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FILOSOFIA LUI LA FONTAINE 

„După D. Pompilii Eliade 

  

Dacă am spune că noua lucrare a d-lui Eliade era aș- 

eptată cu o nerăbdare febrilă, de sigur că am exagera puţin. 

“Am exagera insă — mai puţin poate — și spunind că apariţia 

acestei lucrări a fost o surpriză pentru publicul nostru, de- 

oarece cu o lună înainte ziarele anunţaseră că «în curînd va 

apare în volum un studii asupra lui La Fontaine datorit dis- 

tinsului profesor d. -Pompiliii Eliade>1). Studiul distinsului 

profesor. este broșura al cărui titlu îl dădurăm mai sus. 

” Surpriză deci nu a fost. Şi nu a surprins nici nota din 

gazete, date fiind relaţiunile tainice dintre scrierile și faptele 

d-lui Eliade şi publicitatea. premergătoare, relațiuni. ce fac din 

numitele scrieri şi fapte nişte evenimente, a căror prealabilă 

aducere la cunoștința publicului s'ar impune imperios. 

Sint fenomene meteorologice în. care lumina fulgerării. 

apare ochilor înainte de .a se auzi uruitura tunetului. În cazul 

d-lui Eliade se întimplă tocmai contrariul : auzi. uruitura ga-' 

zetelor înainte de a ţi se oferi putinta. să apreciezi lumina 

scrierilor d-sale. Fără. voe atunci. te gindeşti la . versurile -fa- : 

bulistului a 'cărui filosofie d. Eliade vrea” să ne-o facă cunos- 

cută, am numit pe La: Fontaine: - 

C'est. prometire beaucoup: mais qu'en sort-il souvent? . 
„O est pre i P 4 5 NE 

Du vent.. . a 

| (V, 10, Za Montagne gti accouche.) 

ÎI OI 

1) Vezi Fpoca, 1 Decembre 1900.
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Aceasta pentru felul cum își prezintă d. - Eliade publi- 

cațiunile !). | 
Una din acestea — prima, dacă exceptăm tezele de li- 

cență (Bucureşti) şi doctorat (Paris) — este o conferinţă ţinută 
de d. Eliade la Atenei, și pe carea întitulat-o: /z/osofa lut 

La Fontaine, probabil ca un omagiii discret adus domnului 
F. Brunetiăre, fostul d-sale profesor dela «Şcoala : normală 
superioară din Paris», căruia -îi “sînt familiare acest” fel de 

titluri 2), 
întitulată Filosofia lut La Fontaine, conferinţa d-lui 

I-liade. aşa revăzută şi corectată cum s'a publicat, coprinde 

totuşi o întroducere despre felul cum înţelege autorul critica, 
literară și aplicaţiunea acestei critice la... Eminescu 8). 

Eminescu .şi La Fontaine! La Fontaine şi Eminescu ! 

Ciudat împerechere. de idei! 
„Poate că autorul însă, 'cu toate că şi-a dat seama de 

“puţina: asemănare dintre talentele acestor doi „poeţi, a intro- 

dus totuşi analiza lui Eminescu în conferinţa d-sale despre 

La Fontaine, numai pentru ai servi ca. verificare a teoriei 

sale critice. Aplicată mai întît asupra unui poet romin, mai 
  

1) Ceea ce se petrece cu operile d- tut Eliade, se : petrece şi cu titurile 
d. sale; astfel, înci din 4fartie 1899 cilitoril francezi puteai afla din «Revue 

.. de” mâtaphysique et de morale» (Supplâment, n de mars 1899, p. 16)— 
dacă aceasta Y-ar fi interesat —că d. E liade .este e</rofesseur de litfirature 
Jfrangaise ă PUniversită de Bucarest». Acest titlu însă corespundea mal mult 
dorințelor d-lui Eliade decit realităţii, deoarece pe. atunci nici nu exista 
la Universitatea din Bucureşti o catedră de literatura franceză, şi cu atit mayk 
puţin un profesor al acestel catedre, pe care guvernul romin să-) trimeată, în 
Franţa, ca să înveţe tot franţuzeşte, Confirmarea : oficială a întitulărit d-lui 
Eliade ca /rofesor universitar nu a tunat nict pînă acum, cu „toate că ea.a 

„fost fulgerată de do! ant. O fulgerare mangute ? 
2) V. Brunetiăre, La Philosophie de AMoiidre (Eudes critiques sur “Irhis- 

toire de la literature frangaise, 4e sârie) 'şi Za Plhilosophie de Bossuet (Ibid, 
Şe sârie). — Cf. Louis Pelaporie, La Philosophie de Za: Fontaine, „Paris, 
1596, în 0, 

3) În conferinţa rostită această întroducere - mat era precedată de o. 
altă întroducere — întroducerea introduceri! — 7 despre cum înţelegea autorul 
să fie o conferinţă.
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cunoscut. decit La Fontaine publicului căruia se adresa, teo- 

pia d-lui Eliade, expusă în întroducere, avea mai mulţi sorți 

de a fi acceptată. Cu alte cuvinte, dacă digresiunea despre 

Eminescu nu. are nici o legătură cu subiectul conferinței, 

ea nu e străină însă .de întroducerea la această conferinţă. 

În acest caz. întroducerea a abuzat de spaţiul ce o .bună com- 

posiţie îi acordă, întroducînd la rîndu-i'o cestiune străină de. 

subiect. | IE . 

Chiar aşa însă, n'ar. fi stricat dacă din întreaga noastră 

literatură autorul ar fi ales pe un poet mai asemănat lui 

La Fontaine, alegere care să. facă intrarea în subiectul con- 

ferinţei mai. puţin bruscă. Teoria d-lui Eliade nu ar fi pierdut 

nimic — adevărul . este că nici nu ar fi. cîştigat, — ar fi cîş 

tigat însă. conferinţa prin mai multă unitate. 

Şi ar mai fi cîștigat conferinţa d-lut Eliade nevorbind | 

de Eminescu și din alt punct de vedere. În întroducere d-sa 

ne :spune că, «un autor trece, în mintea şi sufletul cititorilor 

_săt, prin patru faze şuccesive> (p. 5); studiază pe Eminescu 

din punctul. de vedere al citor patru faze, Xar pe La Fon- 

taine numai într'o singură fază. O mai bună întocmire «a 

conferinţei ar fi cerut ca, luînd de subiect «filosofia lui La 

Fontaine», autorul să nu înceapă a explica această filosofie: 

comentind 'pe Eminescu şi să' adaoge apoi cu multă sin- 

ceritate: «Dacă am! aplica, pe “larg, această metodă lui La 

“ Fontaine: (adică sublictulul), ne-ar trebui patru studii deo- 

sebite> (p. 14). . | 

Nestudiind pe La Fontaine. din cite patru punctele de 

vedere, d.: Eliade renunță prin aceasta și la singura explicare 

ce ar fi putut da despre alegerea a doi scriitori atit de deo- 

sebiţi unul de altul: pentru a arăta că teoria d-salv critică e 

aplicabilă oricărui poet. Ca să fie așa, trebuia ca această teo- 

rie să fie aplicată. în întregime măcar la cei doi poeţi aleşi, 

nu numai la unul singur, la Eminescu. 

Și dacă la Ateneii d.. Eliade putea invoca scuza —- slabă 

scuză | — că; întinzindu-se prea mult asupra lui Eminescu, ar 

f “fost să abuzeze de pacienţa auditorilor, făcînd același lucru
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și cu L.a Fontaine,—publicindu-şi conferinţa, şi publicîind-o mo- 
"dificată și corectată, d-sa nu mai avea nici: un motiv care 
să-l oprească de a studia pe La Fontaine:.și sub rapor- 
tul «formei exterioare», ca și sub acela al cartei pro- 
priii zise.> Cele trei studii ce i-ar fi trebuit pentru aceasta 
şi care ar fi obosit poate peste măsură sub :forma de alte 
trei conferințe, puteai, fără nici un inconvenient, să fie scrise 
şi adăogate la «Filosofia» autorului ce d. Eliade voeşte să 
explice, unde, fără îndoială, ele ar. fi părut ma! puţin străine | 

„decit digresiunea despre Eminescu. 
În fine, suprimarea părții despre Eminescu se impunea 

d-lui Eliade şi ca o măsură de prudență, -pentru ca nu cumva 
"cititorul romîn, mai familiarizat :cu un subiect rominesc, gă- 
sind în această parte oarecari afirmări discutabile, să nu-șt 
facă, din această cauză, mai din nainte: rezervele sale şi asupra 
competinţel cu care va fi studiat La Fontaine. Că asemenea 
afirmări există, se va vedea pe dată, după ce ne vom opri 
puţin asupra sistemului “de critică literară al d-lui Eliade. 

Pină atunci atita despre «Filosofia lut La fontaine» 
din punctul de vedere al composiţiunii. 

E L. 
D. Eliade are un sistem propriii de critică, în care esa 

pune mari speranţe. Aplicat în școalele secundare, acest sistem 
ar da resultate strălucite 1). Pină se va realiza însă această 

  

| 1) eAnaliza unul autor este imperfectă (adică incompletă), dacă nu se 
face din cîte și patru aceste puncte de vedere. În şcoală, no! analizăm pe Virgilă, 
sai pe Homer, numa! din punctul de vedere gramatical, linguYstic, numal din 
punctul de vedere al ablativulut absolut saii at aoristulut al doilea (cam exa- 
gerat 1); cu alte cuvinte nu facem să treacă aceşti autori în sufletul nostru 
decît prin prima fază indicată, şi sfirşin studiile noastre secundare fârt să 
cunoaştem tre din patru părți din amăarevatele interesante privitoare la operile 
de artă. Şi eşim din şcoală neiastruiţi, şi eşim oaceştcum desgustaţi de aceste 
opere, şi eşim osteniți (dacă studiăm numal o fază !), şi eşim cu convingerea 
că studiile “literare nu ai nict o însemnătate şi nu sînt făcute decit „pentru 
cîţiva bleţ! pedanţi cari ştii s* conjuge saii ştiii să scandeze», (Filosofia hi La 
Fontaine, p. 12 sq,), — Cer însărcinaţi cu programele şcoalelor secundare 
să Ya aminte! ” 

ZA 
/ 
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1. 

dorinţă a d-lui Eliade să privim sistemul în cestiune mat de 

aproape. 
Lp 

Ce se înţelege prin filosofia unul autor? — Ne vom lămuri pe deplin 

aceasta, după ce! vom fi făcut mat întiii următoarea imfor/aută observare : 

Un autor de seamă nu produce acefaşi impresiune tuturor cîţi îl citesc, şi nu 

produce același impresiune nici unul singur om care-l cultivă în diferitele 

nomente ale vieţi! (p. 5). 

Această cimportantă observare» însă nu numai că nu lă- 

mureşte pe deplin ce este filosofia unui autor, dar nu lămu- 

reşte nimic, și nici chiar autorul ei nu o mat aminteşte în tot 

cursul studiului, care continuă astfel : " - 

Un autor trece, În mintea şi În sufletul cititorilor săt, prin patru faze 

succesive. 

«Cititorilor săi>, deci nici o deosebire între aceştia, și 

nici între diferitele momente ale vieţii celui care cultivă pe 

âutorul de seamă. Să vedem însă fazele succesive. Ele sint: 

faza tecnică, exterioară ; , . 

faza artistică propriii zisă sait a emoțiilor; 

faza idei centrale sati filosofică; 

şi, în sfirșit, faza personalităţii autorului (p. 7). 

Rezumatul e al autorului. Pentru a fi înţeles însă e nevoe 

de oarecari desvoltări. Mai întîiii e forma: 

.Ce devine versul sai proza în minele autorului? care-f este stilul? cari 

-sînt particularităţile sai tendinţele lingulstice ale autorului? | 

Prin urmare forma, adică stilul: «Care-i este stilul ?> 

«În al doilea rînd» lucrurile merg mai grei: 

Dat peste emoţii, peste gindiri, peste descrieri, 'peste acţiuni, peste ca- 

ractere de personagil, peste tot cortegiul de procedeuri pe cari le întrebuin- 

țează autorul ca să suggereze altora emoţiile şi gândirile sale : comparaţiuni, 

imnagini, etc, (p. 5). 

În această fază dai peste emoții? dai peste gîndiri? ori - 

dat peste comparaţiuni, imagini etc., prin cari emoțiile și 

gindirile sînt exprimate? Felul cum- emoțiile, . gîndirile, de- 

s=rierile etc. sînt înşirate mal sus lasă cestiunea în penumbră, 

ca şi formula în care văzurăm că este-rezumată această de-a
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doua fază : «faza artistică propriii zisă sai? a emoţiilor» (cu 

excluderea gîndirilor). Şi totuşi o mai mare preciziune nu ar 

fi fost de prisos, ştiindu-se că alta va fi canaliza unui autor» 
din punctul de vedere-al emoţiilor sale, alta din punctul de 

vedere al gîndirilor şi alta din acela a felului cum unele şi 

altele sint exprimate. i 
Afară de aceasta, <comparaţiunile, imaginile etc.» con- 

stitue stilul unui autor. Prin urmare ele trebuiai să ne iz- 
bească încă din prima. fază, atunci cînd, după d. Eliade, ne 

întrebăm : «Care-i este stilul ?>; saii să ni se dea o nouă de- 

finiţie a «stilului», în care acesta să nu coprindă <compara- 

țiunile, imaginile etc.>, întrebuințate de autori pentru expri- 

marea emoţiilor saii gindirilor lor. . a 
" <Dai peste gîndiri>.în a doa fază, dar tocmai cîntr'o a - 

treia te înteresează numai, partea intelectuală pură a auto- 
rului> (p. 6). Această tază este cea filosofică, numită de: d. 
Eliade şi «faza ideei centrale» (auzentic): 

«Filosofia autorului» nu are, întru cîe ze privește (2), nick o însemnare 

inetafizică, Nu este vorba de părerea autorului asupra a ce este Inmea dincolo - 

de simţuri, saii a ce este sufletul dincolo de moarte, saii a ce este Dumnezeii dizcole 
de ceru Cuvintul de filosofie are în literatură un înțeles ca mult mal restrius 
și mal modest: el înseamuă părerea definitivă a autorului asupra a ce este 
viaţa, așa cum a trăit-o! şi a cunoscut-o dînsul, înseamnă idea centrală împre- 
jurul. căreYa se grupează toate celelalte idei ale autorului, dzfă caz sfalac- 
titele și stalagmitele se grupează împrejur al unuy sîmbure inițial (2) (p. 6). 

Este posibil ca întru cît priveşte» pe d. Eliade zu 
vintele «filosofia unui autor> să aibă un alt înţeles decit ce 
cunoscut de toată lumea, — nu rămîne totuși mai puţin ade- 
vărat că aceste cuvinte nu pot avea «în literatură> un înţeles 
mai restrins ori mai modest decit înțelesul lor normal. Fi- 
losofia e filosofie, în literatură ca şi în ştiinţă. Altfel ne ex- 
punem ca vorbele să-şi schimbe înţelesul după diferitele. 
ştiinţe în care sînt întrebuințate sai după teoriile” autorilor 
cu pretenţii de originalitate. 

O dovadă că înțelesul ecu mult mai restrins şi mai 
modest> ce-l atribue “d. Eliade «filosofiet> în literatură nu 
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este cel' admis, ne oferă d. Ferd. Brunetitre, fost profesor 

de literatură franceză al d-lui Eliade la «Școala normală su: 

perioară din Paris», care cîntru cît îl priveşte» lasă.cuvintelor 

«filosofia unui autor> înţelesul lor normal. Astfel vorbind de 

filosofia lui Bossuet, d. Brunetiere zice: 

Comme «la philosophie» de Voltaire, c'est dans Vensemble 'de son 

cenvre que «la philosophie» de Bossuet est &parse ou plutât difiuse. Tout autant 

que dans le «Traită de la connaissance de Diez>, Cast dans son «Discours surhis- 

toire universelle> qu'il nous faut la chercher, et. au besoin dans son «lIlistoire 

des variations des glises protestantesz. Elle est encore dans son «Instruction 

sur les rats d'oraison> ou dans sa «Politique tir€e des paroles de vEcritme 

sainte», Ză est sa mâtaphysigue, dă sa logigue, lă sa psychologie. Lă surtout, pour 

mieux dire, est sa conception de la vie, sa manitre de rsoudre Pinigme de lu 

destinde ; Vă sont les principes de sa morale; et lă enfin tout ce guil convient 

d euvelopper sous, ce. non de sa philosophie.u. » | : 

Prin filosofia lui Bossuet se înţelege deci şi metafizica, 

şi logica, şi: psichologia, şi morala acestui autor, concepţiunea 

ce el o are despre! viaţă şi felul săii de a resolvi enigma des: 

tinului, 
- | o 

lată deci că și în literatură cuvintul «filosofie» îşi pă- 

strează înţelesul săii normal, adică nici mai «restrins> nici mai 

«modest» decit cel cunoscut de toată lumea. " | 

Şi, lucru curios, chiar d. . Eliade, care în pasagiul citat 

" atribue cuvintului filosofie un înţeles ațit de redus, mai de: 

parte, vorbind de filosofia lui La Fontaine, adică făcînd 

aplicaţiunea teoriei expusă la începutul broşurii, redă cuviu- 

tului nedreptăţit adevăratul săi înţeles. " 

Astfel, în teorie (p. 6): | 

Filosofia autorulut nu are, întru cît ne priveşte, ziîc! o însemnare mmetae 

fizică. Nu este verba de părerea aautorulul asupra a «2 este lumea dincolo de 

simfură, etc. 
Ii 

În practică, din potrivă (p. 32): 

Este însă pe lume cineva mat puternic” decit cet mari, mal pu: 

PI 

9) Brunetitre, Eudes critigues sur Phistoire de ta litttrature, Jranţaise, 

je sârie, Paris, Hachette, 1893, p..44 sq. ” !



ternic şi decît curtea regală și decît regele. Deasupra forţe! brutale omeneşti 

există o forță mal de temut, cu atit mal mult cu cit îşi face apariţia în 

momente mai neașteptate ale vieţii, — şi cu aceasta ajungem la frezzetul cul- 

minant al filosofică lu! La Fontaine — Forța oarbă a Întimplărit, a ce numeşte 
Za Fontaine «Le Iasards. 

Și mai a vale: . 

Un mare număr de fabule, cele mal caracteristice, sint consacrate 

aceste) forțe superioare, care dirise Universul : «Întâmplarea>. Putem să fim în 
momente de linişte ale vieţii, purem să avem mintea plină cu tot felul de 
preocupări, putem să fim în culmea măririt, Întimplarea ne zîzează pe toţi, 
sîntem cu toţii supuşi Majestăţet sale «Hazardul», 

Iată, prin urmare, că «filosofia autorului», în cazul de 

faţă a lui La Fontaine, are un «punct culminant», care nu 
intră în definiția filosofiei în literatură dată de d. Eliade, dar 
intră în aplicaţia acestei definiţii, afară numai dacă sar admite 
că «forţa oarbă a întimplării» ar fi coprinsă în clumea de 
dincoace de simţuri», regiune în care-d. Eliade mărginește 
teoretic filosofia unui autor. | o 

_ Asupra exemplelor cu care d. Eliade: vrea să demon- 

streze teoria hazardului în fabulele 'lui La Fontaine vom 
reveni mai jos. Aci am relevat numai contrazicerea dintre 
practica și teoria d-lui Eliade, contrazicere care de aitfel nu 
e singura. . 

«Şi, în sfirşit, vine oa patra şi de pe urmi fază». E 
biografia autorului, numită de d. Eliade cu un nume mai 
sonor: «faza personalităţii autorului». În . realitate e același 
lucru : ” : 

Atunci este momentul să te acupi cu viața lul, atunci eştt pregătit să 
faci analiza Jul sufletească, ÎNt dal seama despre Caracterul şi temperamentul 
săă firesc (?), cunoşti origina şi progresul emoțiilor și gîndiriloe în sufletul sâii,, 
Nu este vorba să te duci la dicţionarul istorico-geografic şi s% cauţi anecdote 
mal mult sait maY puţin interesante în privința vieţi! autorului, Acestea toate 
sint cancanuri literare (p. 6). 

Şi cu toate acestea d. Eliade s'a dus, ba chiar trimete : 
şi pe cititorii săi (p. 73) <pentru tot ce privește viaţa lui La 
Fontaine» la « Valckenaer (citeşte Walckenaer), Z7/stoire de la 
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Pie et des Ouvrages de La Fontaine, Paris, 1820, 1822, 1824, 

1858» (21), de unde a adunat «anecdote mai mult sai mai” 

puţin interesante» despre La Fontaine, fără de nici o legătură 

cu «viața de emoție. dezinteresată, sinceră, pură, viața din 

momentul de înspiraţiune», singura ce interesează pe d. Eliade 

«în literatură» (p. 79). . 

Aceasta e teoria d-lui Eliade, cu ceie patru faze alei, 

fără de care eanaliza unui autor este îper/ectă». Rămiîne 

acum să vedem aplicaţiunea acestei teorii la Eminescu și La 

Fontaine și perfecțiunea rezultată din analiza acestor scriitori, 

făcută 'din mai sâs menţionatele patru puncte de vedere. 

- Să luăm un exemplu din literatura noastră. 

Exemplu e Eminescu. 

  
— 

| 1) În locul scrierii lut Walckenaer, astăz! învechită (Paris 1820, 1822 

etc.), era de aşteptat ca d, Eliade, specialist, să recomande cititorilor. săt 

ultima biografie completă a lui La: Fontaine scrisi de P. Mesnard (Oeuures de 

. de Za Fontaine, ed. Henri Regnier, Paris, Hachette, 1883, t. 1, p. IIl-— 

CCXXIV), în care datele lut Walckenaer sînt completate şi corectate după 

_ ultimele cercetări. D. Eliade putea cu atit mai uşor să facă această înlocuire | 

necesară, cu cît lucrarea lut Mesnard se află citată, ca şi acea a lut Walckenaer, 

pe acetaşi pagină a Manualului d-lul Brunetitre (fana? de Î'istoire de la 

Zittârature /ranţaise, Paris, Delagrave, 1898, p. 182), de unde probabil a 

- împrumutaț d, Eliade şi bizarul mod de a cita toate ediţiile cărţii lut Walcke- 

naer: Paris, 1820, 1822, etc, Şi e de notat că tot d. Eliade citează (p. 70) 

din cealaltă lucrare. asupra . lut I.a Fontaine pe care a "consultat-o: «Taine» 

La Fontaine et ses fadles> o singură ediţie <XIV-e &d.(1898)». De altă parte 

însă, asupra cronologie! scrierilor lui La Fontaine, cestiune cu mult mal impor- 

tantă, bine înţeles, decît cronologia edițiilor lut YValckenaer, şi care iar fi 

ajutat d-lut Eliade să «cunoască origina și progresul emoţiilor şi gindirilor> 

autorului, d-sa păstrează o tăcere filosofică, nedind nic! o indicație. Vom vedea 

maY departe neajunsurile rezultate pentru d. Eliade din această cauză. 

2) Cf. p. 49 sq: la Fontaine „își neglijează pe nevasta luY, M-elle 

La Fontaine» ; ctrăeşte pe socoteala lut Fouquet>, ma! tirziii «în casa şi pe 

unica socoteală a D-nel de la Sablitre», Tar ultimit dot ant cîn casa şi pe 

seama D-ne! şi. D-lut d'Hervart», $. a. S4 fie acestea dovezi pentru reconsti- 

tuirea evicții de emoție dezinteresată, sinceră, pură>, etc.? De sigur că nu, şi 

totuşt «numai această de pe urmă viaţă ne interesează, în literatură, şi numayl 

dînsa se poate reconstitui din studiul operii autorulul> :
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— Cind deschizi pe Eminescu, te izbesc două lucruri din punctul de 

vedere al forme! luY exterioare (sic). 

10 Afarea ul noutate (p. 7). 

«Marea noutzte» a formei lui Eminescu fusese relevată, 

în alţi termeni, bine înţeles, şi mai nainte, de d. Maiorescu 1).. 

Îi aparţine d-lui Eliade însă în deplină proprietate afirma- 

ţiunea că: 

Nici un poet înaintea luf (Eminescu) za îzcercat. în limba noastră 

versul italian de unsprezece silabe, ! 

pe cînd se ştie că acest vers fusese «încercat» inaintea lui 

Eminescu de Heliade (Rădulescu) în traducerea lui Or/zado 

furioso ?). 
Şi d. Eliade (Pompiliii) zice. 2207 22 poet m'a încercat 

înainte de Eminescu endecasilabul italian, nu că nici un poct 

pină la Eminescu nu a știut să minuiască acest vers cu atita . 

măestrie. Astfel că gluma cu care d-sa işi atenuiază (p. 55) 

afirmațiunea mai ambiguă ce o face despre strofa safică, aci 

nu își mai are locul. 

| Apoi rimele grele ca ochi! cu ochii, inec cu întunec, creer cu gre 

Zremuri cu vremuri, piap cu apropii . .. Q. Ss). 

Noutate iarăşi observată şi iarăși altfel exprimată de 

d. Maiorescu înaintea d-lui Eliade. Şi e de notat că printre 

rimele «grele; particulare versurilor . lui. Eminescu, d. Eliade 
“nu citează pe cele ca: /uminindu-(— gîndul, sine-nă—inenmi, 
arato—adorato, aduceţi-i-— vieții, na plec—înduplec, etc., rime 

ce  constituesc într'adevăr o inovaţiune introdusă de Eminescu 
în versificarea romină 5). Rime «grele» se găsesc şi înainte de 

Eminescu, se păsesc şi.la poeţii neinfluenţaţi de dinsul, rime 
însă ca cele de mai sus, în care un cuvînt îşi are rima cores- 

a. 

1) Maiorescu, Critice, II, p. 314 sqq. 

2) 1. Heliade Rădulescu, Epicele, 1V, p. 111 sqq. , 

_5) Cf. Maiorescu, Critice, II, 315. — În schimb d. Eliade citeazi rime 
ca rochi—ochil şi plopit—apropil, care timează numal pentru ochi, cet dol 
deta finele cuvintelor neavînd acelaşi valoare fonetică la ambele rime. 

 



punzătoare compusă din doă cuvinte, se întilnesc pentru prima 

oară în poeziile lui Eminescu şi, mai: tirzii, la poeţii ce 

laii imitat. 
| E 

“ Dar în privinţa rimel d. Eliade mai are 'şi o teorie: 

PE 
, ” , „A 

- Şi în această privinţă este de observat că Eminescu e foarte ingenios 

cînd, dintre două cuvinte pe cari le vimează pentru întifaşi dată în limba 

noastră, are grijă să pună cuvintul cel mal cunoscut la urmă. Fireşte : cuvintul 

cel noii atrage mat mult atenţia! asuprâi, poetul are.tot interesul să ne as- 

cunză adevăratul secret al întrebuinţirii lui: persul dîntit trece ducind idea 

cu aîusul ș cind vine rima, ea aduce ua cuvint cunoscut de mult şi combinaţia 

de versuri pare cu totul naturală (p. 5)- 
: 

“Dacă sistemul de rime de mat sus e «foarte ingenios>, 

cu mult mai ingenioasă pare explicaţia acestei «combinaţii» 

dată de d. Eliade :. Poetul are «tot interesul». să ne ascunză 

adevăratul secret al întrebuințări cuvîntului noă la rimă. 

Pentru aceasta el îl și pune în primul vers, iar acesta «trece 

ducind idea cu dinsul».: Ce mai rămine atunci versului d'al 

doilea dacă şi atenţia cititorului şi idea a plecat cu pri- 

mul vers? 
| . 

„Dar nul Aceasta este iar o țeorie a: d-lui Eliade. La 

Eminescu, ca şi la orice poet cu forma artistică, veţi găsi 

combinaţia de rime lăudată de d. Eliade ca şi cea inversă, 

în care rima rară să figureze în al doilea vers). Argumen- 

tele invocate de d. Eliade pentru a susține superioritatea 

combinației d-sale favorite, se pot întoarce în sprijinul celui 

d'al doilea sistem de rime. În acest din urmă caz atenţia ci- 

_“titorului, în loc să sboare după primul vers, va continua să 

rămiie aţintită asupra întregii strofe saii împerecheri de rime, 

Tur rima rară, pusă în al doilea vers, va contribui la atinge- 

PI a 

D Cf. cercurtlereuri, tineră- Vineri, picură- plicuri, baluri-portaluri, a 

«aos-Alenelaos, mila- Dalila, etc. etc. D, Eliade cunoaşte şi această aranjare 

de rime dar nu 0 gustă, găsindu-le cefectul greot> (p. 56), astfel rima «cetint- 

prietinl> e ingenioasă, pe cind «prietink-celini> nu., În aceasta din urmă ese 

vede îndată» că ecetinl> e pus «pentru rimă». Cuvintul mat grei de găsit să 

fie pus 'ca să rimeze cu un altul. mak des întrebuințat, în loc să se petreacă 

„din potrivă!: eNeapărat că sînt şi excepţite, concede însă. d. Eliade.
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rea acestui scop, prin surpiinderea ce ea va provoca. Boileau 
înțelesese aceasta, de aceea .el da mai multă atenţie ver- 
Surilor de-al doilea, pe care le scria mai întii 1). 

Noutatea e primul caracter al formei exterioare “la E- 

minescu. 

20 Şi cu toate acestea, cu toată rara lul noutate, 322 e poet în literatura 

noastră care să-şi fi permis mal multe «license poetice», care să fie, ca formă 
exterioară, praY necorect ca Eminescu (p. 8). 

