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INTRODUCERE.

Cred că întăia datorie pe care o
am, do la această catedră,
în afară de pomenirea cu cuviu
le de recunoştinţă a predecesorului micu, pe care l-am serbă
lorit cu toții, acum două zile,
esie să vă arăt care a fost rostul
caledroi acesteia, care pesle o
„lună şi jumătate de zile va
dispărea, pentru:că cu sînt -ullimul care sînt chemal. la această
Universitatea să presiut istoria literaturii romăneşti' în
întregimea şi în legăturile ei

sintelice.

Catedra

va

dispărea,

după dorinţa Facultăţii, și aș
“ adăugi: şi după curentul vremi
i, care curent al. vremii, în
generaţiile aceslea noi,, duce, de
o parte, către generalisări, pe
care eu
le cred

ani—

căci

un

pripile

cînd

le începe, cineva

lcorelician “de aceştia

care

la douăzeci «le

schimbă

la douăzeci
de -ani toată şliința de pănă acum
mi “se pare puţiniel
fără simţul răspunderii, nesprijini
ndu-se, așa cum
lrebuic,
pe o lungă experiență analilic“de
ă o viaţă întreagă, — iar,
de altă parte, călre erudiție, către
crudiția cea mai exactă,
cea mai
cuvîntul

—

precisă, cea mai folosiloare,
dar,
şi, puţintel, cea mai 'uscală. Poaie

—
îngăduiţi-mi
niciodată nu sa

„întâlnit într”o generaţie (şi cu
aceasta închid parentesa) două
tendinţe așa de deosebite: de o parle
, călăreţii tuturor norilor,
„„de“allă parte, adunătorii tuturor
nisipurilor: Nu este nevoie
să
vă spun

că admir

loi aşa

de

puţin

crudiţia

care

nu

merge

“către înţelegerea tolalului, a ceia
ce se numește ansamblu,
cil de: puţin preţuiesc și aceste
rătăciri zădarnica în regiuni
„nu neexplorale pănă la acela care
umblă pe acolo, dar neexplorabile, care nu vor fi niciodată
explorate. In Slirşit, acesta
este curentul timpului şi potrivit
cu acest curent al timpului,
maj ales călre
erudiție,

s'a:

manifestat

dorinţa

de

a avea

maj

-
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multe

catedre

de

Tstoris literaturii romănești
istoria

literaturii

rominc,

catedrei de erudiție,

în locul catedrei complexe şi comprehensive, care exista îvaiute. Nu se va mai! putea face legătură de la cele mai ve-

„chi cărţi

scrise

în

romănește

pănă. la Eminescu și

pănă

la operele - generaţiei de azi, în cuprinsul unui singur curs.
Se va opri cineva la un anume moment, cu un profesor, şi
va începe de aici înainte, cu alt profesor. Mă închin şi înainlea votului Facultăţii și . înaintea dorinţii vremii noastre. Dâr
nu € mai puţin adevărat că cu sînt chemat,în această lună.
şi jumătate, să

înmormîntez

caledra

unitară

măneşti, catedră de orientare şi de directivă.
vine, în

genere,. o

şcoală

de: erudiție,

a literaturii

ro-

Universitatea de-

o: şcoală. de, specialitate

și mie, domnii -mici, nici prin gînd nu-mi-trece

să tree înli”o

direcție care nu cste-a meaşi să întru în domenii “pe care
nu le înțeleg așa: Dar era de daloria mea să vă spun în ci-.
leva cuvinte, la începutul acestor prelegeri, care a fost ros-;

tul întemeierii acestei catedre, cara â fost folosul pe care l-a
adus, folos vu mult mai mic decitîl vedeau cei cari o înteneiaseră şi; după. aceia, să trec, în chiar cea Wintăiu din aceste patrusprezece lecţii, care vor alcătui o! scurtă istoria
a literaturii romăneşti, pentru toală "umea, —. nici pentru
filosofi,

nici: pentru

crudiţi,

ci

pentru

loţi Roninii

să cunouscă istoria scrisului romănesc,
sintetică

pe care-o

am în

—

gînd.

cari

“or

la însăşi expunerea
|

Catedra aceasta sa întemeiat, sînt mulţi ani de atunci, pentru cineva cu activitate multilaterală şi nu totdeauna sprijinită
pe cercetarea critică a izvoarelor. Nu este bine aici, în Uni-

versitale,

să

vorbim

oricine cste,. mai
predecesorii
țintel

cam

mantism,

fost

de

noştri

rău
au

deslinală,

înaintea.

