă,de 

un lirism însă în acoră cu acela pa care îl gă- n ra ati Tae pm 

Blu în doinele nostre, Cu toate ca această par- = iai ar paza E aa recrearea 

te din scriertie 2ut Creangă vă e arhicunonsută, 
totuşi ne von opri la acesţ pa2sj, pentru a vedea 
exprimarea lui lirtcăs 

Nu şitu alţii cun sînt,dar eu,cîna mă gîndese la locul nastarii nele,la casa părintească din fu- muleşti,la stilpul hornulut unde lega mama o şfa-



  

Ti hbo pei ra (Z Gw. 
Aa rau În ord Pre ŞpiSo 

ră cu motoce! la capăt,de crăpau mîțele jucîn- 
du-se cu ei,la prichiciui vetrei cel humuit Ge Sau 
care mă ţineam cînd începusem a merge copăcel, > du 
la cuptiorul pe care Ră astundeam,cînă ne “sua i _ 
cam noi băeţii de-a mijoarcasşi la alte jocuri 
şi jucării pline de hazul şi farmecul copilă- 
resc,parcă îmi aaltă şi acuma întma de bucurie! 
Ş1,Doame,frumos era pe atunciscăci,și părin- 
413 şi fraţii şi surorile îmi erau sănătoşi şi 
casa ne era îndestulată,şi copiii şi copilele 
megtiegilor erau deapururea în petrecere cu noi 
şi toate îmi mergeau după plac,fără leac de su- 
părare,de parcă era toată lumea a mea, 

Şi eu eram vesel ca vremea cea bună şi stur- 
lubatic gi copilăron ca vântul în turbarea sa. 

Şi mama,care era vestită pentru năzârăvănt- 
ile Bale,imi zicea cu aîmbet uneoriescînd începea 
a se ivi soarele dintre nori după o bloaie. în-. 
delungată: "ieşi copile cu părul bălan afară şi 
xîde la soare,doar s'a îhârepta vremea”, Si vre- 
mea se îndrepta după rîgul meue 

I, Creangă, 0vere complete 
BA.a II-a Minerva 1.905; De 28 

Amintirile lui Creangă aşa cun vestegte dîn- 

sul că are să le povestească , se concentregză la 

cîteva impresii ain copilăria lui, Ca ritm al 

frasei em putea spune că e o înşirare ce merge 
cuvînt cu cuvînt în oc firesce 
„0 mn mie em rememeaeri papa acea e acea aie 

-. 
că traoem,ca să vedem deosebirea,pe aceeaşi
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- temă șla ceea ce a scris Alecu Russ. 

Amintirile lui încep asttel: 

be. ce oare gu cît ceasuriie,zilele şi enti 
se înmulțeac asupra dut,cu atîta mai mult omul 
se uttă în urma 'sa,şt din cănțătură în căutătu- 
Tă se opreşte cu plăcere la cele mai depărtate 
âduceri ayvinte,aducarile aminte a ţineretii şi 
& copilăriei, Nu-i. soarele frumos gi astăzi ? păsăruicele nu cîntţă aceleaşi aîntece vâtoase 
san jalnice ? frunzele nu au aodlaşi freamăt ? Pădurile nu înverzesc ca odinioură ? florile nu 
au acelaşi miros,câmpiile dulcele privelişti 

„ dutoase ce avesu ? jiigaaren vtetăitlor alinatu- s'au ? Nu;_dar nici un oare nu luceşte frumos, 
nici o flozriatcă pu are âulge miros;ntci un fh- gr pe eoagta dealurilor nu răsbate,nimtea în 
„lumea de faţă nu are asemănare tu florile zi 
cu soarele zilelor văzute prin aducerea aminte, 

Al. Rus8o,Sorieri,p.98 
A, Academiei Române Buc, 1908, 

vedeţi, cu totul altă armonie la Rusao de- 
cît la Creangă,e amonte care pleacă dela fra- 

m a a ar pe i error ame meri Peene emana me 

se îniretătate,nu e îngirarea potolită,cuvinte- 
de are vin dela sine,ale luţ Creangă, ci iîmpre-— 

sfa întîi e că sînt rai numeroase,o acumilare 

a ler şi pe urmă ese stmosteră sbatraată care
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se degajează din sortierile lui A1.Russa,pentau 

că vedeţi într'adevăr cum spune dînsul: ** din 

căutătură în căutătură se opreşte cu pitoere 1a 

cele mai depărtate aducerii aminte,..,, : 

Creangă în_ amintirile lui,vede conoretsfără 

amestec de cevă vaporos ca la AL,Russo, In plus 

e ceva. retorte la Al.Russoupentru că tot “pasa 

jul se urmează în îmtrebătis “nu e oare 2". 

„Deci o stilisare cu totul altfel decît la 

I. Creangă. Dar genul acesta âă 10e şi la alte 

| consideraţiuni şi nu numai în legătură cu 'Crean- 

gă sau Russo,ct şi cu literatura generală, 

De curînd Paul Valdry a fost întrebat: ce 
acer e atomi 

impresii mai mult îl urmăresc în copilărie ? 
PE 

  

| Şi dânsul se exprimă: "je retiens les mots et 

1es sensationssmais les Evenements m'dchapent", 

Val€ry vrea să spună că are în general amintiri 

vagi din copilăria lui gi că faptele care au pro- 

-vocăt impresii,au rămas umbrite în amintire. Bu 

icred că Val€ry nu a fost destul de psiholog
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cînd vorbind despre dînsuls!a exprimat astfel, 

Yi se pare că eo imposibilitate să spună cine- 

va că faptele au dispărut âin amintire şi au ră- 

mas numai impresiile,pentru că o impresie nu ră- 

mîne degajată,desprinsă de as a provooat-o, de. 

motivul iniţial, Poate că Valery nu sta expri- 

mat mai limpede şi a voit să spună că mai mult 

partea abstractă primează: în amintirea 1usp pe 

cînd motivele concrete sînt pa planua. al doilea. 

Și atunci puten aplica ceea ce spunea Val€- 

TY,la amintirile lui -Russo gi Creangă. 

Despre copilăria, lui „Russo vozbeşte mat de- 

parte „unde evocă petrecerea lui întrtun sat de 

pe “malul Bîcului „în Basarabia, 

Pe urnă,vă aduceţi amințe anui trecut, unde 

O 

caracterissază patriotismul şi tocmai acolo la 

  

să să se strecoare cîteva aninţiri din copilă- 

ria lut, 

In alte părţi constatăm că Russo î9i amin- 

teşie copilărie în Drotect iuni vagi gi sub anu- oo dai



mite înriurir: ]iterare, >
 âlte ovi preci- pc
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sează foarte bine amintirile îui,le dă ncta 

concretă. 

La Creangă totul se reduce la concretisa- 
——— 

re: îşi exprimă bucuris faţă de zilele pe ca- 

re le-a petrecut printre aitii,însă toate a- 

cestea sînt încadrate în motive foarte concre- 
——— 

te care l-au impresiona! mat mult gi “atunci 

stilul lui poarţă această îmntipărire Ga liber, 
- 

Ă ” Nana 

să ne întrepte spre abatrac- 

tisare literară, 

viu,fără nimic za 
În ui ae 

În 

  

e ama, ae eee arm
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Mai mult decît alţii,Creangă ne-a dat des- 

rieri de natură ceea ce nu înseamnă totuşi o 

infertoritate, Trebue să. recunoaştem că genul 

acesta are ceva elementar; nu poate să rivali- 

sgeze cu o literatură de bogat substrat psiholo- 

gicăe o visiune înălţată, | 

Dacă descrierile trebue privite astfel, în 

realitate ele pot. să atingă note superioareş se 

poate prin urmare, îerarhisa acest gen şi am a- 

vut prilejul mai ales cînd ne-am ocupat în ur- 

mă de Odovbescu,să vedem cum într'adevăr deseri-
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erile pot atinge o noţă, superioară atunci: cîna 
scriitorul e impresionat de natură, o 

Dacă ne referim la Creangă , am putea spune 

că atunci cînd a atins acest gen,se găseşte la 

o cale de mijlocca un scriitor care aduce an 

fonâ simplu navy; dar avînd farmecul lui şi acest 

fona îl amplifică prin ceea cea putut să-şi în- 

suşiască din literatură, 5 
Ne aducem aminte că acum doi ani spuneaza că 

pentru descrietile de natură sufletul celor sim- 

pli e cu desăvirşire refraotar; un țăran nu va. 

fi nictoăată în stare să dea în. trei,patru fra- 

se,un tablou al naturei. Poate să povestească şi 

de multe ori foarte captivant, însă, în ce priveg- 

te descrierea naturei „totdeauna se va găsi des- 

orientat; nu că nu simte— însă fireşte nu cu a- 
  

  

ceeaşi sensibilitate câ a unui scriitor şi în 

special a unui scriitor modern—nu că nu ar sim- 

ţi unele aspecte cu farmecul lor, însă pînă a le 

“reda, presupune o evoluţie sufleteasocă,de oare .
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cei simpii nu pot să fie fatslmente susceptibil. 

La Creangă fondul primitiv dela țară îl găsim 

evoluat,prin faptul că de cîteva ori a încercat 

să redea impresii ale lui despre natură,însă a 

mijloace reduse, simple, în acord Gealtminteri:cu 

ceea ce găsin gi. în alte părţi ale scrierilor 

dute | 

Iată ,de exemplu,cum descrie satul său: 

Dragui!mi era satul nostru cu Ozana cea fru- 
moasă curgătoare şi limpede ca cristalul;în ca- 
re se oglindeşte cu mîhnize, Cetatea Neamţului, 
de-atîtea veacuri f Drag! 'mi erau tata şi mama; 
fraţii şi surorile şt băetțiti satului, ovară şii 
mei de copilărie,cu cari in zile geroase de iar- 
nă şmă. desfă tam pe ghiaţă şi la săntuş esse 

* 

Vedeţi, „totdeauna alunecă spre nota de amin- 

tire, Creangă nu putea să susţină nici ei. în- 

trtun pasaj ca acesta o descriere continuă; dă- 

dea cîteva impresii la început, dar pe urmă su” 

fletul lui era furat deodată de ce era al amin- 

tirilor,



243 

- ac. Îar Xara în zile frumoase ae sărbători, 
cîntînă şi chiuina,cutrieram durbrăvile Ş: Abn-. 
cile umbroase,prunâul cu şticalnele,tarinile“cu 
holdele, cîmpul cu florile şi mânârele dealuji, 
de după care-mi zîmbeau florile, în zburdainţica 
vîrstă a tinereţii, N E 

Do Ca she 92 

Deci e o tentativă numai la dînsul de a se 
apropia de acest gen literar şi dacă ne referim 

la alte întîmplătoare descrieri,mai scurtei con- 
statarea e aceeazi,degi odaţă vorbeşte  deapre 

Cetatea Neamţului şi în patruscânci rînduri ne 

dă impresii care putem spune că ies Goasupnă co- 

munului gt în orice cas,are unele imagini. care 

arată oarecare preocupări de ceva mai deosebit: 

es<.lar deasupra Condrenilor pe vîrful tinuti 
deal nalt şi plin de tihărăi se află vestita Ce- 
tate a Neamţului, îngrăăită cu pustiu, acoperită 
cu fulger,locuită vară de vitele fugărite de stre- 
chie_ şi străjuită de ceucele şi vindereii care - 
au găsit-o bună de făcut cuiburi într'ânsa, 

O. Ce pe. 58 

Cam la atita putem spune că se reduce aceas- 
| - 

tă parte din opera lui Creangă, Si chiar dacă 
  

0. Densusianu, 
„_. BXoluţia catetică a limbei romîue.fasc.16
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recunoaşten şi aici un rit al uisun, ritm cu. 

ecouri din povestirile dela ţară totuşi ne gă- 

sim în aţa unei redări neajutate,nu cu bogate: 

resurse literare şi în acelaşi timp „motivele da- 

că sînt redaăte,sînt toate din domeniul cel mai 

concret cel mai imediat, Sîntem prin urmare,âe- 

parte de abstractisarea descrierilor cum: am. vă= Su 

zut la Oobescu sau chiar la Alecsarări, 

„și dacă e să fixănm într!'o ultimă: impresie, 

acest tei de- a reda ceea ce îl impresiona pe-: 

Creangă,ar fi de amintit şi o comparaţie care - 

fără să fie extraorâinară, totuşi are ceva ori 

ginal şi e impresionantă în felul ei. Vorbeşte 

- de zăpuşeala pe care a îndurat-o întrto zi şi 

spune: 

„.„„în ziua aceea,în care mă rugase eajera 

un senin pe. cer,şi aşa de frumos şi cald afară 
că!ţi venea să te scalzi pe uscat ca găintle. 

Oc: pe5l 

B ceva simplu, însă nu poate 8ă- i vină cui-
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va 0 asemenea comparaţie,âecît ducă avea sufle- 

tul lui Creangă,sub impresiile de Tieaţă rugati | 
erectia 

că şi fireşte derivate spre o notă personală, 
Ca mi eee em 

  

pr am insistat pînă acum asupra noldovenig- 

melor care cum se ştie,sînt aşa de dese în pra- 

  

sa lui Creangă şi e o chestiune care ar putea 

da prilej la mul te : desvoltărie | | | 

Pot aminti în treacăt că Dl Boutibre acum 

dot ani,într'un: volum în limba francesă asupra 

lui Creangăsare un capitol cam sumar,unde VOra 

beşte de stilul lui şi oferă cîteva moldgrenis- 

mes 

 Moldovenismele. sînt parţ iale, inegale,pentru 

că nu putea în această privinţă Oreangăesă fie 

„abaolut consecvent, Să ne gîndim numai ia ceea 

ce Bpunean cînd ne-am ocupat de Eminescu same 

că nu se poate să existe operă literară în ca- 

re să se redea pronunţarea dialectală dintr!o 

parte sau al ta. Aşa ceva e al filologiei, al ai- 
RD eur crt nara te 

alectologiei şi atunci înţelegem inegalitatea — 

ceara tai. PING Cuiere a
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formelor provinciale pe caze le-a întrebuințat 

Creangă șo inegalitate care conăzzmă acest gen; 

pentru că dacă strâbatem vocabulgrul întretuin- 

tat de Gresază veden. cu deosebire a afluanţă %o- 

gată de moldoveni sme ; în ceea ce priveşzte une- 

1e conatiro0ţ iuni asemenea. ă 

„Dar. cea ce în cele din urnă impresionează 

în primul pînă,cînd'e vorba de un dialecţ,e ros- 

tirea 1ui „aspectul fonetice Oricât ar . întrabu- 

inţa cineva cuvinte dintri'un ţinut acestea nu 

fixează aşa bine nota particulară a acelui şi- 
E i mt;cît rostirea, foneti smul: 

Si atunci vedeţi cum Creangă făcîna multe 

concesii vocabularului ,ici şi colo să zicen, 

eramaticei moldoveneşti, în ceea! ce priveşte 

pronunțarea, ar trebui să cedeze, | 

întrebuinţează într'adevăr uneori reatiri 

caracteristice din Moldova, âe exemplu în casa 

ce priveşte labialele: chiuă în l6c ce: digi e 

Shiaroi în loc de giayo], Să zicem că arest
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chiarel e mai expresiv decât di avo1. Aipet mai 

găsim la Creangă cîte odaţă local Însălg în 

loc de înşela, i 

Daye faptoaccstea sînt rarităţi.Dacă ur. 

mărim manuscrisele lui „vedem că şi acolo avea 

mul te. esitări; vre-o cîeva facsimile le-a dat 

tot Dl Bouti&re gi din aceste facsimile, veden 

cum redacta Creangă: ce auzia sau îşi aducea a-, 

minte,reâa întâi În forma convenţională; pe ur-, 
IN mp ine sa A 

mă prelucra gi în aceste prelucrări accentua. 

  

cuvintesau inţroducea de multe ori proverbe pe , 

„care 1e încaâra, în reflecţii ale 1u1,pe. care le 

atribuia acelora care erau puşi în scenă, Și a, | , 

ceastă prelucrare se vede că de multe oria fost 

„nai _Aaborioasă; ne surprinde cum printre manu- 

scri sele ius 5 tau găsit liste de rostiri, zică- 

turi pcuvinte care pentru cei din Moldova sînt 

foarţe curente şi ne niră că a ajuns Creangă au- 

ză 

pă ce a trecuțt âin satul lui,să audă unele ex-
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presii ia Iaşi,care nu i-ar fi fost cunoscute. 

Şi mai ales ne surprinde să vedem cum, âîne 

sul uneori recurgea la neologisme, Aici amin- 

ese în treacăt. că relevează gi Dl Bouţidre u- 

ndle neologisme,extrem de rare,vre-o cincispre- 

zece, Poate ori fi mai multe şi oricât de mode- 

rat a fost în această privinţă Creangă, totuşi 

le-a întrebuințat în însemnări „afară de acelea 

pe care. le derivă spre prosă,în sciisoriscon- 

versaţii, E reprodusă o scrisoare ceva mai de 

demult în oare într'adevăr dînsul abusă de ne- 

ologisme, 

Dar e curtos;cum spuneam,0ă explică de ex 

empiu,cuvîntul dişănţat prin "straniu",rourtos% 

Disănţat e cunoscut oricui în Moldova şi chiar 

în limba literară,care a împrumutat unele fof- 

me de felu! acesta. Cu toate acestea, Creangă a 

căutat să-l explice prin' două neologisme :"stra- 

niu"” şi “curios, 

Ce dovedeşte aceasta ? Că de faptea fost
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şi dînsul obsedat de curentul care de mul ţe 

ori a ajuns la exagerări în vremea lui: a re- 

acţionat,însă pe âe altă parte „moldoveni sarea 

povestirilor lui,a fost căutată labortos şi cum 

spuneam înainte, nu a putut să fie decît parţî- 

alăs 

Şi atunci ne întrebăm: această prosă pusă 

ian 
- alături âe cesa ue e autentiognecărturăreao,go- 

mea Teme eee SR: me 

pular, în special moldovenesc, „ce. notă în. „Blus 

aduce ? 

Pentru ca să facen o compazajieșiată dusă 

culegerile dir Graiul nogtru o bucatăzun Srag- 

ment 'âe povestire din Dorohoi, înregistrată a- 

şa cum a fost spus de un ţăran de acolo. 0 re- 

dau în: forma literară: 

Ama când să cîrriese eu pe ârumul cela ce fa- 
ce către Cordăreşti—adică spre satui nostru— 
“iacă boul din brazdă se sparie de un Grace bon- 
dar şi odată mi-o întoarnă *'n loc şi-mi rupe ca- 
pătul la şarabari, 

Eeei ! ce te faci tu măi Ghiozghieş ? mă rog
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era amu soarele la chinâie şi pînă am tras-o; 
pînă am sucit-o,am învîrtit-osiacă că sto fă- 
cut noaptea mare, Dă 4 de priceput aşa bine la 
trebi de-aiestea nu mă can tăia capusda de ne- 
voie m'am bizuit de-am meşterit-o,de-ţi părea 
că-s bărâaş vechi. ....Cu chiu;cu vai am făcu- 
t-o să se tiriie, Dar pînă ce-am închipurluit 
eu carul mi sto făcut foame de-aş fi mîncat 
cît şapte. 

1. A. Canâzea,0v. Densusianu, Th. Sperantia. 
Graiul nostru ș 1șp, 546. . 

Să comparăm cu ce, întrto împrejurare aprou- 

pe similară,găsin la Creangă. In Moş Nichifor 

 Qoţoariul „spune cum acestuia i sta oprit căru- 

ţa în drum: 

ss...Ştodată scoate bultcherul din teacă, 
îl dă.pe amînariu şi începe a ciocîrti un gîr- 
neţ, de stejar din anul trecut, ss..Loa tăiat el; 
cum l-a tălat,apoi a început a cotrobăi prin 
chilna căruței să găscaacă nişte frînghiejdar 
de unde să îiei,aacă n'ai pus ? ss... 

Dacă vede şi vede,taie bateriile dela tra- 
ietă,mai căpeţaia din capul unei tepe şi face 
cun poate de leagă el girneţul „unde trebueasee 

.. Dale sp. 138-139. . 