Dacă în privinţa «noutăţi» ce prezintă forma lui. Emi- 
nescu față de poezia noastră: anterioară, descoperirea d-lui 
Eliade a avut premergători, descoperirea privitoare la neco- 
rectitudinea acelei forme şi felul cum d. Eliade o formulează, 
îi aparţine cu desăvirșire?). Și îi aparţine cu atit mai mult, 
cu cit unele din greşelile ce d-sa constată la Eminescu nu 
sînt greșeli decit pentru cine nu cunoaște în destul limba 
poetului, | o 

Netăgăduit că versurile lui Eminescu nu sînt totdeauna 
impecabile ca formă; că rime!e uneori sînt insuficiente şi rit- 
mul neregulat. Dar, de aci nu urmează că cel mai necorect 
-poet din întreaga noastră literatură este Eminescu, cum 'se 

  

1) Delaporte, De 7 rime Jranţaise, Lille, 1888, p. Ss, — cf. p. 87: 
«Ze premier vers gi atlend et appelle la rime sera Parfois une phase înci- 
dente, dont la foncuon est de preparer la rime qui charrie lidâes», — adică con- 
traviul de ce spune d. Eliade. : 

2) «Eminescu reprezintă, ce e drept, un progres față de poeţi! noștri 
" anterior!, faţă 'de, Alexanilri bunioară, din punctul de vedere al “noutăţii for- 
mel, dar reprezintă dimpotrivă un regres considerabil, ca îngrijire de formă, față 
de acelaşi Alexandri, cărufa puţin I-a lipsit să nu fie cozecțiunea în persoană» 
'(p. 9). — Chiar cu sestricţiunea ecăruta puțin Y-a lipsit> — restricțiune ce. lip- 
sia din conferința rostită — aserțiunea d-lui Eliade este de nesusţinut, La 
cele citeva exemple date de d-sa ca erori la Eminescu : se .poate -opune 
cel puţin un număr egal culese din Alexandri sati oricare 'alt poet romin an- 
terior. Dar aceasta ar fi statistică, nu critică literară, şi cu atit mai inutilă, cu 
cit a demonstra din noii progresul real ce-l oferă forma versurilor lu! Eminescu 
faţă de poezia noastră anterioară, ar fi după expresiunea franceză exfoncer des 
Portes ouvertes, «Regresul considerabil» se afli nu. în versurile lul Eminescu, ci 
în felul cum ele sînt criticate de d. Eliade, față de studiile critice anterioare.



  

— 15 — 

precipită să afirme d. Eliade!), sprijinindu-se. pe exemple ca: 

Eminescu are greşeli de ritm: 

Să cec a tale daruri, genunchi şi frunte pite 

Spre ură și blestem'aș vrea să te 'nduplec, 

unde nu e o.greșală de ritm a lui Eminescu, ci o greşală de: 

copiat saii de tipar a d-lui Eliade. Versurile, în forma lor a- 

devărată, sună aşa: ” 

Să cer a tale daruri, genunchi şi frunte ze /ec, 

Spre ură şi G/esfemuri aş Vrea să te înduplec 2). 

Că aceasta e forma adevărată a versurilor se poate ve- 

dea, chiar fiind puţin familiarizat cu versificarea romînă, după 

numărul .silabelor în câre sint scrise toate versurile acestei 

poezii (13—1.9). La d. Eliade primul vers are treisprezece 

silabe far al doilea, deşi cu același fel de rimă, are numai 

douăsprezece silabe 'în loc de patrusprezece cîte trebuia să 

aibă amindouă, rima fiind feminină (îndiplec). 

Şi mai putea să vază d. Eliade că este greşită redac-" 

ţiunea acestor versuri aşa cum. d-sa le citează și după înţe- 

lesul întregii poezii, în care Tacul cere Dumnezeului săii nu- 

mai suferințe, dureri, nedreptăţiri, pentru a deveni mai demn 

să intre în «vecinicul repaos»*).. În această ordine de idei ver: 

sul nu putea să sune decit: 

Sx cer a tale daruri, genunchi şi frunte zzz4 plec, 

Jar nu cum îl citează d. Eliade. . 
* - 

. 

. - .. Pa . | . 

A „1) Interesaant este. şi modul, de raţionare 'al d-lui Eliade : «Și cu toate 

acestea, cu toată rara lul noutate, nu € poet' în literatura noastră ma! neco- 

rect ca Eminescu», — ca şi cum între <ndutate> și «corectitudine» ar fi o 

strinsă şi necesară legătură. - Ă | 

2) Eminescu, Possăă, ediţia VII, Bucureşt!,. Socec, 18393, p.. 22 (Augă- 

unea unul Dac). ” 

3) Eminescu, Poezi?, p. 22: 

Străin şi făr de lege de voii muri atunce, 

Nevrednicu-mt cadavru în uliţă 'l arunce. 

Ş'acelula, Părinte, să-t daf coroană scumpă, 

te-o.să asmuţă cîlnit ca înima-mt s'o rumpă, 

lar celui ce cu ptetre mă va.izbi în faţă, 

Îndură-te, stăpîne, şi dă-l pe veci viaţă! .
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Mai putea, în fine, să vază d. Eliade adevărata formă 

a acestor versuri şi din studiul d-lui Maiorescu, unde ele sînt 
citate, tocmai ca exemplu de rimă rară: za plec—âunduplec!). 
Se vele însă că acest studiii a rămas:necunoscut d-lui Eliade. 

"Unde însă d. Eliade triumfă mai ușor este cind gi- 
seşte la Eminescu greşeli in versuri ce nu sînt greşite decit 
pentru cine nu cunoaşte pronunțarea moldovenească: 

Şi din a chaosulul ză! 

Jur împrejur de sine 

Văzu ca "n zioa cea Zin/ăY 

Cum izvoraă lumine, 

Aceste versuri constitue pentru d. Eliade o dovadă că 

Eminescu c<confundă adeseori între ele pe cele doă sunete 

intunecate> (p. 57) după cum cestelalte: 

Din umbra falnicelor boiți 

Ea pasul și-l îndreaptă 

Lîngă fereastră, unde 'n co// 

Luceafărul așteaptă, 

nu mai lasă nici o îndoială d-lui Eliade în privinţa altui de- 

fect al auzului lui Eminescu: «el percepe cu grei pe îi scurt 
dela sfirşitul cuvintelor». 

Nici una, nici alta. Moldovenii pronunţă în7âz, cu ă nu 
cu î, ceea ce face din aceșt cuvint o rimă potrivită pentru ză2; 
şi Yarăși 2 scurt de -la Zoli nu se aude în pronunțarea mol- 

dovenească, în care cuvinte ca: dolyă (pronunţat dolp, oferă o 

rimă auditivă pentru co/7 ?). 
Se va zice însă că acestea sînt forme dialectale, nead- 

mise în limba literară. Să nu se uite însă care era limba li- 

terară cînd a început să scrie Eminescu, precum și că între- 
buinţarea formelor dialectale era 'obicinuită în poesia roman- 

1) Maiorescu,' Crizice, II, p..316. 

2) Ci: rămăr-întăi, Jațăbrațe, cazl-obraz, azr-caplaz, îugheț-dimineți, 

sof-toți, prinf-cuminţi, etc. 
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ticilor germani, sub a căror influență s'a dezvoltat talentul 

lui ' Eminescu. | 

Afară de aceasta, d, Eliade nu critică rimele de mai sus 

pentru: că sint provincialisme, ci ca necorecte, socotindu-le 

chiar, ca nişte dovezi de incapacitatea poetului de a percepe 

unele sunete ale limbii romineşti, — pe cînd, din potrivă, cri-. : 

tica ce le-o face, privită mat de aproape, - „constitue :o dovadă 

că d-sa nu cunoaște toate particularităţile acestei limbi. 

Şi doară d..Eliade se întrebase la începutul broșuri 

“sale, în -prima fază chiar : 'ecare sînt particularităţile saii ten- 

dinţele linguistice ale autorului?» . (p. ş). Se vede însă că. 

s'a grăbit să scrie analiza lui Eminescu mai înainte de a-şi -. 

răspunde la această prudentă întrebare. , 

După o astfel de analiză a. poesiilor luă, Einesei e. 

firesc ca d: Eliade să închee. prin: ! - 

. Va să zică «noutate» şi. «incorecţiune»; „Yată” ce izbesc în întâlul "rind i 

pe za cititor al lui Eminesca (p. 9). . pr ” : 

Posibil! dar acel cititor, căruia poesiile. Tu Eminescu 

i-ar deştepta numai astfel de impresii <în întiiul rînd», are 

mulți: sorţi ca să fie el însuşi un cititor de rindt), 

— În al doilea rînd, din punctul de vedere al artei propriă zise, poate 

nota cea nai caracteristică a poeziilor lut Eminescu, e că ele reproduc emo: 

iile şi cz ginâirile poetului în ordinea în care ele s'aii petrecut în sufletul 

săi, şi nu în vre-o ordine determinată pe care poetul vrea să le-o impună a- 

nume; nu trebue să le cert nici transiţiunt prea naturale, mich început, nic 

Sfârşit, nică logică (p. 9). 

<Nici început, nică sfirşit, nici logică! LE vorba de carta 

proprii zisă» a lui Eminescul " 

Să mai continuăm? 

=: — În al treilea rînd, poetul nostru e, se pare, .cel d?înti! care întroduce 

în mica noastră literatură o notă pesimistă, În” gîndirea lut Eminescu, "viaţa se 

PN i 
, | 

1) Într'o notă (9. 7) d, Eliade face «o 'observare analoagă în privinţa 

limbit poetului>, şi anume «poate nu e „poet romina care să aibă o sintaxă 

mai greşită». Judecînd: după exemplele de greşeli date la “ versificaţie, să fim 

recunoscători d-lut Eliade că nu ne-a dat nict unul. de «sintaxă greșită>. . 

63960 . . o - E E Aaa 2 
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prezintă sub culori întunecoase, volumul săii de versuri se reduce, ca şi volu- 

mul de versuri al lui Leopardi, ca şi volumul lut Alfred de Vigny, la această 

" aficmare unici: Viaza e tristă (p. 10), 

Dacă întreg volumul lui Eminescu se reduce saii nu la 
afirmarea nică: «Viaţa e tristă», lucrul se poate discuta. În 

orice cas această conclusiune nu reese din strofa citată de d. 

Eliade, în care viaţa se arată ca o ilusie înșelătoare şi nestator- 

nică, un zis searbăd!). 

De altă parte «afirmarea unică: Viaţa e dristăs este 

prea slabă pentru a servi de conclusiune possiilor lui Leo- 
pardi ori Alfred de Vigny, în cari pesimismul ia. accente 

energice de revoltă şi desperare? ). 

„Dar, să revenim. la Eminescu, despre al. cărui volum de 

„__ versuri d.. Eliade: ne asigură că se reduce la afirmarea unică: 

„< Viaţa este tristă.» Prin «afirmare unică> aci trebue înţeles 

“ceea 'ce d. Eliade numea la începutul lucrării sale «idee cen- 

trălă.> Cum însă nici formulată astfel această cidee» nu spune 

mult, să reproducem întreaga ci definiţie :. 

Dia totalul lucrărit sale, simţi cum se: desprinde o idee, pe urmă o alta, 

pe urmă un număr de idef privitoare la oameni şi la viaţă, simți cum toate 

aceste idel aii o tendinţă firească de a se grupa într'un fel anume, de a se 

apropia unele de altele, a se rindui după o anume Terarhie, de a se îndrepta 

  

1). Eminescu, Poesii, p. 63 (Alortua est): 

"A fi? Nehunie şi tristă şi goală: 
Urechea te minte şi ochiul te 'nşală: 
Ce-un secol ne zice, ceilalți o deszic — 
Decît un vis sarbăd, mal bine nimic. 

2) Cf. Brunetitre, Z'fvolution «de la pofsie Îyrigue în France au XI-e 
sidcle, Paris, Hachette, 1895, t. II, p. 20: <Vers câlăbres (Christ au. mount 
des Oliviers) et -justement câlăbres, dont aucun pessimiste „n'a retrouv& peut- 
Etre Vaccent frâmissant, Vaccent de rezolte et de sincârit€, audacieuz dif, cri 
de douleur, Elogueni dlaspheme.» Acestea toate să însemneze numal că «viaţa 

e tristă»? — V. şi ultimul studiii despre Alfred de Vigny, în care autorul îu- 
chee. analiza .pesimismului poetului prin cuvintele: <quel admirable manuel de 
disespirance Lon composeraii avec les «Destintes», le «Journal intime» et 
quelques, lettres choisies!> .(M. Palologue, Alfred de Vigny, Paris, . Hachette, 
1891, p. 130). — « DâsespErance», nu «tristesse» d-le Eliade. | 

.
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cu toatele în spre o singură idee centrală, din care, Logiceşte, par în urmă -a 

decurge, ca dintr'un principiii unic filosofic. Toată opera autorului se reduce la 

această din urmă afirmare, întrinsa se găseşte oglindită toată esenţa fiinţii şi 

gîndirii autorului, şi câştigi convingerea că, dacă dinsul na ar fi trecut pe Jume 

decit un moment, timpul numal de a exprima o singură propozițiune, el ar fi 

exprimat tocmal pe aceea descoperită de no da s irșitul acesteă faze (p. 6). 

Va să zică asta era Idea centrală? Afirmarea că «viaţa 

e tristă» ar fi făcut-o Eminescu, prin urmare, chiar dacă el 

«nu ar fi trecut pe lume decît a miontent,> adică - tocmai 

timpul de'a o exprima, punînd oarecare iuțeală ? 1); Bine, 

Dar atunci cum se face că d. Eliade, în analiza per- 

sonalităţii poetului (faza IV-a), găsește în acelaşi volum de 

versuri că Eminescu era un «suflet optimist totuşi, care-şi fă- 

cea multe iluzii și în privinţa fericirilor vieții, şi în privința 

propriilor sale forţe»(?), şi că uneori «inima lui aleargă spre 

trecut, spre clipele de mulțumire de odinioară» ? (p. 11). 

"Ai fost prin urmare, înainte de «prima decepțiune» -a 

poetului,?) momente de iluzii, clipe.de mulţumire, și de 

care el îşi aminteşte cu drag chiar mat târzii. Ei bine, crede 

d. Eliade că, în vre-unul din aceste momente, cînd Eminescu 

îşi făcea ilusii «în privinţa propriilor sale forțe», ar mai fi zis 

el că cviaţa e tristă»? E greii de crezut! 

Și cu aceasta se pune în evidenţă încă un defect al te- 

oriei critice a d-lui Eliade, şi o nouă dovadă de nepotrivire 

' între această teorie şi aplicarea ei. Poetul, în Joc de a fi privit 

în desvoltarea lui, cu schimbările de idei.și sentimente încercate 

de el sub influența evenimentelor: saii a citirii altor scriitori, 

este considerat (in teorie) de d. Eliade ca o entitate, ca o 

ființă ce se naște cu un sistem de gindiri grupate ierarhic şi 

îndreptate către o singură cidee centrală.» Aceste, gindiri se 

  

1) Adiogăm că această propoziţiune de un minut trebue si coprindă 

«părerea definitivă a autorului asupra a ce este viața». Vă închipuiţi dect dacă 

acel minut va fi bine împlinit. : - ” - 

2) «Ca orice suflet, sufletul poetului a trebuit să se izbească de realitate, 

dar la cea d'intiii clocnire ppaY serioasă, simţirea lui parea fi fost impresionată 

adînc, inima poetului s'a sfărîmat «e realitate ca o barcă prea şubredă de stîncă, 

şi gindirea lu a păstrat pentru totdeauna răsunetul primet decepţiunt» (p. 11).
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desprind. din. etotalul' lucrării sale», pentru a se grupa în jurul | 

ideei centrale, far aceasta ar fi aceiaşi, ori cît ar fi trăit poetul, 

chiar dacă el nu ar fi «trecut pe lume decît un moment». 

Aceasta în teorie. În practică: însă văzurăm că lucrurile 

stati altfel chiar după d. Eliade. Eminescu era opinzist la. 

început, şi numai după «cea d'întiiii ciocnire mai serioasă» cu 

realitatea, sufletul lui «s'a îmbrăcat pentru totdauna în culori 

întunecoase>. De aci dubla. personalitate a poetului ce constată 

„d. Eliade: «Poet al Tiecutulu? şi Poet al Morţii.» Dar a- 

" tuncă, Idea Centrală ă luă Eminescu din: epoca. iluziilor nu 

putea fi identică. cu acea din epoca decepţionării. Şi cu toate 

acestea d. Eliade ne afirmă existenţa. unei singure idei. cen- 

trale. (faza filosofică) --şi a unei duble personalităţi (faza cu 

acelaşi nume), răminînd ca într'o altă fază aceste două afirmări 

contradictorii să fie puse de acord. Observăm de. asemenea 

că aci contrazicerea nu.:mai e dela teorie la aplicarea ei, ! 

ci chiar dela: fază la fază. 

Să ne oprim- aci (p. 12). 

Bucuros, dacă d. Eliade nu sar opri numai «spre a 

face un număr de -constatări peste cele de adineaori>. Pe cele - 

de adineaori le văzurăm. Cele c<peste> sînt în. număr de trei. 

Cea d'intiiii este că opera de artă trece în sufletul ar- 

tistului prin aceleaşi patru faze, <în ordine contrârie> însă 

de cum a trecut artistul, împreună cu' opera lui, în sufletul 

cititorului, Am văzut aceste faze în ordinea lor nerăsturnată. 

„E de ajuns, . 
A doua constatare este aceea pe care o reproduserăm 

mai sus, privitoare la eficacitatea pedagogică a lăudatelor pa- 

tru faze, fără de care tanaliza unui autor este 7mmperfectă», 
Am văzut perfecțiunea . rezultată din aplicarea citor-patr la 

analiza lui Eminescu. 
Mai gravă este a treia constatare, fiindcă ea coprinde 

cîteva aprecieri! puţin ortodoxe asupra. unor scriitori francezi, 

despre câri critica şi istoria literară s'a „pronunţat altfel de- 

cit d. Eliade.
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"de pe urmă». Grupul penultim îl constitue scriitorii, care, pe. 

| drept: scop. . 
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„După această constatare soți scriitorii» se impart în patru 

"grupe «după cum ştii (adică. pot). să străbată prin' una, prin 

două, prin trei sati prin “cite “patru fazele sus indicate», Unii aii 

numai. formă exterioară și acestora le este rezervat: egrupul 

lingă formă, mai eşti să pe dea crimpee. de suflet», dar cărora le. 

lipseşte idea centială și o „personalitate unică. În fine scriitorii. ” 

celorlalte două grupe “îndeplinesc şi aceste “două condițiuni, 

adică ai preţioasa idee centrală și o: singură personalitate, 

Acum exemplificarea : . 

În grupul de pe urmă "Stai seritorit, care mai 'de cit formă, Zimtă și 

zersi fă îcaţie corectă, scriitori conştiincioşi poate, despre carl nu se poate spune 

mult răii, dar poate. în acelaşi timp nici îmult bine,, scriitori gară Ya mijlocul 

„ŞI d. Eliade. citează pe scriitorii” despre. care nu se 

poate spune nici mult răii nici mult bine «în! același timp» : : 

Să cităm pe micit pact francezi din secului uecut, Lefrane de Pom: 

pignan, Lebrun-Pinidare, Jean-Baptiste |. Rousseau, Dorat sai pe poeţii Deca- 

după de astăzi. (p: 13). 
. 

De unde rezultă că d. “Eliade crede, şi crezînd o spune 

iscălind; că «micii poeţi francezi», din: secolul 'XV III-lea şi po- 

eţii « decadenţi» de astăzi. aii între ei caractere de. âsemănare, 

“care să îndreptățească peun critic literar să-i citeze, pe. unii 

sait pe alţii, ca exemple de «formă, limbă și versificaţie corectă» | 

Versificare «corectă» la decadenţi | Dat în ce, sens trebue 

luat atunci cuvintul «corect>, pentru a putea fi atribuit versi- 

ficări! acestor poeţi, cînd ei își fac un merit'tocmai din căl- 

carea tuturor regulelor metricei franceze anterioare? Cîteva 

exemple : a 

Suprimarea cezurii este o dovadă de «corectitudine» ? 

Nu.: Totuşi ea formează „unul din principiile: versificării de- 

cadente ?), Iar „aceasta nu împiedică pe d. Eliade să citeze 

? 

  

. 

. 

Paris,. 1895, p. 116. . PE . A 

. 
. 

or 
. . 

. 

1) Ch. Aubertin, Za versificatiou franţaise et ses nouutaux thforiciens, 

. * .. “ 
..



pe decadenţi printre poeţii cari ai «formă, limbă şi versificaţie 
corectă» | - 

- Asonanja preferită rimel este o dovădă de corectitu- 

dine? Nu! Văzurăm chiar cît de sever era d. Eliade faţă 
„de Eminescu în această privinţă, În poezia decadentă totuși - 

de regulă se rimează prin asonanţă 5, „Aceasta, bine înţeles, 

nu a împiedicat pe d. Eliade de a cita versurile astfel rimate 

ca exemple de cversificație corectă», 
În fine, pentru â vorbi numai de abaterile mai însem- 

nate dela regulele versificaţiei franceze, versurile de 13, 14, 

15 etc. silabe ?) sînt corecte ? Iar nu! Nu este însă un secret 

pentru nimeni care a răsfoit măcar vre-un volum de poesii 
decadente, ori vre-un „studii asupra «versului liber» în care 

ele sînt scrise, faptul că măsura, numărul silabelor versului 

tradiţional sint cu totul nesocotite 5, 

De aci ar urma că nişte versuri fără cezură, cu numă- . 

rul silabelor «au gre du 'versificateur», cu -rima intermitentă 

saii înlocuită prin asonanţă î), pentru d. Eliade sînt produceri 

1) D'Eichthal, Du zytâme dans da versification franşaise, Paris, 1892, 

p. 50: «La rime, tr&s distante, ou mâme tout â fait absente par intermittence, 

ne joue plus qw'un trăs faible r6le>. Ap. Aubertin, 04. cf, p. 116 n.—Cf. şi 

ce crede Arta poetică decadentă despre rimă : | 

Oh! qui dira les toris de la Rime ? 
Quel enfant sourd ou quel n&gre. tou 
Nous a forg€ ce bijou d'un sou 
Qui sonne creux et faux sous la lime? 

(Paul Verlaine, CHoiz de pofsies, Paris, Charpentier, 1895, p. 251). 

o. 2) Iată un vers de 21 silabe: 

Dans les epithalames les forâts de piques et les cavales dans Vartne, 

(Gustave Kahn). 

3) Aubertin, p. 116: «la longucur du vers peut varier az gr du ver- 
sifica eur», 

1) Ca, ilustrație a celor spuse mal sus dăm aci o strofă din Palais o 
mades, volumul de poezii al lu! Gustave Kahn, teoreticianul versului liber»- 
decadent: + 

Elles quand' s'affige en verticales qui “se foncent, le soleil, 
Pourquoi seules.? 
Pouipres banderoles 

. 

.
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literare cari ai «formă, limbă şi versificaţie corectă»! Din 

fericire însă, această părere originală nu este împărtăşită şi de 

critica literară tranceză, care judecă versurile „«polimorfe> ale 

- decadenţilor cu mai "multă severitate, dacă nu şi competinţă. 

Astfel d. Brunetitre, fostul. profesor al. d-lui Eliade la 

«Scoala normală superioară din Paris» apreciază versurile prin-. 

cipalilor poeţi decadenţi în următorii termeni : 

Les vers cimpairs> ce M. Paul Verlaine ne sont souvent giz'une aspice- 

de prose; et ceux de M. Gustave Kahi ou de M. Vielt-Griffin qu'un c«je.ne 

sais quoi> qui râalise „le miracle, inoui jusquă nous, de petre ni vers ni - 

prose 1). | : : 

«Formă, limbă şi versificaţie corectă» să fie acestea?! 

Dar nici nu era, nevoe a recurge la articole şi tratate spe= 

ciale pentru a şti în ce constă: versul decadent şi ce îl deo- 

sibeşte de versificarea clasică saii de a romanticilor, "Toate acestea. 

se găsesc destul de Clar expuse, deși pe scurt, pînă şiîn ma- 

nualele de «Istoria literaturii franceze», cum e acela allui Lanson: 

„On essaie de nouvelles combinajsons. On tâte des vers de dimensions 

inusites, des rythmes instables; on tente la suppression de la rime. On teut 

un moyen terme entre la prose et le vers 2. i ” 

Şi totuşi între aceste versuri şi acelea ale «micilor poeţi» 

din secolul XVII-lea, d. Eliade găsește atit de multă ase- 

mănare, încît crede că poate cita printre scriitorii cart «n'a 

decit formă, limbă şi versificaţie corectă», “pe decadenţi sai. 

pe cmicii poeţi» 5). m 

  

Oi retirez-vous, vers quel fixe 

Vos muettes consolations? 

FEtiremenms, aflaissements, 6 normes, 

Quelle fleur ă'inconnu fane inutile aux repoșoirs de nos soirs, 

Oi fremit et languit une attente d'espârance vaine, - . ” 
îi . . . 

1) Brunetitre, Wouoelles questions de vritigue, Paris: 1890, :p. 311.»* 

, =). G. Lanson, Zistnire ide la liltrature Frangăise; s-e 6dit,, Paris 1595; 

p.X092. - e 
ae d - 

i 3) La dreptul vorbind» «micii poet din secolul al XVIII-lea» sînt toţi 

poeţit acestui secol, în care, dacă exceptăm pe Andr6 Chânier, poezia se măr- ” 

gineşte Ja: nişte simple exerciţii de retorică. (Lanson, p. 634). În acest caz, «micii



Pe unii sai pe alţii, cînd între unii și alţii un există 
decit caractere de deosebire, atit sub raportul formei cît şi 

al. fondului. - n RE " tă IE 
De o. parte versuri care... se abat dela toate: regilele, 

versificării tradiţionale," prin „irmare necorecte,. „dar, deo ne- 
corectitudine voită, căutată; încercări, de a găsi un instrument” 

mai fin, cu tonuri mai. discrete decit sonoritatea: versului par- 

„nasjan, care să exprime cât mat':de „aproape, în cele mai mici” 

ale lor inflexiuni şi nuanţe, subtilitatea de sentimente și gindiri 
ale poeziei franceze contimporane. o . . 

. De 'altă pârte: nişte versuri în. „care toate regulele ver- 

 sificăriă. clasice sînt respectațe cu. religiozitate, fără cea maj 
mică velcitate de: inovare, dar într' un număr 'restrîns de.rit- 

„muri şi rime D, "versuri. în care poezia anemică a secolului al 
„XVIII-lea îşi” găsia „potrivita expresie a sărăciei sale de idei 
„şi sentimente, . -, - , 

Bine “înţeles, că “intre aceste versuri şi” versurile decaden- 
, ţilor nu poate, fi vorba” de” Bic un.punct de asemănare şi că 

. 

gruparea lor împreuriă trebue socotită ca o regretabilă scăpare 
„de "condei (în conferinţa scrisă). Tot o scăpare de condei tre- : 
_Bue socotită şi. afirmaţia, d-lui *Eliade..că şi unii şi alţii din 
"acești poeţi caii „răijlocul drept scop», de oarece văzurăm 

Că tocmai din potrivă decadenții socotesc .versul lor: liber ca : 
“un mijloc, hal eficace pentru exprimarea 'sentimentelor şi idei- 

“lor: lor, nu ca. un' scop; şi nu se potrivește numita afirmaţiune. 
nici poeţilor. (mici; dacă vreţi !) din secolul al XVIII-lea, căre, 

- - dacă aii forma corectă, nu 0 aii însă perfectă ?), cum ar fi de. 

  

poeţi din sec, XVIII» nu se deosebesc prin nimic de micit poeţi din orice 
alt secol, Este adevărat că o parte dintre poeţi! sec.XVIII, cum e Dorat, Parny, 
Dertin, P.-]. Bernard, ş, a. prezintă caractere specifice, care îl deosibesc de 
poeţii “anteriori. Nu credem „însă că 'la el să fi făcut alusiune d. Eliade, căc! 
tare fi numit. atuncY iles pobtes, 1Egers», „cum aceştia sint cunoscuţi în literatură, 
şi nici nu ar fi*citat” alături de Dorat pe Jean: “Baptiste Rousseau, Lefranc de . 

| Pompignan out “Ecouchard Lebrun „(zis Pindare), pc - IE 

VI, pi 6 . . pc € 

a CE “Theodore de, Banville, Peţiz Yraitg de podsie rangăise, p. 65. 
"'2) Petit de Julleville, Jlistoire de la langue ui de Ja littiraturerangaise
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op. "cit, p- 633:, «cetțe parie de notre litiârature est une partie- morte», 
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aşteptat dela nişte scriitoră care ai fornia, adică _versificațiunea 

„«drept scop... e i aie 

„Şi în fine o a treia scăpare dă condet, în y acest aliniat, 

comite “d. Eliade afirmind, „cu mulți «poate». într: 'adevăr,. dar” 

totuşi afirmând că scriitorii ultimului grup, printre: câre” d:sa 

numără pe "decadenţi şi pe poeţii mici din “sec. XVIII-lea, 

“sînt «scriitori : 'conştiincioşi poate, : despre, care .nu se. poate 

spune mult răă, “dar poate. în același timp nici” mult: bine». 

Nu nuniat că se poate spune mult bine ca şi mult: „rău 

" despre ambele. categorii de, poeţi citați de d. „Eliade, “dar s'a 

spus 'chiar şi. se spune încă „mult bine și: mult răi despte + de- 

cadenţi 1), ăar cît privește “poezia: "secolului al XVIIl-lea, critica : 

şi istoriile de.literatură” franceză, sînt de acord a vorbi numar, 

răi, cind, nu o trec sub tăcere ?). i 

* În teorie și exemplificare aceştia sînt seriitoți, ultimului 

grup. . EI . ADR 

În grupul penultim- staţi striitori câ, pe lingă formă exterioară perfectă; 

şuiii (Jar/) să ne, dea crîmpee de sulet, emoţii şi giu „diri în faţa spectaculelor 

“ nafurit sai „în împrejurările vieţii: „ceeace le“ lipseşte, acestor autori dea ocupa. 

„primele locuri sînt: o. idee-unică în. jurul “căreia 'să se grupeze ioate gindirile 

exprimate de dînşii fragmentar. Şi. 'o personalitate unică care să, explice toate* 

stările lor. emoţionale risipite. Sa cităm exemplul “minunat (2) al unit Racine sail - 

al unul F/audert în literatura francezi, poate pe al unul” Alexandri în- literatura 

noastră (p; 13). . D N " 

Dacă “Racine. are saii nu o idee cunicăi2; "care să-i. dea . 

| dreptul de a face parte dintre.scriitorii-cari ai o filosofie, nu ştim. 

Această idee unică nu.ă căutat:o „pînă acum: nimenl la Ra- 

cine, Nu ne-ar surprinde mult însă -apariţia “unui articol care 

să demonstreze afirmativa;. precum. nici demonstrarea con- 

trariului, lucrul fiind de altfe] « de o importanţă secundară. 