de. predecesorii

mult sau îmai

trăit o epocă
dar

căruia

foarte mare

puţin,

folos

cu

un

trebuie

de

noştri,

omul

societăţii

ne

ales

mullilateralitale,

sentiment

să

mai

epocii sale

admirabil

inclinăm,

că

şi
pu-

de ro-

fiindcă- a

romăncşti şi. spiritului

ci de: moralitate. Au fost de sigur cexagerări, care sau
coreclaţ, dar o idcie trăieşte în. mare parte prin exagerările ei, aş zice chiar că, fără de exagerare, ideia însăşi nu
ar pulea irăi. Pe vremea aceia catedra a îost întemejată pentru
Vasile Alexandrescu Ureche, sau, cum îl ştiţi d-voastră, V. A.
-“+ De fapt un an,

a

mtrodueere

7

Urechiă, care a scris şi o istorie a literaturii romîne („Curs de
a.

literatură romînă”

publicat

separat),

insuficientă:

cu

totul

liniilor celor

mari.: Era

în „Ateneul
supt

vorba,

Romîn”,

1860-1861, şi

raportul informaţiei

mi' se pare,

şi

pe vremea

a

aceia

şi de confundarea istorici. Românilor” cu istoria literaturii romăneşti, un lucru nu tocmai așa de rău cum se: pare. Eu nu. în-

“țeles profesori de istoria literaturii . romăneşti cari să -nu. cunoască istoria Romiînilor" şi nu înţeleg profesori de istoria Roinînilor. cari nu ar cunoaște, în acelaş: timp şi fundamental, istoria sufletului romănesc, oglindit în istoria literaturii: romănoști,
"— după cum iarăşi nu.pot înţelege un istorie al artelor. care
nu cunoaşte perfect Viaţa societăţii în .care Sau desvoltat aceste
arte

„Imcit

(d.

Focillon,

exemplu de

artelor),

şi,: iarăși,

pe- -care, l-aţi auzit

cum! trebuie
nu

pot

ieri scară, este

să “fie un

înţelege

profesor

un profesor

un

stră;

de istoria

de istorie

uni-

- versală care nu ar fi capabil să ţie curs, un 'an întreg de zile,
de istoria artelor în cutare epocă și nici un „profesor de istoria literaturii universale, care să nu
ciplină :a istoriei universale.

7

[i tre oeut: prin

sro aua

dis-

"N. A. VUrechiă a ţinut catedra cu pregătire cîtă cra. pentru
vremea aceia, cu o bunăvoință care cra nestirşilă şi cu un
lalent aşa cum i-l dăduse Dumnezeu Aceasta a durat mai multă vreme. Catedra, mi se pare, dispăruse atuncea când d..
„Ovid

Densuşianu

i-a

dat

toată

strălucirea

talentului

său

şi

"Loată soliditatea cunoșlinţilor sale variate. Catedra a trecut a„poi la cineva care ani întregi de zile deprinsesa să înveţe pe
elevii din școlile secundare şi care, pe lîngă foarte multe însuşiri, avea una extrem de rară, cea mai rară din toate.— cu

durere trebuie să o spun: foarte rară în însăşi generaaţia d-voastră şi însuşirea

rea bunului
erudiție,

aceasta trebuie să căutaţi a o cîştiga, —

simţ.

cade mai

Bunul

plăteşte

simţ

mai

mult

însuşi-

decit orișice:

greu. în cumpănă decit orișice talent. 'Talen-

ul desordonat şi crudiţia egoistă, acestea nu servesc la nimic:
"ca să conducă în viaţă; ci bunul simţ, pe care-l are orişice
ţeran, acesta este lucrul de preţ şi nu trebuie să fim interiori
oamenilor simpli peniru că am învăţat, nu trebuie să ni pierdem

fondul

acesta

de

bun

simţ

pe 'care.ei

îl au.