Vedeti descrieri care se pot pune foarte 

bine alături şi frasa la Creangă e absolut la
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fe] cu ceea ce găsim în povestirea acelui „ţă- 

ran din Dorohoi, a | Ia 

Insă iată cum cîştigă povestirea autentică. - 

întrto privinţă „pentru că ţăranul la care ne 

referim,povesteşte moldoveneşte şi voi da vre-o 

câteva rînduri: 

Am Când sî cîrnesc feu pi drumu Siala: d1 
fadi cîtri Cordăreşti—adictiid spri satu nos- 
tru— Taca bou din brazăt sî sparii d?-un. drac 
di bondari ş'odată Ai-o tntoarni 'n loc şâ-li 
rupi capitu la garabani, | | 

Ce e mai expresiv: ce găsim la Creangă sau 

în povestirea autentică a ţăranului ? Preferin- 

ţa cred că merge spre textul popular;pentru. că 

un asemenea text e consecvent,dă în totul fisi- 

  

onomia locală, , . 
Și osea ce contzrariază întzucâtva impresia 

noastră cînd ne apropien de Creangășe că atunci 

cînd a pus să vorbească pe cîte un ţăran, nu să- 

sim moldovenismele pe care dînsul le-a întrebu-
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inţat de atîtea ori. 

Cunoaşteţi de sigur,cum ne presintă pe Ion: 

Roată şi mai ales cum îl face să vorbească a. 
tunei cînd a stat în faţa boierului; 

-Dă cucoane,să nu vă fie cu supărare; dar dela vorbă şi pînă la faptă este mare deosebi- De e e e „Dumneavoastră, ca. fiecare boier, numai ne-aţi poruncit să aducem bolovanu] , dar nt'aţi pus umărul împreună cu noi la adus; cum pe spu- neaţi dinioarea că de-acum toţi au să tee par- te la sarcini,dela Vlădică pînă la opincă, Bi- ne-ar fi,dac!'ar fi aşa;cucoane; căci la război înapoi şi 1a pomană năvală ,par!'că nu prea vine la socoteală, ,,. 
a Tar dela bolovenul a-voastră am înţeles. a- şa: că pînă acum,noi ţăranii am dus fiecare cî- te-o piatră mai mare sau mai mică pe umere; în- sa acum sintem chemaţi a purta împreună tot noi - OPÂNCAs 0 stîncă pe umerele noastre, .,„s3 dea Domnul ; cucciane,să fie ait-fel,că mnte (unuta)nu mi-ar păre rău... | e | o O. ce »Dsî.15-116, J 

Vedeţi cum a roâat Creangă exprimarea ţăra- 
marș "cate o Va, urină de literarisare ar fi 
cînă shune: “însă ncum. sîntem “nemaţ 1 e purta 
împreună , toţ noi ovinca,o. stâncă pe ume rele noas- | 
„a Ph 
ve 

Poate că ţăranul n'ax fi adăugat aceasta, In-
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să lăsînd 1a o parte aceasta» inconteatabil că 

a redat aici Creangă,într!'o limbă: care n are 

nimic moldovenesc, ceea ce caracterisează expri- 

Prin urmare,reiese de aici că vorbirea gă- 

rănească putea să fie redată şi fără mijloace- 

le pe care le-a întrebuințat personal şi de mul- 

te ori Creangăspentru ca să redea mai fiâel,at- 

mosfera locală de moldoveni sme | | 

Dar revenind,de ce a crezut Creangă în miş- 

loacele pe care le-a întrebuințat cînd a pus 

să vorbească ţăranii Ph Și fără aceste mijloace, 

n'ar fi imprdstonat f În acelaşi fel ? Mărţuri= 

sesc că aici se poate rectifica apretierea Câ= 

ro se face de obicel asupra lui Creangă: suflet 

“simplu dela vară eminunat înzestrat—pentru că 

nu înseamnă numai decît că cineva prin cul tură 

"are bogăţ ie sufletească; poate să vie dela braz- 

dă şi chiar fără carte şi totuşi să aibă cineva 

bogăţie sufletească—ţinîna în mare parte să
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păstreze ceea ce era al +ărănismului său,însă 

în acelaşi timp dus de. contactul cu vieaţa o- 

'răşănească şi de ceea ce îl preocupa,fără să. 

aibă anbiţia să fie proclamat mare scriitot. 

După moarte i s'au recunoscut însugirile pe ca- 

re istoria literară trebue să i le acorăeşprin = 

urmare,ntau fost la dîneul ambiţii de sertitor 

Simţea întrtadevăr, că sufletul lut are ceva de 

spus şi în aceste împărtăşiri, pe lîngă ce  adu- 

cea ca fond. patriarhal; fatal era dus spre ceea 

ce putea primi din atingerea cu' cultura, 

Dacă star fi oprit chiar numai la nota de 

realism moldovenesc „1a tonul de Bovestire, care 

a era propriu, opera lui cred că nu ar fi pier=-: 

dut mat; tot ce ne dă dînsul. ca vocabular mai 

ales moldovenesee într'adevăr indiferent: ari 

pentru noi ceva de exotism, de provinciali sm, 

însă pentru streini mai ales, e cu deosebire 1 m 

presionante De aceea,D1 Boutitre şi alţii cînd 
se apropie de prosa luţ Creangă îşi închipue că |
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într'adevăr aici totul poate să fie autentice 

românesc, | _ | 

Cred că această aprectere poate să fie xec- 

tificată gi reotificată mai ales în legătură | cu 

alte consideraţiuni, care ored că trebue să fie 

luate în sană, Câna fixăn locui lui Creangă în 

literatura noastră,înainte de toate să nu uităm 

"că. dînsul e o apariţie isolată, Isolările în 

literatură sînt totuşi relative, Isolarea lui 

Creangă se poate compara,să z1 cem, cu isolarea 

lui Rabelais în literatura francesă, dar nu - se 

poate compara cu isolarea aproape de noi a lui 

Baudelaire, care a fost un isolat în clasa lui, 

un prigonit; încetul cu încetul s'a recunoacut 

însă că dînsul a adus o notă nouă în poesia mo = 

„dernăe | | | | 

Rabelais în literatură francesă, rămîne fără 

urmaşi ș sau dacă acei care l-au citit,au derivat 

din cînd în cânâșceva din genul lui; totugi în. 

orice cas, opera lui e unică,
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Despic< ureangă se poate spune acelaşi lu- 

ceru, că întimdevăr,unti din Molăovaschiar şi 

astăzi dar mai ales acum vre-o douăzeci de ani, 

eîna era în floare curentul + țărănist au căutat 

să cultive acelaşi gen e adevărat; sînt depar- 

te însă de a da ceea ce e al lui Creangă._ 

“opera literară se judecă şi prin reperousi- 

unea depărtată pe. care o lasă; odaţă ce un scri- 

itor rămîne tsolat,fără să aibă urmaşi gi - ure 

aşi care să stea cu cinste alături de el, în 

seamnă că „pentru literatură a aus mai puţin de 

cît alţii care îndep înese această realisare de 

transni siune Literară, 

gi dacă e să comparăm acele bogății, care 

sînt patriarhale, impreștonante prin felul lor 

Ja Creangă, putem recunoaşte - că în fond âînsul 

poate fi asenănat cu un sgîrcit,care ar aduna 

cuvinte peste cuvînte,expresii peste expresi 1; 

le-ar pune în opera lui şi ar rămînea închise 

acolo,pentru că de fapt nimeni nu mat-“poate să
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scrie la fe? cum a scris Creangă. Prin urmare, 

cum star maj putea realisa o operă: asemănătoa- 

re ? Ciiar în vremea, ţărăni smulu i de acum două- 

zeci de ani,a fost imposibil să se continue ge- 

nul lui Creangă. Să se reia acest gen nu văd 

posibilitatea. 

Deci photărâty Creangă rămîne ca o figură bi- 

ne siluetată în literatura noastră,cu însugiri 

care au fost ale lui gi aceasta nu poate dimi- 

nua de sigursoriginalitatea lui însă diminuea- 

ză întrucîtva locul lui în literatură,ca ecou 

a] operei lui.



14 III, 1932. 
e a eo etnie otiiiiimateaaatiaatottiite 

p.:. 

Ca să înţelegem cum. opera lui Creangă ex- 

  

clude continuității. de care să se poaţă ţinea în- 

trtadevăr samayrămîne să ne oprim la cîteva con- 

sideraţiuni,care se alătură la acelea pe care 

le-am arătat în lecţiunea anterioară. Limba 1î- 

terară tinâe ia. noi,spre o unificare cît mai 

mult afirmată. Dacă pînă acum sînt încă unele 

esitări putem presupune că după o generaţie no- 

vă de scriitori,se va ajunge cît "se poate nai 

mat la ceea ce nu s'a putut tealisa pînă acum 

şi atuncisaceasta va înlătura divergenţele de ex-
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primare după regiuni. 

Dacă ici şi colo va putea străbate cîte o expre- 

sie,cîte un cuvint caractariatic unui ţinut,aceasta 

va fi relativ rar. Prin urmare,numai în felul aces- 

ta putem concepe unificarea limbei literare. 

Pe de altă parte exprinarea populară ajunge din 

ce în ce mai mat să se apropie de cea cultă. Asis- 

tăm astăzi la un proces, care probabil,va merge din 

“ce în ce accelerînâu-se,dîndu-se condiţiile de răs- 

pînăire & culturei şi putem presupune că peste dovă - 

zeci;treizeci de anî,o mare parte din cei dela ţară, 

vor! ajunge să se exprime într'o limbă icare nu va fi 

“mult deosebită de cea literază. 

Natural, și aici vor interveni unele continuităti, 

unele nuanţe gi firoşie,mai acoentuate,însă în ori- 

ce cas,divergenţele care se remarcă astăzi dela un 

“grai la altul au să se atenueze şi am putea spună 

că atenuarea aceasta va trece printr!'o fasă de expri- 

mare hibridă,pentru că ,înţr'adevăr,dacă ascultăm de 

  

O.Densusianu, + a limbei romîne. Fasc.17.
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multe ori pe aceia care vin în contact cu vorbirea 

dela oraş,fie prin gcoală,armată etc. vedem că lim- 

ba românească apare sub un aspect de ceva cu totul 

hibrid: neologismele se întîlnesc cu expresii arhai-. 

ce şi contrastul de milte ori ne Qă o impresie de 

ceva tare e în prefacere, 

Cînd auzim pe ţăran întrebuinţ înd neologisme ,a- 

vem impresia de ceea ce se întîmplă şi cu invasta 

moravurilor,a modelor dela oraştcum vărăncile în mal- 

ţe părţi combină motivul rustic cu ceea ce au adop- 

tat dela oraz,tot aşa. se întîmplă şi cu vorbirea. 

Dacă prin urmare,se designează evoluţia fireas- 

că 4 limbei atunci nu putem concepe că felul de aori- 

ere ai lui Creangă poate să fie repetat şi firegte, 

ca să se afirme în acelaşi timp,cu nota de origina- 

iîtate pe care a dat-o dînsul. In plus;nu trebue să 

uțtăm că se va ajunge lao diferențiere între ceea 

ce e al literaturei Şi al foaloruluie, în. acelaşi 

timp şi al dialectologiei, 

Până oua a fost un fel de misticisa al scriito-
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rilor,pornit de acum optzeci,novăzeci de ant, dela 

generaţia dela 1848 care a provocat acest mistici, 

din ideea că pentru a da un caracter câț mai naţio- 

nal literature noastre,trebuc în ceea ce priveşte. 

limba,să ne adresăm graiului poporului sau la felul 

de scriere al cronicarilor şi pe de altă parte, să 

ştim cît mai mult să pătrundem în sufietul Gelor de- 

la ţară,să cunoaştem valoarea lor ete. | 

A fost un misticism care a dat. roadele lui în 

literatură care s'a afirmat după 1848, însă cum se 

întîmplă totdeauna,misticianul are ce7a nebulos;. e 

cu atît mai nebuloa,ou cît de multe or! anunţă co e-. 

pocă de adîncă prefacere sufletească şi atunci în- . 

țelegem de ce şi misticiamui acesta da naţionalisa- 

re a Literaturei,a dus la 0 vagă apropiere a folk- 

lorului,a dialectologiei chiar,de 14 teratură şi a 

resultat de afoi,că dd mite oi, scriitorii au cre- 

zuț că fac literatură,cînă de fapt,se opreau la folk- 

lor şi iarăşi credeau că scriu Iiteratură,cînăd în 

realitate se îndreptau prea mult spre dialectologie.
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De acum înainte,ceea .ce e al foiklorului,va ră- 

-mînea mai mult în domeniul de preooupări ale speoi- 

aliştilor. Dialectologia îiarăzi nu va mai zi aceag- 

tă trecere cu confusiuni cu ceva de nehotărât, cun 

s'a întîmplat pînă acum,între literatură şi aceste 

manifestări ale vieţei noastre. 

Pireşte,gi în acord ou ceea ce am văzut cînâ ne-= 

am ocupat de Eminescu ,moţivele folklorice sînt tot- 

deauna un izvor de inspiraţie pentru un soriitor.Cî- 

te oăată ,dialectologia ic1 şi colo poate să fie a- 

doptată cu multă discreţie,cu un apirit de au tocriti 

că;pe cît se poate mai luninat,dar între ceea te pî- 

nă acun a rămas nehotărît şi între ceea ce trebue să 
fie al literaturei emancipate de misticiam, se va 

fixa mai bine linia şi în orice cas,creaţiile scri- 

itorilor nu ne vor mai face impresia de prea mult 

folklor derivat direct gi prea multă dialectologie 

transformată în valori sau quasi valori literare, 

Dacă, acestea sînt perspectivele în ceea ce pri- 
“iegte 1 ina teară, în ceea ce priveşte mersul lite-
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raturei noastre,retesze dela sine ce am văzut şi rin 

âul trecut,că opera iuti Creangă poartă fatalitatea 

inerentă genului e!ş e osînâită să rămînă isolatăâm 

să să-1 recunoaştem însemnătatea prin faptul. că ea 

a adus o notă aparte,a adus un motiv de varieare a li- 

teraturei noastre. 

Si pentru că sîntem la genul proaet'işi întrto a- 

lăturare care poate să pară! de multe ori ae contrast 

vom începe să ne ocupăn de uni alt prosatorsoare ds- 

şi a trăit aproape de noi stotugi, prin activitataa 

ui dela 1880 - 1890 cînd a început să sorte,se în- 
aoieuenapaisdiitint ti 

e 

tîlnaşte cu Creangă „anure Delavrancea. 

Am putea spune despre dînsul, că opera est ne-a 

lăsat,nu a fost cercetată cu pasiunea» cu spiritţul . 

critic pătrunzătorscun ar £1i meritat; aceasta 36 ex- 

pitoă întrucîtva prin faptul că a trecut valul li te- 

raturei cam repede peste ceea ce a scris -dînsul pî- 

nă pe la 1890 şi ceva,ca autor de nuvele. 

Mat tîratu a încercat genul dramatic şi ' poate 

prin faptul că a fost oratorymai mult a oprit sten-
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ţia cu aceste însuşiri decit cu acelea de scriitor 

și mai ales în partea din urmă a activităţei lui. 

Dacă ne apropiem de scrieriie lui, »(mcontestabil 

"că asistăn la o transformare a scrisului nostru în 

prosă,care deşi uneori nu se îndepărtează mult de 

ceea ce am constatat în opera lui Odobescu,totugi: 

arată o evoluţie îmbogăţită. 

Delavrancea era,de faptsun temperament bogat; 

vibrant ;exuberant,aves ceva trubaduresc şi acest 

trubadurismn—ştiţi că are chiar o bucată literară 

intitulată Trabaiurul—e de sigur o reminiscenţă,o 

_predilecţ iune literară dințre 1850 - 70.- 80, Pen- 

tru că nu trebue să uităm, că Delavranasa e an scri- 

itor care s'a găsit la o răspîntie u literaiurei 

noastre: pe âe o parte, romant i sul , care continuă şi 

încă viuspe de altă parte realismul care începeasă 

se. afirme. Din această întîinire,âin această con- 

fluenţă literară,înţelegen o parte din aspectul aari- 

erilor lui şi această întîlnire de multe ori ne 

face impresia de o luptă pe care se vede că singur
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agimțit-o fiind atras uneori mai mult aspre romantisu, 

alteori spre reali sn. 

S'a întîmplat.întzr'adevăr,să rsugească ză arno- 

niseze aceate două porniri ale temperamentului său; 

însă putem spune că de cele mat multe ori „vedem bi- 

ne ce înseamnă înrîurire romantică,ce înseamnă cea 

realistă ia ei şi am putea aâăuge că cea romantică 

fiind mai veche,apare ds multe ori mai în evidenţă. 

Nu vom putea insista asupra fejalui cum se Ka 

nifestă temperamentul lui Delavrancea în diferitele 

genuri: ca prosator,ca drematurg şi orator. 

Vom insista mat mi t,firegte „asupra scrierilor 

lui oare uneori sînt atmple schiţe,alteori au căutat 

să meargă mai departe,să se înaiţe pînă la nuvelă şi 

chiar să se apropie de roman, însă nu trebue să ui- 

tăm că la dînsul,după cum se amestecă,an văzut, ro- 

mantisml cu realismul,tot aşa povestitorul se în- 

tâilnegte cu oratorul, cu dramaturgul. 

Ca povestitor, vedem cum dînaul caută să armoni- 

mul, In oratoria lui “au 
ee 

  

seze realismul cu romanti! s
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tem spune că predomină romantismul iar în ce priveg:. 

te teatrul ,1-axi putea apropia de oratorie,pentru că | 

într'adevăr,acele drame la care s'a gîndit în par- 

tea din urmă a activităţei lui „sînt reminiscenţe gi 

foarte directe ale facturei romanţice.. Deci cu deo- 

sebire în schiţele lui,în nuvele trebue să-l urnă- 

rim,pentru ca să vedem mai bine personalitatea lui, 

cu acea asociere de influenţă romantică gi realistă, 

La bogăţia de temperament a lui Delavrancea ge 

| adaugă uneori impresia de ceva, contrastant; nu e u- 

niformă: surprinâe prin faptul că apare cu un stil 
martea esbiaettittata, 

masiv câteodată, şi pe de altă parte capricios,aspru 
PRR TOR iat Er corsa > PETER RE, 

şi înduioşgător; obsedat de impresii foarte concrete, 
cerea EET ” 

  

cu înclinări spre real i sm pe de e parte „vaporas chiar 

şi în plus nu trebue să uităm că. as 1ze-o citeva ori 

a inut să-gi afirme di ret. sau indirect, prin perso- 

najele pe care le-a pus în acţiune,crezul lui este- 

tic: nu.e o concepţie artistică de o amploare deose- 

bită,înaă să nu uităm că în general sînt rari la ni 

scriitorii care au ţinut uneori să-şi afirme princi=
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piile care i-au călăuziţ. La Odobescu indirect des- 

prindem concepţia lui artistică „din ceea ce a deri- 

vat în Pseudo-kinegheti cos, însă o presentare diree- | 

tă şi chiar numai în cîteva pagini dar ca să arate 

viu ceea ce era idealul lui arti stic,nu găsim ia 0- 

dobescu, | ! LL 

Delavrancea a ţinut să-şi spună părerile lui a- 

supra artei.Si înainte de a vedea cun ele sînt în 

acord cu realisăriile lui în stil,va trebui să Je des- 

prindem âin presentările întîmplă ţoare pe care Je 

găsim în povestirile lui,într'un pasaj din Trubadu- 

Zul şi mai ales în partea dela sfîrşit care cuprin- 

de un fel de jurmal al trubadurului ; însă da fapt, sim- 

tea el singur cea ce atribuia personajului pe care 

l-a presentat: 

Arta împuţinează natura. Arta e născocită pen- 
tru cei ce aud şi văd pe sfert din cîte natura le 
desfăşoară înaintea lor, Tot ce creiază oml eo să- 
răocie vicleană a realităţii. Citeva însuşiri mari 
ale unei pajişti,ale unui suflet,ale unui tzup scos 
din marmră,—cîteva însușiri care domnesc pe deasu- 
pra celorlalte,şi pe care artiştii le schilodesc mă-
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vindu-le şi le morfolesc potrivindu-le cu puterea 

simțurilor ori-cărui nesimţitor. iacă artă. 