  

. , 4 Ă 

3) O bună, bibliografie a poeziet” franceze, din ultimii dopărect de ani, 

«poeţii decadeuţi”, de astăzi» "se. afl?” în: Ad. -van Dever ev Paul Leautauă, fe 

îles Fanjoirt hui 18801900: morceaux choisis, « 6-a &dit: Paris; 1900, p: 
9 t Lă 

LS 

409 sqq. , . . N 

pact Petit de: jattezille, op: cit. VI; p" 639, notat, sw iiconediable- 

defaut des poites du XVII-a si&cle, c'esț de: n'avoir pas €l€ poâtes». “Hanson, 

; .
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Să conteşti însă lui” Flaubert locul printre scriitorii cari 

aii o «personalitate unică» şi o filosofie, € nedrept. Şi este. 

cu atît mai nedrept cu cit «filosofia lui Flaubert» a fost de- 

monstrată şi studiată într'un articol special de D-l Levy- -Bruhl, 

«ditecteur d'&tudes pour la philosophie»> la Sorbona, deci cu 

oarecare pricepere în asemenea chestiuni!). Din nefericire 

însă se vede că şi acest articola rămas necunoscut d-lui Eliade. 

Dar chiar cidea centrală», condiţiune sue gua non pe 

care 6 cere d. Eliade scriitorilor pentru a-i admite în grupul 

celor cari aii o filosofie, chiar această idee există la Flaubert. 

Cineva s'a amuzat să o găsească: Ei 

„C'est ă travers son destin que Flaubert. a vu le destin de, toute existence 5, 

—ei, „en efles, la cause du malheur de fazs ces persounages est, comme chez lui, 

une disproportion. Meme, gEncralisant cette remarque, il semble reconnaitre que 

cette disproportion n'est pas un accident. C'estă ses eur une loi constante gue 

tout effort humain aboutit ă un avortenlent, Vabord parce que les circonstances 

extârieures sont contraires au râve, ensuite parce que la faveur: mâme des cir- 

constances n'empâcherait pas Pâme de se: devorer. en plein assouivissement de 

sa chimâre 5), - o . 

- Paul Bourget numeşte «loi 'constante> "ceea ce d. Eliade 

numește cidee centrală». În fond e același lucru, iar existența 

acestei «idei» că «tout effort humâin aboutit ă un avortement», 

consacră pe Flaubert printre scriitorii filosofi, chiar după ca- 

noanele, criticii d-lui Eliade, corisacrare ce de altfel s'a putut 

face, văzurăm, şi fără a se ține sozoteală de aceste cancane. 
. . 

Celelalte douit grupe mat înserinate sint formate de azfori! cel mari, 

„ae căror opere sînt mal mult rezultatul firii decit al voinţit lor, carl aă o filosofie 

a for proprie, cari vin pe lume cu o personalitate a lor distinctă: Toţi Goethe, 

"toţi Shakespeare, toți Mohăre,,. şi în mica noastră literatură az azea deja 

1) L. Levy-Bruhi, Fiavidert pilosapae (Revue de Paris, 15 fevrier 1900, 

p. 337-852), , - 
2) «Filosofia «autorului, zice şi d.: Eliade (p. 5), înseamnă ritrerca defi. 

„nitivă a autorului -asupra a ce este viaţa, aşa cum a trăit -o şi cunoscut-o dinsul», 
.3) Paul Bourget,' Zssais de psyeholoşie tontemporaină, 7-e 6dic. Paris, Le= 

merre, 15890, p. 139, în studiul despre Flaubert; capit. întitulat: Du nihilisme 

de Gustave Flaubert. . , .
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unul... Ce păcat că împrejurările 1) nu X-a permis să întrunească mal întiţii 

condiţii elementare de tormă. exterioară perfectă ; am numit (cînd 2) pe Eminescu, 

Ambele grupe, luate în bloc, coprind pe cautorii cei 

„  marl>, epitet cam vag, sub care pot fi înţeleşi nu numai «toţi 

Goethe (că nici nu sînt mulți); toți Shakespeare, toți Moliere», 

dar şi Racine ori Flaubert?). D. Eliade precizează însă în ce. 

constă această mărime: «cari ali o filosofie a lor proprie» şi 

<o personalitate a lor distinctă», înlocuind cu multă dreptate 

_şi tot atita tact prin cuvîntul «filosofie» îzea centrală ce d-sa 

„contesta pînă aci scriitorilor din grupele inferioare. Şi această 

înlocuire, chiar neintenţionată, este cu atit mai nemerită, cu 

cât, dacă se poate vorbi, cum s'a şi vorbit, de «filosofia lui 

Goethe>3), de exemplu, ar fi mai greii de demonstrat că întreaga 

operă a marelui poet german se grupează în jurul unei cafir- 

maţiuni unice». De asemenea credem că e mai comodă afir- 

maţiunea decit demonstrarea existenţei unei :singure «idei 

centrale», în.opera atit de variată a lui Shakespeare. 

Dar lucrurile aceste -ne-ar putea duce la o discuţiune 

prea lungă. Ne 'oprim deci, cu o' ultimă întrebare: Dacă «7072 

scriitorii» se împart în patru. grupe, după cum ştiii a străbate 

pe rînd prin cele patru faze, cum rămîn aceia, cărora lipsindu-le 

condiţiunile cerute pentru a face parte din fazele inferioare, 

posedă 'pe celelalte, cazul lui Eminescu, căruta d. Eliade nu 

îi acordă forma exterioară (faza n? În care din cele patru 

grupe, singurele existente, deoarece ele coprind pe %0fi scrii: 

torii, trebue clasificați aceşti scriitori? 

PI DI 

1) Aci, împrejurările Q) nu aii permis lut Eminescu st afbi formă per- 

fectă, Aturea însă to? d. Eliade socotește erorile de formă ale aceluiaşi Emi- 

nescu ca nişte consecinţe ale unui defect organic: «o greutate naturală a poe- 

imlut de a distinge sunetele învecinate ale limbel» (p. 57). — Cind a avut 

dreptate d. Eliade? Nict, într-un cas, nici într'altul. 

2) Cf, colecţiile: Les grands derivains de la France şi Les grands eri: * 

„ Vains frangais. 
, , „ 

E. Caro,' fa philosophie, d Goethe, 2-e 6âit. Paris 1880; R. Steiner, 

Goethes Weltauschauuns, Weimar, 1897. ”



” ces de versurile libere (p. 14). . ia 

secctu al XVII lea, iar aceasta îl deosibește de toţi scriitorii ” 
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- Printre „toţi Goethe, Shakespeare. etc. : nu-l pune pe E... 

-"minescu.nici d,: Eliade: în mica noastră literatură. az: avea 

deja unul»,.prin urmare nu-l âvem deja. Şi dacă Eminescu” nu EI e 
poate. intra în cele două grupe mai însemnate, deși întruneşte ” 
condiţiunile' speciale. acestor grupe, cu: -atît mai puţin. el va 5 

face parte: din grupele celelalte, din cauza lipsei de formă. » 

Nu -îi rămîne acestui 'sărmân poet, ca şi confraţilor săi ! 

“de nenorocire, decît să rătăcească. veșnic ca acele 'umbre re- 

fusate de Cer „ca şi de Infern, de. care vorbeşte Dante: 

Cacciarli i Ciel per non esser men belti; 

Ne lo profondo Inferno gli riceve, 

Ch& alcuna gloria i rei avrebber d'elli. 

(nferziul, c. Il) 

Eminescu, cel puţin, merita” o soartă mai. bună! 

Cu aceasta am ajuns la 'sfirşitul analizei: părţilor străine 
de subiect 'din, lucrarea d-lui Eliade. “Această analiză a, confir- 

mat cu prisosință, credem, ipoteza ce emisesem încă dela în- 

ceput "despre existenţa afirmărilor. contestabile în aceste părţi 

străine, care să îndreptăţească pînă la un pun:t neîncrederea 

cititorilor asupra competinţei cu care va fi studiat; insuşi su- | ” 
biectul. | . 

Să facem însă abstracţie de erorile trecute, chiar de acelea 
care dovedesc o cunoștință incompletă a literaturii franceze, 

şi să trecem la - «Filosofia .lui La Fontaine» subiect ales 

de: însuși d. Eliade. 

Cu neputinţă! Erori de aceiași natură ca cele regretate 
pînă aci, se întilnesc şi în partea conferinţei d-lui Eliade în 

care e vorba de subiect. Prima frază chiar e o primă eroare: 

— La Fontaine a scris în versuri: ceeace-l deosibeşte de fo/ă cena 

autori din secolul al XVII-lea: e că s'a “servit cel d'intiiii şi cu cel mai mare suc- 

, . . 
. a . , 

: La! Fontaine s'a: servit, cel intii de 1 versurile libere î în 

a . 
Lă 9 .. . ” , .. 

. Lă . * .
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acelui secol! Să ne oprim însă numai la eroarea de fapt. La 

Fontaine zu este «cel d'intiiii» autor care Sa servit de versu- 

rile libere, aceste versuri fiind întrebuințate în poezia franceză 

înainte de sec. XVII; și nici în acest secol cel d'intiiii care a ' 

scris în versuri libere 74 e La Fontaine. : | 

Cunoscute liricei medievale, dovadă /es. Mots şi les Pas- 

tourelles, aceste versuri ai fost întrebuințate în. secolul XVI 

„de “poeţii Melin. de Sainct-Gelays şi de Baif!). În secolul ur- 

mător, adică în secolul al XVII-lea de care vorbeşte d. Eliade, 

versurile libere, cunoscute sub numele de «vers irreguliers» ?), 

sînt atit de întrebuințate de «micii poeţi» din acest secol, de 

Voiture 3), Menage, Benserade, Pellisson etc., în madrigale şi 

alte poezii uşoare, încât unul din aceştia, Sarasin, le numără 

printre ce gue la France admire de bons vers: | 

En un grand dataillon. vont les avanturiers ; 

Ces Vers se sont entr'eux nommez Iyrâguliers, 

Inigaux par le nombre, indgaux gar la taille, 

Braves, mais combattant sans ordre de bataille. 

(Dulot vaincu, Cc. 11%. 

1) Ph. Aug. Becker, Zar Geschichte der Vers libres în der neufranzăsischen 

Poesie, Halle 1888, p. 2, 6 ei pass:— Cf.K. Bartsch, 4/4franzăsische Romanzen 

und Postourellen, Leipzig 1570, p. 101 54, ” 

=) Tot asfel le numeşte şi La Fontaine în avertismentul la: AVosvelles 

za vers (1665). V. La Fontaine, Oeuores, ed. H. Regnier, Paris, Hachette, IV, 

pag. 4 
“ 

„8 V. La Fontaine, Oenures, LX, p. 403: 

Pai profită dans. Voiture ; 

Et Marot, par sa lecture, 

M'a fort aid€, j'en conviens. 

Je ne sais qui fât son maâtre 

" Que ce soit. qui ce peut âtre 

J'ous îles tous trois les miens. 

(Lettre ă AL. de Saint Eoremond) 

4) Ap. Becker, 04: ci. pi 15.
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Acestea le scrie Sarasin la 1654, adică zece ani înainte 

de apariţia primelor versuri libere ale lui La Fontaine (16641). 

| Dar Sarasin e un «mic poet> şi e 2770277025... nu se 

îngrijeşte d. Eliade, cum văzurăm cînd - fuse vorba de «micii 

poeţi» din secolul al XVIII-lea. 

"Este însă un poet mare, ale cărui scrieri nu pot fi ig- 

norate de nici un specialist în literatura franceză, la. oră cite 

grade de longitudine saii latitudine ar profesa acel specialist, 

un poet care în secolul al XVILlea a scris în versuri hbere 

înainte de La Fontaine. Este Corneille. 
Primele versuri libere ale lui Corneille, două scrisori in- 

tercalate în La Place royale, sînt din 1635 2). Mai numeroase 

însă sînt aceste versuri în prologul şi corurile operei Andro- 

mode 46505); în al cărui «Examen» Corneille: discută chiar 

utilitatea lor în teatru și le ia apărarea î). 
Înaintea lui Sarasin, prin "urmare, şi cu atît mai mult 

înainte de La Fontaine, Corneille a scris in versuri libere 5), 

5) De altfel din chiar termeni! în cari La Fontaine vorbește în c<Axer- 

tissement> despre aceste cvers irr€guliers», relese că dînsul nic! nu le prezinta 

ca ceva noii, cu atît mal puţin ca propria sa invenţiune: <l/'auteur a voulu 

Eprouver lequel caractere est le plus.propre pour rimer des Contes,.]l a cru 

que les vers irreguliers ayant un air qui tient beaucoup de la Prose, cette ma- 

nitre- pourrait sembler la plus naturelle et par consequent la meilleure» (Osuores, 

IV, p. 4). — Cf. Becker, 04. cit, p. 17 n. 4- 

_?) Corneille, Oeuwres, ed. Manty-Laveaux, Paris, Hachette, 1862, t. II], 

p. 242, 283. 

3) Ziid., V, p. 315—319, 331, 359, 376, 396. 
4 id; V, p. 308 sqq.—V. şi M. Souriau, L'fvolution du vers Frau 

gais au dix-septizme siccle, Paris, 1893, p. 175 sqq., unde sînt menţionate ver. 

surile libere coprinse şi în celelalte opere ale lui Corneille. 

5) Spre a nu lăsa nici o îndofală în mintea cititorului celuf ma! sceptic, 

ca şi în a d-lu! Eliade despre existența versurilor libere în . opera lui Corneille, 

reproducem aci corul final din Andromide ; 

Allez, amants, allez sans jalousie 
Vivre A jamais en ce brillant s&jour, 

Oi le nectar et lambrosie 
Vous seront comme aux Dieux prodigues chaque jour;
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fără ca pentru aceasta el să fie cel d'întiiii care să le fi între- 

buințat în poezia franceză 1), Cu atit mai puţin se poate zice 

_ aceasta despre Lia Fontaine, care a venit la Paris în 1655 şi 

ale cărui cele dintiiii versuri libere ai văzut lumina abia în. 

1664 2). Me a 

-* Diînd însă mat multă importanţă edițiilor, toate învechite, 

ale cărții lui Walckenaer,. în loc de a stabili cronologia scrie-. 

rilor. lui La Fontaine şi a contimporanilor „săi, era natural ca 

d. Eliade si cadă în erori de asemenea natură. | 

Va să zică La Fontaine nu e cel dintiaii care s'a servit 

de versurile libere, cum afirmă d. Eiiade.: Astfel fiind, deose: 

birea dintre el şi toţi ceilalți autori din secolul XVII-lea. tre- 

bue căutată aiurea. Se găseşte ea oare în celalt termen al 

afirmării d-lui Eliade: «şi cu. cel mai mare. succes»? Cu. alte. 

cuvinte dintre 7of? scriitorii sec. XVII-lea nică unul nu a atins - 

_ «succesul» versurilor libere ale lui: La Fontaine, aşa încît acest 

“succes să nu mai constitue caracterul distinctiv al fabulistului? 

Îndoiala e permisă; cel puţin judecînd după ultima lu- 

crare asupra versului francez în secolul al XVII-lea, unde ci- 

tim că: | - | Ia „a 

La Fontaine et Moliere sont les maitres du vers „libre. n “serait sot de 

les classer, de leur donner des plâces?). . , 

Să nu se piardă din vedere că Molicre, ca şi: Corneille 

PN a 

E quand la nuit aura tendu ses voiles, 

Vas. corps semes de nouvelles ctoiles, 

Du haut du ciel 6clairant aux murtels, : 

Leur apprendront qu'il vous faut des autels. 

"(Oeuures, V, 396). 

1)" Souriau, 02. ci. P- 180." . | , | 

2) Wouvelles en Vers, lire de Boccace et de PAriosle, par M. de:L. 

F., Paris 1665, în 120, — Broşura poartă data 1665, ea Însă a trebuit să apară. 

pe la finele anului precedent, cînd, sa scris în Tournai des Savants (Decem. 

bre 1664) o recensiune asupra €h. | | ii | 

, 3) Souriau, 04. cit, p+.234i cf. p. 316: «Sil'on doinait evicore des places, 

„en literature, je mettrais Molitre et La Fontaine premiers ex-aequo». — D. 

„Maurice Souriau este «Ancien. aloe det Zcole normale, Professeur de litlârature 

franţaise ă la Facult des dettres de Poitiers», competent prin utmar€ în materie,



aă “trăit 1 în același secol cu “La Rontainc, autorul studiat de 
d. „Eliade. " ” 

| Ni s'ar putea obiecta. însă că nici Corneille, nici Molicre 
- nu. formează «drept vorbind». subiectul studiului ales de d. 

: Eliade, Să revenim deci la subiect, - "cu speranța că de aci îna- 
„inte nu vom mai întilni erori a căror: discuţie s să ne: depăr: 
- teze de La Fontaine. -  » i 

* Analizind - sistemul de critică . al: “d-lus: Eliade, am văzut 
convingerea cu care. d-sa susţinea că canaliza unui autor este 

* împerfectă dacă nu se: face din cite: şi patru punctele de ve- 
» dere>. ale metodei literare ce a „descoperit, Cu toate acestea 
analiza: lui La Fontaine este făcută numai dintr'un singur punct 
de vedere, acela al' filosofiei autorului, rămînînd ca fazele ce 

2 prăced 1) să nu fie lăsate nici :«cu totul. de o parte», nici să „SE stăruiască «prea tnult asupră-le»: Bu 
| Șa 3 însemneze; oare această nouă nepotrivire dintre teoria: : şi Practica . d-lui “Eliade că studiul despre „La Fontaine, pe „care ?] analizăm, -este, 'după chiar părerea. autorului săi, o „lucrare. „imperfectă»? — saii,. ipoteză mai : plausibilă, „că, deși în: teorie analiza unui! autăr trebue; sub' pedeapsă de imper- * „ fecţiune, să fie. făcută. din:. cite patru. “punctele de vedere, în : practică, însă, ca .se poate „face. „şi numai „din un. singur 
„punct . a E - , , , , 

: „Oricare i-ar fi seraniicarei nepotrivirea rămine, 

  

2) «Fazele ce preced», prin urmare! nu și faza personalități! autoruluf care, 'în ordinea Yerarhică stabilită de d, Eliade, urmează fazel filosofice, Lucra- | rea, d-lut. Eliade, în -âcest cas, : nelăsînd «cu totul de'o parte» ultima fază, tre- - bula . întitulată : «Filosofia şi Personalitatea. lut La. Fontaine». Este adevărat însă că aceaștă lucrare -mat „coptinde' şi alte cestiuni, a căror menționare pe * „copertă ar da -un titlu pe atît de variat, "pe cît de "'neobicinuit ca dimensiune, , „ 2) D. Eliade! îşi <îngădue»" aceasta nu în interesul teoriet,. ci «fiindcă . "La Fonitaine este, în: același timp şi Cunoscut * îsz/r4 citua şi necunoscut prea bine” în, țară la not> (p. 14). Aşa că dacă La! Fontaine ar fi mat cunoscut la "noi, aplicarea metodet d- lut “Eliade ” asupră-Y ar. fi şi mal sumâră întru cit pri- veşte primele faze, deși această cur.oştință nu ar fi din punctul .de vedere al numitei metode, Pentru" A Eliade totuși «cazul lul La Fontaine» rămîne cexem- A „plul cel mar minunat, de “aplicare al acesteY mitode de critică jiterară» (p. 12).
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O altă contrazicere între teoria critică a d-lui Eliade și 

. „aplicarea ei stă în făptul că după teorie (p. 6) gîndirile ca și. 

"idea centrală, ce întocmesc filosofia , unui - autor, se desprind 

«din totalul lucrării sale»; pe cînd în practică, criticul, 'ca să .” 

: cunoască" «filosofia! lu? La Fontaine» se „adreseăză numai . 

Fabulelor. acestui autor, adică, unei treimi din opera lui în- 

treagă. i) Procedeul e. mai comod într "adevăr, dar: lucrarea 

d-lui Eliade, în care se vorbeşte numai de fabulele lui La 

„Fontaine, şi care nu coprinde, prin - urmare, decit „filosofia 

acestor fabule, nu. se -mai poate numi «Filosofia lui La 

Fontaine». e " 

Cestiunea că şi “celelalte două treimi nestudiate din 

scrierile :lui La Fontaine ar coprinde același fond filosofic 

! „„.. ca cel din Fabule, ceeace “ar. îndreptăți alegerea. acestora de 

către d. Eliade, trebuia demonstrată sai cel „puţin! afirmată, 

D. Eliade nici nuo inenţionează.. Pentru: d-sa această, cestiune 

nu există, iar cititorii ai libertatea alegerii, după cum, 'vor 

vrea să dea mai mult crezămînt teoriei saiă practicei « d-sale 

  
| . "critice. - 

Ă Contrazicerile nu constitue însă singurele defecte ale 

«metodei» cu câre e studiat La Fontaine. Mai sînt şi lipsuri 

! de altă natură, dintre care: cea mai însemnată e că: această 

| _ metodă nu ţine seamă de izvoarele autorului ce vrea să 

o analiseze, de scriitorii anteriori sai contimporani a, căror 

influenţă literară sai filosofică a suferit-o acel autor, influenţe 

fără de cunoștința cărora înţelegerea operii” autorului va fi 

incompletă ?). 

— 
. 

1) În ediţia completă a operelor lut La Fontaine, din colecţ, Zer 

grands icrivains de la France, fabulele formează fre! volume din zonă, cite 

_coprinde întreaga operă. Şi încă în primul din cele trek volume - sînt şi peste: 

" două sute de pagin! biografie. . - . . 

2) Cf. Paul Bourget, Essais, de psyehologie contemporaine, p. VI: «Il 

. n'est aucun de. nos qui, descendu au fond de sa conscience, ne recpnnaisse 

„du il maurait pas €!£ tout ă fait le mâme silin'avait paslu tel outel ouvrage : 

potine ou roman, morceau d'histoiră ou de philosophie». 

63960 - -“   
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La Fontaine se știe că citea mult: -s 

Jen lis aui sont du' Nord et qui sont du Midi 1), 

o. spune a singur, şi chiar! dacă nu ar spune-o, aceasta Sar 

vedea din urmele ce acele citiri aii lăsat în scrierile sale. 

" Întru cît priveşte «Fabulele» lui, ale căror: subiecte. sînt 

toate împrumutate scriitorilor anteriori, înrîurirea izvoare- 

lor nu poate fi, natural, decit şi mai evidentă. Negreşit că 

sub raportul formei fabulele lui La Fontaine păstrează o in- 

contestabilă originali tate față de lucrările analoage anterioare, 

după cum păstrează. şi faţă de cele ale fabuliştilor de mai 

tirziii. Nu rămine mai puţin adevărat, însă, că sint cugetări, 

reflexiuni, etc., strîns legate de subiecte, care aii trebuit să 

treacă, împreună cu acestea, și în fabulele lui La Fontaine, 

după cum ele aii trecut în mulţimea de fabule pe care tradi- 

ţiunea orală ca şi 'cea scrisă le-a transmis din secol în secol, 

din literatură în literatură, din. cea mai adincă anticitate. 

E firesc dar ca aceste cugetări, făcind parte, ca şi 

subiectele fabulelor, din folk-lorul general, să fie bine deosebite, 

în studiul despre filosofia unui singur fabulist, de' acelea ce 

se întilnesc numai în opera acestuia. Altfel autorul unui ase- 

menea studiii s'ar expune a atribui fabulistului a cărui filo- 

sofie vrea să analizeze, idei intrate întîmplător în opera acelui 

fabulist, odată cu unele subiecte împrumutate scriitorilor ante- 

riori, dar care sînt străine felului săii de a gindi. 

Studiul izvoarelor lui La Fontaine, cercetate în articole 

şi volume, formează azi o literatură întreagă 2), a cărei lipsă 

1) La Fontaine, Ocuures, IX, 204. 

2) Neputînd da aci o listă completă de lucrările consacrate izvoarelor 

lui La Fontaine, din cauza numărului lor prea mare, vom cita numa! clteva, 

dintre care primele două, foarte cunoscute celor ce se îndeletnicese cu lite- 

ratura: Conferinţa 1uă Max Miiller (1870) despre «Za Zaitiire et le Pot au 

Zait, în Zssais sur da mytholoşie comparte, “trad, Perrot, Paris 1873, p. 417—467' 

(Sar l2 migration des fables), şi lecţia. de deschidere a lut Gaston Paris (1874): 
Zes conles orienlaux dans la Zittăratupe - frangaise du moyen ge. (La potsie : 
frangaise du 'moyen âge, 2-e strie, Paris 1895, p. 75—108), unde sînt studiate
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integrală din lucrarea 'a-lui Eliade o constatăm cu acelaşi 

regret cu care am constatat şi lipsurile anterioare. Cesti- 

unea. izvoarelor lui La Fontaine pentru : d. Eliade nu există. 

Cit. de folos însă i-ar fi fost, să le cunoască, se va. vedea cînd 

“ Urmiid metoda d-lui Eliade ne vom -ocupa mai, întiiii 

_de forma fabulelor. Deşi am văzut că. asupra acestei faze 

„Eliade nu sa oprit mult, țotuşi felul cum s'a oprit, precuni 

şi ipoteza . că metoda _d.sale,-aplicată asupra: formei lui, La. 

Fontaine, va da rezultate mai rodnice decit cum am constațat 

la Eminescu, digresiune străină, de “subiect, vor îndreptăţi 

- credem discuţia mai dezvolțată a acestei părţi. .- 

La Fontaine a scris în versuri libere, deşi nu cel d'intiiii, 

şi cu multă artă, deşi Yarăşi nu fără asemănare, cum am 

văzut, . 
. Li 

« Versuri libere». se numesc acelea care nu sînt ţinute să aYbă un: egal. 

număr de silabe dela un capăt la altul al unet compoziţiuni poetice, pică acelaşi 

ritm, nică acelaşi sistem de rime (p. 14); : 

“Această definiţie, .acceptabilă pentru versurile libere din | 

poezia clasică 1), nu poate coprinde, bine înțeles, şi pe cele . 

izvoarele fabulei Ze Aeunier, son Fils et "pÂne. Mai puţin cunoscute "decât , 

acestea, dar a căror cunoştinţă se impunea. celul ce “vrea. să studieze pe La 

Fontaine, sînt lucrările : Robert, fables inâdites des Alle, XIII et XV siccle s 

-et fables de La Fontaine, iapprochdes de celles de tous les auleurs „pui avaient,: 

“avant ui, traită les mâmes sujetS, Paris 1825, 2 'vol.; A.. Joly, /listoire des deux 

fables de La Fontaine, leurs origines et urs perăgrinations, Paris, 1877; R. 

Basset, |. Levi et Dragomanov, Une. fable de -La Fontaine et les contes orien- 

țauz (ltlusine, II, p. “508, 541, 575); A. Delboulie,, Zes fadles de La" Fon- 

taine. Additions ă Phistoire des fables, comparaisons, rapprochements, notes 

liut&raires, etc. Paris 1891; Zdem, dddition ă Phistorigue' de la fade de-La 

Fontaine «Les Fenimes «i le Secreb, VIII, 6 (Revue Ahistoire liutâraire de 

la France, II, p. 87 sq:), etc. etc. sai cel puţin ediţia. din Les grands feri. . 

vains de la France, unde se găsesc bogate adnotaţiuni de această natură. — 

Cf, şi Gorski, Die Fadel vom! Lăwenantheil, Berlin 1888 ; Ewert, Ueler die. 

ct definiţia clasicului tratat al lui Quicherat, Trailt 

. Jrangaise, 2-€ €dit. Paris 1850, p: 206: «On appelle vers Zibres, poâsie libre, |. 

des vers dans lesquels '1e poâte entremâle A son gre les difierentes-mesures, 

" sous la condition expresse+de produire un ensemble bien cadencâz. ' 

- . e... 

„de versification 

I
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“ale decadenţilor, unde prin «vers liber» văzurăm că 'se înțeleg 
versurile libere de orice regulă a metricei tradiţionale. 

În. versurile sale libere La Fontaine a întrebuințat versuri . 
de toare - mărimile, : dela mionosilăbe: pină la : alexandrine. 
„Pentru “d, Eliade toate: aceste versuri se. împart în versuri 
- scurte. şi versuri lungă : : lungi sînt numai versurile de zece silabe 

E şi alexandrinele; scurte sînt tâate celelalte versuri, dela. cele . 
Mă „ de-una şi două silabe: pînă la versurile, „de opt silabe, care, IE 
SI „drept vorbinda ar putea, fi şocotite ca mijlocii, : 

o. Dintre următoarele două versuri: -,.., 

. 

. 

n... Ia raison, du plus fort est toujours la, meilleure : 
Pa a . Nous: 'Vallons „montrer, tout ă I'heure. , 
e CR IE (; 10) 

„cel dintii este un vers 'lung, pe cină cel dal doilea e scurt 
(6. 16). 

Aaa D. Eliade a găsit Chiar regulije. după « care a întrebuințat 
Ma . La Fonţaine versurile de diferite ' măsuri. Ele sînt 'în "număr 

""de şase: tre pentru “versul „scurt si trei pentru versul lung, 
formulate. ast-fel: . 

. 

. Veisul cel mic a lui La Fontaine exprimă: i | | 
a)" Cicace autorul, vrea să' scoată mal mult în relief, emoția sai gindi- . 

rea pe care, vrea "să o pună de o parte printre .celelalțe gindit şi emoţii. - 
5) Dimpotrivă, "versul mic, prin micimea: lut, îngădue a exprima focmal - 

zecace "mare nică o însemiătate, i ceeace poetul, saii personagiile lut socotesc ca 
, _ un lucru de desprejuit, nevrednic „de luat în seamă... (6. 14 sq. 1, 

  

a. Ca dovadă despre această a doua regulă e citat inevitabilul: 
: | * MEme il m'est arriv€ quelquefois de manger 

. 
„Ze derger, 

_ (FII, 1) 
... E Pentru Leul din fabulă oamenii p'aveaii' nici o importanţă, de unde .. . " versut scurt «Le: berger>. Afirmare gratuită, de oare ce in Gafată, La Fon- Na „taine (Ocuores, VII, 259) pune de asemenea“,pe Zerger: într un vers scurt, , fâră ca de aci să. urmeze văisprețal ge el saii personagiile sale ar. e. simţi: pentru _. * păstor. Din cânta : :. i A ” î Se Quand on est de: 'ce ing, Poâ doit encouragei , . ” ” .. . . E | “Son “dberg, ger, Da a? CI. Souriau, 2f. ciț. p.„239. PC * pe . . 