Căci bunul

“simţ aduce buna cuviință, aduce purtările frumoase. De aceia ţeranul romîn, avînd. bun simţ, are şi „scaun: la cap” şi,
»

8
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„avînd sceaun la cap”, accasta îi dă în acelaşi timp o.perfectă,
lozică, îi dă şi felul acela frumos de a se înfăţişa, care
nu este
decit altă lature a unui bun simţ.
|
|

Ială dar istoria acestei catedre; Sinlesa care sa făcut
pănă acuma de aici, rămîne să o faceţi d-voastră de
aici înainte

singuri, din ceia ce vor putea să vă dea cele două catedre
de
erudiție care sînl pe pragul de a 'se întemeia și a căror
spri- jinire am luat-o asupra mea. Căci, întru cît mă ajulă
puterile
mele, voiu căuta să duc la bun capăl dorinţa Facullăţii
de Litere. .
„
|
|
Şi acum să vă expun în două cuvinte care este
tendința
acestui curs, care.aș dori să vă rămînă. E o dorinţă persona
lă,
pe care să-mi îngăduiţi 'să o am, ca, de şi nu o
să trec exa-

mene

cu

pulea

să-l

d-voastră,
văd

- de specialitate

în

aşa încât

forma

resultatul

obișnuilă

a

acestui

curs

examenelor,

pe care sînteţi. chemaţi

în

u avea

legăiura

pe care le încep.
“Vreau

să

dintre

aceste

studii

|

încerc,

de

studiile,

de la mine,

prin

lecţiunile

|

în afară

voiu

a Ie face şi care vă vor:

fi Ioarte. bine făcute, să păstraţi oarecari amintiri

pentru

nu

cadrele

pe

|
pe

care le-am

în-

trebuințat
pănă
acum,
deci
în nişte
cadre cu desăvârşire
noi,
marile
legături, pe care nu le-am
văzul nici cu aşa

de clar ca în momentul
talea ca după

este cea dintăiu

-

„te

înlrece

de faţă, ceia ce nu

cilăva vreme

datorie;

alţii—,
..

să vădși mai

EI

principale

.

.

posibili-

clar—căci a te întrece

în orişice cas mult

legăturile

exclude

ale

-

mai

bine decit a

istorici
.

.

.

scrisului
.

d.

roimănese. De aceia nu vă veţi mira dacă, în aceste lecţii,
vor
lipsi o mulţime de lucruri care se. găsesc. în Istoria mea
a
literaturii romîne, care vede chiar acum o a doua ediţie
ce, se
tîrăşte cu greu de-la un volum la celalt. -Nu veţi întilni un
capilol de literatură slavonă; se presupune cunoscut: în
orice

cas, nu. eu voiu [i acela care să vi-l presint. Sîntem
pe cale de
a avea o-catedră în domenii în care ni lipsiau pănă
“acuma,

și de

sigur

o conferinţă

de

cultură

slavonă

la noi,

în “ţara

să. spun

ceia ce

noasiră, ar fi de foarte mare necesitate: ar sculi
pe protep
sorii câri vorbesc de sufletul romănese
să se ocupe şi de
haina străină în care acest suflet romănese
a fost îmbrăcat

o bucală de

vreme.

se spune foarte adesea

Nu-mi

trece prin

minte

ori, că suflelul naţiunii nu se poale înfăe

.

Introducere
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*

(işa decît în limba naţională; ar fi cu totul
greșit: poţi să scrii
în romănește cu o orientare absolut străin
ă şi poţi !să scrii

în limbă străină

cu

cel mai

mare,

cel

mai

adevărat

şi “cel

mai complex suflei romănese. Sa scris: cîndva
la noi în latineşte, în greceşie, mai tîrziu în franţuzește,
dar prin aceasta

nu sa schimbat ceva din sufletul celor cari scriau.
Ţin să vă
spun d-voastră cari sînteţi la o vristă la care
puteţi [i foarte
uşor ispiliţi, către forme de cultură străine,
în credinţa că,

dacă -aţi cuprins una dintre acestea,
vaţi
acelei culturi, că aceasta este o încercare

Vei

învăţa

destul

de

bine franțuzeşte;

însușit
absolut

şi sufletul
zădarnică.

limb
- france
asă

îți va

„Îi oare și mijlocul de comunicație princare se va strecura,
ceva din sutlelul străin, deosebit, din sutlel
ul atît de extraor-

dinar de complex, sprijini! pe o cultură de
secole, al Popurului frances? Gîndiţi-vă la complexitatea uimil
oare a d-lui
_Focillon de ieri - Vă puicţi irudi cît veţi voi
a învăţa câte gramalici francese sînt, puteţi să Irecventaţi tot
soiul de! saloane
de păsări şi maimuțe “din Bucureşti şi cu toale
acestea nu
veţi ajunge să o introduceţi
energii proaspete, care nu

în 'suflețul d-voastră, plin de atitea
au nimic a face cu tot ce poale

de

ce

să fie întrun sullet ce a strîns atita viaţă cultur
ală, în_curs de
alilea secole.
'
|
Numai că, în. ceia ce privește slavona, nu sa
poate vorbi
de mărturisiri de acestea ale -sulletului romăn
esc în formă
slavonă. Fiindcă aceasta era o cultură de împru
mul: era cultura biblică trecută la Bizanţ şi de la Bizanţ la
Slavii de dincolo Dunăre.