Delavrancea,Liniaţe,ed. Socec 1911,p.212, 

Vedeţi că aici Delavrancea se arată un fanati- 

“sat de formla foarte unilaterală a realismului: e- 
A ——————— 
ra predispus mult spre realism, totuşi recunoaşte 

că nu e în puterea celui mai înzestrat artist, să 

redea tot ce cuprinde natura; deci un simţ de înţe- 

legere al artei mai subtil,nu formularea prea cate- 

gorică,de multe ori brutaiă pe care o găsim în ge- 

nerai la realişti şi naturali.şti, 

Către sfSrgitul acestei confesiuni despre artă, 

dînaul observă: 

Ferice de acela care ze întată de mărimea gi 
frumseţea acelor ce vecinie urăegc,şi se răsfață 
in aplauseie mulțimii, făxă a. Simi depărtarea e- 

„la ceea ce a făcut pînă la ceea ce vroia şi trebua 
ia să facz, | 

Oe Cs Pa 2l4e 

Delavrancea apare aici şi sub alt aspect: adi- 

că modeat,reqinesrînd că sforţările cele mai fhore-
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2ute,cele mai mulţumitoare ale unui soriitoz, unui 

artist în general,nu pot să mulţumească pe acela ca- 

re îgi dă samă de relativitatea reali sărilor. Spune 

că sînt fericiţi numai aceia care primesz aplause 

şi cred că au dat perfeaţiunea în tot ce au scris. 

E un alt loc din opera lui,la oare va trebui să 

ne oprim pentru că şi aici găsim nu atît o confesi- 

une de artă,oît de vieață afirmînd indirect,ceea ce 

am văzut că îl caracteriseză pe Delavrancea: pe de 

o parte visiunea foarte realistă,pe de altă parte, 

înălţările spre nebulos: 

Dela vieaţă la vis şi dela vis la vieaţă,o pun- 

te de argint pentru fantasia umană, In fie-ce seară 
sîntem la un cap al eî,gi în fie-ce dimineaţă ne deg- 

teptăm la celalt. | 

, Cine în adevăr se luptă ca să birue invasia de- 
silusiilor,adesea-ori închide ochii cu întenţia d'a 
lăsa o cortină grea peste scena lumii. Si de gându- 
»ile omului obosit se prind uşureil aripeie visului. 

"Oamenii ţi se par că nişte umbreş strigătele lor,de- 

părtateș raporturile vieţii deviează; proporţiile şe 

prefac; logica obişnuită se lărgeşte,,.. 0 vieaţa 

nouă apare din vieaţa comună tuturora. . 
Intre vis şi vieaţă este o stare de cumpănire 

feerică, In această stare visele sînt sub o slabă 
stăpînire a conştiinţei şi conştiinţa sub farmecul
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puternic al viselor. 
v 

Dela această atare la vis sau la vieaţă este a- 

tât de puţin că de muâite ori te întrebi: afost vie 
, Ă N ţ 9 | R , | | . 

"S4 asemenea fantasii,cu înţelesuri felurite,le. 

sorii ca şi cum ţi le-ar dicta cineva âintr'o car» 

ţe,le scrii ca să-ţi prelungeşti farmecul lor între- 

rupt de un zgomot neaşteptate 
Intre vis şi vieaţă,o lume de minunie so... 

Delavrancea,Intre vis gi vieaţă.. 
EG. Socec, 1903,p. 334 

E o mărturisire care e și ea semnificativă pen- 

tma sufletul de artist al 1v4 Delavrancea gi găsim 

aici o adîncira mai departe a sufjetului tuturor; 

să zicem,dar şi a sufletului de artist, 

Cînă Delavrancea ee exprină astfel,trebue să 

„ reounoaştem că faţă de stilui după 1880 =90 -1900, 

| ohiar stilul pentru a forma o convingere esteti- 

că „arată un cîştig,se veăs nul! evoluat degi sîn- 

tem la un interval. numai d: donăzeci,tveizect de 

sni de eun scria Haiorsscu cere “n jresenitarea „de 

ăeslor sstetice era diAsetis, gieoi pa câna Dela- 

vrancea aro fluiditatea prrsentă cei ideilor seteti-
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ce. Se vede că aufletui lui a frămîntat aceste idei 

şi a ştiut să le redea cu subtilitate,cu mai multă 

artă. . | 

Eee REA: Cum prosa 2ui Delavranesa e. caracterisată gi es 

de nuite oxt prin serul deacriptiv,et ne oprim şi 

la felul cun dinnul a înveles acest gen. | 

să plecăa chiar dela primele pagini ale scrie- 

rei lui din tinereţe,sultănicae Incepe astfel: 

D'a stinga riului Demnei,rezna de satul Dom- 
negti,să vede o ocasăgalbă ca laptele,cu ferestrele 
încondetate cu rogi şi albastru. Pervazurile ugei 
curate ca 2h pahar; brispa din faţă lipită cu pă- 
Rirt galben; pa crestea casei,d!'o parte gi de alta, 

seîmie,la fiteeoe bătaie de rintedouă limbi de ti- 
nichea,agezate ipe două goange cât gîgîlicea,.Curtes, 

. îngrădită cu nuele de aiunş hambar.de fagsobor de 

vite şi grajd pua la pămînt pe patru tăipoa groase 

Delavrancea,.. - a 
Sultăni ca, ed, Socee,1908 spele 

“Gineva poate zice: întrucît această desortere 

se deosebegte de acelea pe care le-am văzut la 0do- 

 Descu,Negruzzi ? Totugi deosebirea se simțe multi 

91424 vadem cum motivele relevate sînt duse mai de-
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parte cu mai multă anănunţime decît ia Oâobescu suu 

Negruzzi. 

Aici Delavrancea îşi arată—cu toate că era îne 

că destul de tînăr—îşi arată predispoziția mi spre 

realism. Am văzut şi la Odobescu insistenţele către 

amănunt însă amănuntele se pierd mai malt în visiu- 

nea întreagă redată în descriere, Delavrancea :0 de- 

sortitorul pasionat pentru lucruri neînsemnate: aţi 

văzut că vorbeşte de goznge. LăAPOLE grogae ete. Deci 

formia realistă în descrierile noastre se afirmă 

„ bine la Delavrancea, | 

Ritmul frasei iarăşi e deosebit mult de al lui 

Oăobesaue Nu mai întiinim frasarea, perioăică de trei, 

patru şi oniar mai mite rînduri şi. aceasta în a- 

cord întrucâtva cu consemnarea impresiilor, inregis- 

trarea lor; frasele sînt ori mult independente une- 

le de alteleori întretăiate, sacadate, faţă de ceea 

ce e unduics 1a Odobescu,ca o apă curgătoare, -care 

ne face impresia de linişte,ăe reflexe de lacila De- 

lavrancea cuvintele răsar ca nişte ascuţiguriş sîn-
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22 

"tem departea,prin urmare,de lînia melodioasă a sti- 

lului lui Odobescu, 

S1 mai în evidenţă apar aceste însugiri ale lui 

de descriitor—descrierea aceasta vedem că într!'o 

privinţă e cam elementară —dacă trecem cu vre-o do- 

uă pagini mai departe şi ne oprim la o descriere de 

iarnă: 

E începutul lui Decemvrie, | N 
A dat Dumnezeu zăpadă nemiluităș gi ocade,cade 

pusderie măruntă şi deasă,ca făina la cernut,vîntu- 
rată de un crivăţ care te orbegte, Muşcelele dora 
sub zăpadă de trei palme, Pădurile în depărtare,cu 
tulpini fumrii,par cercelate cu flori de zarzări 
şi de corcoauşi. Vuet sură să îricovoae pe după dea- 

1 să pierde în văi adinci, Cerul e ca leşia. 
CirădurI de 6orbi,priătaite de vînt,croncăe,căutînd 
“spre păduri, Viscolul se înteţeşte. Vîrtejele trec 

A Aintrtun colnie într'altul, Si amurgul sărei se în- 
tinde ca un zăbranic sur, 

| ” Oe. Ce sPe3 

% poate o'descriere a iernei,din cele mai reu- 

şite şi rare la noi--pentru că am amintit altă da- 

tă,e sutprinzător cun aspeotul cu tot pitorescl lui 

de iarnă dela noi,nu a fost mai mult rtâst în scrie 

sau mai ales în pietură.
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Grigorescu a fost piotorul care a poetisat cîm- 

piile sub argiţa goarelui,însă acela care să se a- 

1ăture de el ,poetisînd iarnasnu s'a ivit. Si ca pri- 

1ej e domipareţie cu ceea ce era un motiv fugitiv 

ae deserisre ia Creangă,să ne oprim la ceea ce ne 

aă în altă parte, anume cînd descrie tarăzi un e-: 

 Pect de vară: 

Arşiţa începuse ae âiminea ă, Cîntau păsările 
de te slăviau. Lăcustele zbîrn iausşi tot a bine 
ş'a duios spune au Şi ele, 

Oe Ce șpe23 

 AtSt. Nici mu trebuia mai multe Vedeţi ca 2 mare 
deosebire e , între ceea ce îl impresionase pe Crean- 

gă si ceea ce găsim la Delavrancea. 

Creangă spunea că într!'o zi de dogoreală de va- 

ră, îi. venea să se scalde pe uscat ca găinile, 

Delavrancea ne vorbeşte ae cântecul păsărilor: 

care - care parcă "te slăviau" şi apoi de ăcustele 

"spuneau" aşa duios. Comparaţia cu Creangă e semi- 

ficativă. Si în acelaşi timp putem desprinde din es
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un învăţămînt pentru teţi care practică acest ger: 

al descrierilcr, Vedeţi, în prima descriere la care 

ne-am oprit şi în ce privezte limbayDelavrancea a 

fost prea stăpînit de munteni me: cînă. zice la fi- 

_Teace bătaie acest fitezce ni se pare. că nu e lite- 

Tarș; pe face impresia da 11nbă prea familiară, a: 

de ceva pronunţat dtalcotal, | 

Deci,cum spunean,trei dascrieri—cea din urmă |. 

redusă la trei,patru rînduri -— însă creâ că am pu- 

tea spune că e cea mai impresionantă prin resurse- 

le la care a recure şi totuşi prin puterea impresi- 

onanţă care reiese din ea. | 

Pentru m. prima Sngirareasit Ami că e caracte- 

ristică pentru ca să cunoaştem genul cum 1-a înţe- 

les şi Delavrancea, însă din punct de vedere lite- 

rar, nu poate să rivaliseze cu a doua care incon- 

testabil are gi « eu un cadru poetic destul de ex- 

presiv, însă păcătueşte: şi ea prin unele lungini,pe 

cânăâ ultima descriere are avantajul să fie cît ae 

Fe 

0. Densusianu ș 

O.Densustami, + A ivabei ronâae. Pas0,18
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“poate de.:sobră şi să nu uftăm că totădeauna,tot ce 

duce spre 'concentrare,. spre sobriețate, trebue să, 

| aibă preferința noastră; tu atît mai mult în de- 

scrieri „pentu că, ele sânt cele mai expuse degene- 

răraj stilului spre Giluare, . 
i



11 1V, 1932, 

  

Aspectul dublu, romantico-realiat,sub caza se 

| presintă opera lui Delavrancea, nu aduce la incoheren- 

te 1sbitoazes1a îmbină silitespentru că apare fi- 

rescîn acoră cu temperamintul său, tenporament de 

 sesurse bogate arţiâtice ai icelaşi aspect vine. să 

20 explica. întreaga factură stilistică a sa;atci va- 

poroasă aici precisă, cu o notă chiar foarte concre- 

tă „de mile ori, Spunean că sufleţul: Ati Delavran- 

cea nu pămîne strein de: chemările şi nu  întâmplătoa= 

reșale visului şi "atunci ne „explică de ce' prin 0- 

pera lui străbate ca un „fir: foarte viu colorat ae | 

mal te ori exotismul. 

  

e, 

Aici avera de a face cu v: notă accentuat roman= 

| _tică pentru că ş de fapt,se ştie că rSfântiemul a oul-
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tivat cu deosebire,exotismul în literaturăsca o ur- 

mare a unei crise sufleteşti petru că de fapt, ce 

înseamnă a predilecţiona exotismul 2 

inseamnă a fi săturat de unele expresii de ba- 

nalisarea lor şi &tunci sufletul. caută să invadeze, 

caută ceea ce e neobişnuit în explorări jan putea 

spune, în explorări literare aşa cum le vedem stră- 

vătîna întreaga literatură romantică, 

La Delavrancea,exotismul apare sub forma cuztu- 

„lui pentru Italia şi nu o > singură dată prin pers0- 

najele pe. care le-a pus în scenă,avînă şi ele ceva 

trubaduresc,ci şi în descrieri se vede pasiunea, pe 

care a pus-o în deserierea priveliştilor din Italia 

In Linişte e un pasaj caracteristic;cel mai ti- 

pic din această literatură de exotisn a sa şi „cu de- 
osebire caracteristic pentru. că ne dă nu o admirabi- 

1ă descriere a Ital 1ei-în literatura noastră mat sînt 
= 

şi altele însă în orice cas, remarcabilă pe vremea 

aînd a schia dînsul:



  

  

27? 
ont frumoasa Italie,cu cerul ei vioriu şi za înc, 

cu soarele ei potop de lumină gi de vieaţă, cu . pămin- 
tul acoperit cu ții,cu iasomie şi cu portocale, pă- 

t care te amejeşte cu aburii săi de vile mires- 
mint „sale de foi: Ri de Zructeşș italia cu nopţile 

argintiticu năprazri cale. clădt ri; &u: cîntă retit: şi tra- 
gedienii săi gvăpăiaţi şi nemuri tori fericita Ita- 
liesgrădina lumii visul Nordului „basmul popoareior... 

Delavrancea; ÎN 
Linigteseds Soceosisia Pe 69 70. 

E cum vedeţis0. prosă. care „rece spre: nota de 

  

„ori din ce a 
Să 

imn îm „Cam. demodat pentru că satira 

  

scris pelavrancaazori dîn alte părţi „cunoagiem ce- . 

ea ce înseamnă, pitorescul italiei, 

Şi în legătură toenat cu această literatură a 

descrierilor. la care m'am referit şi alte ori ,poatțe 

e momentul să "mai adăugăm sevat anune; incontestabil. 

că întreaga această literatură 8 foarte expusă de- 

modărei şi nici nu ne-am închipui că cea aintsi con= 

curenţă pe care âu făcut-o descrierilor din alte 

ări sînt cărţile poștale ilustrate: A fost "numai 

începutul disoreăităre, A venit pe urmă: cinenato- 

eratul șun concurent redutabil al literaturei de de- 

“serteri, Când de atâţia ani fiecare poate să: vadă
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„în filme pitorescul din alte ţări» interesul care ex- 

„1sta înainte foarte viu pentru o lume din alte  con- 

“tinente chiar. s'a atenuat, Şi cu atît mai ma1t se va 

aiscredita astă literatură cu cît se va desvolta 

simţul precis al documentă rei directe pentru că tre- 

bue să recunoaştem: descrierea cea mâi artistică în 

prosă a unei ţări, nu poate să rivali seze în ce pri» 

veşte simpla evocareou ceea ce poate să ne dea o 

documentare să zicen, & cinematografului sau altă do- 4. 

oumentare,de fotografii artistice zi deci. „cînd Dela- 

vrancea Vorbea aatfel despre Ital tascontirua de gi- 

| „gur o traasţie literază, însă astăzi o asemenea pagi- 

nă ș căreia îi recunoşti însuşiri litezare,nu ne -mal. 

poate impresiona ca pe dânsul şi ca pe aceia care 

l-au citit, Ca să terminăm cu caractarisarea' stilu- 

“us: descriptiv al lui Delavrancea de care am avut 

o prină impresie, s'ar putea spune că sîntem âsparte; 

însă la o altă extremă faţă de stilul descriptiv al 

lui Oreangă: sînten iarăşi departe de: factura iui 0 

, dobesou. 
4
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Delavrancea era incontestabil. un visual influen- 

ţat de pictură; dacă ar fi să se scrie o biograf: e 

a “dui Delavranceayored că. star putea purie în eviăen- 

ță pasiunea pe care a arătat-o şi pentru masică, Cel 

puţin din cîte ştiusaînsul a prețuit mit musicaia- | 

vela, nu numai un înteres de amatorșci avea pasiune 

de g urmări pe compositori şi deci. a cunoaşte ceva 

âin tehnica masicală, De aceea îmi vine să crea că 

şi în această descriere â Italiei,afară de vistunea 

în primul rînd coloristică, se trădează ceva din sen- 

timentul aău musical pentru că Delavrancea serie” în 

frase de stacoata. Nu mai. sînt îngirările din -0ao- 

bescu, ou u_continuităţi care au. majestatea pertodulut, 
me 277 ae a ET 

ci totul la Delavrancea apare fărămiţat, în, unităţi 

tără gerpuiri, fără continuităţi,fără transmisiuni 

prea prelungite. | = 

Dela stilul descriptiv, trecem la acela care lao 

rată însuşirile lui de redare a unor situaţiuni şi 

a 
de. pătrundere i eanărelor „sufleteşti şi pentru dceas- 

ta,ne putem opri cu deosebire la HagieTudose. Dacă
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s'ar traduce această nuvelă a lui Delavrancea,crea 

că'ar putea să stea cu cinste alături de desorieri- 

le,portretele să zicem harpaţ goneşti „care stau dat, 

Deşi tipul sgîroitului a font întăţigat de multe 

| ori, trebue să recunoaştem însă lui Delavrancea că 

în Hasi= Tudose ne-a dat o bucată literară remaroa- 

bilă;jde pătrunzătoare anal 1 să sufletească, de. stili- 

sare cu unele alunecări scăderi însă în general bio 

ne conturată, impresionantă aşa încît crea că aici 

cu deosebire. ne putem opri dacă e să urmărim întu- 
m Te pe 

iţia psihologică a sa,şi un stii care sta limpezi 

faţă de felul cum scria în Sultăni casunăe sînt mul - 

te asperi tăţ „pe cînâ în Hasi<Tudose aînsul ajunse- 

ge 1a stăpînirea unui clasici am ei. stilului său, | 

Delavrancea în Hagi Tudose n ne âă într! sacră, 

Ceea ce se poate considera „ca maximum de realisare 

ca nuvelist. Sînt ou deosebire vre-o două pasaje 

“care prin concisia lor arată în ce sens e. condusă 

povestirea în această nuvelă, Pasajul întîi ne în- 

„dreaptă tot spne descriere însă mai concentrată gar
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tot cu acele frase sacadate pe care le-am.văzut şi 

aiurea: 

Tocmai în ăst an se puse o iarnă grea. Trosneau 
pomii în grădină, Pe geamrile Hagiului înflorise 
ghiaţa cu frunze mari şi. groase, Degeaba se încer- 
ca nepoată-sa să facă ochiuri în geam, Rotunjia bia- 
ta fată,gura,sufla din toată întma; se croîa oîte- 
un rotocol,dar se prindea la loc, PI o, 

„Suflă mai cu inimă Leano,strigă Hagiul, cocolo= 
şit întrt'un colţ al patului, . | 

-Suflusnene Hagiule,sutlu,dar mă taie frigul, 
şi mi-a îngheţat răsuflarea, răspunse nepoată-sa,tre- 
murînd cto cergă în spinare, Ar trebui să-mi dai de 
lemne,că înlemim pînă mîne, | | | 
„Cum ?eo. lemne acum ?,.,pe frigul ăsta ? Pt'aga 

frig o cioaclă de lemne costă un galben,..un galben? 