* , E - , * . “ i . *
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Acest vers mic al lui La Fontaine este. iatr'adevăr un 

vers fenomenal, dacă el poate exprima, „prin micimea lui, 

noţiuni atit de contrazicătoare: «ceeace autorul vrea să scoată 

mai mult în relief> și «ceeace poetul socotește ca nevrednic, .. 
- 

de luat în seamă»! | | 

Și nu sa isprăvit încă: . --, i | Pi 

c) În. sfirşit versul mic, fiind un vers mic, se poate, repeta “mal des, ,. 

“ zitmul Iul este" mal zgomotos, mat plin de viaţă. La Fontaine îl întrebuinţează . ” 

adesea „ca să arate mișcarea (p. 15). 

Dovadă versurile : 

Ce roi fit toutefois tin tel bruit en: tonibant, * a : 

Que la gent mar6cageuse, RL “ 

Gent fort sotte et fort peureise; PNI e » 

. S'alla, cacher sous”, les aux e 

Dans les jones, dans les roseaux, n 

Dans les trous du martcage.!. . . 

= (Ul, 4), 

Aceiaşi mişcare însă, fuga broaştelor, în o altă fabulă de : 

La Fontaine este descrisă în. versuri lungi, care, după d.'E-. 

liade, aii o altă destinaţie: ae 

Grenouilles- aussitât de sauter dans les ondes; 

Grenouilles de rentrer en leurs groites profondes, 

- CU, 14%) 

Pe lingă aceste trei însemnări, versul mic al lui La Fon-. 

taine mai are o a patra, necunoscută d-lui Eliade, acea dea nu: 

avea nici o însemnare care să provie din micimea lui.. E- 

"xemple : SI e 

. 

a — . 

5 Cf, şi următorul dialog foarte vii scris de asemenea În versuri lungi: 

- Chemin faisant, îl vit le cou du chien pel€. ia 

Qu'est-ce lă? lui, dit-il, — Rien, — Quoi? rien? — Peu'de: chose. . 

— Mais encor? — Le collier dont je suis attache 

De ce que vous.voyez est peut-Etre: la cause. , , 

” : ” : ' (15),



Un jour il conterait ă ses petits-enfants 

Les beautâs de ces lieux, les moeurs des habitants“ 

Et le gouvernement de la chose publique 

Aguatigue. 
. (UV, 11) 

Laiple, reine des airs, avec Margot la pie, : 

„1.  Difffrentes d'humeur, de langage, et d'esprit, 

. n EL Fhadit. | 
: (XII, 11). 

, On en use ainsi chez les grands: 

La raison les offense ; ils se mettent en tâte 

Que tout est n€ ponr eux, quadrupădes et gens, 

"= EL serpents. 

DL &, 1%) 

"Au partir de: ce lieu, quelle remplit de crainte, 
- La perfide descend: tout droit. 

” E A Vendroit 

Oi la laie €tait en gsine, 

(III, 6) 

» La maison de la ville, et les meubles exquis, 

Les eunaugues et des. coiftuses, 

Et. des brodeuses, . 

Zes joyaux, les zobes de prix. 

| UI, 20) 

etc. etc;, în care, cu cea mai mare bună voinţă, nu se poate 
găsi aplicarea nici uneia din regulile d-lui Eliade 2). Şi încă 

- exemplele sint toate de versuri cu adevărat scurte, căci oc- 
tosilabele ne-ar fi făcut exemplificarea prea bogată şi comba- 
terea numitelor reguli prea uşoară 5). 

Versul lung are și dizsul destinațiile sale speciale, El exprimă : 

  

: 1) Pentru d. Eliade (p. 59) însă, 'versul mic Z/ serpents Însemnează că * «poetul saii personagiile. Int» socotesc aceste animale ca pe ceva nevrednic de luat în seamă, deși din context se vede că sînt socotite la fel cu guadrupides ci gens, care totuşi fac parte dintrun vers lung. . 
| :) V. şi Souriau 04. ci/, p.'238 sq. unde sînt citate exemple analoage culese şi din celelalte scrieri ale luf La Fontaine. -: ” 

3) Iată și un exemplu de vers scurt (opt silabe) citat de d. Eliade (p. 59)
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a) Simţimintele largi, mişcările prelungi sai îndrăsneţe ale sufletului, 

simțimintele umflate, ca orgoliul şi vanitatea, clemența, linguşirea, urîtul, 

mirarea +. + . ” 

d) Versul lung e mal ales propriii să exprime sentinţe, constatări im= 

portante, poveţe, maxime filosofice 1). 

ceace o poate face perfect de bine și versurile scurte: 

A Pauvre on connait Lartisan. 

G, 21) 
Aide-toii le Ciel .vaidera. 

“ (VI, 18) 

Ne forgons point notre talent, 

Nous ne ferions rien avec grâce. 

(IV, 5) 
Patience et longueur de temps 

Font plus que force ni que rage. n 

| : (i, 11). 

Plus fait douceur que violence. ! 

(VI, 3) 
etc, etc, 

e) In sfirșit versul mare, prin lungimea lui este făcut să: exprime, mai 

aies dacă este repeţit și î se dă usi ritm convenabil liniştit, tocmai lipsa de 

mișcare, seninătatea, şovăirea, somnul?), Dovadă aceste patru minunate versuri 

o ————
 ă 

. 

la regula II-a : lipsa de însemnătate a coprinsului. Noi îl reproducem ca 0 

dovadă de fidelitatea cu care d-sa a înterpretat cugetare fabulistului: 

i - ai souvenance 

Qw'en un pr€ de moines passant, 

La faim, Poccasion, Vherbe tendre, et, je pense, 

Quelgue diable aussi ne poussant, 

Je tondis de ce pre la longueur (citeşte : largeur) de ma langue. 

. 
(VI, 1) 

„+ 1) Inconsecvent € d. Eliade şi cînd afirmă . în comentariul versurilor : 

La maison, du plus fort, et. că emaxima încetind un vers scurt urmează» 

(p. 16), dind apol în note (p. 63) versuri în care deşi maxima încetează odată 

cu primul vers, versul următor rămîne deopotrivă de lung: 

A ne faut pas (point) juger des gens su? V'apparence. 

- Le conseil en est bon, maisil n'est pas nouveau. 

(XI, 7) 

Samais auprăs des fous ne te mels ă portie : 

Je ne te puis donner un plus sage conseil. 

5 5) 
2) Saii lipsa de somn, ca în versul: 

- Nul animal n'6tait du sommeil visit. 

: (3, 12)
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din-Za dfort et fe Bcheron, prin cari La Fontaine vrea să ne arate: zpzersu/ 
încet şi suferind al lemnarului (pădurarulul) : 

ă Un pauvre bicheron | tout couvert de ramee, 
Sous le faix des fagots (du fagor) | aussi bien que des ans 
Gemissant ! et courbâ, | marchait | & pas | pesants, 1) 
Et tâchait || de gagner || son (sa) chaumine ||] enfumee?). (I, 16) 

Versul merge încet întocmat ca umbletul lemnarvluY (Pădurarulu)), 
ritmul din ce în ce mat restrins ne face parcă să sim/im (adică: să auzim) 
respirarea moșneaguluY (p. 16). | 

Caracteristic în . această regulă e că d. Eliade pentru a-și 
sprijini afirmaţiunea ce face despre versul lung că ar exprima 
<focmal lipsa de mișcare», citează versuri cari arată czersul 
încet și suferind. al: lemnarului>. Oricât de încet şi oricît de suferind ne-am închipui acest mers, el tot nu se. putea face altfel de cît prin mișcare, pe cînd versului lung i se fixase de d. Eliade proprietatea de a exprima contrariul: «tocmai lipsa de. mişcare». | 

| Dar atribuindu-se, chiar, această neconsecvență unei scă- pări de condeiii saii. din vedere, — criticul voind să înţeleagă: lipsă de mişcare sati o mişcare înceată), — regula d-lui Eliade tot nu devine prin aceasta maj întemeiată. Am văzut mai 

Pre m eee aa _ 

Sus că pentru a arăta fuga broaştelor speriate,: mișcare deştul 
ÎN n ma O 

| | 

1) Acest vers este scandat de d. Souriau (op. câ. p.214)cu cezura la emistih: | Gemissant et courb6, | marchait ă pas pesants. „Este udevărat însă. că d. Eliade face (p, 63) într'un vers al lut Andre Chenier, să cadă cezura -la mijlocul cuvintulut şi după o silabă fără! accent: Chaque fois |] respirer || pour la cer || nizre fois. . . : 
y 

*) Pentru că citatele ce face d. Eliade din versurile luf La Fontaine nu sînt totdeauna exacte, le-am verifica pe toate; indicînd în parenteză forma corectă. Erorile în numerotarea fabulelor, erori de tipar fără îndolală, aii fost 
de asemenea îndreptate prin Numerotarea dată în ediţia Regnier. 3) Saii chiar şi ceva nat repede, ca în:. 

LEptre et court vEtue, elle allait 4 grands pas. “Ayant inis ce jour-lă, pour ctre plus agile, Cotillon simple et souliers plats. 
- ” VII Sur ses entrefaiis, un loup £ ” +9) Sort du bois, et sen vient: autre bâe affamee, : Ia ” (VIU, 17)
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de repede, ca. şi pentru dialogul, aproape | monosilabic de repe- 

ziciune, dintre Lup şi Ciine, La Fontaine s'a servit de versuri 

lungă, cu toate că, regulele d-lui Eliade hotăriseră ca repeziciunea 

să fie de resortul versurilor scurte. 

| În desacord cu versurile pe care voeşte să le explice, 

numitele regule şi constatări nu se înţeleg mai bine între ele. 

Astfel dacă versul : 

Et tâchait |] de gagner || sa chaumine ]] enfumee 

însemnează nu tocmai lipsa de mișcare, dar un mers încet şi 

suferind; un alt vers, tot atît de lung şi tot asttel scandat 

are totuşi o însemnare contrarie: repeziciune, zgomot, etc.: 

Du bout de Yhorizon accourt avec furie 

Le plus-terrible des enfan!s 

Que l2 Wordi je zor. ds) meet | dans ces flanes. 

. (|, 22 1) 

Şi d, Eliade precizează chiar că idea de. repeziciune, 

zgomot, etc. este dată şi prin /ungimea versul (p. 69), 

ujtînd că tot d-sa afirmase mai nainte că „versul mare, grin 

lungimea Iuă, este făcut să exprime tocmai lipsa de mişcare». 

- Aceasta este valoarea celor şase. reguli ale d-lui Eliade. 

Autorul le reduce, în notă (p. 65), la două capitale: 

Versul lut: La Fontaine e un vers intim, care reproduce. toate Îndoitu- 

rile, toate mişcările sufletului poetului. Cea de a doua e un corolariii at aces- 

tela: Versul lui La Fontaine tinde să deştepte în alţiltoate nuanțele emoţiilor, 

gînâirilor, viziunilor poetulut (e vorba de La Fontaine !). Psichologic și peda- 

gogic oarecum, Tată cum trebue înţeles versul fabulistulul. 

Şi mai la vale: 

Ca să intereseze continui pe cititor, ca să? deștzfle continui atenţia, 

. 

  

1) Cf. şi versurile despre «Boreu» i. 

Fait un vacarme de demon, 

Si ifie, soufle, tempite et brise, en son passage, 

Aaint doit gui men peul tais, fait perir maint bateau. 

(VI, 3) 

«Tocmai lipsă de mișcare» să fie aceasta!,
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. e 

sati mal bine (ca mul? mat bine!) ca să nu k-o lase nici un moment să a- 

doarmă, La Fontaine schimbă metrul versului, de multe ori brusc, fără nick 

“un cuvint aparent, în mijlocul frazei, cînd ideea cere mal multe versuri spre 

a fi exprimată. 

Citat; 

„„„le sort.. 
3 

Prsentait partout ă ses yeux: 

Les conseillers mucts dont se servent nos dames: 

Airoirs dans les logis, miroirs chez les marchands, 

Airoirs aux poches des galants 

Afiroirs aux ceintures des femmes, 

Gu) 

În aceste versuri, -alese de chiar d. Eliade, întradevăr 

schimbarea metrului este făcută fără nici un «cuvint aparent» 

sati neaparent, din punctul de vedere psichologic. "«Îndoiturile 

sufletului poetului» nu ai nici un raport cu această schimbare, 

cîte trele versurile exprimînd o simplă enumerare. 

Răimîne motivul pedagogic: de a nu lăsa atenţia citito: 

rului să adoarmă și un al treilea motiv, cel tecnic, necunoscut 

d-lui Eliade, şi care pare cel mai probabil. Din punctul de 

vedere tecnic versurile scurte 'ofereaii lui La Fantaine cele 

două rime ce îi trebuiaii: James-fenimes, marchands-galauts, fără 

a recurge la «chevilles», cum nu ar fi putut-o face întrebuin- 

ţînd: două alexandrine, ideia fiind terminată cu ultimul vers 

lung. | 
Aceasta e rațiunea. tecnică. Cum însă d. Eliade nu vor- 

beşte de ea, să trecem la cea pedagogică pe care d-sa o 

susține: de a nu te lăsa să adormi. 
Ca această regulă capitală să fie acceptată pentru 

versul lui I.a Fontaine, ar trebui să o găsim aplicată în în- 

treaga operă a autorului. Dimpotrivă o simplă răsfoire a aces- 

tei opere va arăta cit de numeroase sint compunerile poetice 

scrise de La Fontaine în versuri uniforme, în versuri. ce adorm 

pe d. Eliade. Dacă, atunci, «efectul cel mat minunat al ver- 

sificării lui libere e de a ţine continuii trezită atenția cititoru- 

lui», de ce La Fontaine n'a uzat de această versificare în toate
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lucrările sâle poetice? Să fi ţinut el oare ca numai la citirea 

fabulelor atenţia cititorului să fie continui trezită? E puţin 

probabil, mai ales că fabulele, nici ele, nu sînt toate scrise 

în versuri libere. D. Eliade cunoaşte opt-spre-zece pe care La 

Fontaine le-a scris în versuri de aceiaşi măsură, «formă adese-.. 

ori monotonă», adormitoare. Care să fie cauza acestei disgraţii 2 

Nu e o disgrație. D. Eliade a găsit şi aci explicarea: 

întrun număr restrîns de fabule (183); — fabulele toate sînt peste 240), 

La Fontaine se servă și de versul uniform. Dar putem zice că nu O face mai. 

nici odată fără cuvînt. 
! - 

Să vedem cuvintele: 
” 

„Numai în fabulele: 1. 1 (Za Cigale et la Fourmi), 1, g (Ze Rat de zille 

et de Rat des champs), IV, 7 (Le Singe et le Dauphin), Vi 6 (Le " Renard, 

“Je Singe et-les Animaux), întrebuinţarea versului uniforia rimine tări nici o 

explicaţie. | , 
E a 

-De' acord, de perfect acord. Şi dacă această lipsă” de.. 

explicaţie s'ar întinde” şi . asupra celorlalte fabule scrise . în 

versuri uniforme, acordul sar menţine. Dar: - 

În schimb, să se observe toate celelate 14 fabule: zece dintr'insele- 

sînt mal mult niște anecdote, nişte «Contes», decit nişte fabule: autorul a în- 

trebuințat pentru dinasele sistemul de versificație tradițional. al “aceluy gen, "ceea. 

ce f-a şi permis să distingă anieedotele, unde personagiile sînt oameni, de fa: 

bulele propriii zise, unde vedem figurind animale (Cf. 1, i9, DEnfant et de 

Afattre dâcole; VU, 1, Le Miunier, son Pils et Pâine; IV, "18, Ze Vieillard et 

ses Enfantsj V, -Le “Bâcheron e! le Afercure i V, 7, Le Sătyre et le Passant și 

V, 12, Zes Afidecins ; VIII, :5, Zr /Zomme «e la Puce; VIII, 15, Le Bassa ct 

zl Aarchand*); VIU, 20, SFupiter et les Tonnerres i LX, 6, Le Staluaire ela 

a 
— 

. 

1) Plus: Ze *Cog ela Perle (L,.20), în versurt de şapte silabe, 'scă-: 

pată din vedere d-lui Eliade. 

2) Asupra âcestei fabule e de observat. că numai parte! dela. început. . 

este scrisă în versuri- uniforme, restul e în versuri libsre'ca şi celelalte fabule, . 

ca şi Ze Difosilaire infidile (x 1), pe care totuşi d. - Eliade o socotește 

printre cele scrise numal în „versuri bere. -În' Ze Zion. e£ Ze Chasseur (VI, 2) 

_“Vibere sînt .numat cele patru cersuri ale moralei, fabula întreagă fiind scrisă 

în decasilăbe, Ze Lion eț le Chasseur este cu toate acestea numărată de d, Eliade 

printre fabulele szrise in versuri hbere: ,. - ne



aa = 

Statue, de “Jupiter. — Din aceste zece fabule, două:.I], 9 (192) şi VIII, 5 mal: 

- sînt scrise în versuri egale şi pentru a arăta monotonia, uritul), 

"Pentru aceste cuvinte .zece făbule sint scrise în versuri _ 
„uniforme. Lipsa de explicare a primelor patru- fabule era de 
“ preferit; Şi iată de ce: :, - | 

: Mai înţiiii este inexact că pentru “Contes: se păstrase în. 
secolul al XVII. lea “un șistem de- versificare tradiţional, căruia .. 
să. se -fi conformat La Fontaine, scriind zece din fabulele sale 
în, „versuri de aceiași măsură. În secolul al XVII-lea. „aceste 

« Contes»' se .scriaii în proză nu în versuri, şi tot în "proză 
"se: scriaii ele şi în secolii XV şi XVI, sub influenţa novelei 

italiene, în special sub .infiuenţa. lui Boccacio D. 
. Dintre: colecţiunile de “« Contes» şi «Nouvelles> în proză, 

amintim pe Les cent nouvelles noudelles, de Antoine de La Sale, 
E cunoscută lui Lea Fontaine 5, cea inaj- veche (1462), Le graud.. 

PI Parăngon. de nouuelleş nouvelles a lui Nicolas de Troyes (1537), 
L Heptameron.. al'.reginer Marguerițte de Navarre, Vouve/les re-: 

"creatious 'et Joyeuz 'dvis. de Bonaventure Des Perriers (1558), 
cunoscută. de asemenea. lui La Fontaine ? ), etc. etc., iar pentru . 

„secolul al XVII-lea: Les delices ou 'discours Joyeuz et recrea- 
- fs. de "Verhoquet le Genreux, Les Contes auz heures per- 
„dues. de. Sieur d! Ouville, „Le. Jacăticuz” reveille” matiu, etc. etc, ! 

- Prin urmare, dacă. La Fontairie, scriindu- şi ale sale Contes, . 
„ca şi fabulele în cari figurează Gameni în loz de animale, ar 
“fi ţinut să se conformeze tradiţiunii, el! le ar f scris în proză,. 
cici.aşa era "obiceiul dacă. nu trâdiţiunea stabilită pentru acest 

"gen încă din! secolul al. XV-lea. . 
* 
ÎN Ia - pc € . 

2 “Gaston Paris, Fotermat: dee Savants, 1595, p. 290. — Despre huvela 
"franceză din secoli! xv şi XVI „şi influen ţa italiană v. Piewo Toldo, Contri-: 

„duto all studio della, novela franeesi del XP e XVI secole, considerata speo 
. ciaimente nelle sate attinenze con la „Zetteratura “talinna, Roma 1895. 

2'La Fentaine, Oeuures, 1W, p. 4. E ii 
„3) Din acest autor a luat La Fontaine subtectul fabule! sale Za Lai "Ziîre et le Pot au lait, (VU, 10). cf. Marty- Laveaux, în Petit de Julleville, His : toire de da Zittirature frangaise, UI, p.. 77. V.-şi Max Miiller, Fssais sur da. my 

tholagie” compari, P. 446. ” . . .
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Şi existenţa unei: asemenea tradițiuni pe timpu! lui La 

- Fontaine .se poate vedea şi din cuvintele cu care l-am văzut 

"că justifică, în avertismentul primelor “sale” Conies, întrebuiu- 

“area versului “liber, fiindcii . seamănă. mai :mult cu proza :! 

_«Il (Pauteur) a cru.que les vers irreguliers, apant un air gui 

fient beaucoup de la prose, cette manitre pourrait sembler la 

_plus naturelle et par cons€quent la 'meilleure (pour rimer' des: 

Contes)».. Gteutatea cu care La'Fontaine Seria în” prozi 1) La - 

făcut să prefere versurile pe care -le minuta cu mai multă în. 

„lesnire, şi din acestea pe cele liberg, ' ca mai apropiate de proză. - 

Ma “La medievalele Fal/iauz. nu s'a putut " gîndi d. Eliade „- 

afirmînd existenţa în secolul al: XVII-lea a "unui ' sistem: tra-"- 

 diţional de 'versificare pentru Contes. Este adevărat.--că . ales * 

_ fabliaux» .şe 'scriaii în versuri, 'dar .că între: acest. gen de 

- «anecdote» dispărute. cu evul: miediii şi epoca lui La Fonţaine 

„sar. fi. păstrat vre o tradiţiune metrică, du se poate * susține : 

pentru, două cuvinte; - E a | 

o Tradiţiuni şi relaţii. între literatura medievală şi 

” clasică” franiceză se ştie. că nu a &kistat. Cu atît mai. puţin 

ele -s'ar fi putut. păstra între La Fontaine şi «les. fabliaux»>, 

care dispăruseră încă 'de: pe la începutul secolului: XIV2), în- 

locuite fiind mai tirziti de nuvela în proză, după moda italiană?) . 

cea * 

. 

  

, +1) La Fontaine însuşt o înărturisește în prefața ce precedă : «Les Amour. | 

de Psychă et. de Cupidon»: «Je contesse qu'elle (la prose) me cofte autant que ” 

les vers» (Oemores, VII, 19), Yar din cuvintele ce preced acestora 'reese că 

proza îl costa chiar şi mal multă osteneală : „&J'ai trouve de plus grandes difficultes 

“dans cet ouvrage qu'en aucuh autre* qui soit sorti de ma plime. Cela surprendra» 

sans doute ceux qui me liront: on ne s'imaginera jamais qwune fable tonice . . 

"en prose m'ait tant empori€ de loisir 2 -. | 

2). Bedier, Zes Fablidux, 2e Edit, Paris, 1895, p. 40. Cît de completă tre-. 

bue să fi fost âceastă dispariţie se poate vedea din faptul că încă din 1581, pre- 

zidentul Claude” Fauchet,. om „cult, nu mai Gunoştea însemnarea exactă ae, cu- 

vintului « faliat». “(Bedier, op. cit. p.* 28). * a _ A IEIA 

p.. 3)" Cf..'Lanson,, of. cil p. 103: «Aprts avoir eu .vogue et fâcondii€ au ! 

XIiL-e sitcle et au comnientemegt du XIV-t, le genr& du sfabliau> dispârnti | , 

+ 
17 fut remplacă, apros ui înteroalle "par deş nouvelles en prose: " Pinutilit€- des. 

vers, du moment qfton 'lisait, et Vinflvence „des, nouvellistes italiens decidirent. L 

au XV-e sitcle Vemploi de la prose dans les contes de ce'genre>, |. i 

- a. . _ , A , E 

..* . 

. . 

bă 
., . * - . . 

* . 

» . . “a 

. . 

* , . . .
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- Dar, chiar admiţind că sistemul de versificare din «fa- 

pliaux» a făcut un salt de trei secole, pentru a veni să se 

facă cunoscut lui La Fontaine, şi-totuși afirmarea d-lui Eliade 

nu devine prin aceasta mai întemeiată. Toate aceste «fabliaux» cite 

sînt cunoscute sînt scrise în versuri de opt silabe 1). Dacă La Fon- - 

tăine s'ar fi-conformat acestui sistem de versificare, el ar fi 

“trebuit să şi scrie toate fabulele în cari figurează oameni 

în loc. de animale, asimilăte de d.-. Eliade canecdotelor>, în 

„Versuri de 'opt silabe, așa cerind tradiţia: Bine înţeies că lu- 
“crurile staă 'cu totul din potrivă; avem fabule scrise de La 

Fontaine în versuri uniforme de şapte2), de opt5), de zece) 
. şi de douăsprezece silabe5). Nici din* acest punct de vedere . 

decă nu poate fi vorba de păstrarea pînă: la La Fontaine a 

unui sistem de versificare tradițional pentru Coutes- 
* Această eroare a d-lui Eliade, provenită din o cunoaştere 

superficială, ca. să zic așa, a istoriei genului narativ în literatura 

franceză; putea fi evitată chiar numai printr un mic raţionament 
logic, care l-ar fi scutit de.a face şi alte doă erori de fapt. 

Dacă La Fontaine și-a scris cele 'zece fabule ale sale 
în versuri de aceiaşi măsură fiind. că în aceste fabule Aguraii 

oameni (şi zei) în loc de animale, ' eraă prin urmare. nişte Cor- 

- Zes, şi din această cauză ele urmai a fi scrise, conform. tra- 

diţiunii, în versuri uniforme, — ar trebui ca el să fi respectat 

" această tradițiune în toate fabulele sale, în care "vorbesc oa. 

“menii şi nu 'animalele, și cu atit mai mult în Contes. 

„Şi aci faptele spun coritrariul, că atit unele din « Contes» 6) 

» Bdier,; op. cil. p. 342. 
=) 1, 1, 9, 20; IV, 6; V,'7; VIII, 20. 

IV, a 731X,6. 0 | 
. % V, 1; VI, 6; VII, 8. î. e . 

5) 10, 15 '1V, 18; V, 125 VII s.. | . 
*) Ir (Yoconde) ; 11, 13 (Ze Gascon pună), 14 (Za Fiancie du Roi de 

" Garde); TI, 1 "(Zes Oi2s de Jrere Philippi), 4 (ZaCoupe enchantte), 13. (Le 
Petit, Cchien “pui secoue' de Vargent et des pierre i); IV, 4 (Lie cas de conseience), 
3 (le. roi Candaule et de maîțre- en droit), 14 ( Za chose împossible), 16 (Le 
alleau) j îX, 2 (Ze Pere Seâmandre), 6 (Za: Alatrone a Epidse)
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cît şi o mare parte din fabulele cu oameni 1) sînt scrise în 

versuri libere. Ceva mai mult, am văzut că după La Fontaine 

"nu versurile uniforme, ci din contra cele libere sînt cele mai 

potrivite «four rinier des Contes». Cum rămîne atunci cu tra- 

diţionalul sistem de versificaţie al acestor «Contes>, pe care 

l-ar fi urmat La Fontaine în zece din fabulele sale? . 

De altă parte, faţă de numărul cel mare al fabulelor 

scrise în versuri libere, deşi aii oameni de eroi, cade şi cea- 

laltă afirmare a d-lui Eliade, că deosebirea de versificare — ver- 

suri uniforme pentru unele fabule, versuri libere pentru altele — 

i-a permis lui La Fontaine esă distingă anecdotele, unde 

personagiile sint oameni, de fabulele propriii zise, unde vedem 

figurind animale». 

în Le Châne et le Roseau vorbesc plante, în La Laitire. 

zt-le Pot au lait vorbeşte lăptăreasa şi totuși ambele fabule 

ai acelaşi sistem! de versificare, . 

Mai rămîn patru fabule scrise in versuri de aceiași mă- 

sură. D. Eliade are şi pentru ele o explicaţie: | 

Din celelalte patru fabule, una e compusă în formă de scrisoare (IV, 1 

Ze Lion amoureu,— ă Mademoiselle de Stvignt), — 

ca și cum toate «Scrisorile» irebuiaii scrise în versuri uniforme, 

cînd din potrivă avem scrisori, de-ale lui La Fontaine! chiar, 

scrise în versuri libere2). Una din ele CA A/adame de lontespanj 

figurează chiar în volumul de fabule, unde d. Eliade o putea găsi 

PI N e a 

1) 1, 11 (L'/omme et son Imaşe), 12 (Le Dragon ă plusieurs tetes et 

le Dragon ă phusieurs guututes), 14 (Simoniide prâserve par des Dieu), 17 

(PL Homme entre deux âges ct ses deux Aattresses) i LL, 13 C PD Astrologue gui 

se laisse tomber dăns un puils), 20 (Testament expligut par Lope), Ul, 7 

(' Zorogne et sa Femme), 16 (La Femme noyie) i IV, 4 (Le SJardinier el son 

Seigneur), S (L'Homme et PIdole ude bois), 11 (Parole de Socrate) ; V, 6 (Za 

Vieille et les deux Servantts), 9 (Ze Laboureur et ses Enfants) i NL 4 (Jupiter 

et de Alitayer), 19 -(Le Charlatan), 21 (La jeune Veuve) ; VIL, 2 (Le mal * 

marit), 5. (Za File), 6 (Les Saahaits), 10 (La Zaitizre et de Pot au lait), 

etc. etc, . . . 

2 La Fontaine, Oesares,- LX, p. 101, 136, '176, 196: Zeltre ă dl. D. C. 

. . 

A. D. M. (Madame de Coucy; abbesse de Mouzon) ş ă Madame de La Fayelte ; 

. 

ă haddme de Thiange i ă Son Altesse Sirânissime Aer. e prince de „Conli, etc: 

. . 
” 

. 
. . . .
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mai uşor (VII). Dacă va fi existat şi pentru scrisori un sistem 
„tradiţional de. versificare, trebue să admitem atunci şi că fa- 

'. bulistul a .respectat acest sistem,. numai în fabulele ;compuse,, 
„în formă, de scrisori, adică într'una, nu însă şi în scrisori chiar ; . 

alta e, prologul tuturor fabulelor, în care fabulistul parodiază începuturile tra. * 
 diţionale ale epopeelor,; îi - 

dar care nu eo fabulă, far: 

". două sînt nişte mici epopet animale : 1V, 6 (Ze combat des Rats et des Be- 
Zettes) şi VII, S (Les Wautours et les Pigtons). Dar şi în aceste două fabule, 
alegerea versurilor ne daă încă odată idee de zpăeszria lut La Fontaine: în 
<Le combat des Rats et des Belettes> findră e vorba de animale mică, „se 
servă poetul de versul scurt de șapte silabe -tn «Les Vautours et les Pigeons», 
în cari e vorba mal ales de vulturi, animale, importante (2), se servă de versul 
clasic al vechilor epopei franceze, de zece silabe» (p. 67). 