Prin

urmare

originalitate

în această cultură de limbi slavonă?

se

putea

păstra!

In general Slavii:de din-

colo de Dunăre ar avea toate molivele
să fie ceva mai modești,
de cîte ori ridică titluri de acestea de
înainlași ai culturii, de

mai

vechi

în

ale

culturii,

„ Ceva

fiindcă

nu

care,

este

la

un

de fapt

momeni

dat,

fi

pornit

din

naţional, ci de o adaptare,
unui

mediu

încă

nedeplin

—

să

cât de greoaie!—

pregătit

vorba

de -

sulletul .lor .

după

pentru „exprimarea

nevoile
unor

anumite noţiuni, a acestor ginduri care
veniau din antichitatea

biblică sau din lumea aceia a Bizanțului
, ca însăși resullată
- din reunirea, confundarea, slrălucito
are de: mulle 9ri, a unor

principii foare deosebite între dinsele,
Nu, de cultură slavonă, nu va fi vorba; nu
ni putem

pierde

.
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limpul în aceste cîteva lecţii, prin carc se isprăveșia o ca-l
tedră, cu amănunie care privesc o cullură po. care
+
d-voaslră
sînteţi liberi să v'o faceţi singuri:
Tol aşa de puţin va fi vorba de istoria tipogralici la noi.
0

punem

de obiceiu în cărțile noaslre de istoria literaturii, pen

lru că proporţiile mari ale acestor cărţi: ni îngăduie luxul de a
* vorbi şi de tipogratic. Dar acestea nu sînt lucruri esențiale.
Eu îmi.pot închipui pe cineva care, cunoscînd istoria literaturii noastre, nu ar ști mormcntul exact în care Macarie Muntencireanul, venit din Veneţia, a întemeiat cea dintăiu lipografie
în

Ţara-Romănească,

ceia

ce

de

fapt

nu' cra

o faptă

romă-

nească. Se muta omul cu sacul lui de litere, cu scîndurelele; lui
“de presă; de acolo din Muntenegru, de unde cartea slavonă se
putea vinde cu mai multă greutate, la noi, unde cra un centru

de desfacere
“i

se

pentru

deschideau

această

drumuri

carte;

mai

largi

venia

meşterul

pentru

acolo

meseria

unde

lui. Tre-

buie să scădem din mîndria "noastră -națională, în domenii !
unde -am pus-o pe nedrept, pentru a o' strămuta în alte domenii

pe care

nu

le-am

văzul

pănă

acum.

Deci,

nici de

lipo-

gralic nu va îi vorba aici.
Nu va îi vorba nici de laturea filologică a acestei literaturi
mai vechi, care nu cade
buiu oarecare comptență

d-voastră

sînteţi

liberi

să

în specialitatea mea; totuşi îmi atride diletant în acest domeniu, de şi

mi-o

refusaţi

şi veţi

avea şi

rilăţi pe care să vă sprijiniți în aceasta.
Ci

voiu

căuta

să

arăt

cum

am

creat noi deosebitele

auloele-

mente din care sc alcătuiește forma liierară a culturii noaslre
naţionale, opera noastră de creaţiune în aceste deosebite do-

menii.

|

LL
Crearea limbii literare

:

-

Col Vintiăiu capitol dint?o istorie a literaturii românești în“țeleasă în felul acesta sintetic trebuie să fie numit, arc drep-:
lul de a fi numit „capitolul creării instrumentului însușide exprimare”
care. este limba literară.