Delavrancea, : 
Magie Tudoge ed, Socec,p, 37 

Vedeţi,e o situaţie incontestabil maestru prin- 

să; aici vedem pînă unde mergea sgîrcenia acestui 

nagiu. Insă nu e totuşispunctul culminant al presen- 

tărei acestei pasiuni,pentru că tată şi de data a- 

ceasta mai impresionant descrisă o situaţie, 

Ca să leg povestirea,hagiul a dat un galben ca 

să cumpere nepoata lui lemne,după ce a încălzit. odă- 

iţa în care stă dînsul,se întîmplă ce urmează aici:
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 Teana înmărmurită se uită la el, Tocmai atunci 

stauzi,miorlăind la uge,cototul,tovarăgul ei de foa- 

me şi de tremurat,singura fiinţă oare o mîngîie şi: 

pe care o mîngîie, | 

Leana crăpă uşa, Hagiul se uită speriat,:gi vă- 

zînăa cotoiul strecurîndu-se pe uşă,se resti: 

| „Să-i tai coada sc. Să-i tai coada ....0 coa- 

dă â'un stînjen .... pînă să intre se receşte oda- 

ta '....,. Să cheltuesc şi pentru el 2..,„,Unde e. topg9- 

rul do... Am să i-o tai euj Mi 

o. îi O. Cs sPo4le42, 

„Aici 0red că a pus Delavrancea maximum-ul_ măes- 

triei lui de a caracteriza un suflet,a reda o situ- 
aaa a a a Se ame eee a 

aţie, Vedeţi că nu e ceva extraorâinar, însă ceea ce. 

  

ne, presintă atcise ingenios. 
"Dar pe de altă partesou o puternică notă de re 

ali sm; ca psihologie,Delavrancea poate să fie urmă= 

  

rit gi altfel,cu altă notă,în alte cîteva povestiri, 

| „să ne oprim un moment 1a ctea 'ce ne-a dat dîn- 

sul în cele două schiţe Bunicul şi Bunica: sînt şi 

 acesteaspagini de literatură,care incontestabil vor 

rămînea,mai ales că aduc o notă relaţiv rară, nota 

  

duiogiei, 

_Dacă am arunca o privire peste toate Fiteratu» 

rile,nu numai la noi,duioşia hu e ceva foarte des
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în literatură. So1ehni atea de povestire,otuaţie 

tragică,liriemul în ahumit fei sînt note care au 

fost descrise şi arhidescrise,îneă dutoşia care e 
Sa a ae 

un sentiment aga de inpresionantpn'a eăsit pe mulţi 

scriitori pentru ca 310 radea şi sto redea cu ceea 
mn a 

ce e al ei, | 

Deci,dacă. Delavrancea ne-a dat acele două schi- 

vesBunicul şi Bunica; incontestabil că a adus o no- 

tă rară în literatura noastră, Mă mulţumesc să re- 

levez cîteva rînduri anume când în Bunica vorbeşte 

de „vraja. pe care o  Biriţea cînă asculta povestirile 

spuse de dînsa şi cum începea să să adoarnă încîntat 

de ce spunea bătrâna: 

P1eopele-mi cădeau încărcate âe lene,de Somn şde 
„mulţumire, Si mă simţeam uşor,ca un fulg plutind pe 
o „apăscare curge încet, încetinel, încetigor, 

Vedeţi că frasa nu are nimic deosebit ca asoci- 

ere de ocuvinte,însă în ritmul ei şi mai eles la 

afîrşit,aduce incoptedtabi1. ceva cît se poate de poa 

“4rivit cu situaţia pe: tare ne-o descrie şi e casul
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de observat că cineva îşi poate permite ceea ce al- 

tuia nu. i-ar reuşi. . | 

In ce priveşte încst - - âncetinel - încetisez, 

vedem că între încetişer şi îmcetinel nu există de- 

_osebire, Avem propriu zis, un pleonasn, însă întâi 

pentru că încheie: frasa şi pe urmă pentru că „for- 

mează „să zicșun triptic, avem într! adevăr încheie- 
area 

  

rea la care dacă nu ne aşteptam, în orice cas dacă 

se presintă astife1ș0 săsim potrivită: încet» înceti- 

DEA: încetisor dau un ritm de încheiere cît se poa- 

te de expresiv,acestei frase cu notă ae înduiogare. 

Despre, Delavrancea oratorsar i de sigur foar- A 
e Poeme a temerea 

ini mo came e eee 

te mut âe spua. şi 3.X trebui să ae des 0 culegere 

„integrală a âtscurauriloz lui pesea ce nu sta făcut 

pînă acune Ca orator,dînsul avea un gen aparte, Cu 

totul deosebit de Kogălniceanu, Rogă ni ceanu a Te” 

presentat oratoria parlamentară la începu tu rile n0as- 

tre şi unepri să zicem academică pentru că acea l8c- 

ţiune pe care a ţinut-o la Academia Mihăileană e ca 

un discurs academic şi e citată în acest gene Deci
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acesta e spiritul. în care a înţeles Kogălniceanu 9- 

ratoria. Insă pe la 1880 cîrd a început să se mani- 

feste Delavrancea stările dela noi erau schimbate 

şi condiţiile literare nu mai semănau cu acelea de 

pe la 1860. Intîi să ne gândim că vieaţa cun a în- 

ceput la noi la 1870 - 80 şi a contiruat,a pus mai 

direct în contact pe oamenii noştri politici cu ma- 

sele: întruniri peste întruniri „mai ales în totul 

campaniilor electorale,care erau şi mai sînt ca un 

„prilej de lupte. oratorice şi aceate lupte oratort- 

ce 'aveau cu totul alt cadru decît să zicem, luptele 

oratorize pe care le-a dus. în parlament Kogă1nicea- 

nu | 

Odată ce Delavrancea a. trăit în aceste împre- 

jurări „înţelegen care a fost nota dominantă a .ta- 

lentului său oratoricyozator politic însă în primul 

rînd,de întruniri, în care trebue să cauţi să faci 

să vibreze cît mai mit sufletul ascultătorilor. 

Am auzit pe Delavrancea în trei rînduri: odată 

la Ateneu şi de două ori la juraţi. Intîi când l-am.
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auzit la Ateneu, am avut impresta că se simţea nu toc- 

mai în mediul care era potrivit temperamentului : să 

_oratorie. Intîi nu avea o mască marmoreană. Departe 

de asta„nasca lui avea ceva de lavă peste care + tre- 

cea, ceva şi misterios, dar şi impresionant gi pe ur- 

mă gesturile lui parcă rostogoleau sau voiau să răs- 

colească furtuni , sau. uneori,mai rar,să potolească, 

_Impresiona incontestabil prin aceste calițăţi fisi- 

ce gi pe urmă calităţile de exprimare erau can în a- 

coră cu înfăţişarea lui. Frasa discursurilor lui de= 

şi a pierâut mult faţă de d6ea ce era cînd o roatea, 

diferă în mare parte de aceea pe caze am văzut-o în 

nuvele gi « e explicabil, Căuta să aibă o înşirare de 

cuvinte care să impresioneze cît mai mult; Uneori, da, 

erau sacadări, dar de mai multe oxi vedem că înşira 

cuvintele ca într'un articol de gazetă,destinhat să 

impresioneze. Insă să nu ne închipuin că Delavran- 

cea star fi cobozât la note triviale de pamflet, Era 

Violent, da; în duelurile oratorice pe care le-a avut 

cu adversarii politici uneori le-a adresat cuvinte
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foarte vehemente, însă cu anuni:tă măsură, 

Din discursurile lui să ne oprita la.acela pe .ca- 

re l-a ţinut puţin înainte de război: Patrie. şi. _pa- 

triotism unde putem spune că recunoaştem o parte nu- 

mai din însuşirile lui de orator, însă pentru -că e un 

discurs cu anunite calităţi literare şi nu de notă 

prea deosebit politică gi pornit din patriotismul său, 

e poate bine ales pasajul cel dintît,în care “Dela- 

vrancea ca.orator,vom vedea că se deosebeşte întrucit- 

-va. de ceea ce an întîlnit în diteratura lui de povea- 

țitar: - 

„_- Patria eate înlăuntru nostrmu,gi- 0 ducem cu noi 
peste țări şi peste mări,şi numai când suntem depar- 
te şi în singurătate,ne trec fiori amintindu-ne de - 

_unde ne-am rupt,şi nu găsim mângâiere decât în res- 
trişte şi în lacrămi, Patria nu e pămîntul. pe care 

trăim din întîmplare,ci e pămîntul plămădit cu sin- 
gele şi întărit cu oasele înaintagilor noştri, Cind 

pomenim de Călugăreni,Rovine sau Valea Albă, ne cu- 
tremurăm,uităm de. noi,şi nu trăim decît în aceia ca- 
ri au fost odinioarăsostagi,căpitani şi Vosvozi?: 

“Un fulger de închipuire pe dinaintea ochilor,gi 
'ne simţim ăevea în rîndul plăeşilor,în. fruntea oşti- 
160r,cu barda,cu ghioca;cu buzâuganul,sporina ştiuri- 

le eroilor cari ne-au apărat ţările noastre, 
Patria şi patriotismul, ea,publ,de 0,Minar, 

| „ ed, Socecspe6,7. |



235 

| vedeyi că dacă ar fi să recunoaştem momentul în 

care Delavrancea a pronuniat acest discursyde sigur 

că el ar cîştiga mult dar găsim aici frase mai  pre- 

lungi te decît în descrieri sau în presentări. de psi- 

hologie şi pe urmă alunecări. voite spre Jocuri Come- 

ne. Chiar la 1915 - 16 cînă asemenea discurs a fost 

pronunţat nu puteau să sune decît ca locuri comne: 

"plămădit cu sîngele şi întărit cu oasele strămoşi 

lor" şi apoi evocarea Călugărenilor e incontestabil 

nu de o deosebită realisare oratorică şi în plus, e 

ceva cam didactic, E adevărat că a pronunţat acest 

"discurs în faţa elevilor de şcoală,dar afară de aceas- 

“tasșîn discursurile sale,Delavrancea vobind să fie prea 

_denonstrativ,a alunecat spre ceva prea didactic. Ime- 

diat ce intenţia e prea manifestă, nu se poate să RU 

treacă cineva spre această notă de didactiam, 

vă aduceţi aminte că anul trecut. am citat un pa- 

saj al lui Alecu Russo despre patriotism,pasaj care 

| e incontestabil superior, Nu a fost un aiacure, ci o 

visiune sufletească pe „care 0 avea Alecu Russo atunci
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/luducînă în aminti rea lui treceau împresii din trecut şi 

după ce arată ce e patriotismul în generali. are 14 pa- 

saj liric şi de o acumulare mat boza t surle ieeecă de- 

cît acesta a lui Delavrancea, “In altele aul din ace- 

le discursuri are întrucî tva alt rit, e urmă chiar 

cuvintele ne fac altă impresie: 

Noi nu suntem decît: nişte buctumaş! „buciurăm, deo 
la un cap la altu: a țărei notele de durere : şi de 
speranță ale neamului întreg, Si vam aufia în” goarnă 
pînă cind nu vom mei: avea suflare șși câată cu  sune- 
tul acel din urmă va înceta şi vieaţa âin noi? 

Dao șpe24 

Aici apare Delavrancea cu cesa ce în discursuri» 

le lui are,uneori am putea zice de linie ogtășoeacăr———— 
elit 

NY ] Frusa vine ca un marş şi mat ales cun! era ajutat de 

glasul său foarte ră sună %o Tr „de sigur aă aceste cuvin= * 

te vor fi impresionat şi ele cînd au fost pronunţate, 

cu toate că din punct de vedere literar,vedeţi că sînt 

departe de ceea ce am găsit în mavelele sale 

Ca orator Delavrancea prin urmare, represintă nota 

  e za a poa 

O „nensusianu,. 

ivolutția esteţică a limbei român „Pasc.19 

DIA e 7] Dore saleeraceea 
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| pe care o arătam şi odată ce dînsul a plecat ela 

conăiţ1î1e de _vieaţă politică afirmată la noi pe-la 

1880,atunci oratoria lui de fapta urmaţ . aceeaşi 

trajectorie; a aup11ficat,a reuşit uneori, | 

Discursurile juridice dacă ar fi citatesar” da i 

    

prilej de recunoscut şi însuşiri literare Şi patiko- 
logice,îr ozice cas,ceta ce în cuvîntarea aceasta 

deepre patrtotien,e 1 mai în urmă, sau chiar inextatent, 

Dînsul chiar pînă cînă şi-a încheiat cariera orato- : 
rică nu a fost dintre oratorii care să ridice mul t i 
genul şi mai ales în contrast cu ceea ce a foat ko 

să iniceanu,orateria pe care a cultivat-o dînbul, € 
“+ expusă la unele concesiuni, la, unele _scăderi.si 
ca Spuneam, chiar la Ateneu pe tribuna de acolosce 

ajea mai puţin bine „de sigur, decît în faţa, unei 
“anări politice de alegători şi chiar în pariament. 
na Întirebăn atunci: ca efecț al oratoriei! zu De- 

- 
si 

| Peanceasca influenţă, cecputen atribui ? de sigur 

„pentru generaţia dintre 1880 - 90 - 1915 a amt 
inrîuri rea lui cÂnsă o înrîurire care mergea. înipreu-
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nă cu curentul oratoriei din acest tâmpe Ce spunea n 

dânsul se cam întîlnea cu ce spuneau atâţia care re- 

presentau elocvenţa politică la net, 

Individual deci „Delavrancea mi uri să Fi avut 

o înrîurire specială decît în legătuză ca ceca ce s- 

ra al elocvenţei noastre,alături de siţii în 40saa- 

tă vreme, 
d 

 



18 1V, 1932. 

  

“Ca orator Delavrancea,am văzut că se întîlnegte 

cu cei mui malţi din epoca în care luptele politice 

dela noi, dedeau prilej pentru manifestări oratorice 

şi cînd »e mai prelungeau unele reniniscenţe de ro- 
Tm rinita mar ac > ma > mea iii 

mantism. Trebue să recunoaştem însă, că Delavrancea 

aducea în discuzsurile lup simi, iterar,arăte preo- 
POT T p an a 

„„cupărt deosebite, spre deosebire de alţi orator, ca- 

re se mulţ umeau Cu. ceea ce era mai curentecu ceea 

ce putea să impresioneze mai uşor,prin. gesturi exu- 

berante sau cuvinte de circumstanţă, n 

Daci a aă judecăm opera lui de dramaturg, aici 

sînt de Săcut reserve zi în primul rînă, nu o pot oc- 

litficz,în mare parte, decît ca o întenţie,o preocu- 
„4 2 

pare d: a reînvia trecutul,evocînâu-ne literatura
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croni căreascăe De sigur,e un efart pe cate l-a fă- 

cut Delavrancea în trilogia sapprin faptul că a cău- 

tat să zeînvieze o parte âin atmosfera arhaică de- 

la noi aă ne evoace unele figuri, însă efortul aces- 

ta rămîne în ursă fai de reali sare, | a 

. ceea ct pu'em svune că 'e supărâtor'de milte 

n
 

    

ori, în ama. dr 30 „Ze şi celelalte piase ale lut De- 

Javrancease atăr inţa! prea mare de a rămânea într! 
Pi, 

  

Ii gi - 

notă de aha e “ziitonotă + pe cara “6 manifestă i ae. 

40
 

PR 

tunei cînă încearcă să bună în exprimarea personaje- 

7 

1oxr,ceva tn vechea limbă a noastră. ; 
- 

. _ | N 

ine 'să ne înfăţişeze un a.
 

Intr un “joe dîn YI Vitorua 

a, Aa 

personaj secundar yun vânător şi î1 pune să vorbească 

într! un erai pe de o parte azhaicydar în acelaşi timp 

Şi moldovenesc. Prin uimare „arnaisiul vine să se ală- 

ture de data aceasta cu âtaleotalismul: 

Ba mie mi- o spus. Zons şi lui Ion i- -0. spus Dragu 

şi lut Dragu i-o spus a lui Maftei,că s'ar fi auzit 

ai pi maehfa şeeasc uruitură ca şi cum s'ar fi năru- 

it toţi bol!'haniie Citcă ar fi dat boerul de- -a ber- 

peleacul. e... Apoi aă,a hien!'a his... 

” -Delavrancea,viforul ed. Socec, 1922 ;p. 108.
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intiucît,sum am observat şi alte ori,ciîştigă 1i- 

teratura prin asemenea ingrediente ? Si cu atît mai 

zădarni că apare o asemenea încercare gi la Delavran- 

cea, cu cît de fapt,duce la inconsecvenţe,pentru că 

dacă pe acest vânător î1 face să vorbească odată du- 

pă obioesul Moldoveni lor,muchia şeeas cu cîteva rîn- 

duri mai deparţe păatrează pe Sică» Sînt inocontesta- 

bi] parigorii literare acestea mîn gîie întrucâtva 
Daiana aa 

pe un scriitor şi îi dau ilusia că într'adevăr a a- 

dus ceva care presintă oarecare afortareso notă de 

originalitate, însă e incontestabil ceva ce nu poate 

„să deviriă o notă de literatură susţinută pe bune m- 
tive şi -în special pe motive artistice, 

Nu mat - amintesc că foarţe adeseori din spicuiri. 

cronicăreşti ,Delavrancez, a căutat să arhaiseze prin 
expresii cut sînt "nu ştia a vorbire ,care ne aduc 
aminte de cursul de vineri,limba din săcolul al XYI- 
lea. Ce rămîne din opera integrală a lui: Delavran- 
cea ? 

Dacă a împrestonat mai ma14 generaţia sa, prin
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 oratorie, aceasta rămîne de. fapt,pe planul al dotiea. 

şi valoarea lui de scriitor,de povestitor e de lugt 

în primul rînd în consideraţie. Dramaturgia aim vă. 

zut că rămîne şi mat în urmă. Dar tocmai ca povosti- 

tor,ce i se „poate recunoaşte propriu lui Delavran- 

„cea? De sigur în cadrul pealisărilor literare. de 

înc
 

_lavrâncea nu apaze tocmai aşa de bine reliefat,că.s- 

„„taanei, cînd îl comparăm cu înaintaşii lui „chiar cu 9- 

"ăobescu, Mota personală. apare mai bine afizrmată fa- 

: „4% de Dâobescu, cu atît mat mult faţă de. il imori şi 

să zi cem,de Ce Negruzzi, ă | 

FR Incontestabil că, eo înaintare dela: autorul . 

Gia e9ilor_ vechi, la. pelavranceayprin stilisarea mult 

„evoluată, Delavrancea înainte de toate se vede că, 

sesisa mult mai bine;nuanţatyceea ce e propriu, unei 

_gituaţi1,ceea ce e mai ales propriu sufletelor . pe 

„„seaze. le pregintă, 
"Găsim gi la Filimon psihologie,cum găsim în. A- îi 

lexandru Lăpugneanu,dar psihologia aceasta e rela- 

după 1880,comparativ cu s1ţii,contemporani cu. e1,De-   
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tiv mat schematică şi în orice cas să nu uităm că e 

psihologia care ne duce mai mult spre trecut: şi cu 

atit mai mult psinologia înfățigată de Negruzzi, ne 

înâreapti spe trecut, cu toate că în, Alexandru _Lă- 

PRŞAEAI fiu găsi ceva de suflet omenesc,nu numai 

limitat ia ades st personaj şi avînd prin urmare 0 în- 

serni tat: in punot de vedere al psihologiei genera- 

le. Dar îs, Delavrancea nota psihologică şi nuanţarea 

stilistică în acoră cu ea,ne duce tocmai spre o ana- 

lisă sufletească aplicată tocmai ia elementele mai 

apropiain dr ceea ce e psihologia noastră, 

„ Dasă Delavrancea a trecut dela literatura de po- 

vestitor,la teatru, invers s'a întîmplat cu celălalt 

soriitor;căruia regzet că numai got 12, de astăzi i-o 

pot consacra. _, D erai ad ae 

 Caraggale ne presintă inversul de SYO1uţ ie în ce 

priveşte treceraa dela un gen la altul: a. început 
prin teatru,pentru ca să se îndrepte spre 1iteratura 

de povestitor şi această trecere nu e inâiferentă. Da- 
că cineva trece dela teatru la , nuvelă sau romanș nu 
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se poate desprinde în totul de ceea ce e am putea 

spune, substlaxtul lui literar, Si mai ales dacă e DMI n atunce 
vorba de un dramaturg cum a fost Caragţale,nota a- 

ceasta o vom recunoaşte mai evidentă sau mai umbri- 

tă și în ce ne-a dat în nuvele, schiţele lui, 

Si adăugînă încă o apreciereDelavzancea în pie- 

sele lui de multe cri povestitor: şi asta e iarăşi u- 

na din slăbiciunile: teatrului său, Nu e atîţ, -a0ţ iu- 

neaţ are unele episoade impresionante ,aupă convenţi- 

ile scenice ae atîtea “secole, însă teaţ ui lui are 

prea. mult caracterul „narative 

Caragtale dimpotrivă, în povestirile lui ştie să 

dranati seze situaţiile cum n'ar fi reugit dacă n'ar 

fi pornit dela teatru. Nu voi insista asupra: piese- 

107 lut pentru că. de fapt,nu aduc elemente de apre- 

ciere în ce priveşte evoluţia estetică a limbei noas- 

tre, Caragiale: fie în O noapte furtunoasă, fie în 2 

Boti soare pierdută, sau în De-ale carnavalului s'a ex- 

primat într'o limbă curentă,afară de ce a căutat să 

„ridiculiseze, Acolo însă unde âă nota sa,unde nu vor-
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besc personajele întrtun fel sau în altul acolo. ne 

găsim în faţa unei exprimări ce nu aduce ceva deose- 

bit ca realisare literară. 