„ Aceasta însemnează «măestrie» | Şi totuși raportul din. 
tre versuri şi. lungimea taliei saii importanţa animalelor cari 
formează subyectul fabulelor, incontestabil. că este uria din des- 
coperirile cele mai reușite ale d-lui Eliade. Aceăsta cu toate . 
că descoperirea este susținută numai pe doă exemple, şi cu 
toate că. întrunul din acestea (Les Wautours et les Pigeous) 
numai importanţa vulturilor explică -decasilabele, pe cînd po: 

„ rumbeii, animale mai puţin importante, ar fi cerut versuri mai . 
potrivite taliei sa importanţei lor: între două şi opt silabe. 

Trebue să adăogăm însă că acest raport, este obser- 
vat de La Fontaine numai în fabulele ce sînt nişte mici 
epopei animale, adică în cele două de mai sus, căci în cele- 
lalte, scrise în versuri libere, musca, furnica şi alte animale 
de talia” acestora nu ezită, cu toată micimea lor, de a între- 
buinţa chiar alexandrinele, și la ceartă încă?1). Abuzul numi- 
telor bestiole devine prin aceasta îndoit, căci certindu-se în 
versuri lungi, ele nesocotese şi o altă 'regulă a d-lui Eliade, 
care prescria acestor. versuri întrebuințări mai 'potolite. 

. |. . a 
. , 

. 

PA 1) Za Afouche et la Fowmi (IV, 3); Zes Frelons et les Alouches & miel (1, 21):. Ze Chat et. 4îs qeux Îloineaux (SII, 2) şi a. — CE, şi fabulele privi- - toare la şoarect, animale-de asemenea puţin impunătoare. i :
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Acum, întru cit priveşte fabula Les. Pautours et des Pi- 

geons un cititor neiniţiat în misterele versificării lui La Fon- 
taine s'ar fi aşteptat ca fabulistul, uitind de întrebuinţarea de- 

casilabelor în evul mediii 1)—era așa de. departe acest ev me- 
dii! — să aplice şi acestei fabule celalt procedeii, desco- 
perit de d. Eliade, de a pune vers lung cînd e vorba de 

animal lung şi vers scurt în cazul contrarii. 

Cititorul s'ar fi inşelat. 
Şi.pentru că veni vorba de acest procedeii al lui La 

“Fontaine, să reproducem o parte, cu regretul de a nu o putea 

reproduce toată, din analiza vers cu vers la care d. Eliade 
supune fabula Ze Chene et le Roseau, analiză din care me- 
toda d-sale reiese în trăsuri luminoase: . 

(Fabula începe printr'un vers de opt silabe, în tonul foarte simpla al 

pi.vestiril :) 
Le châne un jour dit au roseau: 

+ (Urmează apoi! nişte versuri lungi, cară exprimă orgoliul stejarului, afir- 

nau făcute de dinsul pe un ton sentenţios, cu conştiinţa superiorității lut: 

parcă le auzim picînd de sus, din virful copacului :) 

Vous avez bien sujet d'accuser la nature; 

Un roitelet pour'vous est un pesant fardeau. 

(Apot urmează disprețul pentru colegul (1) săii; acest, dispreţ va fi ară- 

tat în' versuri scurte : 2) 

Le imoindre vent qui d'aventure 

Fait rider la face de Veau, 

Vous oblige î baisser le tâte — 3) - 
, , 

mm - : * + 

- 1) Versul de zece silabe, «versul clasic al vechilor epopet franceze», e 

întrebuințat de La Fontaine şi În LEnfant et le Alaitre d'ecole MI 19), cu toate 

că această fabulă“are subfeciul cît se * poate de puțin epic. Întrebuinţarea aci a 

versului eroic o explică d. Eliade ca avînd de scop să exprime «monotonia! uri. 

tul> (p. 67). Sfrinanul. vers eroic — ci. Ze Bâcheron et le Aferture (, 1); „Ze. 

Renard, le Singe et les Animaux (VL 6), scrise de asemenea în decasilabe, 

2) V. totuşi disprețul leului pentru muscă exprimat întrun vers Jung : 

Va en, châtif insecte, excrement de la terre |: 

. n. (IL, 9). 

3) Să se observe că, aceste trel versuri“ scurte, continuă ideea expri- 

mată în versurile lungi ce le precedează: în unele ca şi în altele se arată 

compătimirea cam “dispreţuitoare,, a stejarului pentru trestia, care e nevoită să 

63960 | 4
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(După care, stejarul va vorbi despre persoana: lui, binc înţeles în ver-. 

suzi lungi:) 

Cependant «ue mon front, au Caucase pareil. 

Non content d'ariâter les rayons du soleil, 

Braze Veflort de la temptte. 

| (Acest din urmă vers scurt este pus ca să sublinieze ideea 1) şi trebue 

notat întrînsul cuvintul faze aşezat într'adins la început ca să isbească a- 

:enţia. i 

Versurile care urmează sînt lungi, deși înz7"însele va fi vorba şi despre 

trestie; dar vor mat aminti şi alte personagil: primul vers va fi lung în onoarea - 

Crivăfului, al doilea în onvarea Yarăși a stejarulut:) 

Tout vous est aquilon, tout me semnble zephyre (z64%yr7). 

Encore (eucor) si vous naissiez ă l'abri du feuillage 

Dont je couvre le voisinage, 

"(De ce acest din urmă este scurt? îz/r'adius ca să sublinieze ideea 1); 

cel următor va fi scurt, fiindcă va aduce farăși vorba despre trestie:) 

Vous' n'auriez pas tant ă soufirr: 

Je vous d&fendrais de l'orage î.. 

(serviciii minim, căruia stejarul vrea să 'arate că nu-l dă nici o impor- 

tanță, — şi pentru acest cuvînt, vers scurt), 

Mais vous naissez le plus souvent 

(oers scurt: e vorba de trestie). ' 

se încovoae sub greutatea unel păsărict, în versul lung, sait la cel mal mic vînt 

în verşurile scurte:" i e, 

, Vous .avez bien Sujet MWaccuser la nature ; ; . . 
Un roitelet pour Yous est un pesant fardeau ; 

Le moindre vent qui d'aventure 
. Fait rider la face de“ Veau, î 

Vous: oblige ă biissar la tâte, € i 

* Pentru d. Eliade însă” primele două versuri „dungi <exprimă orgoliul 

stejarului» şi numa! cele scurte «disprețul pentru colegul săii> (Colegul steja- 

rului e trestia). . . 

1) Simple ipoteze. Din potrivă intenţia fabulistului de a sublinia idea e 

clar exprimată în următoru! vers, care totuși e lung: 

Certaine fille, un peu trop fitre 
Prâtendait trouver un mari 

Jeune, bien fat et beau, d'agrâable maniăre, 
Point Jreid et point jaloux : zoles ce deux poinis-ci. 

. (VII, 5).
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Sur les huwmides bords des royaumes du vent 

(vers lung, în onoarea Regatului vânturilor) 

„La nature envers vous me semble bien injuste. 

(sentința spusă cu gravitate). 

Ne oprim aci, restul analizei e tot aşa: Stejarul vor- 

beşte despre :sine în versuri lungi, afară numai dacă nu vrea 

să sublinieze cea ce spune, căci va intrebuinţa atunci versurile 

scurte. Din potrivă tot stejarul vorbind trestiei despre ea va 

întrebuința versul scurt, afară numai” dacă iarăşi, cu această 

ocazie, nu va mai intra în vers şi un personagiiă noi, ca. 

«Regatul vinturilor» (Les royauntes du vent) sai Crivăţul. În - 

acest cas stejarul va face acestor stimate personagii onorurile 

versului lung !). 

Aceasta e metoda d-lui Eliade aplicată la forma lui La 

Fontaine. După ce ai citit toate sforțările criticului pen- 

tru a smulge ceea ce âinsul crede să fi fost intenţia autorului, 

scriind un vers saii un grup de versuri scurte şi trecînd apoi 

la un vers sati la o serie de versuri lungi, te întrebi cu ce 

te-ai ales din toate acestea. | 

Analiza formei lui La Fontaine, aşa cum o face d. 

Eliade, îţi dă ideea unei lungi şi fastidioase lupte de şiretenie 

între fabulist şi criticul săi: cel d'intiiii căutînd să se furişeze 

de critic, schimbind măsura versurilor în mijlocul frazei, <fără 

nici an cuvint aparent»; cel d'al doilea urmărindu-l cu îndă- 

râtnicie, nevoindu-se de a găsi acele cuvinte, de a le pune, 

uneori, în concordanță unele cu altele, de a adăoga la regulele 

«stabilite altele noi, de -a le reduce; pe uriele la teoria <îndoi- 

"* “turilor sufletului, poetului», pe altele la principiul «ca să deștepte 

continuii atenţia cititorului»; pe altele în -fine la cuvinte și mai 

puţin aparente. . . ... . 

Și cu toate aceste sforțări, pe atît de inutile pe cit de 

„pinible, pentru critic ca şi pentru autor, rămîn în fabulele ” 

lui La Fontaine, ca și în întreaga lui operă, versuri, mulţime 

in afară de explicarea regulilor, constatărilor și afirmaţiunilor 

1) «Primul vers va fi lung în onoarea Crivăţulut» ; «vers lung în onoarea 

Regatului vînturilor>.



d-lui Eliade. În cursul recensiunii noastre am arătat chiar 
citeva, şi nu era locul de a le arăta pe toate, cari contrazic 
acele reguli, constatări, etc. Cea mai mare parte însă se mul- 
țumesc a nu se lăsa să fie explicate în mod serios prin. nici 
una din numitele reguli, stabilite cu atita trudă de-d.. Eliade. 

O asemenea metodă, uimitor de asemănată cu acea prac-! 
ticată de La Harpe în secolul al XVIII-lea 1), este: de mult pă- 
răsită chiar în Franţa. Sarcey (născut la 1828) a cunoscut în 
tinerețele sale, printre profesorii unui liceii din provincie, 'pe 
unul din ultimii representanţi ai acestei direcţiuni critice :: cun 
de ces types qu'a seul formes la vieille Universit€ de la Res- 
tauration». " 

Il aimait, comprenait et 'expliquiait ă Lantique mode les beautâs des 
poâtes classiques ; il €tait de ceux qui, lisant ă leurs €l&ves le fameux rEcit 
de Laocoon, croient devoir s'extasier sur chaque mot, et en faire sentir ou 
l'Energie ou le pittoresque : 

Ecce autem a Tenedo gemini Zranguilla per alta. 

«Fcce autem ! Les voilă, ce sont euxi A Zenedo ; c'est de Tentdos 

  

1) Cf. La Harpe, Cours de litlfrature ancienne et oderne, “Paris, Didot 
1880, t, Lp. 730 sq: 

«Veut-il peindre Vespăce de fremissement qwun vent lEger fait courir 
sur la superficie des eaux : - 

Le moindre vent qui d'aventure 
Fait rider la face de Peâu . 

Ce « mot de rider oftre la plus parfaite ressemblance. „Veut. il* eşprimer les cridrois: 
bas et marEcageux i croissent ordinairement les roseaux:. «e .-, . 

. . Mais vous naissez le Plus sbuvent * i 
, Sur les humides bords des 16yaumes du ven,: . e 

pa Șragic. a de "peindre la difl&rence de "arbuste fragile au châpe robuste, 
. ". peut-eile, &ue midux reprsentee „ae dans ce vers d'une prâcistori, si expresive? 

Tout vous est aquilon, tout me semble zephyr: 
Un vent d'orage, un vent impetueux et destructeur peutiil tre plus po€- 

tiquement design€ que dans cet endroit de la mâme fable: 

Du bout de Vhorizon accourt avec farie - 
. Le plus tercible des enfants 

Que le Nord eit ports jusqne-lă dans ses fancs.» -
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qu ls arhivent; on les apergoit de loin; gemini : ils sont deux; îls forment un 

couple!: Amilo serait faible: mais gemini ! Tranguilla per alta ; Cest la haute 

mer , elle est tranquille, et les deux monstres savancent, Quel tableau l> 

Şi după aceea Sarcey (născut la 1828) adaogă cu bo- 

nomia . lui: ironică: , , 
. 

. 

Nous: ne pouvons nous empăcher de sourire de ces*admirătions “dimodi:s 

pad purtriles, “Il est bien vra: que cette fagom de comymenter un texte ne va pas 

3 . : sans quelque ridicule, et que. notre critique est  anjourd, hui plus: raisonnte şt 

plus, sirieuse) , i , .. , , 
. .. . 

. Şi o asemenea metodă vrea Lă Eliade să aclimateze, la 
. 

oi | Bă : , - . PE 

a. Căci, ce deosebire este între e extazul ctipuluis din! vechea “ 

Universitate faţă de gemini, în loc de ambo 'ai lui Virgilii, 

D
a
 

La Fontaine, ş si extazul d-lui Eliade, doctor al riouei Sorbone, - 

în faţa potriviriă ce d-sa constată în fabulele lui La' Fontaine, 

între lungimea versurilor şi-- talia saiă importanţa animalelei 

a ori “plantelor descrise ? 2) - Di . SR 

A Şi deosibirea între o ” interpretare şi. alta: este. cu atit 

. mai mică, cu cît şi d. Eliade admiră -pe rave, fiindcă e pus 

| ” la începutul versului, iar pe fas fiindcă e. pus la sfirşit (v. 
e . . e ş* .* . . ” 

  

Dre Sarcey,, Souvenirs ae  jtuneste, Se &uit, Paris „1892, p i. 179 sg. 

t 2) Și, e de pemarcat că d. “Eliade, atit “ae sever cu forma lut' Eminescu, 

. Et vorbind de "verşurile lui La Fontaine'nu face decit să explice şi să admire, 

a fâră cea mică alusiune' la erorile de formă ale, fabulistului. Dacă relevarea 

„»'acestor erori o credea d. Eliade necesâră pentru înţeleierea deplină a lut - 

"Eminescu, ea trebuia să fie şi pentru la Fontaine, mal puţin cunoscut la” noi," 

și despre care romanistul Tobler spunea că ceste în general puţin scrupulos ” 

în rimele sale» (A. Tobler, Le vers Fuangais, trad. Breu! et Soudre, Paris 1855, - 

+ p. 160). Iată şi citeva exemple de rune. puţin «legitimes> cum le-ar numi La 

Fontaine ([[, 1): respecte (X, 7) şi cirevaspec-bee (Xp î - XII, 2). saule-ccole 

(1,-19) şi saudes-parolzs (UL, 1); „sorcie: -fantaisie (IL, 39); foret-procs (IL, 10); 

, fils-petits, (UL, 1), fls-logis (VII, 16) şi „fs fazorii (3, 12) etc, sai carl rimează 

numai în pronunţarea provincială (rimes + de * Chartreş ; rimes 102 mandes), ca: 

Îmute-dispule (NU, 8; X, 3); gageure- -nalure şi gaşeure-aventure (În «Contes», * 

*  Oeseores, IV, p. 20, 339); ir-enfermer, Cher-chercher şi „cher-consumtr fiers= 

. volontiers, mer-manger, etc. Souriau, dz. cit., p,:210 5qq. 

. 
- 

i + sai deal lui La Harpe (sec. :XVIiL-lea) faţă, de rider. al lut: -
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68, 69). Cevi mai mult, d-sa atribue vocalelor £ și o, puse la 

rimă şi pregătite de altele; adică 'de toate celelalte, puterea 

magică de a urca şi cobori ritmul ultimelor două versuri ale 
fabulei după următoarea diagramă : 

          

  

              

- voisine] 
, etait |]  ş 

. . au ciel | 4 , 
de gi la tete 3 

* Celui] , «2 A II « 

Et out] -* * . ” . 
i) les pieds | “ . 

, 2 |touchaient| i . 
« „e. „3 lâ empire 

' _ s „4 “des morts |! ). a , A Su] 

  

Piuă aci nu ar fi mers, credem, nici «tipul». lui „Sarcey. 2, 
Să nu' exagerăm însă. Asemănările . dintre metoda de in- 

„terpretare practicată de vechia critică franceză, —, cea nouă * 
  a , A 

) Sunetul o este, zice a. Eliade, «cea mai gravă dintre vocale» p gra- 
vitate care ar fi. determinat pe La Fontaine să-l pună de două, orl în versul cu 
ritmul coboritor, tocmai pentru a obţine acest ritm (p. 69). Gravitatea extremă 

-a acestei "vocale nu'a -împedicat totuşi pe același La Fontaine de a o pune 
„tot de două or: într” un alt vers al cărui sens, prin urmare şi ritm, este suitor: 

Au sommet de ce mont, 
a. "Qui menace les cieux de son superbe front, 

* - * . . (X, 13). : 
- 2 "«Il est bien dâlicat de se travailler ă decouvrir „des ingEniosites' "de, 

facture, de ces fours de force vă non seulement le vers €veille en nous des 
idces et des images, mais oi encore le mâtre,! par sa disposition mattrielle, 
nous donne la sensation de la 'chose, A ce compte le plus beau vers de la *- 
podsie frangaise serait dâ“ă ă Chapelain”: 

De ge sourcilleux roc lin€branlable cime, . , 
surtout si on voulait bien, Suivant la legende, au lieu d'en. mettre tous les 
mots sur la mâme ligne, 6crire de ce sourcilleux presque verticalement, puis 
7ac' horizontalement, puis* Pinibranlable cime verticalement de haut en. bas, ce 
qui donnerait ă ce vers ainsi contournă le profil d'un rocher presque ă pic, 
“avec un. plateau au sommet, triomphe, sinon de harmonie, du moins de la. 
monomanie îmitative. 

N. 

- Si le procădi Zarait ridicule appligut a Chapelain, gue devons-nouti cn 
Benser, guand on [inflişe ă La Fontaine 2» (Souriau, op.. cit, p..237),



fiind, după expresia lui Sarcey, «plus raisonnce et plus s€- 

rieuse>,— şi metoda d-lui Eliade. nu trebue socotite de cit 

ca niște simple coincidenţe,: fără nici. un alt raport, între ele. 

"Dar, originală; metoda d-lui Eliade nu rămîne „pentru aceasta 

mai puţin insuficientă” de a explica preferirița ce La Fontaine 

dă versurilor libere, cit şi raportul dintre .aceste versuri şi ideile 

sai simțimintele poetului 2). ' : 

' Dacă" printre versurile citate de d. Eliade, unele păreaii 

că intră în definițiile regulilor „d-sale, am văzut că sînt,. 

în schimb, altele cară nu numai. că nu pot fi. explicate prin 

aceste reguli, dar cari le” contrazic chiar. La numărul exein- 

plelor date în această recensiune, cititorul poate adăoga cite 

.. va voi, citind cu atenţiune: şi fără ide& preconcepută fâbulele: 

.. “lui. La Fontaine, unde va întilni mai pe fiecare pagină ver- 

suri. Jungi „cară exprimă cea ce d. Eliade atribuia versurilor 

scurte, şi versuri scurte exprimind idei şi „simțiminte de „re; 

sortul versurilor lungi. . - . . , 

N - Între numărul şilabelor şi ceea-ce La Fontaine a vrut să | 

exprime prin versurile libere "neexistind decît raporturi. for- 

tuite, legile "d-lui Eliade, întemeiate pe asemenea raportuiă, nu 

  

i) Prin aceasta vroY.să înţeleg o explicare acceptabilă, cum nu €, bine 

înţeles, nic! iegula că versul luY La Eontaine ăr fi un vers care ereproduce 

d. „toate îndoiturile, toate „miscările sufletului poctulul>, nick acea că La Fontaine 

«a avut curagiul să-și 'Spue, şie- s şi să mhărturisească ' şi altora» “(cul 2 sinde 2) că 

A versurile de acetaşi măsură tind «să adoarmă> atenţia. Cu atit mal putin poate 

. . fi vorba, de sâriositatea cu care se, explică de ce unele fabule sînt scrise în 

.. „+ versurfuniforme, Dăcă d. Eliade S'a gîndit să explice aceste din urmă fabule prin 

motive străine «îndoiturilor» sait somnului, rămîne o parie bună âin fabulele 

. scrise în versuri libere, în cart versurile de acetași măsură formează serii -de 

"+ 15, 27 şi 42 “versuri. Adinițind explicarea d-lul Eliade ar trebui să presupunem 

LR: că aci autorul orf vrea să-şi adoarmă cititoril, ori că întreaga grupă de ver- 

suri uniforme corespunde une! *singure dar late îndoituri a «sufletului poe- 

tului». Cităm dintre” acesti fabule.pe: Je Zoup et le Chasseur (VIII, 27) 

* care începe cu 27 alexandrine ; Ze Zion e de Chasseur (VI, 2) şi L! Ecrevisse 

et sa :Fille (XII, 10), unde numat în. ultimele versiiri ale morale! este schim- 

, bată inăsura versului; Ze Depositaire infidile UX, ) e care începe prin 42 ver- 

. sură de șapte silabe; &tc. . n. . 

. : . . 

Li : 4 
. . . .
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« pot: găsi „decit. o aplicaţie mărginită, Raporturi constante, 
însă,. care să .dea explicarea completă a versificării lui La 

Fontaine, a versurilor explicabile ca și a celor inexplicabile prin, 
numitele mai sus reguli, există nu-între lungimea sai scur- 
timea versurilor şi importanţa animalelor saii unele simţiminte 
descrise, 'ci în potrivirea dintre: idee şi „ritmul versului ce o 
exprimă. : , ” , . 

Un vers lung „poate avea, ptiri distribuția dibace. a ce- 
zurilor, ritmul tot. atit de repede ca şial versurilor scurte şi, 

dimpotrivă, ritmul calm al UnuY vers scurt face uneori ca.acest 
"vers să pară. mai. lung de'cum el €.în tealitate:. 

Ilallait par pays, accompagn€ du chien, 
Gravenient, sans sonşer ă rien: 

„ 
- (VU, 17). . 

| O dovadă mai evidentă, însă, că în versificarea liberă a 
lui La Fontaine, raporturi“ reale: există nu între, măsura” ver- 
surilor şi idee ci între idee și ritm, o constitue "versurile prin 
care fabulistul -arată fuga precipitată a broaştelor: versuri 
lungi într'o' fabulă,“ scurte într' alta; avînd insă şi, unele și al. 

” tele ritmul: potrivit mişcării descrise. - E 
., Putindu-se „obţine, prin ajutorul cezurii, ritmurile cele 
may variate Chfar în versurile de aceiași măsură, cari devin 
astfel „mai puțin, “somnifere de cum le crede d. Eliade, prefe- 
rinţa lit La Fontaine” pentru versurile libere trebue căutată, 
aiurea „decit în temerea poetului*de monotonie. , 

“Ani “văzut: că, în .<avertismântul> primelor sale Contes, 
La Fontaine justifică Întrebuinţarea versurilor libere ca mai 
apropiate “de proză, în care se scria pe timpul săi asemenea * 
scrieri. Se pare că o tradiţiune identică, de a fi scrise în 
"proză, va fi existat! și peritru fabule, judecînd după numărul, 
traducerilor în proză ale fabulelor lui Esop, „apărute! unele în. 

.* 

veacul al XVII-lea chiar, şi după sfatul ce Patru, «un des mai- .: 
tres de notre €loquence»>, cum: ît numeşre însuşi La Fontâine, 
dă fabulistulur de a-și scrie fabulele sale în proză D.. 
  

  

. 1) La Fontaine, OCeuwra, |, p. 8. po 

te
 

bă 

e* 

*
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În proză însă La Fontaine scria, cu greutate : 

de plus grandes difficultes dans cet ouvrage qu'en aucun at 

, „qui soit sorti de ma plume», zice el despre singura-i scriere 

în proză. Un termen mediii între. proză şi versuri, incompa- 

tibile, după opinia literaţilor de “pe atunci, cu importanța 

| sati caracterul fabulelor şi. poveştilor, îl ofereaii versurile, libere i 

e Un prim motiy ca „acestea să fie preferite de. La Fontaine. 

Ca - “Un al doilea” motiv îl gonstituia posibilitatea: ce versurile 

* surile' de aceiași măsură, concisiunea stilului, «la brăvele:?). 

Şi „această calitate stilistică, pentru a "cărei atingere Patru re: 

A " «comanda ca “fabulele: să se scrie în proză; lui La Fontaine nu 

. . îi era impusă numai de gustul contimporanilor să), cit de, 

: ” propria sa "judecată literară, „pentru care: a * 
. - 

- 

„les ouvrages les plus couris : 

„Sont toujours les meilleurs.i PE . 

: N . e: - Xa), ; 

, “La Fontaine, Avînd fatultatea, graţie versurilor - libere, 

. - de: a, pune vers scurt acolo unde ideza nu permitea întrebuin- 

ţarea unui vers lung, evita astfel acele cuvinte “inutile, acele 

: chevilles, cu care uneori poeţii sînt nevoiţi a-și umple versul 

pentru a-i completa numărul de silabe, egal cu al verguriluor 

precedente 5, 

: i + Dacă teoria lur Theodore de Banville este justă, că a- 

p. ceste chewlles sînt întrebuințate de toţi poeţii, cu deosebirea 

| . „. OP . Di: N - ., A . 

  

îi 3 . ă . i „e 

1) În Arta poetică a lut Boileau, fabula nict nu e menţionată. 

, :2) La Fontaine, (Euvres, t. I,p 9. 

[i ” . 3 Jdem, | p. 13: <] 'ai choisi vâritablemunt les meilleures (fables), c'est-ă- 

. 

i dire celles qui m'ont sembl€ telles; mais outre qve je puis metre trompe dans” 

: - mon “choix, il ne sera pas difâcile de donner un autre' tour ă “celles-lă mâme, 

! | .. „que ai choisies; et si ce four sera moins Jong, îl sera saus doute plus approuvi. » 

PRR îi, 4 CE. VI, Epilogue: + . , . 
| ” e. . . . * 

i. o. . Les longs Ouvrages m2 font peur, . 

t . . ” 

: „i A 5 Cf. Souriau, op. cil. p. 234 o. . -. , , 

libere -ofereaii poetului de a realisă, mai: mult decit prin ver” ” 

  



..
. 

. 
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că: “la poeţii de talent ele nu se observă 1),. în fabulele lui La 

Fontaine versificarea liberă le ascunde cu desăvirşire =), 

În fine tot în prefața fabulelor sale La Fontaine, invo- 

cînd autoritatea lui Quintilian, arată că, neputind egala ele- 

ganţa şi extrema_conciziune ale lui Fedru, a crezut «qui'il 

fallait en recompense £gayer, Pouvrage pius qu'il n'a faita; 

«Jai considere que “ces fables €tant sues de tut le monde, je „ne te- 

rais rien si je*ne le rendais nouvelles par quelques traits qui en relevassent le 
a : e . . 

goit. C'est ca gu'on demande aujourd' hui: on veul «de la nouteaule el-de la 
. - . . 

. 

e: ” 
.- . « „. 

- Iar această «gaiete», acest <esprit gaulois»> se atingea mai, 

uşor „prin, versurile libere. decit prin o „Versieaţie uniformă. 

"Un al treilea motiv deci. . 

* În posesiunea unui instrument cu tonuri atit de variate, 

cum este versul liber, marele talent al lui La Fontaine şi-a 

putut lua avintul și să dea acea minunată combinaţie de rit-, 
muri ce st admiră în fabulele sale. Şi legăturile dintre , ritm 

şi idee in aceste fabuie sînt atit: de strinse că impresia ce o 

daii impreună e unică şi foarte greii de deosebit partea fon- 

dului de a fbrmei. Cu atît mai greii de distins vor fi părțile 

în care fondul a fost ajutat, provocat chiar, de formă; cu 

alte cuvinte, dacă unele versuri, cărora d. Eliade se oboseşte 

atita pentru a le căuta subtila lor geneză, nu sînt provocate 
de rima versului precedent. Îa literatură nu sînt rare cazurile 

de influenţa formei asupra. fondului. Dacă sar admite și pen: 
+ 

  

„5 Theodore. de Banv. le, Peziz traiti, p. 61 sq. 
2) Ar fi interesant să se compare, din acest punct de vedere, fabuleie 

versificate liber de l.a Fontaine cu cele scrise în versuri de același măsură, 

„unde se întîlnesc versurY: „ca: 
* 

Pai bu dans guelgue endroit qwun meunier et son fils, 
L'un vieillard, Pautre enfant, zoz Zas de Pius fetite, 
Mais garşon de guinze ans si Jai donne mâmoire, € 
Allaient vendre leur âne, uh certaine” „jour de foire. ' 

„. ” LD 
3 La Fontaine, 4Zuures, |, p. 14 | '
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tru La Fontaine, nu ar fi fără probabilitate ca însuși faimo- 

sul «Ze Berger» să-şi datoreze existența faptului că rimează 

cu 7manger Gin versul precedent. Scurtimea acestui vers s'ar 

explica în acest cas prin faptul că el satisfăcea deopotrivă 

rima şi ideia. ” | ' 

__* Dar toate acestea.sint ipoteze şi am văzut unde a dus, 

“pe d. Eliade ibuziva lor întrebuințare. Ne oprim. : ” 

. ” E . . . | ” - .* 

Dacă “am 'Stăruit “atit asupră versificării lui La Fontaine, 

-cauza 'a'fost nu numai importanța ice ea prezintă ' în “analiza, 

- operei poetului cit faptul că : discuţia „asupra, acestei cestiuni 

„poate fi menţinută pe. un' teren mai pozitiv, La ipoteze. şi- 

afirmațiuni neîntemeiate se poate răspude cu texte. . : 

. Mai subiecţivă, prin, urmare mai grei de urmărit, este 

analiza tecnică a lui La Fontaine din punctul de vedere- al . 

stilului, aşa cum o face d. Eliade, Următoarele două „exem- 

ple date de d-sa și interpretarea cu care le. însoţeşte, vor do- 

vedi singure," credem, cît de inutilă ar fi discuţia unei” astfel 

de interpretări. E vorba de începutul fabulei.: D'Ane chaist 

d'eponges ct PAÂne charge de sel (1, 10): , 

“Un ânier, son sceptre ă la main, 

. " Menait, en emfereur tomain, | 

Deux coursiers gt . Jongues oreilles 1. : [ . 

e .. a .. ' . . 

Sublinierile sînt ale” d-lui Eliăde, care citează aceste ver: 

. “Șuri ca. dovezi de <a doua minune» a stilului lui “La Fontaine. 

Urmează explicaţia :. * 

- Trel versuri : admirazy 2) priceperea cu care fabulistul ştie, în. versul 

întîi, să înalțe stilul, brusc, de la cânier> la «sceptre>, să-l menţină la această 

— 
. i 

. . 

. 

CE VI, 18: | | i 

* Le Phatton dune voiture, ă foin 

. Vit son -char embourb€.- . LI . 

2) Sublinierea .e a subsemnatulut ; cititorul -e rugat să o întindă la în- . 

tregul aliniat. d . ă 

. .* . * . 

. . 
-
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înălțime, în versul al doilea, prin cempereur romain», şi să-l coboare repede, 
în versul al treilea, pînă la ecoursiers ă longues oreilies> (p. 17). 

« Admiraţi» toate. acestea Doamnelor și Domnilor! Și 
mai ales admiraţi ingeniositatea interpretării d-lui Eliade. 

Explicarea, bine înțeles, e mult: mai şimplă ; dispro- 
potţia dintre condiţiunea umilă a "conducătorului de. măgari: 

- şi comparaţiile: exagerat de, pompoase,: “«son “sceptre ă sa, 
main>, <en 2mpereur romairi», constitiie un procedeii stilistic 

«cunosctt în literatura franceză din secolul XVII-lea, întrebuințat. . 
şi răspîndit mai, ales de scriitorii numiţi Burleşii 1), de unde: 

„l-a împrumutat şi La. Fontaine. si . 
; Un procedeii neînsemnat, menit a provoca risul la Saint.” 

Amanti la. Dassoucy ori la Scarrn, devine, în stilul „lui La 
" Fontaine co.a doua minune», „menită să urce. şi - să coboare 
„acest știl ca “într! un scrînciob. Pi Ă 

O interpretare identică şi i pentru'al doilea exemplu: . 
. i . 

, . . . . * Li . 
. 

Deux coqs vivaient:en paix, une poule Ssurvit (su vint) 
. „Et voilă la guerre allumee .. : . .* . pă . . - . - Ă - - -. Ă . eee * 

ton de povestire; de odată; : . 

, , i ' . ; . î among, Zau perdis Zroie 2 "et gest de toi qui vint , , 
= , : Cette „anerete e envenimee .* ' : . 
. Oi du sang des Dieuxi mâme on voit (24) ie Xanihe. teint! . 

“. o. ri re * . . 
. 

“Acestea sînt versurile. Ce impresie produc ele asupra : 
d-lui Eliade? O încercare din partea lui La. Fontaine de a | 
realiza ceea ce numeşte el în prefață cla gaiete» ? de â provoca 
zimbetul prin “întrebuinţarea: procedeului Burleştilor, suprimînd 

LI 

. . 2 . . 
- . 

În 2 O OI | 

, . e 
1) Em. Deschanel, e romantisme des ilassizues, sqe "sârie, Paris 1885, 

p. 179 sqd. — Cu oarecar€ deusebire acelaş este, şi “procedeul * de cate s'a 
servit Boileau, în Ze Zutriu, şi mal ales în Dialogue des Zliros de roman, 

. =) Sublinierea d-lui Eliade, * 

.. . . . 3



brusc orice tranziţie între două concepţiuni atît de disparate 

ca răsboiul Troiei şi lupta a doi cocoși? 

'. Nu. O asemenea impresie o poate primi cineva mai pu- 

ţin ingenios în analizele sale, sai care-şi aduce mai bine aminte 

de procedeurile stilistice ale literaturii franceze din secolul - 

al XVII-lea, nu însă d. Eliade, care e de altă părere:. 

AY crede, zice d-sa, că din această înălţime neașteptată, din care 'se 

desluşesc Războlul “Trotef, Divinităţile antice şi Infernul, are să-l vie greii 

poetului să se reîntoarcă la lumea 'cocoşilor. | i 

„Dar de loc! Ce ar îndreptăți o asemenea credinţă? Din 

potrivă, o mică familiarizare cu stilul “lui La Fontaine face 

chiar să 'se aştepte lipsa de tranziţie, care pe d. Eliade îl 

surprinde : 

Se reîntoarce, cum a plecat 1): fără nici o tranziţie =): 

Longtemps entre nos cogs de combat se maintiut 5). 

Le bruit se (seu) rEpandit dans (par) tout le voisinage €). 

(VII, 1 3 

Şi pentru ce ar fi încercat La - Fontaine această acro- 

batică urcare şi coborire a tonului, fără tranziţie ? Ce' s:0p 

putea urmări -şi ce efect spera să producă prin aceasta? D. 
iati A | 

€, . 
. 

e . 
. .. . . - 

. 
. . 

  

îm a . . , e 

1) Sublinierea subsemnatuluY. 
.. | 

2) cFără nici o tranziţie» (p. 17), 'şi totuşi: «Stilul pe care: îl între- 

buinţează (La Fontaine) Ja, un anume momeni, este oarecien ținut în Jriii de 

stilul versurilor anterioare și tot deodată ține la rîndul în friii stilul versu- 

pilot următoare», — Yâr această ţiriere în fă, & la-gueue eu leu, a, versuri- 

lor unele pe altele: e cauja că uneori între ele, lipseşte orice tranziţie, «Auten- 

tic [' Să se citească tot pasagiul (p. 0). 

3) Sublinierea d-lui Eliade. | . - | 

4) Analizat din alt punct de vedere începutul, fabulei Zes deux „Coqs 

dă d-lui Eliade un silogism: ? în “care Deux cogs ar fi premisa majoră ; 

une poule, premisa minoră. ; şi voilă da guerre allumde concluziunea» (p. 70). 

— Este adevărat că d. Eliade este şi filosof, teza d-sale "de licenţă are chlar 

de subiecti: Sifogismul şi adversarul săii Zlerbert Spencer. 

3
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Eliade nu arată nici unul afară de admiraţia d-sale. Nu e 
de ajuns. 

Nefiind deajuns, nici numitele operaţii de urcare şi co- 
borîre nu pot constitui un motiv acceptabil pentru introduce- 

"rea răsboiului Troiei în povestirea luptei dintre doi cocoşi. 

Şi nici nu e nevoe a recurge la asemenea interpretări, cînd 

cea adevărată stă chiar în prefața fabulelor comentate de d. 

Eliade. I.a Fontaine în Deuz Cogs, ca şi în alte fabule, aplică 

al doilea principii al poeticei sale: cegayer l'ouvrage», servin- 
du-se de unul din procedeurile stilistice ale Burleștilor: cfoc- 
nirea bruscă, fără nici o tranziţie, a noţiunilor sait termenilor 
foarte depărtaţi ca sens, 

Această interpretare e poate prea simplă pentru a. Eliade, 

ea este însă satisfăcătoare pentru critica modernă franceză 
«plus sârieuse et plus raisonnce>. Astfel într'un-curs univer- 

sitar asupra lui La Fontaine, ţinut la Sorbona de d.. Em. 

Faguet, profesor de poezie franceză, curs publicat, citim: 

Le proced€ du burlesque est constat dans ses ceuvres. Il aime de 

temps en temps ces brusgaes changements de ton qui sont 'essence mâme du 
burlesgue : 

Deux coqs vivaient en paix; une poule survint, 

Et voilă la guerre allumâe 

Amour | tu perdis Troie!...b.-., 

. . * s 

Fără <înălțimea.neaşteptată din care se desluşesc» d-lui * 
Eliade atitea istorii, fără «a crede că ate să-i vie greii poe: 
tului» să se coboare din această înălţime, în, fin€ fără. ca doua 
minune». Competentul profesor d. Faguet), evitînd asemenea 
inutilităţi bombastice, reduce totul. pur şi simplu la aplicarea 

„de căţre La Fontaine a: unui. procedeă , stilistic împrumutat 
"+ Burleştilor 5, _ . - 

. Întru cît priveşte faza a doua, «faza artistică propriii - 

1) Em. Faguet, fecue des Cours, 21 janvier 1897, p. 499. 
2) Mat clar intenția glumeaţăi a acestu! procedeii stilistic te poate vedea
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zisă», pe care d. Eliade persistă a o deosebi de «faza exte., 

rioată>, analiza d-sale ia un caracter de tot subiectiv, pentru 

ca discutarea er să prezinte vre-o utilitate. După exemplele 

ce întilnirăm pînă aci de interpretările de idei, figuri, to: 

nuri ale rostirii date de d. Eliade, deşi ele nu erai de natură 

tecnică, cititorul îşi va fi format poate părerea şi asupra 

acestei faze. 

- În analiza proprii zisă a formei artistice d. Eliade nu . 

vrea să intre mai înainte de a lămuri: «în ce categorie 

trebue aşezat dîusul cu fabulele dul» (p. 17), adică dacă La 

Fontaine este un poet epic, liric sai dramatic. Şi această 

seacă problemă de retorică este găsită destul de importantă 

de criticul nostru pentru a'i consacra O pagină întreagă, din. 

care să resulte că La Fontaine este un poet lirico-dramatic. 

Despre genul didactic, în care tratatele de retorică pun fa- 

bulele, d. Eliade nu face nici o menţiune, cu toată importanța 

ce d-sa dă clasificării lui La Fontaine într'o categorie retorică. 

Exemple nu se dă, pentru că din restul studiului «ne 

vom da seama, îndestul, fără voia noastră» de toate talen- 

tele lui J:a Fontaine. a . 

. «Trei trăsături repezi» resumează «calităţile de frunte 

ale artei sale». o 

«<Bogăţie de observafiune şi totuși conciziune» e prima, 

în dezvoltarea căreia citim : . 

Animalele lut sint aci animale propriii zise, aci uv simbol al omenirii 1): 

e de observat cu cîtă ascansă pricepere ştie momentul în care acelaşi animal 

„Iredue să treacă dela animalitate la omenire şi dela omenire la aniwmalitate (p. 19). 
. . 

.% . 

  

: ă 
i) 

din fabula: Za Zortae ef les deux Canards (X, 2), cînd rațele îmbie broasca 

. - 
„ţestoasă să le însoțească în călătoria lort aeriană: . 

i ” « Voyez-vuus ce «large chemin? . : 

, Nous vous voiturerons, pas Lair, en Amârique: 

! Vous verrez mainte r&publique, 

Maint .royaume, maint peuple; et vous profiterez ș 

. Des diflrentes moeurs que vous remarquietez. e 

Uiysse en fit autahb. On ne sattendait guore. e 

” De vâir Ulysse 'en cette afaire. .. 

1) La Fontaine! simbolist ! În altă pane (p. 65) el are viziuni, saă e 

«mistic de felul tb (p 47). 

/ . 

4



Aller et relour 2! 

Nic! nu se bănueşte, ci 

dat autorul! lor ca să ne evite 

— 64 

tind fabulele lut La Fontaine, ciză caznă şi-a. 
nouă orce caznă. : 

După citirea studiului d-lui Eliade se va bănui D, 

Shakespeare a dat o lo vitură de moarte tragediei, căcY drept vorbind 
dela dinsul încoace mu mal este adevărată /ragedie. 

Tragediile lut. Corneille şi cele ale lui Racine, poste- 
rioare lui Shakespeare, sint prin urmare niște false. tragedii. 

Florian, Lessing, 7usa/ Krylov şi Grigore Alexandrescu 
«par de multe ori nişte începători fără talent>, continuă d. 
Eliade, jar o părere atit de categoric afirmată, probabil' că 
trebue să fie întemeiată pe o serioasă. cunoștință a literăţu-. 
relor germană ?), 7usă şi* romînă. 

Adăogăm că ultimele citate sînt din aliniatul unde d. 
Eliade demonstrează & 
(p. 20), care într'adevăr 

Fabulistului îi ma rămîne o însușire : 

nul sim natural al lui La Fontaine 
nu-i lipsea bonhomului. 

. 

Ar fi cea mal mare dintre toate, ar fi acea cr care Ja rigoare sar Du. ea mulțumi un autor, căci le conţine pe celelalte toate; ar fi... dar cuvin- 
tul e ușor de spus; si ne dăm ma! bine seama Ce greutatea sufletească de a. st-pîni acea mare calitate (deocamdată anonimă). 

. * 

lar după acest mi 
pagine (20—22) pentru 

În o O oo 
* 

'1) <S'a văzut cîtă sforţ 

a dovedi: 

c Zruc de foileton vrmează trei: lungY ..: 

. Li 

„. 
. ve 

. . 

are de minte ne-a” trebuit în acest studii, pînă să desprindem filosofia şi sufletul luY La Fontaine din cele două sute „şi maf* bine de fabule din cart se compune ozeră ful» “(p. 53). . ” 2) De altfel o comparaţie în sensul d-luf "Eliade nici nu e nemerită » Între Lessing $ La Fontaine, 
sub care acești scriitori ai înţ 
concepţiunea lu! Lia Fontaine, 

dată fiind marea deosebire dintre concepțiunile 
eles. fabula. Se ştie că Lessing chtar combătea 
„luînd de model fabula esopică, fabula cu scpp moral. Cf. Lessing, + IVerze, hrsg. Bommiiller, Leipzig, V, p. 99; Em. Grucker . „e Lessing, Paris-Nancy, 1896, p. 141. . , .
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. că «noi ne nâştem” dela” natură cu, „simţuri şi cu .ut 

„. " suflet» şi Că simyurile duc da îmitaţie ; | 

că d; Eliade, find copil, a auzit pe un domn de scaină: 

dîrid unuf, actor, care-i " ceruse sfatul, răspunsul naiv: să joace. 
natural. De aci comparaţia noţiunilor. « natural» şi «sănătos» ;. 

că poporul romîn nu e naturall); * . 
- „că d. Sylvain e un bun' prâfesor „de declamaţie'; 

în fine că Molicre nu e natural ; 

de unde urmează că: 

La Fontaine e natural, și cu aceasta t-am adus cel mal mare elogiit 

ce se poate aduce unul autor (p. 22). 

Acest «natural» este însușirea lui La Fontaine ţinută în 

“ suspensie timp de trei pagini, pe cind existenţa banala? surf 

natural, am văzut că e demonstrată în cîteva rinduri. Deo- 

sebirea de spaţiii acordat ambelor însușiri este cu atit mai 

greii de explicat cu cit d. Eliade a reuşit să introducă și în cele 

cîteva rînduri consacrate bunului simţ, cestiuni străine ordi- 

nei de idei ce urmărea în acel aliniat, cum e «lovitura de 

moarte» dată tragediei. de Shakespeare, saii comparaţia lui 

La Fontaine cu Lessing şi Krylov. | 

| Afară de aceasta, afirmaţiunea ce face 4. Eliade că 

«La Fontaine e natural», opunîndu-l chiar lui Moliere, pune 

în relief încă odată defectul metodei d-sale, semnalat mat 

sus, de a trage conclusiuni asupra unui autor numai din ana- 

liza unei părți a operei lui. Citind întreagă această operă d. 

Eliade ar fi văzut că La Fontaine este natural?) în fabule: 

şi în «contes>, nu însă şi în scrierile din prima jumătate a: 

vieţii sale literare, în care el este tot aşa de «<preţios> ca. 

  

1) «Cunosc un popor care de cînd există a imitat pe altele, vecinic 

în faza simţurilor, vecinic în starea de copilărie: după ce a imitat pe Slavt 

cărora le-a luat scrierea, obiceturile, credinţa, a trecut la felul de îmilare di- 

zantină Q), şi apol s'a adresat la Francezi, şi după un secul de imitare fran- 

ceză, imită pe Germani,.., după un alt secul probabil va imita pe En.- 

glezi... Cînd va deveni el însuşt?> (p. 21). 

2) Înainte de a-t spune numele aceste! însuşiri a 1ur La Fontaine, <cea 

63960 5



— 64 —- 

, Aller et retour 2! 

Nict nu se bănueşte, citind fabulele lut La Fontaine, cî/ă caznă şi-a. 
dat autorul lor ca să ne evite nouă orlce caznă. : 

După citirea studiului d-lui Eliade se va bănui 1). 

Shakespeare a dat o lovitură de moarte tragediei, căci drept vorbind 
dela dinsul încoace nu ma! este adevărată tragedie. 

Tragediile lui. Corneille şi cele ale lui Racine, poste. 
rioare lui Shakespeare, sint prin urmare niște false. tragedii. 

Florian, Lessing, 7usa/ Krylov şi Grigore Alexandrescu 
«par de multe ori nişte începători fără talent», continuă 'd. 
Eliade, iar o părere atit de categoric: afirmată, probabil' că 
trebue să fie întemetată pe o serioasă. cunoştinţă a literaţu-. 
relor germană ?), rzsă şi* romînă. 

Adăogăm că ultimele citate sînt din aliniatul unde d. 
Eliade demonstrează funu/ simț natural al lui La Fontaine 
(p. 20), care într'adevăr nu-i lipsea bonhomului. 

Fabulistului îi mat rămîne o însușire : 

Ar fi cea mat mare dintre toate, ar fi acea cu care la rigoare sar pu-  » ea mulțumi an autor, căci le conţine pe celelalte toate; ar fi... dar cuvin: tul e uşor de spus; să ne dăm ma! bine seama ce greutatea sufletească de a. st*pîni acea mare calitate (deocamdată anonimă). 
.
 

. * 
: lar după acest mic zruc de foileton vrmează trei. lungi ..: . "Pagine (20—22) pentru a dovedi: Ra 

. - . 

. . 

Ă - a i CI 
. “e 

: . e : . . . 
. 1) <S'a văzut cîtă sforțare de minte ne-a trebuit în acest studiă, pînă să desprindem filosofia şi sufletul lu! Î.a Fontaine din cele dout sute şi mat * , bine de fabule din cart se compune opere Ju “(p. 53). . ” ” , 2) De altfel o comparaţie în sensul d-lut "Eliade nict nu e nemerită + între Lessing şi La Fontaine, dată fiind marea deosebire „dintre concepţiunile sub care acești scriitori ai înțeles. fabula. Se ştie că Lessing chtar combătea concepţiunea lul Lia Fontaine, lutiid de modei fabula esopică, « fabula cu scpp moral. Cf. Lessing, « Were, hrsg, Bommiiller, Leipzig, V, P. 99; Em. Grucker . ,» Lessing, Paris-Nancy, 1896, p. 141. * p. . .
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că «noi ne nâştem” dela natură cu, „simţuri şi cu. ur 

suflet» şi că simțurile duc da imitație ; . 
că d. Eliade, fiind copil, a auzit pe un domn de seamă” 

dîrid unul „actor, care-i " ceruse sfatul, răspunsul naiv” să joace. 
natural. De aci comparaţia noţiunilor. «natural» şi «sănătos» , 

că poporul romîn nu e natural]); - 
„că d. Sylvain e un bun' profesor .de declamaţie'; 

în fine că Molicre nu e natural ; 

de unde urmează că: 
, 

La Fontaine e natural, și cu aceasta t-am adus cel mal mare elogiii 

ce se poate aduce unul autor (p. 22). 

Acest «natural» este însușirea lui La Fontaine ţinută în 

“ suspensie timp de trei pagini, pe cind existenţa brau? simf 

nalural, am văzut că e demonstrată în citeva rinduri. Deo- 

sebirea de spaţii acordat ambelor însuşiri este cu atit mai 

grei de explicat cu cit d. Eliade a reuşit să introducă și în cele 

citeva rînduri consacrate bunului simţ, cestiuni străine ordi- 

nei de idei ce urmărea în acel aliniat, cum e «lovitura de 

moarte» dată tragediei. de Shakespeare, saii comparaţia lui 

La Fontaine cu Lessing şi Krylov. | 

Afară de aceasta, afirmaţiunea ce face dq, Eliade că 

«La Fontaine e natural>, opunîndu-l chiar lui Moliere, pune 

în relief încă odată defectul metodei d-sale, semnalat mat 

sus, de a trage conclusiuni asupra unui autor numai din ana- 

liza unei părţi a operei lui. Citind întreagă această operă d. 

Eliade ar fi văzut că La Fontaine este natural?) în fabule 

şi în «contes>, nu însă și în scrierile din prima jumătate a: 

vieţii sale literare, în care el este tot așa de «preţios» ca 

  

1) «Cunosc un popor care de cînd există a imitat pe altele, vecinic 

în faza simţurilor, vecinic în starea de copilărie: după ce a imitat pe SlavY 

cărora le-a luat scrierea, obicelurile, credința, a trecut la felul de îmitare di 

zantină QC), şi apol s'a adresat la Francezi, şi după un secul de imitare fran- 

ceză, imită pe Germani,.., după un alt secul probabil va imita pe En. 

glezi ... Cind va deveni el însuşi?» (p. 26). 

2) Înainte de a-Y spune numele acestei însuşiri â ut La Fontaine, «cea: 
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și. contiinporanii 's sii 1) Și d.. Eliade.nu avea nevoe să citească Pa 

toate scrierile lui "La Fontaine (9 volume), 'pentru' a afla că” 

'acest poet „este natural: numai în ultimele, sale scrieri, - lucrul” 

„acesta fiiiid -spus în termeni foaşte clari 'de d, Ferd. Bruneti&re, 

"fostul d- sale profesor la «Şcoala normală szperzzară din:Paris», 

” " E uimitor cit+de puţin datorează d. Eliade profeso- . 

cilor săr! DE . , a 
Iată oropriele -< cuvinte ale d lui Brunetiere: 

L'auteur futur des Contes et des Fables a commence par &ure«prâcieux» 

comme tout le monde l'&tait encore aux environs de 1655, avant Pascal et 

avant Molitre; et son Ode & J/-me la surintendante (1658) «sur. ce quelle 

- &tait accouchte avant terme, en carrosse, en revenant de Toulouse», est pre- 

cisâment du genre de ces pieces que Voiture excellait ă trousser: Sur. A7-lle 

de Bourbon, gui avait zris mădecine, ou A la louange du soulier dune dame. N 

est <precieux> dans son ddouis, o Von dirait qu'il a voulu, pour obâir au 

goât du'jour, s'exercer dans le potme <heroique» (1658)... Il est. «prâcieux» 

dans le Songe de Vaux, qui ne parut, ă la vârilă, ave en 67, mais qui doit 

avoir €6!6 compos vers 1659 ou 1660. . 

Și mai departe: 

EL n'ayavct rien enfin du tempârament d'un lutteur, ni mâme d'un vE- 

zitable satirique, il demeurera «precieux> aussi longtemps que la mode sera, 

<'est-ă-dire jusqu'ă ce que les Prâcieuses ridicules de Moliere et les Safires de 

Boileau suient venues substituer au goit du joli, de Velâgant et du rare, le 

goât du vrai, du simple et du grand 2), 

De o parte dar d. Brunetiere arată că La: Fontaine 

devine natural numai după ce această însușire îi este .reve- 

ama! mare dintre toate» și cu care «la rigoare S'ar putea mulțumi un. autor», 

d. Eliade afirmase că ea conține pe toate celejalte. Acum, după ce a numit-o 

credem că d. Eliade nu-și va ma! menţine această afirmaţie, din care. ar 

urma că un scriitor numai pentru că e natural va poseda toate calităţile sti- 

listice ca: bogăţie de observaţie, conciziune, etc. Se ştie că, din potrivă, 

naturalul unor scriitori este de a avea mal multă imaginaţie decit putere de 

-observaţie, prolixitare în loc de conciziune, etc. 

1) De altfel am văzut mat sus că însuși La Fontaine recunoaşte pe 

Voiture printre modelele sale.  .., 

:) F. Bcunetitre, La Grande Fncyelopădie, XII, p. 732.
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lată de Moliăre; de alta d. Eliade, fostul d sală 'elev, afirmă, 

dimpatrivă că: « Moliere insuși nu e natural», c€ că : La Fon- ; 

taine însă e, natural». . . ” , ” 

"Tot ca "desvoltare a acestei idei d „Eliade mat. continuă : 

. . . : 

. , 

Ei (La Fontaine) cîntă pesoni dia punctul săi individual de. vedere, 

în însușirile” ps carl le are zz2 în societate, ci în “intimitatea sufletului, şi în 

lac sâ-Y modeleze după un tipar, se identifici cp fiecare dintrinşi (p. 22).. 

“ . 

, Fără a mat vorbi de conâtrucția imposibilă a acestei 

fraze, care totuşi își are: savoarea ei, ' venită 'dela un' critic, 

atit de sever cu sintaxa altora, să ne oprim asupra sensului 

care spune lămurit că La Fontaine cîntă pe om în însuşirile»* 

pe care acesta le are în intimitatea sufletului, 'zz în societate. + 

Cu toate acestea tot d. Eliade, mai la vale,. studiind: ” 

«filosofia lui La Fontaine: consacră, în două rînduri, şase 

lungi pagine (28—30, 35—39) pentru a arăta, părerile fabu- 

listului asupra omului în societate, reproducînd în întregime 

fabula Zes Animauz malades de la peste (VII, 1), «în care 

reaua intocmire a societăţii omeneşti să fie exprimată cu mai 

multă convingere și artă> (p. 30). 

O nouă contrazicere de adăogat la cele semnalate pină aci. 

La dificultăţile întîmpinate pînă aci în urmărirea analizei 

d-lui Eliade, se mai adaogă, cînd e vorba “de filosofia lui La 

Fontaine, încă una, provenită din felul cum sînt citate exem- 

plele. În mare parte ele figurează în note şi menţionate nu- 

mai prin numerele de ordine ale fabulelor din edițiunea utili- 

zată de d. Eliade, fără să se adaoge- şi titlul: «Vezi V, 11; 

VI, ri; VII, 14; X, 12: XI, 3» (p. 72). | 

Avantagiul economiei de spaţiii ce prezintă acest sis- 

tem este întrecut, în lucrarea de care ne ocupăm, deun mai. 

mare neajuns, acela de a nu oferi siguranţa. în exactitatea 

trimeterilor. Cititorul nu poate fi,sigur că fabulele citate de 

d Eliade V, 11 sai VII, 14, corespund într'adevăr fabulelor 

purtînd aceleași numere în colecţiunea pe cară el o consultă. 

Şi aceasta pentru două cuvinte:



+ 

D. Eliade 'nu spune nicăeri după care ediţie a fabulelor 

- lui La Fontaine: a făcut citatele. Se ştie însă că” numerotarea 

fabulelor nu € aceiași în toate ediţiile. Un cuvînt. 

AL doilea îl constitue mulțimea erorilor de tipar de câre 

Filosofia luă La Fontaine & plină. : .. . 

Pentru aceste cuvinte, în special pentru cel dial doilea, . 

discutarea interpretărilor îndoelnice se va mărgini numai asupra 

celor întemeiate pe fabule ale căror titlură sînt “citate, sai din 

care s'aii reprodus fragmente care 'să permită identificarea lor, 

Altfel! ne-am expune, saii ni sar putea obiecta că am atri- 

buit d-lui Eliade interpretări greșite, pe cind în realitate ele 

-erai juste, dar priveail pe alte fabule de 'cit acelea la care 

trimeteaii erorile 'de tipar din note. 
Citeva din aceste erori 'de tipar, uşor de verificat, prin 

faptul că, împreună cu numerotaţia, d. Eliade a citat și titlu- 

rile fabulelor saii versuri din ele: I, 17, în loc de I, 16 

(p. 16); IX, 7, în loc de.XI, 7 (p.:25); VII, 14 în loc de 
VIII, 14 şi IL, 14 (p. 33); II, 1, în loc de VII, 1 (p. 59); 

I, 9şi VIU, 8 în loc de], 19 şi VII, 8 (p. 67), ş. a. Cele- 

lalte exemple, citate numai prin numerele de ordine, și prin : 

aceasta oferind mai puţine indicii de control, vor fi aduse 

în discuţiune cu' mai multă prudenţă, 
Acestea spuse să trecem la filosofia lui La Fontaine. 

Cum să găsim filosofia lut? plecînd dela cîteva constatări şi premise 

îndiscutatile (p. 23). 

Cea dintii dintre aceste premise indiscutabile e că în 

fabulele lui La Fontaine cîinele este un <animal năpăstuit cu 

deosebire». 

Pentru ce această antipatie faţă de cilne? Va văd decât un singur 

“cuvint: Cilneie este pi -ietenul omuluă, 

Un alt cuviat ar f că La Fontaine nu iubea ciinii!), 

Acest cuvint însă nu ar constitui o «premisă indiscutabilă». 

  

1) Este încă o fabulă Ze Fermier, de Chien et le Renard (XI, 3), cu-
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— 09 dovadă despre aceasta, coâtinuă. d, Eliade, “este năpăstuirea “sin 

“câre cad toate fiiyele. drage omulut, În nict un alt fabalist, în nict un poet 

de pe lume poate, copilul nu este o fiinţă antipatică. 

. L.a+ Fontaine'— cine, ar i crezut "ureodală 2. acest poet al, copiilor, pe » 

ale cărui versuri Je înyaptra cu drag din întiil anț, — urăşte copilăria! 

- 

- «Cine ar, fi crezut vreodață?> Toţi cîţi a citit, pe La 

Fontaine, căci şi înainte de a o spune d. Eliade: se știa că 

acest poet; pe căre programele şcolăre îl “pun în mina copit-- 

lor «din: întiit ani» (în Franţa), nu iubea copiii 2). Originali-e 

tatea descoperirii d-lut Eliade constă 'in cauza ce d-sa atribue, 

- acestei * lipse de simpatie: copilul e o ființă dragă omului! 

. 

— _ Bătrineţea nu e mai Tibi de poetul fostru. . 

— _ După copil şi burin, femela nu găseşte nicl o ertare la Ha Fon- 

faine (p. 24). . . : 

' 

Iar mai departe: , ÎN 
. 

** Amorul e un simțimînt simpatic, pe ctşd temelia e despreţuită. Şi atuhici, 

bine înţeles, de amor vorbește La Ti optgine, dar „despre căsătorie ze prea să 

audă vorbindu-se 5), , „e. * 

. După. care urmează un portret al fenăeei încărcat de tău- 

„tate: «femeia e” interesată, capriţioasă,, vanitoașă, geloasă», etc. 
e. hi 

  

“aoscttă d-lui „Eliade, care o citează însă. NUI, 3 (p. 71), în care La Fontaine 

se arată chiar indulgent pentru cî!ne, luîndu-l apărarea contra neprevăzătoru- 

luf săi stăpîn: 
Ce chien parlait trts ă „Propos . « + 

1) Ci: p. "aa. Îşi negligează fe nevasta ur... ; p. 53: <Un artist așa 

de măre/ ca: La Fontaine, fi al cărut elogiii l-aur făcut în atitea repeţite rin- 

* duri în această luciare , +. şi totuşi vezi p, 57: _«Nu e.poet romin care să 

albă o sintaxă mat greşită» (ca -Eminescii), i 

> Y, P. Mesnard, op. cit. p. XLVI sq. şi cuvîntul de: spirit al! lui Ge- 

. Truzez: «Decidement le grand enfant n'aime pas les petits.> 

3) "Ceea ce nu îl împledică de a vorbi el şi încă în.terment de loc 

antimnatrimoniali într'o scrisoare adresată neveste! sale (19 Septembre 1663): 

.e]e crois qu'il s'esr mari€ plus d'une fois; la femme qu'il a maintenant est 

bien faite et a. certzinement du mârite. Je lui sais bon gr& d'une chose, c'est 

qwelle cajole son mari, et .vit avec lui comme si c'€'ait son palant, et je sais 

bon gr€ d'une chose ă son. mari, “c'est qu'il lui fait encore des enfantsa 

(Oeuures, t. IX, p. 285). .
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în 70 De i . . . ” . 