Arta lui Caraguale în teatru e cuilminantă în a- 
Pui ra Pai 

  

mănuntele de observator. şi în acelaşi, timp în stăpi- 

nirea pe care a ştiut să o aducă, chiar atunci, cînd 

a. trecut dela unele motive disparate şi cînă, „ne-a 

„înfăţişat scene şi personaje destul ăe variate. 

Prin urmare,ori care ar fi unitatea operei, „Di 

Caragiale, totuşi dincolo de. această unitate vedem 

că nu e ceva „monoton; sînt figuri, care vârtază chiar 

dacă sînt luate din lumea aceasta sonvenţională, de- 

la marginea oraşului, Şi arată prin aceastas0, „suple- 

țe de acomodare la împrejurările presentate pe. Bce- 

nă cum şi o pătrunăere minunată a psihologiei per- 
oa 

sonajelor, | 

„Vocabularul lui caragiale ne. intereseaz ă Întru- 

- câtva cu partea de ridicul pe care a voit să- -] ..Te- 

leveze pentru că ştiţi cum se exprimă foarte multe 

din personajele sale şi mai ales se vede cum âînsut
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a sesisat între 1880 - 90,ceea ce începuse. să fie | 

di streditat. şi se pregătea să fie definitiv ridicu- 

lisat, 

de multe ori persiflat: enteresuri “întrebuințat de 

mai multe ori; pe urnă A guspanda în loc de Ya sus- 

penda". Si e de relevat în sensul acestasun pasaj 

caracţerisţic din 9 gcri soare pierdută, pentru. că ve- 

dem acolo pe Carageale dîndu-şi samă. de ceea ce to-. 

tuşi nu a putut să dispară; dimpotrivă, cred; că „cei 

mai mălţi vor rămânea la acest tip de exprimare. Anu- 

me e vorba de întrebuinţarea lui ze Caţavencu de . 

vre-o trei ori repetă pe acest oz: "Orsmai întâi şi 

intîi,istoria ne învaţă. (Carageale, teatrused, Cartea 

rom, Vol, I1,p.84),.... Or,nu încape. pică, (p+86)...0r, 

dacă voi avea onoarea (p+87). Mă mir că aceia, care 

au auzit de mai multțe ori piesa lui Caragiale, nu au 

fost isbiţi de: ceea. ce. Caragiale a sim ît că ntar 

„trebui să Cie însuşit de limba literară, Vedem ce bi- 

ne a pătruns Caragţale pe acest oxscînd l-a pus în



300 

gura avocatului Caţavencu pentru, că cei vinovaţi de . 

răspîndirea acestui orpsînt avocaţii. “A început da 

bară,de sigur,adus de 1ienţiaţii, doctorii în. arept 

dela Pari1s,pe la 1880 şi mai ales cum ax aă prilej 

„de gesticulaţie, solemnă si poate să impresioneze a- 

ceastă monosilabă în ce priveşte convingerea magis- 

traţilor,atunci cu multă stăruinţă avocaţii au cău- 

tat să-şi înflorească pledoariile cu acest 9£e E a- 

şa de răspînăit astăzi încetățenit încît nu ştiu da- 

că ar putea să fie înlăturat; are ceva de parasit 

antipatic şi în cele din urmă;se poate dispensa ci - 

neva de aceat franţuzism, Nu 1-am întrebuințat ntci- 

odată şi dacă e să se exprime aceeaşi noţ iune „găseşti 

totdcaune poaibilstatea adevărată. 

Dar Caragiale în ce priveşte limba şi cu mâi mul- 

tă insistenţă a ridiculisat pe aceia care abusau de 

În Sa, 

neologisme în poesie şi aici trimetea de departe 0 

săgeată lui jacedonski şi altora. 
ee, 

Vă. aduceţi aminte de scena. din C noapte fuztunoa- 

să,unde ipingescu ctiegte din Yocea patriotului naţi-
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onale. ce Vine a stiut Caragiale să prinăă acest pă- 

„căt: naţional g. i 

Caragiale a prins bine nu tocmai riicului dar 

entipaticul acestei forme, In: scena unde Ipingescu 

citeşte din Jose a patoriotului naţionale, recomandaţia 

pe care o făcea gazeta tânărului Rică Venturianoşdă 

expresii cai prefaţiune ; ne impune solemnaninte: vă 

aduceţi aminte că îm insistat asupra acestor feluri 

de adverbejcare trebue reduse la ce trebue să 1i se 

- veounoască, Pe urmă „Rică Venturiano e recomanâat ca 

atudinte. Vedeţi riătculul acestui neologism şi dacă 

am fi rămas astăzi la asemenea fornă de sigur că ne-ar 

mira culi sta putut acorda încetăţenirea lui atudin- 

de Însă unit! zic presinte: deci o formă alături de 

 'ceaialtă,ntar putea să apară, 

„Dar cum spunean,ridiculisează Caragiale Limba 

foarte mosaicată a unor poeţi,abusul de neologisme 

şi pe Macedonski de sigur că=] vizează în scrisoa- 

"rea pe care Rică o trimite Ziţei, Scrisoarea încep:
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acida: + iagi-dată Angel raciosf de cînd te-am văzut întî | 
pentru prima oară „mi- -am pierdut uzul raţiunii.rTe iu- 
besc la nemurire, Je vous aime et vous __adore: que 
p x e e ? Inima-mi palpită de anoare, 

să Sînt întrt'o poziţiune pitorească şi: mizericordioa 
şi sufăr peste a O da/ Tu eşti autora sublimă, 
care deschide bolta azurie într!'o adoyaţiune 'poeti- 
că infinită de suspine mistericase,pl ne de reverie 
şi inspiraţiune,oare m!ă făcut pentri ca să-ţi fac 
aci anexata. poezie: 

mEşti un erin plin de: canăoaresegti. o: îrogilă zau- 

„Eşti o. roză parfunată, eşti o tâpăra daleei, 
„Un poet nebun şi tandru te adoră şah fcop 
„De a lui poziţiune turmentată fie-ţi milă: -: 
"me iubesc la nemurire şi îi dedic lira mea! 

A tău pentru o "stemitate şi per tujoura . 

| Carageale,'Teatru,eă.YI, Cartea rome vol. Ip. 27 

E bins aleasă această paroaie şi. a. repetat genul 

acesta Carageale mai târzii trimeţ ina săgeti | s1mbo- 
: , Bi | Me II d II m îi 

  

liştilor, 
Dă ANN 

| 
Intr'adevăr dînsul nu sta împă cat cu . modernisa- 

rea possiei şi cam  înţelegen peniru ce: era tradiţi- 
nel isteei. toate că firea. LU ee araţă revoluţ tona- 

eee enua, 

Că. Şi de meeruţare a tuturor minciunilor vieţei noas- 
Ye, Căci ce'e teatrul aus aesît o şarjă continuă îm-
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potriva tuturor lucrurilor pe care nu:16 înţelegem 

cît erau de false,vieaţa poliţică cu parodia de con = 

stituţie etc, ? 

_Toaţe acestea erau simţite de Careageale,cu spi- 

rit de zevoltatsînsă revoluţionar totuşi stăpînit, 

Pe de altă parte în ce priveşte literatura, rămânea 

în urmă;pentru că: 'era un tradiţionaliste 

| Indirectsprin urmare teatrul lui poate să fie 

amintit în legătură cu estetisarea limbei, adică a 

dat semâiul unor exprimări ridioule şi a contribu- 

it de sigur întrucitvasnu atit cât se gândea sau 

cât ne-am aştepta, Chiar ce se observă cu privire | 

la 9rsarată că oricît ar fi ridiculisat acest cu 

vînt nta dsepărut,. Si e explicabil întrucâtva: tea- 

tra es impresie de moment, la cei mai mulţi. Chiar 

aceia care se sint vinovaţi: cînd se regăsesc pe 

scenă-—măi întâi că nu fac apropierea, întrei ei şi 

personajele ridicule de pe scenă—ar să zicem că 

cineva are atunci un moment de tresărire din viea- 

ţa lui „dar trez două trei zile şi pe urmă lasă le
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o  zaeteietrai face proces de conştiinţă şi atunci 

ămâne aşa. cum era şi înainte de a asista la piesă, 

in 86 priveşte exprimarea, tot aşa şi aici. încă 

poate şi mai maltesînt ticuri de care cineva nu se 

poate desface cât trăegte. E o parte mecantcă a vor 

birei,care fie din copilărie,fie prin influenţe de 

mai ţîrziu,rămîne, Sînt extrem de rari aceia care 

caută să, reacţionezeşoricît li star atrage atenţia, 

mai ales aceia care nu sînt atinşi Ge mai multă cul-. 

tură, St teatrul lui Caragiale în privinţa aceasta 

să nu ne închipuim că a realisat ceea ce a fost în 

intenţiile lui. | 

mrecînă la opera de "povestitorsatct: âe sigur că 
men morii spre terte ee arest PRGIRIRIAG 

Mn oana rarele? 

re găsin în: faţa “unei stilizări artistice superioa- 

rău IST Caragialesstiltsare care a fost, am putea 
  

spune, întîzeiată,chinu1 tă. Anume în Monente şt ceva 
„sr rata cu NP unita 

mai târziu în Schițe no îs Caragiale într! adevăr apa- 
  

re ca povestitor cu însuşirile pe care i le recunoas- 

tem, de soriitor de frunte în literatura noastră. . | 

Momentele: în unele privinţi,ca estetică să zicem»  



A , 

În mila le | 306, 
A „sânt mai puţin de luat în consideraţii dar sînt vii, 

sânt impresionante prin varietatea du Cigură sare Ce- 

filează: o galerie întreagă aela noi, Insă mai mult 

în Schițe noi şi apoi cu unele restricţii în Lăzat 

şi în 9 ficlie de Paşţiscu toate că 0, făcăi e __dg 

Pati are ceva forţat,ceva prea silit şi bruscat, ce= 

va meloâramatic, Dealtminteri i s'a reproşat,e melo- 

aramatism şi în Păcat şi în 9 făclie de Paşti şi în 

dirasta. | | 
lăsăm la o parte psihoiogia care nu e presenta- 

Lă dar ca redare literară rămâne mult în urma, poves- 

tiriilor şi de accea nu m!'an eprit a ea: & limba cu- 

rentă care nu are un relief devsebit m se ricică 

mult deasupra exprini.rei 1tterere obişnuite. Prin ur- 

mareştot 1 povestiri treia să rămî nem ca să vedem 

pe Carageule ntevita! artis ţ, Ca să surprindem felul 

acrisului săr,ric on: margini 1c. vre-o Gouă din po- 

vestirile lui: "iaral 14 njozlă incontestabil că 

n o realisare de li Bre aproape impecabilă: cîte- 

    

e rea ame ana 

„Nensusianuș 

tia estetii: pl ge Pasco ZI 

70 jo opac oOCP4   
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i , . | . Ă BI . „i . pi 5 ? 

va pagini numai, însă cu âeplină conştiinţa a momen- | 

telor pe care 4rebui a să le redea, Luăm o descriere:. 
Pa o « £ î 7 îi. i . | , A y 

= 

e
y
e
 

** Wifoxrul creştea scuturîndu-mă de pe gea. In _în-. 

ai Binoni -aupă nori sburau opăciţi: ca de spaima unei. 
pedepse de mai sus,unii la vale pe dedesubt „alţit pe : 

deasupra la deal,perăeluinăd în clipe largi,când mai, : 

gros,cînd mai subțire,lumina ostenită a sfertului din 
adimă,; Frigul văd mă pătrundea; simţeam că-mi. înghea-.. 
vă pulpele şt braţele. Mergînăd cu capul plecat: ca 

să nu mă&innece vîntul, început să simţ durere la cer-r. 
bise,la frunte şi la tîmple fierbințeală şi  bubui-: 
turi în urechi, a 

...... ...... Dar vîntul s'a mai potolit s'a lumi- 
natia ploaie; lumină ceţoasă; începe să ceamă .mă- 
runt gitnţepos, | , 
i i Tele.CaragtalesO0peze. :. 

EA. îngrijită de Paul Zarifopol pa 143 144 
. , i A Pe pe EI = 2 aa 

a LI 3 

Nu s& ceva mult deosebit de descrierile lut -Delari 

vranctai Totuşi vedeţi. nota pergonală.-în deseriieret,, 

HOFE_opăctţi;perdeluina şi înţepogs trei cuvinte, ca: 

re: Sint Broprăi lut. Carageale, ge Ta a 
gt

 

"In Ficat et ân pasaj. semniftoativ,dintre rarele 

care pot: să fie-rdlevate:. e o noță. de: pstmlogie ad-.: 

stractășredată: cu ceva personal: . . ii: 
O 

„ Intre un om şi altul este adesea ca gela.o. stea 
ia alta, Arde COio un soare uriaş şi dincoio altul.



Printre învîirtițearea ş albe 
flacări dtabia i reş tepe osii 23% cae scîntae ce 
clipeşte pierăută în negura fară Cundea., Ba osti 
încă nu se mai zăresc deise şi um! de altul nici 
măcar nu bănueşc. Adesea tot aşa se pricep oamenii 
între ei şi pot înţelege'unui aliuia sufletul, 

uni un colos de 

   
Oua 3p+ 40 

O comparaţie discretă,care ar fi putut să fie 

nenorocită în scrisul altuia pentru că vedeţi, com= 

pară sufleţele care stau aeparte,cu stelele despăr- 

vite între ele. Comparaţia,prin urmare ne duce spre 

o notă de abstiactde vaporos, relativ rară în opera 

lui Caragiale, însă ară tînăd abilităţi de redare. 

Ne întoarcem la un alt pasajscare ne arată cun 

Curagiale a ştiut să stăpînească varietatea redărei. 

Lumea lui,cum ştiţise cea. orăşănească însă îl vedem 

punînd "şi mediul rustic, Dacă n'ar fi fost înzestrat 

cu. acelaşi foarte pronunţat simţ artiatio,de sigur 

că în zece „cincisprezece rânduriscu at-t mai mult 

întrt'o pagină,nu ar fi putut realisa ceea ce nu e 

deosebit ca valoare literară, însă ca taot literar 

se vede că nu se desminte faţă de ceea ce altora nu 

le-a reusite,
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Tot în îa £ ijoală cîteva cuvinte ne 

  

arată azeastă deplină stăpînire a exprinărei. Venind 

pe tânpseroul acestei povestiri aude an sgomot gi sk 

uaţia e redată astfel: 

-Cara-î acolo ? strig eu 
"Om bun . | | | 
-Care ? | Ia Aa a 
-Gheorghe - 
“Care &hsorgha 

„-Nă timag sa ea Gheorghe Nă truţ „care păzeşte la, cocent 
-Da'am vii încoace ? 
„Ba isca via ? 

Vedeţi citeva cuvinte,un dialog redus,dar ca şi 

li» Oreangăynu vedem deloc abătîndu-se în alegerea cu- 

“iritelor,dela naturalul situaţiiJor, Deci nu-i lipsea 

i Caragăale, nici acea însuşi re extrem de rară la 

nise a simţi ce cuvinte din graiul simplu» dela ța- 

r. pot să fie atribuite cuiva să exprime o situaţie» 
ca 

sa ne oprim un moment şi la sfirgitul din Păcat, 
ntru că e semificativ și el şi aici vom găsi toc- 
a ID ceca ce spuneam la început, în ce priveşte evolu- 
„A lui Caragţale:
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ans Omul îşi acopere prosteşte buzele înrine- 
vite cu o.-mînă,cu alta ochit uzi,.c, Poţi eta cu 
capul gol... Nici o suflare, o se 

Popa se ridică,se întoarce spre mul time cu pri- 
virea ţintă şi!'nfricoşat de'nsrijată, 

"Inima... „zice el," Si se culeă să doarmă som= 
nu-ăl bun lîngă copiii săi, | 

| i Cs Cs 3 De 53. 

Dramatismul din această povestire ne duce spre 

teatru de fapt,pentru că ceea ce vine ca explicaţie 

ar fi putut să fie pus în piesa de teatru între gpa- 

rentese,care să explice situaţiile, zesturile, 

ca să vedem tehnica să compari. sfirşitul din 

viforul lui Deiavranceat 
s 

Oana, AJa/ 
"Doamna Tana, N'ai să-l mai suzi d 
Cana, Afa / Sa 
Stefăniţă. Mi se taie pininrri 
2ria e ..... Q- Cărăvăţ, a (az . 

o PEs ss, Cătăliti., e | | 

Incsarcă să facă semnui . pis boii şi nu poate 

0Cana, Afla! 
Stefăniţă, Se!ntunecă ss. 

Doamna Tana, Nue ziuă şi 

Stefăniţă, Mă ardea esti ri 
torul... 
Doamna Tana, N'are 

Oana (aproptindu-sc 
Stefănită, Intuner: 

  

    
ca e + Tineţi=mă tă 
vă cu mâna) Arbo- 
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(Se întinde în capui caselor şi-şi 4 sufletul, Bo- 
eri? îl susţin), - - Pa a] 

: 2 E 

  

vedeţi deosebirea: Atci € arta care ştie nu tre- 

bue mult să impresioneze, Dincoace e şcoala veche, 

Aceasta e marea deosebire dintre 6 prosă şi cealal- 

tă, | | | 
Carestale ne apare deci cu un minunat simţ al 

| nuanţetorsal proporţii dorşun simi de alegere pe ca- 

re i-a, aus faarte departe, In privinţa numelor pro- 

prii: din piesele lui—îj ediţia aceasta Dl Zarifo- 

pol reproduce Aupă manuscrisele lui un catastif în- 

_treg de rue propri te Credeţi că Leonida, Ipingescu, 

au fost alese la întîmplare ? Au fost alese din mul- 

tele care î-au trecut prin minte lui Caragiale și 

nu numai aceasta,dar avea o listă întreagă,de unde 

alegea ce i Se părea, mai expresivyiarăşi ceva ct de- 

“notă un foarte luminat sim artistic, 'S1 oricât ni 
1 - am înfăţişa de obinei numai după aspectul fixat 

prin teatru şi după vagi impresii de povestitor, to=



all 

tuşi. trebue să adăurămcu atât mai mul t sîntem da 

tori să rectificăm impresta,cînă luăm totalitatea 0! 

perei. lui,şi nu tocmai aşa redusă cum 0 crea mul î, . 