„î-.. Necunoştinţa izvoarelor , lui La Fontaine face pe d. 

Eliade să atribue acest. portret . " fabulistului pe. cînd . el apar.” 

ţine genului. Începind cu. povestirile indice, la care. putem . 

urca pe cale literară acest gen, și trecînd prin toate fazele” 
sale din cursul vremurilor : basme]Je' arabe, “cexemplele» pre- » 

dicatorilor 'şi «les fabliaux» ale jongleurilor medievali, : “noyve-, 

lele italiene 'ca și «les contes» ori farsele franceze, ' în ; * toate 

"aceste producţiuni literare femera este descrisă în colorile cele 

"mai defavorabile: ” ” a 

„ Această rea opiniune despre femee era.o temă cuientă 
pentru genul naraţiunilor ușoare, şi ea s'a transmis prin tra-: 
diţiune literară saii orală pînă î în literatura conitimporană, unde 
o întiliim în.snoavele populare ca şi în producţiunile scriitorilor 
umoristică, Ea forma: și . formează deci o temă aparţinînd fol- 

"llortilui general, cultivată de preferință pentru caracterul săi 
comic,. pentru "visul și veselia ce ea provoacă. 

A sossti aceste. răutăcioase anecdote ca expresiunea 
reală a sentimentelor ce autorit, lor aveai despre, femee, ar 
însemna ca toți acești scriitori,  aparţinind unor „medii, cul-. . 
turi, religiuni, epoce atit de diferite, să fie de acord! pentru - 
a -găsi că femeia este rea, vicleană, etc. 1). : aa 

: Explicarea -adevărată a marelui număr de anecdote în 
căre femeia este încărcată de defecte stă, repetăm, în .partea 
comică ce prezintă o asemenea temă, și fusese dată de Gaston 
Paris încă din 1874: , . 

La malignită aidant, zice distinsul romanist, les contes injurieux pour 
le beau sexe r6ussirent: merveilleusement chez nous et se „ transmirent, en se . 

" renouvelant sans cesse, de gensration en generation. Za nâtre en 7ipte encore 
Plus dun sans accepter la morale guils enseignent, et simplement pour en rire, 
parce qu'ils sont bien inventâs et piquanis: 'c'est ce que faisaient dj nos 

. . . . . . 
. e i 

  

1) O eroare analoagă sar comite, şi dacă s'ar considera aceste „ anec- 
dote ca documente pentru cunoașterea cendiţiunit femeit în timpul cînd” ele aii 
fost scrise, (D, Comparetti, Pizgilio nel medio evo, IL, p. 103), Obtecţiunile 
aduse may sus pot fi opuse cu acelaşi dreptate, şi, acestel teorii. Cf, Gaston. 
Paris, Za Doâsie due moyen "âge, 2-e serie, p. 104 sqq. ” . 
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peres, et.il ne faut,pas apprecier, la manizre dont ils jugeaient les femmes et. 

„* 1e mariage daprăs quelques vieilles histoires venues „de Orient qu. "ils se sont 

. 
e 

. 

amuses ă mettre en jolis vers 1). , 

. Această explicare, : justă “intrucit priveşte producţiunile 

" poetice. ale „jongleurilor medievali, devine şi mai justă” fiind 

„vorba de La Fontaine. Într' adevăr, este greii de închipuiț un 

- “poet sărbătorit, protejat şi întreţinut. pe «unica socoteală» “a 

femeilor, răsplătindu-le prin «dispreţură şi ironii» la: dtesa 

„lor, fără chiar ca 'acest ciudat mod de a-şi manifesta fecu- * 

noştinţa Să altereze - întru „citva. marea “simpatie. a "femeilor. 

pentru "dînsul, -Şi este cu atit mai greii, cu cit d. . Eliade ci-,, 

„tează (p, 71) că dovezi de misoginismul lui La Fontaine, cele. - 

mai! multe fabule luate din culegerea dedicată Doamnei de 

Montespân, favorita regelui, a „cărei protecţie el o solicita prin - 

"această dedicație! Dacă «dispreţurile» în cestiune. ar fi fost în- 

tr'adevăr expresiunea, opiniei ce 'La Fontaine” avea . despre: 

femee, ocazivinca, de a şi-o "manifesta în o carte dedicată unei 

femei” în situaţiunea * 'D. nei de Montespan; nu era de sigur. „cea. 

mai hemerită?). o .. 

„+, Din potrivă,. admiţindu- -se că refiexiile şi alusiunile ma 

” mult sai niat „puţin răutăcioase la adresa femeilor  &raiă' cu- 

„rente în literatura uşoară de pe "timpul! lui La; Fontaine, cur. 

“am văzut că fusese şi mai nainte, prin acedsta . s'ar, explica, 

de ce ele, introduse cu atita spirit, în scrierile fabulistului, nu 

"V-ati înstrăinat simpatia protectoarelor “şi admiratoarelor sale*). 
. 

  

. 

1) G. Paris, op. cil. p. 107. 

2) Printre fabulele ce constitue pentru d. Eliade nişte dovezi că «<fe- 

mea nu găseşte nici o ertare la La Fontaine», vedem pe Ze Zien amoureux 

(V, 1) şi Zizrais et Amarante (VIII, 13), dedicate în termeni foarte puţin mi- 

sogini. Domnişoarelor de Sâvignt şi de Siilery, precum şi, cu mat multă mi- 

rare, pe Ze Corbeau, la Gazelle, la Toriue et le Rat (XII, 15), dedicată D-ner 

de: la Sabliăre, pe <unica sâcoteală> cărela La Fontaine trăia, şi pentru care 

- el -păsira cea "mat mare stimă. Cf. Taine, Za Fontaine et ses fables, LI e &dit., 

- Paris. Hachette, 188S, p. 30. De altfel în toată această fabulă nict nu este 

“Vorba de: vre-o femee, ceea ce ne , face a crede că citarea cel puţin a ei este o 

. „eroare “de tipar. 

  

y cf. cuvintele cu care D-na de S&vign€ anunţă lu! Bussy-Rabutin (20 

    

.
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" Înaintea, fabulelor. La: : Fontaine publicase două volume 

-de contes, gen în care se ştie că femeile nu sînt. cruţate D,- 
Părăsind, nu fără părere. de răii, acest. fel de scrieri, atît de 
„potrivite spiritului 'săi, el păstră și în fabule nota lor glu- 

- meaţă. <On veut de la houveaute et de /a: gaiete» constată 
„La Fontaine în prefața. fabulelor sale, iar glumele” despre. fe- 
mee ofereaii prea multă „materie veselă, pentru ca dinsul. să - 
nu le utilizeze. . 

- De altfel, chiar fabulele lui La Fontaine, cu ' deosebire 
cele din: al doilea volum, în care d. Eliade a găsit mai multe 
dovezi de misoginismul poetului, sînt ele inseşi nişte conites?),. + 

" deosâbindu-sc de ale fabuliştilot anteriori, de fabula eșopică cu 
“tendinţe morale, pe care, Lessing a încercat în secolul urmă- 
tor să o reînvie. „* . , i , [ 

Dacă trecem acum la. exemplele citate de d. Eliade în 
sprijinul 'afirmaţiunii -d.sale, vom vedea că ele. îndreptățesc 
tot atit: de puţin, această afitmaţiiane, chiar . dăcă ea ar fi'alt: 

„fel exprimată decit! «prin: «femela nu „stiseşte nici o ertare la 
La Fontaine». :. Ă 

» Ca dovezi de misoginismul lui Ia Fentaine! sînt citate 
| optsprezece din cele «două şute .patru "zeci şi mar'bine fabule ” 
din” cară, (câte) se compune opera lui> 5). Cele mai multe însă, 

  

. Iulie 1679) apariţia volumului! al doilea: de tabule ale lut La Fontaine: «Fai. 
tes-vous envoyer promptemeat les” Fables de La Fontaine: e//25 sont divines,: 
On croit d'abord en distinguer que!jues- unes, et, ă force de les relire, orz es 
Zrouze toutes bonnes.» (Îl-me de Sevigne, Lettres, ed. ă Monmerqu€, Paris, Hachette 
1863. t. V, p. 552. Cf. s. IL, p. 109, 195, 207). . 

1) L'/lîptameron, cunoscută culegere de «contes >, are de autor pe re- 
gina Margareta de Navara, o femee. Nu s'a găsit niment totuşi ca să con- 
chidă de aci că ea îşi ura sati îşi dispreţuia sexul, 

2) Cum La Fontaine chiar numeşte una din fabulele sale (IX, 15). Cf, 
Em, Faguet, Dix-septime sidcle, Paris 1S93, p. 110. — Am văzut mal sus că 
d. Eliade însuși socotea (p. 66) drept nişte con/es fabulele cunde personagiile 
sînt oameni», adică tocmal cele pe care acum le citează ca defavorabile fe. » 
meilor. 

3) În trei rînduri (p. 54, 66. 71) d. Eliade numără fabulele lui La 
Fontaine, şi în cîte trele rîndurile această operaţie este ficută cu aproxiinaţie, 

.* 
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_rarius, Baif; Corrozet, Le Noble, Boursault, ete. Urmează de . 

aci oare că toţi aceşti scriitoti, "printre cari se' găseşte şi un ” 

(LL, 17) 

patrusprezete, fiind împrumutate fabuliştilor anteriori, faptul 
că ele se găsesc şi printre fabulele lui La Fontaine, nu consti.. 

tue o dqvadă. că acest poet ura femeile, căci aceiaşi gonclu- 
sie s'ar impune atunci pentru toți ceilalți autori cari aii tra- . 

tat acele subiecte. î . 
Astfel L? Homme enle duze âges “et ses dens Maitresses 

se găseşte la Persani, Arabi, Turcă, gtc.' în fabuleie, 

esopice ca şi în. cele ale lui Babrius, Fedru, Haudent, Came- 

Turc, uraii femeile? - . 

; „De. asemenea a Feninie noyte (UI, 16) este o temă pe 
care o întilnim la: „Marie de. France, Fa&rne, Pogge; Verdi- 

zotti, etc. Ea: se găseşte şi în snoavele noastre populare 1). Să! 

fic aceasta o probă: că „la nici-unul din aceşti scriitori, printre 

care se află și o femee, «ferneia nu găsea nică o: ertare» 
Tot astfel şi. cu celelalte douăsprezece fabule:, Le Lion 

amoureuz UV, L =), Zaj jeune Veuve (NI, 21) Le mia] marie VI, 2), 

Le Cache et la” Mouche (NL, 9), La Laitizre et le Pot au lait, 

- (VII, 10), Les deux Cogs (VII, 13)? Les Femmes et fe “Secret: i 

(VIII,6), Le Souris metamorphoste en Fille (UX, 7), "Le, Mari, 

la Femme ei le Voleur CX, 15), L'Homme et la Couleuvre 

X, 1), Le Corbeau, la Gazelle, la Zortue et le Rat(ĂIl, 15) şi. 

"Daphnis et Alcimadure (XII, 24). :Toite: aceste fabule, avind 

paralele în mai toate literaturile, orice concluziune asupra, 

sentimentelor despre femee ale vreunuia din autorii ce le-ai tra- 

tat este prin aceasta înlăturată. Reflexiunile răutăcioase chiar 

ce se pot constata în unele fabule ca aparţinind lui La Fon- 

taine, nici ele nu pot fi de cit cu multă pruderiță -interpretate 

fără a spune şi molivele pentru care nu dă cifra exactă, uşor de păsit de 

ahtfel prin simpla adunare a fabulelor din cele. două-spre-zece cărţi. 

5 V. Femeea îndărăptnică, (anecdotă populară) de W. G. Ț(urcanovici) 

în Contemporanul, LV, p. 396. 

2) Cf. Zeul amurezat, în: Anton Pann, Fabule și iîstorioare, Bucureşti 

Sar, 1. Ii, p. 27.
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ca: exprimînd Gpiniunea sa despre femee, cea pal mare parte . | 

din ele fiindu-i sugerate de subiecte. 
Pe lingă aceasta, printre fabulele de mai sus, citate de 

d. Eliade ca defavorabile femeilor; sînt unele în care nici nu . 

“e vorba de vre-o femee, “cum e L! Homme, et la Couleuvre sati . 

Le Corpeau, la Gazelle, Ja Zortui. et A Rat, şi unde prin ! 

“urmăre, cu cea; mai mare bunăți)-voinţă în zadar at căuta. - 
urme, de misoginismul poetului. , . , | 

Altele sînt în care se vorbește întradevăr de” femei, însă a ML 

' fără săli se ârate nici unul 'dih defectele enumărate de d. | 

“Eliade «şi cîteva ajtele». „Astfel e La Laitidre ct'le Pot aiz - , 

lau, în care se arată cum, o lăptăreasă, “făcîndu- -şi planul cît, 

„o să ciştige. pe laptele ce-l] ducea Ja tirg şi ce-o să cumpere 

“cu acei bani, sare în 1 sus ce bucurie și răstoarnă oala cu lapte 

ce o ţinea pe cap. . NR . : 

La Fontaine însă nu stabileşte | nici un raport între sexul, i. 

eroinei sale. și nechibzuinţa planurilor ei. Dacă în La “Lăiridie, . 

o, femee e care "face astfel de planuri şi nu un bărbat,,ca în 
„poveştile orientale 1), cauza este că tot o: femce figura: „şi în . 

- poveste lui Bonaventure des Periers, pe care a imitat-o La :.j 
" .EOntaige. "Dovada lipsei de intenţiunt răutăcioase în. această ”» 

“ fabulă este. morala ei, prin .care poetul: conchide că: Zori, nu 
, ; , 

“numai femeiie, sintem expuşi» -iluziunilor: Mc . 
, . 

. . . . . 

si Quel esprit ne bat la "compigne? . ” 
. : Qui ne fait châteanx en Espagne? 

"Picrochole, Pyrrhus, la Lainăre, cufin tous, 

Auant les sages que les fous. 

Chacun songe en veillant ; il n'est rien de plus doux: 

Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes, etc. 

Tot astfel La Souris mttamorphoste en Fille nu pune 
în evidenţă nici unul din numitele defecte ale femeei, fabula 
voind să demonstreze că: | 

Il en faut revenir toujours â son destin, 

  

1) În anecdota romînească, versificată de Anton Pann (Planul Sinai 
giulul), eroul este dz asemenca un bărbat.
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. de aceea La Souris, deşi transformată în fată, va lua de bărbat 

zu „Rat 1). Să fie aceasta un defect .al femeii? 

Î „În Les deux Cogs: . a . 

e. . „Deux coqs vivaient.en paix: ze poule survin, . 

s . , Et, voilă la „guerre allumee. : - .. 

e m . Învingătorul, pentru a-și cinta victoria, se sue, pe coperiş, 

, de 'unde fu sfişiat-de un vultur, căruia cîntecul lui îi atrăsese 

ăteriţia, jur găina rămase, învinsului, care, de ruşine,'se ascun= 

-..  sese în fundul coteţului., Morala: , e 

- * ,- La Fortune se plaît a îire de ces coups:: 

” Tout vainqucur insolent i sa perte travaille, 

Defions-ngus du Sort, et prenons garde ă nous * 

' . , , . Aprăs le gain dure bataille. 
e: 

4 

* Aceasta e fabula în care numai în «une poule stirvint> 

N se vorbeşte de femee, adică de găină în care d. Eliade vede 

00 personificată femeia. Oare faptul că găina (femeia) numai venind 

Ia : „a provocat bătaia celor doi cocoși, să constitue unul diri de- 

: fectele” pentru care femeia nu găseşte nici o „ertare lalLa Fon- 

. " taine? Crudă :enigmă! .. „- 

i . în fine Le Coche ot. Ia .Mouche i stifică” şi mai puţin 

IN >" numătarea, ci printre cele care ar, dovedi, vreunul din nume- 

roâsele defecte ale femeii: . - . 
. . . 

. 

i , . N O muscă care crede că, prin sbirnielile şi înțepăturile 

. ,„ face ea singură. ca diligența să urce un drum «montant, 

NE  sablonncut malais€», se plinge de indiferența călătorilor, cari 

. i. nu vin să o ajute: : . . 
. . . 

. . La mouche, en ce commun besoia, 
. 

, , . “Se plaint quelle apit seule, et qu'elle a'tout le soin;" * 

t . " Qu'aucun n'aide aux chevaux ă se tirer d'affaire. 

.. i ” Le moine disait son brâviaire:, po. 

. 1 prenait bien soa temps ! ze femme chantail : e 

C'âtait bien de chansons qu'alors îl s'agissait ! 

Dame imouche s'en va chanter ă leurs oreilles, 

Et fait cent sotisses pareilles. 

. . . 
. « 

  

1) Cf. şi fabula Za Chatte mttamorphoste ci en Femme "u, 15), avind, 

acelaşi fond, dar pe care d. Eliade nu o menţionează printre cele optsprezece.



     

» Versurile în care se vorbeşte de femee sînt atribuite de 

La Fontaine muştei, care joacă în fabulă un rol destul. de 
. ridicol, pentru a se presupune că ea reprezintă cugetarea 

poetului. Musca, nu La Fontaine, se plînge că femeia cînta — 
mare defect! — şi călugărul își citea ceaslovul 2), pe cînd ea-și 
da atita ostencală ca să urnească diligenţa. Conclusia poe- 
tului însă este „că: | . , 

. . - . 

. Ainsi certaines gens, faisant les empress6s, ” 

. S'introduisent dans les: affa!res? . 
. Ils font partout les "n6cessaires, Ă 

. .- Et, partout importună, devraient âtre chassâs, * 
. . . 

" Să fie aceasta o dovadă că „ciemeia 'nu găseşte nici o 
„ertareda La Fontaine»? Cu acest fel de interpretare poți fireşte 
demonstră tot c& vrei, poate și ceva mai mult. 
Mai rănâîn patru fabule, .âle căror originale nu sînt „Cu- 

noscute, dar dintre care una, 7ircis et Amarante (VIII, 13), 
trebue de asemenea scoasă, neconţinînd nimic răutăcios la a- 
dresa femeilor. * * 

. Fabulele rămase: La Distorde; VI, 20), Za Pine VI, 
5), Les. Deviner esses, (VII, 15), plus aluziunea răutăcioasă din 
“VII, 132), trei din 'optsprezece cite "citează d. Eliade, şi din 
«cele două sute patruzeci şi “mai bine» cite coprinde «opera 
lur La Fontaine», chiar exagerindu-le răutatea aluziunilor' ce 

. . 

  

v , . 
' â 

v 1) V. şi scrisoarea, lut La Fontaine către neyasti-sa (30 August 18%3), ” 
din care se vede că femeile: şi călugării erai clienţi. obicinuiţi at diligențelor, , 
ceeace îl va'fi făcut să le:dea loc şi în “fabula sa: «Dieu voulut enfin que le 
carrosse, passât *..3,Boint de moines, mais en rtcompense “n ois femmes, .un 
marchand qui ne, disait mot,. et un notaire qui chantait toujours. , „3 Oeuires, 
IN, p. 227. Cf. Lettres noivelles de feu A. Boursault, q-e 6dit,, basis 1722, p. 
193; Grenset Ver-Peri, ec. IL, v. 1 sqq.; Voyage de Bourgogne du chevalier 
Benin, Paris 1555, p. 293, 295, ş. a . 

?) D. Eliade găseşte (pag. 71) o aluziune răutăcioasă Ja adresa feineilor 
şi în fabula N. 15 (Ze Afarchand, de Gentilhomme, de Pâtre et le Ziils de roi), 
unde însă cu cea mar microscopică atenţiune în zadar aY căuta ceva în sensul 

"acesta. Trebue să fie tut o eroare de tipar. :



"
e
 

coprind, 1, sînt-ele care 'suficieate pentru' a constitui, «premiza 

indiscutabilăs că  cfemeea - nu - găseşte. nică: o' ertaie la La 

Fontaine? Indiscutabil că nu. 

-- Şi e cu atit mai iridiscutabil, cu cît La Fontaine însuşi. 

explică întrun loc "'ca-acterul glumelor răutăctoase: Ja adresa 

femeilor ce se îritilnesce în ale sale «Contes»: * . , 
. . . - . 

» * . 

.? : -. . . 

Quant ă la seconde objeştion, par la "quelle on me reproche que ce 

livre fait tort aux femmes, [oyz aurait raison si ze farlais scrieusement: mais 

gui ne voit gue ceci est“jeu, et par consiguent ne peut porter "coub ?), 

La” întrebarea lui La Fontaine : «Qui ne voit que ceci 

est jeu?> răspunde d. Eliade care găseşte pînă și în fabule, 

unde aceste glume sînt mai puţin înțepătoare, dovezi netăgă- 

duite că femeia nu găseşte nici o ertare la La Fontaine. 

Premizele indiscutabile ale. d-lui Eliade fiind cele de mai 

sus, ele nu puteaii duce decit la o concluziune tot pe atit 

de indiscutabilă: <Omul este în genere cea mai nesipatică 

fiinţă din cîte există» (p. 25), adică la «neîmbliuzita misan- 

ropie» a lui La Fontaine 5). 

1) A se vedea versurile din Za Discorde la care face d. Eliade alu- 

ziune. E vorba de a se găsi discordiei un domiciliii stabil : 

Un săjour d'oui l'on pă en toutes les familles 

IPenvoyer ă jour arrât€. - 

“ Comme îl n'&tait alors aucun couvent de files, , 

On y trouva difficulte 
IPauberge enfin de Hymence 
Lui fut pour maison assince, 

Ironia nu pare aşa de sîngeroasă. — Fabula Za Fille, avind fondul şi 

concluzia aceleași cu ale celei precedente (Ze /lcron), ar trebui să albă şi 

acetat semnificare. D. Eliade totuşi nu citează şi pe Cocostirc printre vleţui- 

toarele cari nu găsesc nick o ertare la La Fontaine. 

2) La Fontaine, Oeuores, IV, p. 14. 

3) Cf. Em, Faguet, Za Fontaine, 10 €dit, Paris 1900, p. 14: «Cet 

homme charmant et bon, tres malicieux” et plein d'esprit, mais dont les ma- 

lices mâme sont douces et souriantes; gui ne savait pas hair; qui a connu 

admirablement les hommes, sas four cela, leur en vouloir, et qui dans toute 

ceite grande nature qui nous entoure, qu'il admirait et qu'il cherissait tout
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“Dovaită — argunteritează - mal departe d. Eliade — viţiile pe car! not * , 

oamenii le'avem în plus de celelalle vieţuitoare: sgircenia, pâdântismul, baie 

zarile de tot felul contra naturii, dimbuţia- * . - - 

„Că 'asgireenia», nu. era. pentru Lia Fontaine un „viţiăi pe 

câre noivbatnenii am avea în plus, de celelalte “eţuitoare, “o 

„dovedeşte -fabula Za Cigale er la: Fourmi (i , 1), în care fur- 
nica nu se arață de loc darnică; iar. dacă viţiul climbuţiei» 

lipsește celorlalte vieţuitoare, ca gaiţilor şi papagalilor, La 

Fontaine nu putea să o afirme, limbiie* acelor viețuitoare 

fiindu-i, lui ca şi nouă, necunoscute 1). Răniin cabuzurile contra 

naturii» (şi încă: de tot felul), asupra cărora, din motive ușor 
de înţeles, preferim a nu insista. . 

Misantropia lui La Fontaine, comparată cu acea a lui 

Jean-Jacques Rousseau, dă d-lui Eiiade, la pagina 28,. urmă- 

torul rezultat : . 

L.a Fontaine nu zice ca Rousseau că omul e bun.dela natură şi socie- 

" „tatea l-a pervertit;* el zice că omul este răii din fire, răii înainte de consti: 

tuirea societăţii şi societatea e numat consecința răutăţilor individuale. 

„uitînd că tot d-sa, cu puţine pagini mai nainte (p. 25), con- - 

Statase din contra că “în Le Paysan du Danube (XI, 7), fa- 

-bulă care scoate «în relief neîmblinzita misantropie a poetului» : 

La Fontaine arată pe om cîştigind sufletește cu cit se îndepărtează may 

mult de aşa numita, civilizaţie, de. omenirea "propriii zisă 6). şi se apropie mat 

mult de natură, de «sălbiticie>, de animale. . - 

* 

-Se potrivesc acestea cu erăul din fire> al omului? 

  

entiăre, a aime particuliivement les plus himiles, - des prus “dipourvus, des plus 

meprists>, — G. Lafenestre, Za Fontaine, Paris 1895, p. 171: <Le fond de 

La Fontaine, en some 6tait ze extrâme donti,. qui se manifestait par une 

*ympăthie, aflable et compatissante, pour tous les âtres animes, ă quelque degr€ 

de V&chelle sociale ou de l'Echelle animale qu'ils “fussent places.» 

1) Cf. totuşi ce crede La Fontaine despre limbuţia gaiţer: 

Caquet-bon bec alors de jaser au plus dru, 
Sur ceci, sur cela, sur tout, I/homme d'Ilorace, 

Disant le bien, le mal, ă travers champs, m'eiit su 
Ce guwen fait de dabil y savait notre Agasse. 

(AU, 11, ZiAig oz et la Pie).
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i Primul punct al filosofiei lui La Fontaine fiind: «Omul . 

.! _este un aninial pervers», al doilea âu poate: fi decit că so: 

Ii . cietatea de asemenea e'perversă, sai, cum, Zice d, Eliade: : 

„ ' .. - i .: . . , 1. - - 

* : he , Dinty'o ființă.așa de perversă ca omul nu putea. să Yasă (prin stisi- 

. „15. paritatea) decit o societate perversi “(p. 28). m . . 

N . . . . - . . 

. + .. . . Ă . - . » . | 

„ Aci domină forţa, forţa brutală, . . . 

p
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adaogă mai departe '“d-sa, citind ca exemplu versurile: 

Jupin pour chaque &tat mit deux tables au monde: E 

Dadroit, te vişilant, e le fort sont assis 

A la premiăre; et les petits 

Mangent leur reste î la seconde, 

«L'adroit» şi ele vigilante, traduse prin: «forța, forța 

brutală» sînt cam liber traduse. În fine! 

«Lumea e împărţită în două: cei mari și cei mici». Nici 

unii, nică alții nu se pot felicita de părerea ce are La Fon- 

taine despre dinşii. Ce crede el despre cei d'întîi se arată 

aci (p. 28), rămînînd ca părerea fabulistului despre cei mici 

să se vadă mai departe în partea a doua a filosofiei sal (p. 35). 

Tati lupul, — exemplifică d. Eliade neajunsurile sufleteşti ce La Fon: 

taine ar atribui celor mari, — lată fagul în primejdie de moaric, căruta îr 

scoate cocostircul (citeşte : darza?) osul din git, și care se crede destul de 

plătit la urmă că Za lăsat şă-şi retragă sănâtos ciocul (IL, 9: Ze Zoup e 

da: Cigogne). ! | | 

Cui a scos cocostîrcul (barza) osul din git? şi cine s-a 

crezut destul de plătit că /-a lăsat să-și retragă sănătos 2) 

ctocul? ” 

  

1 Za Cigogne (Liconia alba L.) trebue tradus prin «Barză>, nu prin 

« Cocostire», care în franțuzește se numește «Le Hârona (Ardea cinerea L) 

O greşală analogă mai comite d. Eliade (pag. 36) traducind prin «CCocostire> 

pe <Za Grue> (Grus cinerea Bechstein) care însemnează «Cocor. Cf. Eug. 

Rolland. Za Faune populaire de la France, Paris 1879, t. Îl, p. 377, 374, 

367), precum și dicționarele fcancezo-romîne şi romîno-franceze. 

2) «Sinătos>: sai. et sauf, pe romîneşte zidravăn sati. teafăr, noţiunea 

de sănătos fiind opusă celeta de fo/na7. - .



-* - .* - . .. * <A şi d. Eliade că printre prozâtorii roniînr s 

a aie — s0— . | . , 

Dacă. între toți poeţii romîni” nu e nici unul care să . "aibă 'o sintaxă mai greşită ca Eminescu, trebue să recunoască „. 
bi jini se află cel puţin unul. 

A discuta acum. semnificarea ct d, Eljade atribue fap: | “e tului că” fabula Ze Loup et -la Cigogne, precum şi celelalte pe care le, citează. în această rubrică, fac parte din opera lui fa. . . 
. a. ” . -* : 

Fontaine, ar fi a. repeta cele spuse mai”sus, -cu ocazia! pre- tinsului misoginisin al poetului, * . 
Înainte de La Fontaine, ca și după. dinsul, tema ingra- titudinei lupului față de barză a fost tratată de o mulţime 

de scriitori: fabuliști, predicatori, etc. 1), care bine ințeles că 
nu aveaii toți despre «cei mari» părerea ce d. Eliade ne a- 
sigură că o avea La Fontaine: «Ceea ce i-a ridicat deasupra 
altora sînt tocmai defectele lor: vicleșugul 2), neţinerea de 
cuvint», etc. | . 

Primul punct al filosofiei lui La Fontaine fiind că: omul 
este pervers, iar al doilea că și societatea este perversă, al 
treilea rămine : existența unei forţe oarbe a întîmplării care 
dirige Universul. La Fontaine metafizician, 

Un exemplu: 

  

1) Fabulele indice, Esop, Babrius, Aphtonius, Fedru, Romulus, Marie de 
France, Nicole Bozon, Fa&rne, Haudent, Corrozet, Le Noble, etc., pentru a 
nu cita decit pe predecesori! luf La Fontaine, și de la cari dinsul a putut îm- 
prumuta subiectul fabuleY sale. Comparată cu originalul (Fedru, 1, 8) această 
fabulă lasă să se vadă mat bine cum La Fontaine utiliza izvoarele sale: 

Îngrata es, înguit, ore quae nostro caput 
Incolume abstuleris, et inercedem postules. 