Caragiale : avea cultul pentru poezie şi “ atunci 

* Întedegen de ce în real isări le dui 1iterare nu se 

_vrădează totaeauna;tar cine atie să citească prin- 

tre rînduri. vea casta, astfel ră mauseriscle sa= 

„ desăin care averi publicate două faceimite se vede 

„Cum sînt, pline die . gtersăturie Inseamnă câ n se mul- 

„tumea cu prima redacţie ,ntei cu a doua Intr! un Ma 

nuscris al unei povestiri pe care n'a terminat-o 

cea âin urmă sa îne emnat cu 'oreion clbastru şi a su- 

plidiat un fel de porunci pe case gi le deaea. în- 

__suşi:tYou mare, băgare de samă le tot ce se poate su- 

prima-—cât., de. mat" + Deci avea, oroare a.  ainuăriloz, 

| Mu trebue să uităn—şi mărturisirea, e aptă de ni 
pa di pa 2 

zarifopol—că în 1906 îi seria dat, cerea cu care. 

= îs Zg : . 

era prietenie, + Seriu : -9 piesă înte 'adins să "şi 

A Sa 

placă ţie: artă cu tenâinţă de hatâul "tău, și artă 

a Ai a 

pentr artă de. natia ete (oscstrăr) Veaeţi cu 

% . Pi a
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ce fină ironie vorbea chiar cu prietenul său Gheres, 

„despre arta cu tendinţă pe care dânsul - „dctecta, 

Spune: da,practic arta cu tendinţă, însă mie să-mi 

aa voeyde hatârul artei, în primul rînd lu ea să mă 

gîndesc: deci un idolatru al teoriei urtă pentru ar- 

tă, Că apare tendinţe într!'un fel sau altul în tea- 

tru sau în povestiri,da,dar nu e credinţa manifestă 

de pedagogie literară ,de moralisare; nu e literatu- 

ra umbrită de didactism. E arta care discret spune 

ce are în gînâul lui gi lasă fiecăruia libertatea 

să aleagă ce va crede, 

Caraaţale putem spune că nu apare ca artist al 

imaginilor; nu e artistul fraselor bogateşori con- 

plicate,conturate cu stăruinţi de înflorire,oare de 

multe ori pot să cegenereze în manierism. k artistul 

adevărat al exprimărei sobre şi în plus ţinînă samă 

ae motivele de predilecție ale operei lui;e acela 

care a ştiut să aducă nota ae clasicism în rea- 
e ret re pi te e PEOT  eea  taaa 

  

lism, ceea ce înseamnă multe 

Realismul e â multe ori un miraj,e ceva Înge-
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lător, încît mâlţi prin faptul că au putut să redea 

ceva care i-a impresionat,chiar puternice întutun - 

moment cred că aceasta e suficient,şi mai - puţin 

sînt preocupaţi de limpezirea artistică, - 

II IN E AT



  

  

La realisările în prosă, în epoca dintre 1880- 

1900, trebue să adăugăm cees ce catorim, operei lui 

- Duiliu Zamfirescu, 

“n mare parte,dîndu-se împrejurările „dîndu-se 

ceea ce era mai mult sau mai puţin dominant în at- 

mosfera literară de atunci ,dînsul se aseamănă cu De- 

lavrancea şi relativ, cu Caragtale , însă vom vedea 4- 

mediat unele deoessbiri şi în ăcelaşi timp;nu trebue 

să uităm că Duiliu Zamfirescu sta afirmat şi în po-. 

esie, 

Dacă şi Delavrancea a scris versuri „Caragiale far 

răşi mai mult în direcţia satirei,acestea de sigur, 

nu contează în activitatea lor literară,pe cînă .Du- 

iliu Zamfirescu într'adevăr,ocupă un loc în poesia
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noastră de acum patruzeci cincizeci de ani, "Atât ca. 

poet cît şi ca prosator,dînsul. a început. sub b egida 
a a 

romantismului. Sta smuls 'însă repede âin ceea ce e- 

FI DE Gauss atterotuzt, am putea spune expirante şi 

mai ales din ceea ce avea să capete: O £isiononie a- 

parte in şcoala lui Macedonski „decaăent1smul acela . 

pe care aâînsul a căutat să-l afirme pe 18. 1880 -90 

gi chiâr mai tîrziu. - o 

Trecînă dela reminiscenţele de romantism şi du- 

pă ce primise o vagă influenţă în cercul lui Mace- 

donski,Duiliu Zamfirescu s'a afirmat în plus,ca re- 
—— 

ali st, însă moderat de clasicism,aşa încît dacă refe- 

rindu-ne Ja această formulă literară,am face o com- 

  

paraţie între aînsul,Caragtale şi. Delavrancea, cum 

“am văzut,Delavrancea dela romantism a trecut la re- 

a11em,rămînînd însă de multe ori cu foarte accentu- 

ate urme de înrîurire romentică. Caragiale are tem- 
? 

| perament ae scriitor înclinat spre realism— nu se 
at 

poate vorbi ae romantism Ta cinei acest . reae 

14sm e condus moderat întrucîtva,de un anumit Cla-
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sicism. | | 

Duiliu Zamfirescu pornind deza romantism, ajungînd 

la formula realistă,s 'a înareptat pe urnă şi din son- 

| vingere,de multe ori din înclinare spre clasicism, a- 

| sa încît găsim şi la aînsul un fel de clasicism,ca şi 

la Caragtale, 

” Caraatale se arată mult mai . sobru vorbind zi reş- 

te,de schiţele,nuvelele lui,pentru că teatrul rămîne 

la o parte. . îi | 

Duiliu Zamfirescu,prin cultura lui,prin petrece- 

rea mult timp în Ital ia,ne-am aştepta să apară în 

| mul te privinţi,cu un caracter clasice mai afirmat. De. 

tapt0lasicisnul ut e cfteodată ailust,in orice ca& 

se distinge de al lu Caragiale prin aceea că apare 

mai puţin , concentrat. E. mai mult vistunea de senină- 

tate,visiunea de disotplină elastică, ce planează asu- 

pra întregei opere de. maturi tate a lui Duiliu zamf î- 

rescu, Incolo,în ce priveşte facura clasică mai s0- 

bră mat concentrată, incontestabil că hceasta o găsim 

mai mult la Caragtale.
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Asupra părerilor -literare,artistice în. general, 

pe care le împărtăgea âînsul,a avut ocasia să leex- 

prime în multe rînduri; ţinea şi le arăta,fie în re- 

feţele pe care le publica-la romanele sale,fie în 

câte-o comunicare 1a Academie,în discursul asupra 

poporanismului,discursul lui de recepţie şi pe urmă 

în cîteva articole ae critică,mati mult de polemică, 

de prin Convorbiri „luceafăzul sau alte reviate, Ve- 

dem aici pe Duiliu Zamfirescu conştient de unele Qi- 

xective care nu trebuiau să rămână ale literaturei 

noastre de după 1880 şi e semnificativ că la 1888, 

în prefața culegere! ce nuvele:se exprimă în felul 

următor: | | | | | 

crea câ trăeşte,excepţional,chiar în clasa Dadi- 

| sşi„mai jessin clasa 10 ul S 30 mă- 

Î5 de familii,care cetind literatura rominească şi 

avînd o cultură generală cu mult mai întinsă, au a8- 

juns să formeze 0 limbă usuală curată,ba chiar ele- 

gantă. Nu e oare acesta drumul pe care trebue să pu- 

nem novela şi romanul nostru ? 

D. Zamfirescu, Novele. 
BRA, Socec, 1888, p. 5 

Duiliu zamfirescu pleacă dela constatarea că p5.-
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nă atunibi și înba noastră literară se afirmase în epo- 

ca mai nouă ;1ăsîna Ta o: parte pe Ce Negruzzi de care 

se veac! că 'a:zost i influenţat, gi irecunoaşte referin-  : 

au-se la 'geristorii din-vrenea lui: că,prosa noastră 

se atirinase ai în ră „prin Slavioi şi Caragtale. ;:, 

“ne Statiea! nu ne= am ocupat, pentru. că îl reserv 

reir “partea: oItimă din-curs;cînd, mă voi ocupa de 

şcoala poporanistă unde Slavici. trebue aşezat, - 

i Prebue să adăugăm că avea;in vedere atunci Dui- 

11u Zantizebou, teatrului: Caragtale,pe la 1888,pen- 

tru că -nu putea-sSă+se gândească la însuşirile de pro- 

sator afizmate altfel şi care contează în schițele 

şi nuvelele cele mai remarcabile ale lui Caragțale, 

pe. sare dânsul le-a dat după 1900, Si atunci spunea: 

dacă 11mba noastră 11 terară în prosă s'a manifestat 

cu: coloratură Yegională, dialectală, transilvăneană în 

special la Slavici,pe de altă parte cu ceea ce era 

al vorbirei dela oraş„al mahalalelor, cum făcuse Cara- 

giale,aceasta însemia o limitare a orisontului dela 

noi şi rămîne âe acum Înainte să se întemeieze lite- 
.. 

ra -
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ratura în prosă, 

si Duiliu Zan?i resou a înţeles într'adevăr, că 

aşteptă să se dea această notă bine afirmată şi a-. 

tunci i 8! ar putea. obiecta: de ce s'a referii numai 
gi 

la Caragiale şi la Slavici ? Nu înţelegem: Delavran- 

cea pub1 Lcase Sul tănica şi aici putea Duiliu zamfi- 

rescu să găsească ceva care se potrivea în felul: âe 
e. 

a înţelege atit sarea în prosă, cum a urmat gi aînsua. 

| au fost unele otocniri între Duiliu Zamfirescu 
eo 

şi Delavranceascare au durat pînă tîrziu şi nu. ared 
ai 

9 f3c
 

aporturile Bă: e fat reluate în onaii de mai : 

m
 D
e
 

ună în jelegete şi aşa se explică de ce alături de : 

eat ăot. scriitori „Delavrancea e ignorat de Du= * 

Şi îna Zamfirescu. oricumânte?o privinţă se întâaneş- 
% pa 

te cu adv ersarul săi, pentru că şi Delavrancea afost 

ongat în această epocă,de 1iterarisarea poesiei moâs- 

i zepna o 1 mi tare la ceea ce' ne presentase Slavici 

za ai ii, Si atunci înţelegen ce câracterisează în 
oma. E A mmatzaa i ere ee a 

general „prosa şi poesia lut Duiliu “7amtirescu, z: o 
mii nări are orei rea? moare 

  

ee vene ea 

  

preocupare nu  totăeauna consecventă, în orice 'cas des-= 
oma cama 

  

n
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ul de luminată în ce priveşte alegerea expresiilor, 

armoni sarea frazei; ;31 axeuta deal tninterii ştim şi din 

lecturile lut; din. încercările âe traduceri; pe urmă 

din impresiile pe care le-a publicat cun e în cule- 

gerea âe Sorisori yomane „Lyda 3 'de aceea înţele- 

gem de - ce uneori, povestirile lui au ceva prea anec- 

„dotice Inconteştabil că e un povestitor de anvergu- 

ră însă parcă avem impresia uneori. că dă prea multă 

atenţie la anănunte,1a ce e anecdotic, Şi partea a- 

ceasta o. căstm şi în culegerea de scrisori din Lyda 

şi vedem atei preocuparea lui statorni! căsprin  lec- 

“Suri,prin ceea ce a fost mediul în care sta "găsit, 

fiind în diplomație,în Italia,vedem stăruința de a 

pi stra linia clasică şi de aceea pricepem de ce a 

fost antimodernist, Antimodernist cam supărătorcu 

ofensive în care dînsul nu a păstrat măsura pe care 

alteori a ştiut sto menţină. Duiliu Zanfirdscu ne fa- 

ce impresia d o fire cu multe inegalităţi -în mani- 

festările ariistice,cu o > înţelegere de estet a lite- 

„ratureişcu toat: că a alunecat uneori şi nu când pu-
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nea personaje în acţ iune ca să le atribue voxbirea 

adecvată, | 

E de mirare întrucâtva, âe „ce la un moment dat, 

dânsul e pornit şi împotriva decadenţ ilor cu toate 

că trecuse prin cenaclul lut Macedonski. Pe la 1680 

era la Literatorul „pe urmă a trecut în ceroul Con- 

vorbiriloz, şi măcar ca o indulgență de aminti ze,tre- 

buia să păstreze o notă mai reservată faţă de deca- 

den. Bam putea spune,un fel de defetism,faţă de 

ceea, ce aprobase mai înainte, Am putea spune că: a 

ceasta 1-a costat cam mult,pentru că după d1 scursul 

pe care l-a ţinut la 1907 la Academie asupra popora- 

nitsmului,s'a resimţit,pentru că a trecut ârept  în- 

depărtat ae ceea ce era aprobat de Maiorescu şi cer- 

cul Junime. 

_rrebue să adăugăm că Duiliu Zamfirescu a pătrins 

la Academie prin Maiorescu,pentru că acum patruzeci, 

cincizeci de ani,intra la Academie cine hotăra bimi- 

trie Sturâza sau Maicrescu, 

  

0. Densusianu _ 

avolutia estetică 'a limbei romîne,Fasc.21l
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De ce 'an insistat asupra acestor amănunte? Per- 

tru că, despre Duiliu Zămf i rescu sta scris puţin şi 

pe' uimă sentimentele lui literare interesează foar- | 

te direct în legătură. cu ceea ce aparţine chiar ac- 

tualităţel literare, - | 

Dacă ar fi să ne oprim la versurile lui,de si- 

gur că am putea sublinia o visiune care.are o pro- 

nunţ ată notă personală, Insă trebue să recunoaştem 

că de fapte inspiraţia lui poetică continuă uneori 

pe a lui Ve Alecsanări, cum se întîineşte în acelaşi - 

timp cu a lui Eminescu şi întîlnirile cu Eminescu, 

sînt uneori foarte evidente,aşa încît o deosebită 

personalitateşun fond mai ales de  iînspiraţie,nu am 

putea spune că întîlnim la dînsul. Insă fiind ar= 

tist,stăpînind bine formasa reuşit să dea vre-o cî- 

teva poesii din care două,trei se menţin dela înce- 

put pînă la sfîrşit,mai ales în acele pasteluri în 

care recunoaştem nota lui Alecsanări,însă mai sprin- 

tenă,nu în forma solemnă şi evocativă a lui Alecsan- 

dri,
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Dar în câteva poesii cu fond mai profund;a în- 

cercat oarecare filosofie,unâe mai ales recunoaşten, 

influenţa lui Eminescu. să ne oprim la Pal inodie Şi. 

să vedem cum dînsul redă o tace e £ilosofie,nu de-. 

osebit de profunaă,âar înte! 0 presentare ce arată,o 
y 

parte din felul lui de armoni sare: pi 

Cînă toate treo,eînă anii fug, | 
Cînd ce-am dori nu se mai poată, 

" De:ce ne chinuim pe rug, 
cătînă cuvântul lor la toate 7 

Ce-a fost s'a cus,—ce este,e 
i va mai fi ce se cuvine, 
u te munci să ştii de ce, o 

căci nici nu poisgi nici nu-i bine... 

Ursita noastră e să fim: 

Himera dorului de-a fi; 
Că suntem,ne-o închipuim 
Din darul de-a ne 'nohipui, 

“Atinge-ţi degetul pe ură 
Si suflă 'n vînt o sărutare: 
Atîta e. Or ce făptură, 
O năzuinţă spre urmare e 

- Poezii nouă ea. G5b1, 1899,p.46. 

Vedeţi, încontestabil,o notă personală, însă nu de
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o înă14ime care să permită lui Duiliu Zamfirescu; 

loc în poesia noastrășalături de Alecsanări sau ce- 

va apropiat de Eminescue 

„In ceea ce priveşte prosa;aici fireşte că-l re- - 

cunoaşte ca maestru şi e foarte semnificativă se- 

-via de romane despre neamul Conăneştenilor,nu aşa 

de inegalăypentru că atunci cînd a publicat primul 

voman din această serie,Vieaţa la ţară, trecuse prin 

ucenicia literară, 

S1 e semnificativă această afirmare literară ân- 

_âi pentru că vedem: cun la dînsul ajunge 1a maximum 

de degenerare şi pe de altă parte de afirmare în in 

a unei noutăţi, , 

Toate aceste romane abundă în descrieri şi fa- 

tal trebue să ne oprim la ele,pentru că cei. mai de 

samă prosatori ai nogtri,şi-au impus să nu moară pî- 
* 

nă nu fac descrieri, 

Iată puţin după începutul Yieţei la ţară: 

_Toată curtea boierească trăegte liniştită gi bo- 
mată sc cîrduri întregi de gîste.de ourci si de cla=
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poni; cu bibilici ţiuitoare; cu căruţe dejugate;cu 
argaţii ce “umblă a treabă de colo pînă colo, —şi 
seara cînd vine ctreada dela cîmps;cumpăna puţului, 
scîrţiinăd neunsă între furot,ţine isonul: berzelor 
de pe coşare,ale căror ciocuri,răsturnate-pe- spate, 
toacă de-ţi ia auzul, fără a fi.risipă. şi:'zarvă, 
curtea boerească pare populată. şi. bogată... . 

D.Zamfirescu,Viaţa la ţară, 
Ed.Cultura naţională,p. 13 

Vedeţi ce înşirare antipatioă. Sîntem . departe 

de sobrietatea lui Odobescu şi de a lui Delavrancea, 

Vedem aici însistente descriptive proaaice; nu nai 

vorbesc de sfîrşit unde se vorbeşte de o curte dela 

ţară "populată şi bogată“, Asemenea amănunţ imi se a- 

firaă în plin în maniera descriptivă a lui Duiliu 

Zanfirescu şi dacă atei e şi ceva de tot prosaicumai 

ales oînd înşiră atîtea nume de galinacee, în altă 

parte apare însă şi ceva mai vaporossamintindu-ne ce- 

ea ce am găsit la Odobescu,deşi găsim şi aici insis- 

tenţe obositoare: 

întinderea câmpului se desfăşoară într'o nespu- 
să linişte de vară. De o partesun lan de porumb îişt 

mişcă virful foilor nervoase,dind văzâuhului un re- 
z 

flex de. culoare verdeşce părea că îngrage aerul; de
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partea. cealaltă, Ialomiţa curgea domoală între două. 