(Fedru, I, $). 

< Votre salaire? dit le Loup: 
Vous riez, ma bonne commtre! 
Quoi? ce n'est pas encor beaucoup 

D'avoir de mon gosier retir€ votre con? 
Allez, vous îfes une îngrate 
Ne tombez jamais sous ma patte». 

(La Fontaine, III, 9). 

2) Dacă Vicleșuşul e un defect al celor mari, ce le mal rămîne atunci 
celor mici? 

4
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, i. a Faites, si vous pouvez, votre cour, sans vous nuire, . 

i. Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. , 

2 Les daubeurs ont leur “tour d'une ou d'autre manitre: ua 

” , Vous tes dans une „Corriere „ . , | : 

a | » Ou Pon ne'se "pardonne rien. , 

; ! ” a "(VIII 3: Ze Zion, de Zoup et le Pinard), . 

cendentale 1). Di 

; 1) Cf, L. Soudre, Zes Sources di Roman „de“ Renard, Paris 1893; Y. şi: 

: 6. Paris, Journal des Savants, 1895, p. 88 sqq. — be altfel” chiar resumatul : 

i „acestei fabule, aşa cum a di d. Eliade, este.inexact; “de: : oarece Leul nu din 

po mânie jupoae” pe lup;.ci pentru că “Vulpea în "recomandase ca jeac a. boala sa 

, [E “pelea unul Ip «6corch6vifo î, PR p E , . MR 
Să a , d) ? , . : a LI “3 a îi | 
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Un lup prigonea pe touarăa vulpe în faţa leulut bolnav; vulpea so- * 

seşte, isteață cum e, găseşte mijlocul :să întoarcă supărarea monarchulul împo- 

triva calomniatorului, care e sfișiat, tocmal în momentul în care-şi pregătea 

„mărirea, ” 

A Altul: ţ 
Leul însuşi, rege. şi. puternic, e expus la tot felul de nemulțumiri: își 

perde soția în momente în cark se aștepta mal puțin, şi e silit să treacă prin 

suferinţele celorlalte animale (VIII, 14). 

şi altele de felul acesta, toate «consacrate aceste! forțe supe- 

rioare, care dirige Universul» (p. 32). Vulpea, Zsfzază cum 'e, 

reuşeşte să întoarcă imînia leului asupra lupului care o pira, 

dovadă că La Fontaine credea în existenţa unei forţe supe-, : 

rioare: şi oarbe care dirige Universtil. Leul are. nefericirea de 

a-şi pierde soția fără să fie, preparat pentru o atît de regre-! 

tabilă întimplare: «în momente în care se aştepta mai puţin». 

“Forţa oarbă a întîmplării! a? : 

. Interpretarea de mai șuş ește a d-lui Eliade, căci La, . 

) “Fontaine &xplică altfel îngelesul acestor fabule: 

Messieurs' les courtisans, cessez de vous dâtruire ;, 

zice el despre cea d'întii, fără cea mai mică aliziune la vre." 

forță oarbă care etc. De altfel subiectul - -acestet fabule; tratat 
a 
* «de o mulţime de” alți scriitorț, forinează o „ramură întreagă 

"din epopea ?animâlă a evului mediii e Roman. du Renărt, 
în care ar fi glumeţ să se câuțe aserhenea "preocupaţiușii trans- :



Tot: atit de puţin metafizic. este şi înţelesul pe care La 
Fontaine îl dă celeilalte fabule :: - aaa 

. . . i 
Amusez les rois par des songes, 

Flattez-les, payez-les d'agrâables. mensonges, 
Quelque indignation dont leur coeur soit rempli : 
Is goberont l'appât; vous serez leur ami, , 

(VIU, 14: Zes odsâgues de la Zionne), 

Acesta e înțelesul fabulei după La Fontaine. Cît de de- 
părtat e el de cel cu Forţa oarbă! Quantum mutatus ab 
lo 1). | - Da 

” Ne-am putea opri aci, exemplele aduse mai sus fiind, 
E credem, „Suficiente, pentru a se vedea ce crede d. Eliade despre 

«doctrina filosofică» (si a lui- La Fontaine. Observăm în 
treacăt că «filosofia lui Ia Fontaines curăţită de orice velei- 

-. tăți metafizice, dela începutu lucrării d-lui Eliade, a deveniţ 
acum «doctrina filosofică» 2). ” » Şi pentru că e doctrina, ascultați: . 

E! susţine teoria că inteligența și toate calițăţile “sufletului se desvolă 
treptat, că animalitatea şi copilăria indică nuimat Jicărirt ale acestor facultăți 
în seria vieţuitoarelor: adevăr poate banal, mat ales dez Darwin încoace, 

* precum teoria simţurilor pe care o expunea adineauri fabulistui, "este o teorie 
* , , , . . Pa CEE Se .. . Le roi goâte cet avis-lă : - - On corche, ori taille, on dâmembre * „ i Messire Loup. Le Monarque en, soupa 

Et de sa peau s'enveloppa. 
Tradus de d. Eliade prin: “vulpea găsește mijlocul să înfoarcă supă- rarea monarchulur înipotriva calomniatoruluils o ÎN II , D Singurele cuvinte din fabulă pe care d. Eliade le-ar putea invoca în sprijinul interpretări d-sale sînt, cupriăse în primul vers: ca femme du Ilion “mourut>, trăduse de d-sa. prin cLeul își plerde soția în momente în cart se "aștepta mal puțin,» Dacă moartea leoafeil e un efect al <Maestăţit. sale Ha- zardul>, nu vedem de ce Eliade nu a citat în sprijinul acestei teoriY toate fa- bulele lut La Fontaine, Operația ar fi fost tot atit de, hazardată. a , 2) Cf. Em. Faguet, Aezue dis Cours, 29 avwil 1897, p. 349: <Chez lui al 17 a pas de philosophiz “otritadle, mais des Zendances Philosophigues, des 4 “tendances €picuriennes,' avec' une croyance ă la Providence, sans le moindre ” esprit religieix, tot, cela enveloppt d'un certain, scepticisme â+ Pâpard de la ” science humaine». - .. CR 
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banală de dud cu Kant. Dar aceste banalităţi ale secolului al XIX-lea eraii 

afiemărt noul, îndrăzneţe, revoluționare acum două secole, mal ales în gura 

lut La Fontaine (). £7 este ar precursor nd teoriei relativității simfurilor, pre- 

cursor al psichologie) comparate şi infantile. (p. 46). 

La Fontaine precursor - al lui Darwin şi al lui Kant! 

Domnule Eliade! 

Dar se ştie de oricine 'se interesează de. istoria ideilor 

sati de literatura franceză că revoluţionarele idei generale ale 

lui La Fontaine nu sint de cit nişte ecouri ale filosofiei lui 

Gassendi: ” 

| Cette piilosophie, — zice d, Faguct, vorbind de doctrina lui Epicur, — 

est, en somme celle de La Fontaine : nous le savons par ses uvres et aussi 

parce qu'if est Je disciple d'un mattre connu, de Gassendi. ' 

Și mal departe, vorbind de Moliere, Chapelle şi alţii, 

amici ai lui La Fontaine şi discipoli” direcți ai lui Gassendi, 

„dela cari fabulistul a „putut cunvaşte această. filosofie 1), d. 

"Faguet adaogă: e | . 

Par suite, cet ami de tous ces €picuriens se trouve€ avoir pris ta pu 

part de ses îdies gântrales dans la Philosophig de Gassendi. Quand il expose . . 

la question de Vâme des bâtes (îz-calițate de precursor al hi Dariwin), ce sont * 

justement les idtes dn philosophe provengat qu'il suit 2). 

Aşa că d. Eliade exagerează tăcînd pe la Fontaine pre- 

cursor al atitor teorii filosofice 3... . 

  

1) V. şi versurile citate mat sus (p. 7383), în care La Fontaine recu- 

noaşte de cmalire» pe Saint-Evremond, un ah discipol a Luk Gassendi, 

2) Em. Faguet, Aezue des Cours, 29 avril 1897, p. 339, 340.—Ct. 

p.-Felix Thomas, Za Philosophie de Gassendi, Paris, Alcan, 1589, p. 221 

nota. — De altfel chfar «Istoria filosofiel> a lut Janet şi Sailles, la care tri- 

mere d. Eliade (p. 73), nu spune decit că împotriva teorie! lut Descartes privi: 

toare la sufletul animalelor: cil y eut cependant des protestations, ex/re 

aulres celle de La Fontaine» (Janet et S&ailles, Jlistoire, de la Pilosaphie, 2-$ -e: 

cdit,, Paris, Delagrave, 1894, p, 52). » i LE 

N , Yateresante” sin şi cuvintele peptru care d. Eliade crege necesar săe 

facă” todte aceste apropieri: «Tar no! facem toa:e aceste apropieri în privinta 

1? La Fontaine, pe de'o parte spre a dă o idee cît mal inalt despre sur-« 

priazătoarele lu! facultăţi mintale, Yar pe de” alta spre n arăta că teoriile lut” 

trebuesc judecate cu multă pătrundere, că zrebuese Juate în series, că La Fon- 

taine dacă ar trăi ar fi în stare să supoarte orlce discuţiune; şi că prin ur-, 

mare au are nevoe de nică o indulgență» (p. 46). ! 

-
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«Dar nu numai atit», continuă d-sa voind. să mai dove- 
dească şi că «acest spirit extraordinar de puternic» nu -pri- 
mea codată pentru totdeauna convingerile lui zesize pe cana- 
dul bunului simi, sa pe acela al nimei>, canaluri ce, obser- 
.Văm în treacăt, sînt necunoscute în psichologie. 

El nu se sfieşte să corigă și să szrire (sai vicezersa) ce a făcut odată. O parte întreagă (3) a doctrinei lut filosofice (sic), acea a DestinulnY ard, a su- ferit schimbări! radicale, ba a fost transformată în întregime, Aşa cum am ex- pus-o nl, este, crede, docirinu de maturitate a lui La Fontaive (p. 46). 
«Destinul orb» ţine aci locul « Majestății sale Hazardul» 

(de asemenea orb) de mat sus, adică ceeace se poate în- tîmpla este înlocuit. cu ceeace este mai dinainte fixat să se întimple!). /€ | | 
" Pe lîngă aceasta d.. Eliade crede că teoria Destinului. 
Hazard, expusă 'de d-sa este doctrina de maturitate a lui La 
Fontaine; D-sa crede numai, cu toate că 'în cestiuni de is-: . . , . . | 2 . “totie, fie chiare şi literară, de obicei credinţa se înlocueşte cu . . .., , 

y . e .. alte mijloace de' demonstrare. Intrebuinţate, aceste mijloace “ar fi dat d-lui Eliade următoarea constatare: 
Născut la 1621, La Fontaine era 'destul de matur (47 “ani) la 1668, cînd a tipărit primul volum de: fabule, de unde ar urma că «partea întreagă a doctrinei lui filosofice» ce sar extrage din acest volum (cart. I-VI) poate fi socotită ca doctrina de maturitate a fabulistului. 

————— 
. * 

1) AYurea d. Eliade pare, dimpotrivă, că face deosebire între Hazard şi Destin, cînd afirmă, in numele lu! i.a Fontaine, că: « Intîmplarea conduce totul; nu știm ce se poate întîmpla. Iar Zoaz: că starea socială ar deveni și mat rea printr'o trecere de putere în milnile poporului» (p. 35). Va fi mat rea ori va fi ma! bună starea socială prin trecerea puterii în mifnile poporului, “lucrul e indiferent, în',ipoteza Destinului, realizarea eY nedepinzină de voinţa „oamenilor, Sfaturile” ce di La Rohiaine, prin”-condetul' d-lu Eliade, de a tiu încerca nici o schimbare că poate să fie spre. răi, acceptabile în teoriasHa-" , 
«Zardului, sînt fără nic! un sens dacă admitem că totul este fixatemaT dinainte . . de către Destin. Tot astfel la p”36: <Va să zică forța brutală este rezulta- ” tul consimţimintului primitiv al oamenilor, de ar fi schimtată s'ar înlocui cu o forţă cE ne-ar nemulțumi “şi mat tare> — unde, fiind consimţimînt, nu may poate . . 

. fi vorba nici de Hazard nict de Destin. . : 
, 

r, .:
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Dacă, dar, la 47 ani La Fontaine era destul de matur, 

cu atît mai mult el trebuia să fie la 1678 --1679 (57—58 ani) 

şi la 1694 (73 ani), cînd ai apărut ultimele sale doă. culegeri 

de fabule (e. VII—XI; XII), afară numai dacă nu s'ar ad- . 

mite o scădere a acestei maturităţi (intelectuale, bine înţeles), 

provenită din cauza virstei. D. Eliade nu vorbeşte nicăeri de 

vre-o scădere, şi cu drept cuvint. Atunci de care din aceste 

trei maturități voește d-sa să vorbească? Tăcere generală ! 

| Cautind însă răspunsul acestei întrebări în citatele cu 

„care d. Eliade şi-a sprijinit teoria Hazardului în fabulele lui 

“La Fontaine, vedem (pp. 32 sq., 39 sq., 72) că aceste citate 

:fac parte din cărţile I, ÎI, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XI, 

adică din cîte trele volumele apărute între anii 1668—1694. 

Dar teoria. sprijinită pe aceste citate este ultima fază a 

părții întregi din doctrina filosofică a lui La Fontaine. Era 

firesc“ deci ca, pentru cunoaşterea fazelor anterioare, d. Eliade 

să se adreseze scrierilor anteridare ale - acestui poet. Din 

potrivă, d. Eliade, care voeşte să facă istoricul transformării 

radicale suferite de numita teorie, îl face cu citate din ace- 

leaşi culegeri de fabule în care mai sus găsise exprimată 

"ultima fază a transformării: doctrina de maturitate a lui La. 

Fontaine, IN « 
Aceasta accentuiază şi mai bine unul din defectele me: 

- todei d-lui Eliade, de a nu ţine socoteală în cercetarea au- 

torului de cronologia operelor sale. 

Din cînd în and, el (La Fontaine) expune o teorie cu totul opusă. 

" acea a unei fatalităț! cunsciente, a une! Provedinţe, a unui Dumnezeii a tot 

puternic, a tot previzător şi a tot bun. Dar de cele mal multe orl, şi în cele 

mat caracteristice fabule, îumnezeii dispare, Destinul se orbește, Provedinţa 

este înlocuită cu Hazardul (p. 47). 

| «Din cind în cind» însemneâză “(nota 54) fabulele: «dl, 

17; IV; 19; VI, 4; LX, 4, 17; XIL, 8,10», adică anii 1668, 

1678: şi 1694, “în același tip prin urmare cind La Fontaine 

„ ajunsese în «posesia doctrinei: sale de maturitate. Dacă și 

aceasta  însemnează ctransformare», ea nu poate fi decit o 

transformare. în spaţii.



Nedomirit. de această “deosebire în doctrina lui La Fontaine, d. Eliade continuă, pentru a o explica, în următo- rul mod: | e 
Cum trebue explicată această deosebire ? Mat înti! printr:o nedomirire poate iniţială () în sufetul poetului În privinţa adevărate! naturi a Divinităţiy, Există un singur Dumnezeii ? există mat mulţi ?: Trăind în secolul care era totdeodată. şi ce/ mar influențat de aufichitatea clasică și cel may creștin, el a fost rînd pe rînd ademenit de. Dumnezeul unice al. creștinilor și de zei! uY Esop şi Fedru, 

„E vorba de La Fontaine ! În . - sufletul lui, deci, se pe- trecea nedomirirea «poate inițială» «în privinţa atlevărater naturi a Divinităţii», şi a numărului zeilor, iar această ne-: domirire a fost cauza alternative sale ademeniri de Dunmne- zeul unic al Creştinilor saă de zeii paginești. 
Cine ar fi crezut vreodată: — vorba d-lui Eliade (p. 23, 32) — pe La Fontaine cu sufletul zbuciumat 1) de asemenea probleme? Pe La Fontaine care singur mărturisește, că: 
N'est-ce pas mon fait que” de raisonner sur des matitres spirituelles ; jy ai eu mauvaise grâce toute ma 'vie2), - ă 

- Mai „adaogă q. Eliade că secolul al XVI, era «cel mu influenţat 'de antichitatea clasică»,: uitînd că a. existat un  se- col a] XVI-lea şi o Renaștere 3); — şi mai adaugă d. Eliade că același secol al XVII lea era totdeodată şi «cel mai creș. tin», vitind că a existat un ev mediiă 4), 
n INI 

') Cf. <Zbuctumare sufletească», efrămîntare a minţii» în Pomp. Eli- a le,. Filosofia fut La Fontaine, p. 45. 
| 2) La Fontaine, Oeuires, IX, p.'272, 

3) Cf. despre clasicismul sec. NVIL-Jea : Şainte- Beuve, Port-hoyal, ş-e Edit, Paris, Hacheue, 1558, t. IU, p. 520: «L'âtude de la langue grecque, si dechue des les premiăres ann€es „du dix-septizme siecle, retomba encore vers la “fină du mâme sjăele», De alfel La Fontaine însușt nu ştia grecește. V, a Walckenaer, op. cil, |, p. 20; P. Mesnard, „Pr cit, p. NIL Cf. Taine, 2p. cit, pP. 41. 

*) Pentru creştinismul sec. XVII-lea v. Guyau, Za morale £ Epicure, '3-e dit, Paris, Alcan, 1886, p. 194: «Des le dix- -seplieme siâcle la foi s'6- bcanle, Vincredulite commence a percer de 'toutes partes>. Cf, W alelenaer, P. cdi, Lp. 5.
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| În fine, faptul că La Fontaine a păstrat în unele fabule 

numirile păgiîne ale zeilor: Jupiter, — numit de el Xuzin, 

-probabil nu în: semn. de adoraţiune 1) —, Junona sai Hercule, 

aşa cum şi el le găsise. în Esop şi Fedru, originalele imitate, 

acest fapt pentru d. Eliade însemnează că La. Fontaine cre- 

dea uneori în existența reală a acestor zel,.tot aşa cum alte- 

_ori — dovadă tabulele în care figurează Dieu — el credea 

în existența unui singur Dumnezeii: «El a fost rînd pe rînd 

ademenit de Dumnezeul unic al-creştinilor și de zeii lui Esop 

'şi Fedru». i - 

Fără 'comentarii! 2). 

-:" În fine, în ultima "fază La Fontaine e cateii şi chiar 

materialist» : - 

Există sai nu există cel de sus? de fapt e ca şi cum war exista, În 

faţa acestei constatări, poetul, zzistie de felul Jul, . devine, atît cît imaginaţi: 
e „* . . . . ÎN 

iunea lut de poet ît permite, afii și cflar malerialist (p. 475). 

| Mistic, de felul lui; La Fontaine devine ateii şi chiar 

“materialist! . | o 

Bine înţeles că dovezi de toate acește faze coexistente : 

ale. trânsformării suferite de credința lui La Fontaine se gă- 

sesc la un loc, în aceleaşi volume de fabule» o. 

Aceasta este partea întreagă din doctrina âlosofică' pri- 

„vitoare la Mazard, "Destin sai Frovedinţă. | 

Pentru 'cunoaşterea întregii. filosofii, însă, d. Eliade a 

  

. 4 

n I)eA.se vedea de asemenea tonul puţin reverenţios” ca care acest neo- 

- păgîn: (La Fontaine) vorbeşte de zei! pe care d. Eliade afirmă . că: îl adora, 

în Z'Aigle et PEscardot (UL, 8). Cf. Oeuores, t. IX, p. 260, 262 e pass. 

, *. 2) Observăm totuși că fabula VI, 18 (Ze Chartizr embourbe) citată de 

d, Eliade . 73, n. 55) printre cele ce dovedesc că La Fontaine a fost une- 

ori ademenit de zeii păgini, în altă parte “(p. '47) este citată ca! dovadă de 

ateismul acelufaşi poet. Ii 

"3 Cf, Faguet, heoue des. Cours,.29 avril 1697, p.. 342: «Îl -y a chez 

La Fontaine un€ idee assez profondâment enracince de la Providence, d'une 

- livinit€ qui s'occupe de nous, qui. pourvoiz ă nos bgsoins, sur laqueile - nous 

devons nous reposer et en laquelle nous devons avoir confiance»...,, . 
, | | . ;
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împărţit cercetarea d-sale în doă părți : «constatări» şi «po- 
veţe». a : 

Constatările le-am văzut, sînt de cel mat negru pesimism : 
omul e pervers, societatea e perversă iar întîmplarea oarbă. 
În schimb, poveţele sint de un optimism rar: 

La întila întrebare: ce trebue să facem cu. naturalul nostru? răspun- 
“sul era: zimi, La a doua: “ce trebue să facem împotriva puternicilor zilit> 
răspunsul era de asemenea: spic, Şi cînd vine chestiunea Hazardului, a. aceste 
forțe, fe care nici nu o simțim, nicl o vedem 1), răspunsul —consequent cu tot 
restul doctrinei, tot atît de categoric ca celelalte două de pînă acum, va fi, 
pentru a trela oară: zimie (p. 39). ” Ă 

Şi întemeiat pe aceste nimicuri, d. Eliade conchide : 
Nu se poate din niște premise ma! pesimiste, să se ajungă în mod ma! 

firesc, mat logic, la o concluzie mat optimistă (p. 43) 

Cum a ajuns d. Eliade la „această 'cingenioasă şi ne- * aşteptată> (0/4 / combien;) concluzie, am văzut în paginele ce preced. e - , ” Şi acum să trecem la cealati mare chestiune, la dezlegarea îndoeliY ce ni se forma în minte. Să ne întrebim: Care este originea “Şi istoria acestet filosofii? ce raport există între dinsa şi personalitatea poetului? cum se poate expl:ca în întregimea ef doctrina filosofică a fabulistulut? (p. 48). ” + 
. 

* Mai nainte: însă ca "îndoiala ce se forma în mintea d-lui Eliade să „fie dezlegată, se forniează. în mintea "cititorului o altă” îndoială în privința sincerităţiy citatelor d-sale. 
Am văzut mai sus că «pentru tot ce priveşte "viaţa lui „La Fontaine», d. Eliade ttimete (p.. 73) la scrierea lur YWVal- Ckenaer: /Izsfozve de la ies et des ouvrages de La Fontaine, din care citează, fără de nici o utilitate, toate ediţiile : 1820, „1822, etc. Se pare însă că d. Eliade trimete numai” pe citi- torii d-sale la numita scriere (2: volume) iar că d-sa, mai pru- ? 

. 
. 

. - “ Li 
dent, sa mulţumit cu o biografie a lui La Fontaine mai scurtă şi — durere ! — mai Puțin exactă. 

1) «Filosofia autoruluY nu, are, întru cît ne privește, nic! o ' însemnare 

d 

.. . 
, ; metafizică. Nu este vorba di Părerea autorului asupra a ce “este lumea dincolo, , de simțuri, saii a ce este sufletul dincolo de moarte, sai a ce “este Dumneseil din- colo de cer» (p. 6). . 

.
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Dovadă nepotrivirile între datele biografice așa cum le 

dă d. Eliade şi cum le-ar fi găsit în Walckenaer, saii în ul- 

- tima biografie critică a lui La Fontaine, acea -a lui Paul 

Mesnard. 

Citeva din aceste nepotriviri : 

D. Eliade afirmă că 

La 1655, opt ant după căsătorie, La Fontaine î;? părăsește familia şi . 

vine la Paris: timp de șase au! de zile trăeşte pe socoteala lul Fouquet, ma- 

rele csur intendant» (surintendant) al lui Ludovic al XIV-lea, care-l dă pen- 

siune și toate mijloacele de existenţă. Îşi neglijează ze nevasta ZY, -M-elle 

(de) La Fontaine (ca acest nume se desemnaii în secolulal XViL.lea nevestele 

oamenilor din burghezime); Z/a/a fomea avea să-l aştepte înufi? timp de tret-: 

zeci de ani la Château-Thierry (p. 49). 

Citat: Walckenaer; dacă l-ar fi şi citit însă d. Eliade, ar fi 

văzut că venind la Paris La Fontaine nu și-a părăsit familia, 

şi că, dimpotrivă, Mile de La Fontaine a luat iniţiativa în 

această regretabilă hotărire : ă 

Madame de La Fontaine d/ai/ restie asses longtemps & Paris avec son 

mari, mais ensuite, mEcontente de lui, ele Zavait guitti, et siâtait retourne ă 

Château-Thierry !). ! 

«Assez longtemps» reduce binişor din anii de aşteptare 

inutilă a bietei Mille de La Fontaine. 

Că această aşteptare, a cărei utilitate. saii inutilitate nu 

avem să o discutăm aci, lipsindu-ne de altfel şi textele ne- 

cesare, nu a durat atita cît ne asigură d. Eliade, nici nu a 

fost fără întrerupere, se mai poate vedea și din desele călă- 

torii la Château-Thierry ale lui La Fontaine; la Château- 

Thierry unde, ca o nouă Penelope, Mille de La Fontâine îl 

„aştepta inutil 2). — Biata femee! ă 

Dela 7655 pînă la.1661. (La Fontaine) a fost întreţinut de supra- 

intendentul Fouquet (p. 50). 

  

1) Walckenaer, cp. dif, Paris, 1858, t. 1, p. 164. 

2) Ziid, 1, p. 137, 161; IL, pe 117. —V. şi scrisoarea lut Racine că- 

tre La Fontaine, din care reese că pe atunci (4 Iulie 1662) fabulistul trăia în 

bună înţelegere cu îndelungrăbdătoarea (treizeci de ant!) sa soție: - «Je fais
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Mai puţin; La Fontaine a început să se bucure de fa- 
voarea şi pensiunea lui Fouquet dela 1637 DD 

- La Fontaine cărwa tatăl săi în cumpărase funcțiunea de <Maître des : 
Caux et des Fortis». 

Inexact; această funcţiune, bereditară în familia lut La 
Fontaine, îi fusese /ransmisă poetului de tatăl săi, nu cum- 
părată 2). 

Este adevărat că nepotrivirile între datele biografice 
despre La Fontaine ce ni le dă d. Eliade şi cele adevărate, 
faţă de erorile mai grave constatate în cursul acestei recen- 
siuni, sînt relativ mici şi ar fi fost lăsate de o parte, dacă 

„€le nu s'ar fi menţinut şi faţă de scrierea lui Walckenaer, 
la care d. Eliade cu toată confienţa trimete pe cititorii d-sale. 

Și afară de aceasta cînd ocazia era așa de potrivită și 
mijloacele atît de uşoare de a cunoaşte și comunica cititori- 
lor datele exacte, nu văd ce ar fi împedicat pe d. Eliade ca 
să le dea. Erorile totuși sint mici, și tot mici sînt şi erorile de 
tipar ce d. Eliade a lăsat să se strecoare în citatele d-sale. 

Erori de toată măsura, dela inofensiva <coquille typogra- 
phique» : 

| 
Deux coqs vivaient en paix, une poule survit (szrvint), 

pină la cele: ce prezintă, — pentru a întrebuința expresiunea unui examinator dela Sorbona al d-lui Eliade 3), — supărătoare asemănări cu greşelile de gramatică şi versificare franceză : 
C'est promettre beaucoup, mais que (gen) sort-il souvent? (p. 14). Oi du sang des Dieux meme on voit (oi4) le Xanthe teim!.. Le bruit se (Sen) rpandit dans (Zar) tout le voisinage ,,. (p. 17). 

la mâme ptiâre a votre Academie de Château-Thierry, surtout 4 Mile de La Fontaine, Je ne lui demande aucune grâce pour mes ouvrages ; qu'elle les traite rigoureusement.> (Racine, Oeuures, €d, PaulMesnard, Paris, Hachette, t.VI, p. 506. 1) Mesnard, p. LVIII. - . 
?) Walckenaer, 1, p. 8; Mesnard, p. XXXII. 
3) D. Victor Brochard, despre teza latină a d-lul Eliade: «L'ouvraga fourmille de fautes d'impression, dont certaines ont une fâcheuse ressemblance avec des fautes de latin.» (ăevue de melaphysigue et de morale, mars 1899 suppl. p..17). Ă 
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“Tout vous est aquilon, tout me semble zâphyre (ccphyr) . 

Encore (encor) si vous naissiez ă Labri du feuillage... (p. 68), etc. etc: 

Ne oprim!1). Numeroasele citate de pînă aci le credem 

îndestulătoare ca să dea o idee completă despre filosofia lui 

La Fontaine după d. Eliade, ca și de conferinţa d-lui Eliade 

despre «Filosofia lui La Fontaine». 

Dacă, însă, concluziunea la care d. Eliade s'a sili 1) să 

ajungă se poate atribui contrazicerilor şi erorilor de tot fe- 

lul, — metodă, interpretare şi istoria literaturii franceze — 

constatate în cursul acestei recensiuni, — ea trebue conside- 

rată, cu mai multă dreptate chiar, ca o consecinţă inevitabilă 

a punctului de vedere iniţial din care a fost privită analiza 

lui La Fontaine. 

Adresîndu-se publicului romin, d. Eliade a vrut să facă 

o conferință în genui celora ce se debitează Parizienilor, ui- 

tind că La Fontairie ce necunoscut prea bine în fară la noi» 

ip. 14), pe cînd el este foarte bine cunoscut publicului Irancez. 

Neţinind socoteală de .âceastă deosebire, d. Eliade a 

reușit, după «multă sforțare de minte» 2), să dea un pastiche 

de conferinţă “pariziană, în care paradoxele eftine dai iluzia 

originalității. Asemenea paradoxe, necesare poate pentru a 

interesa publicul francez asupră unui subiect ce-i este foarte 

bine cunoscut, devin însă inutile şi chiar păgubitoare într'o 

conferință adresată publicului nostru, în care locul paradoxelor 

trebuia să-l ţină analiza poetului, sinceră și lipsită de pretenţii, 

chiar dacă această analiză ar duce la concluziuni formulate 

şi mai nainte de alţi critici. Altfel, un public nepregătit, cum | 

socotește d. Eliade pe auditorii săi, ar risca să ia drept ade- 

- vărură paradoxele criticului, izvorite numai din dorința de a 

spune: 
du nouveau, n'en fât-il plus au monde, 

1) Cf. şi ferocea concluziune a d-luy Eliade: Frumos lucru este, de. 

sigur, în istoria literaturit, cîzd moare in om. . (p. 53). 

2) «Ne-am silit rind pe rînd...» (p. 54). , ti 

3) Ne-a trebuit multă sfortare de minte... (p. 53% 
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