. maluri joase,lăsînă să se vadă o margine de Bărăgan, 

cu pîrloagele sale nestrăbătute,cu suhaturi 'roase . 

de :vite,cu o turmă de oi ce se zărea în fună cao pă- 

tă albâsşi,mai presus de toate,cu orizontul său în- 

şelător,a cărui dungă închipuită juca în arşiţa soa- 
relui ca oglinda unei ape. Din prundul gîrlei „cirea- 

du se urca pe un vad şi se îndruma. cu greu la păşu- 
ne, Câte un bou singuratec sta înfipt în marginea a- 
pei;cu: capul întins înainte,neclintit,întrupină în 
romişcarea lui pustietatea logului, 

” Os. Co ș[e,25 

"Deci D,Zamfireacu: apare ca deseriptiv,esazerână a- 

mănuntele Aici se anunţăsprîn urmare 0 detadenţă'a pro- 

'* sei noastre,pentru că într'aâevăr literatura noastră 

dacă suferă,e tocmai 'din causa acestui sport de prosă 

' prea amănunţită ș era un curent literar care ajungind 

Ada dînsul 3] ducea mai departe: exagerîndu-1,Deci ceva 

de decadenţă,pe care singur âlteori nto admitea. însă 

“să nu: uităm că De Zamfirescu 'e,putem spune „cel dintâi 

la noi care se menţine la o înălţime remareabilă, Pa- 
ţă ae nuveliști,faţă de acei care stau' mal ţumit pe vre- 
mea lui şi mai tîrziu cu schiţe ,dînsul-a avut mijloa- 

ce de o realisare literară superioară, i



      

 Gontinuînă cu Duiliu Zanfirescu,rămîne să pri- 

vim încă vre-o cîteva aspecte ale gtilisărei sale, 

Nu trebue să uităm că în stilisarea sa de pro= 

sator recunoaştem mereu aptitudinile. lui de. Boat; 

Deal tminteri ,debuţurile sale literare au mers mai - 

mult: în direcţiunea poestei şi dacă e să ţinem cu 

„deosebire. samă de această notă particulară! a lui p, 

zamfirescu,ne explicăm de cele mai multe ori colo-= | 

ratura. de 1irism;dar mai ales de redarea peihologi- 

că în care se vede bine pătrunderea nu numai în ge- 

neral a psihologului,ci a psihologului dublat în a» 

celaşi timp cu sensibilitatea poetică, Atunci. cînd 

în Tănase Scaţiu vrea să arate starea sufleteascăa 

eroinei,un pasaj semnificativ în sensul acesta «e n-
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cela când âînsa află că se va întoarce Mihai din 

streinătate gi ceea ce simte dînsa,e concretisat în 

aceste rînduri: 

- Gână în toamna anului viitor se întoarse Mihaiu 

definitiv,ea îl aşteptă la ţară,cu toţi ceilalţisli- 

nigtită,dusă pe ginduri în zarea în care călătoreau 

cocorii. . a 
o De Zamfirescu, Tănase Scatiu 

R4d.Culţura naţională, p.70 

"In zarea în care călă țoreau cocori in vedeţi că 

fără prea multe cuvinte,fără insistenţe ze pune în 

evidenţă acest moment psihologic şi am putea spune 

că în această. privinţă Duiliu Zanf i rescu sax întâl- 

ni cu ceea ce caracterisează cu deosebire “poesia 

contemporană „adică nu e nevoe de prea mal te preci- 

“sări,ot fugitiv, impresionant totuşi, în câteva - Que. 

vinteîntrto imagine ne arată o situaţie sau ceea 

ce se petrece în sufletul cuiva, | N 

„E un dar rar acesta pentru literatura noastră 

dintre 1880 - 90,de a găsi o exprimare Literară a- 

şa de adecvată stărei sufleteşti, fără ceva de psi- 

hologie discursivă, Pînă acum îl cunoaştem pe Dui-
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liu Zamfirescu sub aspectele luminoase,însă pentru 

a judeca obiectiv trebue să ţinem gană şi de latu- 

rile mai întunecate; i la dânsul ersu de multe ori 

Anegali tăţi.pe care totuşi cu resursele stilistice 

de acum patruzeci de ani, le-ar fi. putut evita, 

să ne oprim la un pasaj din Mieata la ţazăe. An= 

ze a pa ia ae observăm cum dînsul punea,ne la, locul orensole- 
* maner e 3 

gisne şi uneori a abueat în sensul acesta. E vorba 

da Qonu Dinu șcare e descris într!'un moment astfel: 

Apoi urmă a face paşi mari prin. casă. si a tra- 

ge adînc din vigarăseca şi cum maximul acesta, de fum 

ar fi putut reduce firea sa la un minimum de supă- 

- rare, 
Vieaţa 1a varăsp+17 

Vedeţi ce. stîngaci e exprimazea redată şi „nai 

ales AZ LI şi minimum puse în aceste trase în ca= 

re avea să redea o împrejurare din cele mai banale, 

| sînt cu totul false. 

Dar şi mai distonant apare | în . pasajul unde. ni. 
cr ie 

pare orgii: 7 atasa ee pie 

se vorbeşte de Coana Sofiţa:
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Sub-prefectul o luă la o parte cu mare tainăpşi-i 
zise la ureche în gura mare; arde Ilaşul",ceea ce 

provocă o ilaritate generală şi, făcu pe coana S0fl- 

va să cărăbănească sub-prefectului o însemnată can- 

titate de pumi, | 
OeCesPpe24 

vedeţi cîtă stîngăcie şi aici,ce ne la locului 

e reologismul cantitate. Si ar ma fi de spicuit a- 

 semenea inegalităţi, cum pe de altă parte trebue 'să 

- amintim că a utilisat moldoveni smeş, Dinsul era din 
  

“Râmnicul -sădat,dar ca şi în Băzău şi în Rîmntcul- 

Sărat afară de muntenisme,vedem pătrunse unele mol 

" doventene, In mai multe rînduri a ţinut să ae expri- 

me cu un vocabular moldovenesc. Si aici se întâlneş- 

te cu Caragiale care a întrebuințat deasemeni  mol- 

- dovenisme absolut ne la locul lor;cum dealţminteri 

„a întrebuințat muntenisme de tot antipatice. 

| Dacă „prin urmare;Duiliu Zamfirescu-n'a putut să 

se sustragă dela unele preferinţe nejustificatesu- 

nele cu totul condamnabile „ph totul însăpreicsc ăi 

scurtă ănălisă De Care i-am putut-o consacra, firea 

“av » a 
| a a 

lut vine călăuzită în general,de arti st« De damtives- 

ă 

getii 
ai «| 

Sa creta Ă EN pt e getea sa ci eine mm na . apa a ate ee eng ema
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'cu s'a arătat un maestru mânuitor al dialogului. 
3 Mort pa metrou cz sat 

VE aduceţi aminte cînd ne-am ocupat de evoluţia 

limbei pe la 1840 - 50, relevam ca un cîştig în ce 

priveşte prosa noastră abilitatea cu care s'a ajuns 

să se conducă dialogul întrto povestire. | 

Si tocmai spunean că la C, Negruzzi „de exemplu, 

  

progresul prosei noastre aa constatăm şi în sensul 

_acesta,pentru că într'adevăr âînsul ştie să potri- 

vească foarte bine vorbele personajelor puse în sce- 

nă gi nu e vorba numai de monologsăar de diuloge 

Dialogul dacă ar fi să fie urmărit din gunct de 

"vedere al aspectelor lui,şi mai ales cîna trebue să 

 4inem sană de consideraţii literareșar da l0c la un 

capitol interesant. ui toate limbile dialogul mai 

simplu,primitivsa fost un schimb de interjecţii, «Pa- 

Sa m Ne ma 

că trecem mai departe,atunci atalogul îşi impune ex- 

igenţele lui. Când e vorba de 9 împărtăşire mai bo- 
Nea canu ae RT zei tea nn De atita tre îm 

„aată sufleteşte de sentimente sau de gînâuri, vine 

greutatea de exprimare în atalog. 

"a 

Chtar în vieaţa zilnică, se vede de multe Ori ce
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e sufletul cuiva; după cum ripostează cineva,se ve- 

de dacă e cult,dacă are anumite calităţi,ori scă- 

dezi. Side fapt,educaţia vozbirei se face mult în 

- condiţiile de fiecare zi,prin acest mijloc de mul- 

te ori inconştient al dialogului, | | 

Tan orice cas,din cioonirile de vorbire,care în 

acelaşi timp sînt. ctoeniri sufleteşti se ajunge să 

se fixeze aspectul exprimărei într!'o epocă, într! o 

generaţie şi continuat chiar. mai tîrziu, 

"Dacă ar fi să urmărim cîteva dialoguri,ca de ex- 

enpluâialogul dintre unchi şi nepot al lui Petru | 
Maior;e un dialog stângaci „didactic,podant; ohiar | 

tema pe care a voit s'0 trateza Petru Maior, e cât 

_se poate de simplist tratată, ! | 

“La Duiliu Zanf i rescu dialogul e mai stmuoeș la 
Delavrancea e mai abrupt mai nervos, La Duiliu Zamm- 
“firescu e mai sinuoe şi uneori chiar am evidenţiat 
nota iirică,cu toate că aceasta nu lipseşte nici“la 
Delavrancea. Insă în orice ca3; fie datoriţă unuia, 
fie. datorită altuia, între 1880 - 1900„posiba1A ție 

a
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de exprimare la noi în dialog,se vede că au: „zost 

mal t. perfecţionate. | | 

Duiliu Zamfirescu deşi a lipsit mlt din ţară, 

nu a uitat subtilităţile limbei: noastre pentru că 

în Iieaţa dela ţară,vune personaje simple să .vor- 

bească şi reuşeşte, întrebuinţează expresii _popu- 

lare şi nu denaţu ează ceaa ce d propriu, graiului 

nostru. (futi. 

„Prin urmare recunoscând aaa 08114 calitate ui 

Duiliu Zamfirescu şi trecînă la alt scriitorela Ale 

Vlahuţă, acesta va. parea în mare parte în antitesă 

cu. autorul Visţei ia ţază- Di i 

Dacă. aspectele relativ variate. ale: operei. 2, 

n'au. foat încă. mai bine precisate,totuşi în Legătu- 

ză ou ceea ce ne intereseazăscred că. putem. ajunge 

la uneie caracterisări care să.nu fie prea unilate- 

rale. Ei | 

„Vlahuţă e departe de a apărea cu exuveranţa p pe 

Sai 

care am găsit-o 1a Daia Zamtizescui sint tempeza- 

mente opuse. 
N [ , 

m L / j - 

15), 7 I-O
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Ca poet,îl umbreşte Eminescu şi cu atît mai 
„ia 

mult îl umbregşte,cu cît prea a căutat să meargă pe 
x. 

urmeie lui, Inspirația, lui Vlahuţă e mai păin spon- 
SS î Dna Papei aia 

eat im ÎN Ra atei 

tană şi uneori ajungînd spre didacti sn, 

"Poesiile 1ui care au ajuns să fie arhibanalisa- 

tesca Din pragsLinişite „porni iubito, şi alte vre-o 
două „care i-au fixat reputaţiascînă e să le supu- 

Ei 
sa 

nem mai de aproape controlului critic,recunoscînăx 
“ E arenei Dore aceea rm 

le incontestabil o adâncime sufletească unele în- 

demiiăzi da ce priveate rornabrănin totuşi departe 

e sensibilitatea noastră pentru că au corespuns 

nai mult, sub egida eninesctanismului, înolinărei din- 

tre 1880 - „19005 de a găsi în poesic, releele unor. 
eo iezi = i 

meditații sufleteşti,a unei vistuni filosofice, 

La dinsul însă,filosofia e "prea reăusă, prea 
însă 
mere e 

simplistă de mite ori „faţă de ceea ce era filoso- 

fia lui Eminescu şi odată ce singur s! a aşezat "a- 

| lături de Eminescu, diminuarea a venit rortamente, 

St: apoi Eminescu chiar atunci cînd vrea să moralt- 

seze în satire,morali sarea aceasta pare mai di 3cre=
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tă,sau prin faptul că uneori e violentă,violenţa a- 

ceasta o acceptăn întrucâtva ca îsbuenirea unui su= 

fiet. 

La Vlahuţă însă moralisarea e dulceagă voi tăin- 

sinuantă şi după ce sai terminat poesiile în care cu - 

deosebire se vede exprimată ideea Eilosofică şi mo- 

ralisatoare,r răms i cu oarecare regret că prea . mult 
sa eat a zei 

a Găutat să” TE11efeze intenţiile lui de poesie ti- 

losofică. 

| SI Ca lirism _Sxiberant spuneam că în privinţa a 
a voce a 8-30 Ea gs Rage 

ceasta e absolut în oposiţie cu Duiliu Zanti rescu. 

AT fi doar să zelevăn o poesie,ua sonet,care are 

darul că e şi concentzat. Tena e aziii cunoscută, îre- 

venirea primăverein: 

A revenit frumoasa primăvară ; 
Copacii parcă !'s ninşi dea-atiîta floare; 
Dorinţi copilăreşti, renăscătoare, 
Fac inimile noastre să tregară.:;;. 

Iubire e în razele de soare,. | 
Şi farmec în a codrului fanfară, 
ŞI visuri dulci în dini stea de sară. 

n cer gi pe pămîntEsărbătoare. -
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Ascultprivesc respir cu lăconie,; 

Căci toată frumuseţa asta! mi pare 

Că ntei o-dată n'are să mai fie : 

gi -s fericit,ct'am fost o clipă'n stare 
ă simt,în marea lumii armonie 

A gîndurilor mele întrupare, 

“Ale Vlahuţă, Poezii. 
BAe Socec, 1904, p+25 

„ca x ritm a Vlahuţă a fost foarte bine călăuzitşici 

şi colo cu accente deplasatesdar oricum,avea visiu- 

nea mașioală avea simţul acustic; chiar de mlteai 

& întrecut în această privinţă pe Eminescu. 

Si Vedeţi, că această poeste are ceva evocatir 

şi e vine exteriori sată exaltarea lu în faţa reve- 

nirei prinăverei. Totuşi vedem că e o tiniastate în 

“ohiar. această. exuberanţă şi dacă am lua vers a vers, 

am vedea că nu e tocmai fericit inspirat în alege- 

rea cuvintelor, Aşa de exemplui hacozâuri de. fanfa- 

vă e ceva de 10 mai iar nu pentru a. reda freanătul 

codrului, La sfirgit: "a gîndurilor. mele întrupare” 

„ âRiZUPaTȚe. e aici deplasat, 

Trecînd la prosa lu vlahaţăsaz'£i de relevat ce
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ne-a dat în schiţe şi nuvetsie iui,în romanul Dan dh 

să de fapt,âe Duiliu Zamfisescu șiniine în urnă; sţt- 

lul prea siroposhatăr: gufleteşi ori lăsate uneori 
a întrtun vag care nu e în avantajul lor âe exprimare 

1iterarăgori alte ori prea pedant presentate. 

Cînă, a apărut Dansczi Lica literară a rămas can 

puţin entusiastă faţă de ceea ce a fost uZirmarea lui 

Duiliu Zamfirescu, | 

| In genul descrierilor, Vlahuţă 1 ne dă Bomtnia_pi- 

dorească şi aici vedem şi mai mult ceea ce am Con- 

statat la Duiliu _Zantirescusadică mărunți guri „peste 

mărunți guri gi pe urmă, impunerea cu orice preţ de a 

scrie una după alta frase cu intenţie de piţtoresc,de 

pastel. £ parcă conştient uneoti Vlahuţă de ingrati- 
me sem ei aa mm 

tudinea genului pe care 1-a urmărit dela început pî- 

nă la sfîrşit,în peste două sute de pâgini în 2omî= 

nia_ pitorească şi atunci se vede că a basculat între 

două procedee: întîi procedeul sobru pe care l-am vă- 

zut la Delavrancea şi în parte şi la ilin, Pant area 
  

0, „Donoustanus + e dimbei române: asc. | 
ceh pzeaat- Er Mea 
DP A în
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cușdar pe de altă parte şi celălalţ de descriere 

prea amănunţită, | 

Şi ca-un exemplu tipice să ne oprim mai. ales la 

o deseriete de pe Valea Jiuluii. 

E soarele-aniazi.Codrii aburesc,ca după ploae, 
Neefiîrşite se desfăşgură în zare înaltă încovoerile 
manțiloryta coamele în lumină,cu brîe de umbră pe 
la încheeturi, Inaintea noastră,dunga vînătă a dru- 
mului „uşor trăgănat în suiş se încolăceşte pe gru- 
majii măreţelor stînci,spărgînd desigurile de fagi, 
şi merge una cu Jiul,nedespărţit ca şi cum ar vrea 
să-i arate;că mintea şi stăruința şi braţele ome- 
neşti sînt tot aşa de puternice şi de străbătătoa- 
re ca şi undele lui nebiruite, Nici nu ştii unde să 
te mai uiţi, Din toate părţile te cheamă privelişti, 

"oare de care mai'fantastice, Ar fi de-ajuns frumuse- 
țile şi minunățiile acestei văi,să le poţi aişterne 
in larg,peste intreg cuprinsul unei ţăr:,pentru ca 
să faci din ea una din cele mai mîndre şi mai ferne- 
cătoare podoabe ale pămîntului, . 

__ A1,Vlahuţă, 
Rominia pitorească, ed, Alcalay,p.9l 

Vedeţi,la sfîrşit,afară de cale aouă,trei momen- 

te descriptive sobre, restul e diiuare. Aici e Vlahu- 

4ă descriitor,aşa cum e fixat în impresia noastră, 

însă nu cu însuşiri deosebite ,înă14 îndu-se mult âe- 

asupra telor pe care le întîlnim la alţii din epoca



lui şehiar putin mai inainte, Dînaul era într'adevir, 

bine călăuzit cînd îşi îngira f rasele, însă avea anu- 

mite ticuri,nu mai vorbesc de nodoventsne; ca Zugzu- 

- ma pe care îl întrebuinţează şi Di Sa adoveanu,. Li te» 

rar şi normal e DEI Poate să fie expresiv acest 

 zuerona dar în pronunţarea gt scrierea literară. na. 

___ are ce căuta» 

  

“să nu pierâen. însă aia vesesescă 5 | congtiină de 
aere aa eee 

artist a avut gi Tlahuţă şi â6 alte ori a. inut să- 
ma Dinei ARN „arzaeezr 

  

Dire rin erei im her MR 
şi exprime părerile despre ari ă ş Cu nai mul te instse 

„oma rent ee me e TI o me moantaaeomuria 2 Pa Poeme orei ora n e 

 veniţe chiar decât Dol tu Zamtirescu. Astfel în Cui e- 
eee atace me ez ama 

gerea pe care a publicat-o e eu fel de confesiune 
pe ca meri ae 

Literară intitulată: Zu 36 criz Uva i 
O aa, 

Nu insista mult în aeserierie Gindesţe-te mult 

şi scrie puţin»ca să mă gîndesc:şi eu nult cânâ te- 

Oi citise, Păzeşte»te de figuri şi de epitete cari 

nu spun NÎMiCe 
Ale Vlahuţă» - 
In văltoar î “că. Socecy1901.yp+2139214 

Subzcrtem şi : ast ăzi ia ce spune  Wanuţă, însă am 

văzut că singur în Boninia pitorească a chiar în
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muvele şi roman;s!'a abătut uneori dela aceste 'precep- 

țe literare, 

  

cette n mi pe ERIE 

"intro conferenţă onestitatea în artă?) apune: 

Această putere de limpezire şi de concentrare a 
unei emoţiuni sincere,şi adunarea tuturor razelor ta 
le de energie intelectuală în acest punct de focal 
sufletului tău,iată ce constitue tăria şi onestita- 
tea unei opere de artă; căci numai subt imperiul a- 
cestei puteri vei găsi cuvîntul fericit,forma exaoc- 
tă, strigătul de descărcare,în care să se toarne de 
sine căldura,emoţiunea de care întreaga ta fiinţă vi- 
brează, - a | 

Dia A.Vlahuţă, - Si 
i _Pile rupte,ed, III,Cartea românească ,p.75 

tiţi că atunci era o polemică aprinsă pentru 

cele. două concepţii: artă pentru artă" şi nartţă- cu 

tenăinţă", La Adevărul literar, acun patruzeci cinet- 
n ae age VE E 

zeci de ani se spuiisă categoric că arta care urmăreş- 
te numai frunosul,e o arti ratată, A- intervenit. şi 
Vlahuţă în această polemică, întrt'un arţinol din eu-. 
ilegerea sa: Un an de lupţă: 

„see «Din morent ce un artist îşi propune să  cre- cze 0 operă frurius i; nceasta înseamnă că el are o tendinţă ss... | | 
Dar Socialisiii tusrri— vorbim ae pei miliții gi 

Te de cei gălăgioţi-— in alt-fai âe tentinţă artei,Bi  
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susțin că poetul,trebue să cînta vieeţa, sufletul o- 
menesc ,femeeaynatura, . , „numai. şi numai din punctul 
de vedere "social democratic". Partidul are un pro- 
gram bine determinat,şi artistul care nu se iine de 
tipicul acestui programeste un aria bursa gi. 
deci e repudiat, a 

A. Vlahuţă, 
Un an de luptăşed.Carol fille, 18959.104 

Iarăşi sîntem de acoră cu Vlahuţă, E surprinză- 

toare discuţia aceasta, care datează de vse-e “gai- 

zeci şaptezeci de ani, Şi Vlahuţă avea depii ină drep- 

tate cînd spunea că intenţia frumosului e a ozice 

creator, Deci tendinţa întrto operă dă artă există, 

însă în cadrul ei estetic; dincolo de. cadru estetic : 

morali sare ete, snu. Dar cun spuneam, laniţă mai vire 

ziu şi mai ales după acţiunea dela Semănătorul a a 

lunecat, mereu pe panta moralisărei, | | 

Acesta e Vlahuţă în cîteva impresii? si bin nd, 

« a ” sa ra | 

samă de sufletui. lui conştient de est 0u crai te R ( 

însuşiri „momentul parcă nu L-a favorisati între 1880- 

1900 s'a găsit într!'o continzenţă 4 terarii— afară 

    de cea emineseiană—0 contingenţă literară care I-ay 

  



542 

iăsat în umbră şi în prosă, şi în poesie;pentru că 

de faptsprosa lui de un fel sau altul,îgi găsea te 

echivalent la scriitorii care: au trăi ţ aproape de 

e1,sau în acelaşi timpe



  

    

L 39 __Y31932e 

2 2 

După Viahuţă,sântem duşi tot spre poesie şi anu- 

me spre opera lui. Coşbuc, Piaura lui e fixată sub îm- 

presia caracterisărei pe care a datro Gherea, atunci 

cână i-a spus "poetul ărănimein , Aceste caracteri-- 

sări, în general,au desavantajul să dea numai e Dif 

te de impresii şi uneori să falaifice chiar mult im- 

presia, Dacă recunoaştem întrtadevăr. pe Coghuc ca po 

et al ţărăninei,trebue să adăugăm imediat: al unei ar 

numite ţărănimi şi anume al aceleia din părțile Năsă- 

udului,care cu -realităţiie,dinainte de război sexpli- 

că în mare parte inspiraţia lui Coşbuc. Năsăudul aa- 

vut o situaţie întrucîtra privilegiată în Ardeal prin 

" faptul că ţăranii înstăriţisunii chiar bine înstărit» 

au trăit în oarecare belşug. lăsîna ia o parte ce a 

fost al asuprirei maghiaresvieaţa de fiecare zi a foai
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totdeauna la dînşii departe de. grijile altor tărani, 

In acest mediu de bunăstare, de exuberanţă ; şi-a 

trăit: Cogkua copilăria; a avut posibilitatea să par- 

ticipe la ceea ce era vieaţa acestor ţărani să-şi în- 

sușiaacă aentimentele lor şi apoi să le redea în po- 

esiile Bsle, Nota aceasta de vfoioşte,ăe exuberanţă 

ducea dela sine la nota de seninătate ceea ce i s'a 

recunoscut lui Coşbuc dela început, - 

Trebue distinsă însă, seninătatea lui Coşbuc de. 

"aceea pe oare o întîlnim în inspiraţia lui. Alecsan- 

"ari. Seninătatea lui Alecsanări e contemplativăş a- 

ceea a lui Coşbuc e de o largă împărtăşi re parţici- 

pantă,o seninătate activă,pentru că în toată: -poesi- 

a lui î1 vedem mai aproapeșnu la depărtarea care. re- 

iese din inspiraţia lui Aleosanădri,. 

“Apoi să nu pierdem din vedere că,de fapt,Coşbue 

- a fost un temperament epic. Am putea spune că e al 

doilea poet după Bolintineanu,la care- acest tempera- 

ment e bine reliefat. Alecsanări „am văzut că, în a- 

ceastă privinţă rămîne în urnă; cu toate însuşirile
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lui de redare,de abilităţi de exprimare,aoţiunea e- 

pică nu a fost niciodată în aptitudinile sale. 

„Dar cînd zici inspiraţie epicăyrecunoşti gi vi- 

goare; într'adevăr,această calitaţe apare în plină - 

evidenţă în inspiraţia lui voşbuc şi chiar” atunci. 

cînd dînsul e dus spre lirism, lirismul nu e atît con- 

vemplativ cât de foarte vie participare la ceea ce 

e vieaţa altora; deci o nuanţă de inspiraţie epică 

apare şi în poestile sale lirice. | 

Pe de altă parte,ritmul are întipări tura acţ iu- 

_nei energiceyproprie inspiraţiei epice şi e surprin- 

zător într!'0' privinţă cum Coşbuc faţă de s1ţi. seri- 

itori ardeleni,a arătat remarcabile însuzi zi înce 
ia RR PER ft 

see. zatti 

priveşte armonia versurilor, Chiar la poeţii care au 
nr 

venit după dînsul,din Ardeal, nu găsim acel gimţ, mUsi= 

cal extraordinar pe care l-a arătat Coşbuc şi. în par- 
ÎN RR ae 

    

tes se explică prin faptul că a ştiut să aerive dir 

ritmica populară, | 
maree e ae li , _ 

Dacă urmărim în general cadenţele la care sta o- 
PI aaa . 

prit Cogbuc,azară poate de unele poesii din ceie nai 
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puţin semnificative, veden într'adevăr,ceva care ne 

„aduce aminte de ritmul popular Uneori e cava dis- 
i 

parat: mai ma1t sufletul popular transpiră în ver 

surile saic;toraa "mai puţin. 

Alături de aceaată evidentă caracteristică a în- 

spiraţiei -sale,nu trebue să uităm ceea ce ne -aduce 

aminte de ce constatam cînă ne-am ocupat de Eminescu 

şi Creangă: dînsul e din aceia care nu au recură la 

regionalisarea stilisărei,pentru ca prin aceasta să 

creadă că-şi asigură mai bine originalitatea. Fiind 

din acest colţ al Ardealului,unde ze vorbeşte o 1îm- 

bă romînească destui de deosebită de cea din părţi- 

le de sud ale Ardealului, în orice cas cu foarte pro- 

nunţate caracteristici dtalectale,Coştuc dela! înce- 

put chiarja evitat ceea ce e prea provincial, | 

Și atunci avem această însuzixre cu totul excep- 
În aia 

tonală în literatura noastră,âe poet sub înrâurizea 
me me mmpaneer, apei 

A 
mediului dela ţară Ausă . fără să fie stăpînit de  ma- 

Ia Ta 
nia vărănisărei expres11107.)Găeim citeva cuvinte şi 

———_ a i a sr ne PT ma ai 

nu toate din părţile Năsăudului; unele pe care le-a 
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auzit sau le-a găsit în culegerile dialectale de 

folklor,e 

  

   

  

   
   

  

   

Consideraţ iunea pe care o facen e aceea pe care 

o spuneam cînd. ne-am ocupat de Eminescu gi Creangă: 
  

poate cineva să ia părţi din mediul dela ţară gi să-l 

transpună în literatură,fără ca să recurgă la. ceea 

ce atîtora ai s!a părut o împunere literară: să ia 

cu nemiluita din ăscţionarul regifonal,ca să. pună în 

scrierile lore 

Ar fi de urmărit nai multe poesii dealtminteri 

arhicunoscute,de. Coşbuc,însă nă voi mărgini la vre-o 

două, trei şi în primul rînd la aceea care i-a fix-. 
uree gg scara : Pet ice ra papei 

at. olesicitatea în literătira noastră Munt ei 

pie 

Tei. “Nu e nici în această poesie, ceva, care să ne îm 

presioneze aeodată,ca piasticitaţe, Foarte atscret 

sîntem duşi spre ceea ce e atmosfera ţărănească: 

- Bar mai spre- -amiazi gin depărtări 
vVăzutu-s!ta crescând în zări 

_Răavan cu mire,cu nănaşi 

- cu socrii mari şi cu nuntaşi; 

Și novăzeci de fecioraşi 
Veneau călărie 

o. Coşbuc Balade şi aiie,ed.S0cec,1902,p+19
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De ce am citat această strofă carătăiă ca în- 

spiraţie,ceva extraordinar şi e maî mult o înregis- 

trare de impreşii ? 21am oprit La ea, ca să eviden-= 

yiez ce înseamnă tactul literar. Vedeţi ua ăiminu- 

tiv: fecioragâscît de bine e la locul lui şi atunci 

| pricepem şi mai mult cât de nenorosite a fost atî- 

tea versuri începînd dela Văcăreşti pînă la Alecsan- 

dri,cînă dînşii au pus atîtea neologisme cu totul ne 

la locul 10%, 

Pentru un alt. cuvînt bine încadrat cu simi. ar- 
zarea nosbirememep > TIN noapte meta: ia 

pa ame RP 

tistic renarcabi1, să ne oprim la Q. sită strofă tot 

aia Tinta. Zantizei: 

Iar la ospăț! Un rîu “ae vin! 
Mai un hotar tot a fost plin 
De mese;şi tot oaspeţi rari; 
Tot oyai şi tot crăese mari 
AMăţurea cu ghinărari 

De neam streine 
"2 Oe Ca ;De,21 

să fi pas altcineva "ghinărari" în poesie, ar 

fi dat o platitudine,ceva. încontesțabil departe de 

literatură, Vedeţi,ce înseamnă a valorifica cuvin-
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tele,ştiină unde să le încadrezi şi pe urmă să ai 

absolut simţul sobrietăţei, 

Să vedem însă gi la Coşbuc i unele părţi. de insu- 
2 m ae 

ficienţă,de care nici dânsul nu a fost scutit şi 

pentru că de multe ori trebue să ne oprim la ceea 

ce e umbrire în stilisare pe care nu a putut-o evi- 

ta nici Coşgbuc,să ne întoarcem la prina strofă din 

Nunta Zanfirei: "E lung pămîntul,ba e lat" e o iîn- 

asistență care pliterariceşte vozbind, poate să ne îm- 

presioneze cam neplăcut,însă e ceva din felul de a 

se exprima a ţăranului: cînd î se pare că nu a a- 

păsat destul pe un cuvînt sau gest,ţăranul revine 

gi adaugă ceva,care ne. face impresia că e un pleo- 

naamtteva aici ,din exprimarea celor simpli,la care 

a recurs gi. Coşbuc 

Dar ca Săgeată de bogat 
Nici astăzi domn pe lume nu-i 
i-avea o fată,-— fata lui— 
coană 'intr!'un “altar s!'o pui 

La închinat, 

Oa 9e De 16
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De mal te ori armonia versurilor, a făcuț pe 

mulţi să nu-şi dea samă de ceea ce,în versuri,e an- 

ti-estetţic, Remarcaţi în versul al patrulea: "gi-a- 

vea o fată,fata lui"te ceva absolut de prisos.A fă- 

cut aceasta pentru că îi trebuia o rimă la "pe 1lu- 

me nu-fî“ şi atunci a pus "şi-avea o fată,fata luin, 

Am putea aminti şi alte întunecări în aceeaşi 

poesie,însă să. trecem în oaltă serie de observaţii 

în legătură cu felul de stilisare al său, Dacă în- 

contestabil Coşbuc a avut marele dar de a nu exage- 

ra ţărăni sarea literaturei şi a înţeles mai bine 

decât Mecsandzi, sufletul ţăranului totuşi nici dîn- 

sul nu a prins în toate împrejurările ceea ce e fun= 

Aamental caracteristic sufletului celor simpli gi a- 

dei rămîne în urma lui Creangă. A 

stiţi, în Mo artea, lu puleez oum. e  întă işată o 

| întreagă filosofie care se apropie de acsea a ţăra- 

nului, Constatăm o discordanţă însă între ceea ce e 

partea surbțeaacă gi exprimareaspentru că la sfîrşit, 

vă aduceţi aminte cîna începe să vorbească un bătrîn
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sfetnic,sînt ur şir întreg de strofe discursive,cu 

"o filosofie prea diluată,cu ceva care ne lasă de- 

parte de ceea ce putea şi de data aceasta să „păs- 

treze cu caracterul autenticităţat,Coşbuoe - 

i-ori cît de amăriti să fim 
Nu-i bine să ne deslipim 
De cel ce vieţile le-a dat!- 

-O fi vieaţa chin răbdat, 
Dar una ştiu: ea ni s'a dat 
| Ca s!'0 trăim! 

| O.c.pies 

Afară de minunata armonie a versurilorse ceva 

care ne auce spre filosofia simplă a ţăranului, dar 

dacă ne zeferim 1a cele ce urmează nu ne mat găsim 

de fapt. în mediul țărănesc, oi într! unul artificier: 

lieat. | N | | 

să trecen 1a țântocul_cusului. Şi această poe- 

pie păcătueşte prin prea multă pro ixi tate, însă o 

parte din sufletul feminin dela ţarăse bine prins. 

Ca exprimare însă. şi de data aceasta vedem ceva ca- 

re e în diacordanţă cu ceea ce a ştiut bine să păs- 

„treze sită dată Coşbuc,
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„0 strofă se încheie astfel: A 

Ah, toate plîng şi satul 
Se miră,că eu pling! SE 

| Oe Ce 3p.26 

Iar nai departe: 

| Ahseara numai , seara 
ăpimt în largul meu; 

_ i 0. Ge sDe27 

Nu vorbeşte aşa o ţărancă,şi ca să fim arepţi, 

e de regretat că nici dînsul nu a lăsat la o parte 

unele obsesiuni liţerare,ceea ce nai mult sau mai 

puţin se păstrează şi pînă astăzi în maniile poeţi- 

"or sau prosatorilor noştri, 

Vorbeam înaințe de temperan    ientu său epiobaccla 

căre prin înriurirea în Ec timp e ritmice pop 

laresexplică atîtea din poesiile sale şi nu. nunai 

ca, vVers,dar şi ca visiune şi în acest sens e carac- 

tersitică poesia care încheie volumul âe Balade și 

idile, Zoamna: | | 

Toama tîrziu 
In noaptea cu lună; 
Cum vijăie codrul 
Si geme şi sună? 
Din norâul cu neguri
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Un vuet răsare 
Si vine şi creşte 
Mai iute,mai tartes a... 

| O. Ce sPe 220 
Si mai departe: 

Şi tremură codrul 
Cu inima ruptă 

"De spaimă,se sbate, 
Cu v%ul se luptă, 
Pocneşte şi sună 
Şi-şi urlă: durerea, 
Căci vîntul îl prinde 
S1-1 strînge de mijloc 
Topindu-i puterea? 

î. codrul se'ndoaie; 
i-] birue vântul 

Rizîna îl. sugrumă i 
| - Şi-i rupe vestmîntul 

+ _ - Şi părul î-1 smulge 
| Şi!n văi î1 aruncă, 

- Oe Ce sPetei 

In: chipul acesta Coşbuc.redă impresiiie pe cure 

le-a simţit în faţa unui peisaj de toamnă e gpeva u= 

mic;prin:faptul 'că nu. găsim melancolia toamnei aşa 

cum-a:fost redată de atîţia şi atîţia,ci o visiune 

viguroasă de poetcu. predisposiţiuni epice. Toamna ş . 

pentru el, -lupta naturei cu factorii care vin s'o 

biruiescă pentru o clipă şi atunci lupta aceasta a: 
  

0.Densusianu, - 
Op apiesist a lie rome, Pas. 43 
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naturei e redatţă,cum vedeţisepic. 

Axem încă odată dovada de ceea ce era în reali- 

tate predisposiţia lui fundamentală şi nota lui ca- 

racteristică, | 

Şi acum;pentru ca să fixez şi la acest cursstot 

ce a fost expunerea din anul acestajevoluţia esteti- 

că a limbei ntre dela Eminescu încoace,mă voi măr- 

gini numai la vre-o ouă relevări, 

In primul rînd ne-a preocupat mai mult poesia 

şi era natural să ajungem la această procedareşcît 

timp ne-am găsit în epoca eminesciană, Faţă ae epo- 

ca anterioară,am găsit în sensul poesiei, ceea-.ce | 

fixează ascensiunea iiteraturei noastre în perioada 

dintre 1880 - 1900, Tot ce vine mai plin, ca îmbogă- 

vize a literaturei noastre, în această epocă se da- 

toreşte incontestabil poesiei şi lui Eminescujin spedal. 

Prosa—0dobescu,Du11îu Zamfirescu—se înalţă şi 

ea la ceea ce fusese realisat mai înainte,însă iară- 

şi constatarea că înaintările în acest gen de lite- 

ratură rămîn întotăeauna mai în urmă faţă de ceeace.
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se rcalises fii ppegi6. Şi problema se pune sub do- 

vă aspecte. fu soate că ne ocupăm mai mult de partea 

formală, partea estetică,însă nu putem îsola, nicioda- 

„tă stilul ae ceea ce e fondul sufleţesc, | 

Dacă dela, 1840 găsim şi sufleteşte o evoluţie re- 

marcabilă care se reflectează bine în poesie şi în 

prosă,totuşi făcîna comparaţie între cele două  ge- 

nuri iiterare,şi în această privinţă superioritatea 

revine poesiei. Cine ca prosator,ne-a dat bogăţia su- 

fletească pe care o găsim în inspiraţia lui Eminescu? 

Şi să nu uîtim că după 1880,după ce se afirmă şi la 

noi realismul,literatura noastră urmează o pantă ca- 

„Xe se ramarcă nu tocmai cît ar trebui. Realismul; nu 

câ i-aş contesta realisările de care trebue să se ţi- 

nă. „samă în istoria literaturei,însă a avut insufici- 

„enţa aceasta că prin obiectivitatea pe.care şi-a im- 

pus-o de multe ori;— obiectivitate, însă relativă—nu 

ne-a adus un fond sufletesc de luat cu deosebire în 

consideraţie „puternic, impresionante Cu alte cuvinte, 

nu ne-a pus în faţă,nu eroi-pentru că eroii sînt rari
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dar nici existenţe care. să se ridice mult nu la 

culmi deosebite,dar mult deasupra comunuluie 

„Şi atunci literatura în prosă de după 1880,pă- 

cătueşte tocmai prin această insuficienţă sufleteas- 

€ 

că; ne dă o lure ori plată,ori reszinzătoare; în ori- 

ce cas, o lume care nu ne împresionează. prin sub- 

stâlgiul sufletesc aşa cum îl găsim în atîtea romane 

şi nuvele, 

Poesia nu poate să rămînă la această "formulă, în- 
tii pentru că poetul singur intervine criiar atunci 

u 
cînd vrea să pară că inspiraţia lui e ipersfonală 

—casul parnasienilor, Poesia are avantajul: că păs- 

tisază nota de exprimare sufletească, superioară,şi 

de aceea,multe romane-nu. vor mai fi 'citite,chiar'a- 

celea care au trecut peste comun; însă dacă cineva 

va voi într'adevăr să trăeas scă, intens. inspiraţia Li- 
terară şi să fie în contacţ cu sufletele superioare 

Se va auresa tot poesiei, 

Și atunci înţelegem iarăşi ce reiese din expune- 
„ e | 3 ca de ai a - so * ' . oa moaseră în legături cu realisările ae formăt :ăe-



do? 

la Cîrlova,Alecsanâri,la 1880,avem în poesie reali- 

sări superioare cu care nu poaţe rivalisa.prosa,. 

Şi referindu-ne la actualitate din nou : şi. în 

legătură cu ce spuneam în: prima lecţ iune, că lumea 

ae astăzi e foarte impresionată de aproximaţii , în- 

„velegem: de ce se preferă amestecul chinuit ae poe- 

sie şi prosă,ăin. romanul romanţat gen hibrid;cu în- 

„tenţii. de, poetisare,plecînd, dela realitate. Cred că. 

:acest;gen 'nu e justificat şi Geci condamnat, Intîi 

'de- toate trebue să adaug că romanul. romanţat vine 

„ca o discretă,timiaă reacțiune împotriva romanelor 

“realiste,care' redau vieaţa prea "terre &ă terre! şi 

atunci şi-au zis unii să schimbe reţeta literară şi 

:atunci sta oprit ba la Lord Byron,ba la Goethe, ba 

la: a1ţii,pentru ca să le romanţeze biografia, Stau 

“întors la sufletele superioare care au existat în- 

.ainte şi printri!'un' fel de subterfugiu 1 îterar,au a- 

juns să discrediteze indirect literatura Ge romane 

zealiste,să ne dea:acest gen absolut fals,care se 

leagă într!'o parte de realismul care a dominat,dar
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pe de altă parte intenţionează să superioriseze 1i;- 

teratura,prin faptul că reînviează figurile însem- 

nate din cultura universală, | 

Literatura aceasta „care vrea să se impună, e în- 

ferioară mai ales prin hibriditatea ei, pentru că 

vrea să dea şi prosă şi poesie. Trebue să recunoaş- 

tem că ascensiunea unei literaturi numai dela un gen 

bine hotărît,un gen autentic,a putut să vină şi a- 

cesta nu poate să fie decît acela al inspiraţiei po- 

etice, 

———  <- i
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