Cum Sa crecul deci această limbă lilerară.: romăncască
s'a creat?
a
:
,
|

și cînd

Nu mai trăim în remeai în care lumea își închipuia că întrebuinţarea limbii naţionale resultă . dinb”o concepţie . clară, .
- dintr'un act de voinţă: se desvoltă sentimentul naţional şi, des-.
voltindu-se, cl întră în luptă cu formele sirăine, ceia .ce duce,
„la o. impunere a limbii vorbite de toată lumea. Trebuie să. ne

gîndim că, în timpurile mai vechi, nimeni nu avea respectul
limbii vorbite de toată lumea. Este un fel de snobism înnăscul
în această miserabilă și admirabilă ființă umană, care ne face
să despreţuim: un lucru care esta al tuturora, pe cînd, din potrivă,

lucrul

care

este

al tuturora

ar

trebui. iubit.mai

Presus

de oricare, pentru că cl este mijlocul de frăţie omenească;
dar sufletul omenesc sufere de acest defect.
Astfel, pretutindeni, limba naţională era limba vulgului, era
„le Yulgaire”, „vulgare cloquium” şi sa întrebuința cînd nu se
putea

face

altfel. Se

mult,” pentru. lucruri

întrebuința de

care

nu

aveau

oameni

nicio

cari

nu

valoare

știau

mai-

deosebită

de exteriorisare; era un lucru intim, familiar, lucru de început. şi de încercare; era o concesie pe cara o făceai slăbiciunii

d-ale, sau mai

ales „slăbiciunii

altora, cari, dacă ai fi scris

în litaba în care trebuia, nu ar fi primii, nu ar îi înţeles
ceia ce spui; un fel de haină de interior şi de dimineaţă, un
“halat, o „pijama”, dacă voiţi pentru persoanele care între-

12!
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„buinţează

mâîndouă
„Deci

acest. caraghios

-sexele.
a

vorbi

veşmînt

iapones,

polrivit

|
de

pentru

a-

o

formarea "naţiunii

romîne,

de: crearea

spi-

ritului romănesc ca una dintre condiţiuni
le. întrebuințării limbii
romănești, este a sacrifica cineva în
zădar. unor zei cari au
murit
.

*

|

"Toluşi,
în

„

clasele

aveau în jurul
lat al formării

exisla

un

provocat

cu

mult

|

i

puţină

D

cultură

și care

nu

necesităţi

au

lor un mediu cultural — căci în timpu
l depăr-.
celor dinlăiu alcătuiri ale Statelor
noastre nu

mediu cultural
întrebuinţarea

dus monumenle

E

mai

pentru

limbii

ele—,

anumite

romănești,

de. literatură scrisă.

care

însă

Fiindcă nevoia

nu

a pro-

de a

serie

nu 0 simle toată lumea; literatura”,
forma frumoasă, este, ŞI
salislacerea unor nevoi practice sau,
în unele casuri, o ţişnire
nestăpînilă dint”un suflet prea plin,
dar, nici întrun cas, nici”
într”altul, pentru a servi necesităţi deord
in practic, sau pentru

a-ți descărca sufletul, nu alergi neapărat
la condeiu, cum alergi
une ori. fără nicio utilitate practică și lără
să ai nimic în su:
Metul. dumitale. “Toată literatura aceasta
“curentă de astăzi;

jocul de rima dilicile, încercarea de
ritmuri desagreabile, întrebuinţarea de cuvinte șliinţifice cules
e din dicţionare, sărăcia aceasla sufletească de aslăzi, plină de atitea
. pretenţii, poale să

servească în acest domeniu de învăţătură
; “literatura aceasta
„nu 0 celeșie nimeni, căci îşi. fac o ilusie
pocţii cari cred că-l

celeşie cineva: numai fiindcă pretind
că -irebuie o revoluţie lileară pentru a exprima prolunda miser
ie a unor Diete suflete

slerpe, fără. nicio legătură cu sociclatea
şi cu scopurile acedea înalte: către care tinde omenirea.
Dar anumite necesităţi de acestea, de ordin
practic, au tre-

huit totdeauna să creeze întrun mome
nt o pliteratură”, care
nu este scrisă şi care nu este prosă
. Prosa este un produs
lîvziu; cineva ar pulea crede că se merge
de la prosă la poe-

„sie. Nu, se merge de la pocsie la prosă. De
aceia şi d-voaslră
trebuie să faceţi astfel ca şi sufletul d-voa
stră să treacă
de la prosa programelor şcolare din nou
la acea pocsie din:
care

se

hrăneşte

omul:

izvorul

curat,

adinc,

neștiul,

din

care

porneşte viaţa. Așa încît, am începul
cu poesia, cu poesia aceia care merge din clasă în -clasă
şi din curte în curte.

Căci

îi place

oricui

legătura

armonioasă

a cuvintelor şi

a

o.
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silabelor;

defapt

ce

este

pocsia

decit

legătu
: armoni
ra
oasă

„şi misterioasă a silabelor? Cîţi nu au vrut
să disece pe Emi:
nescu, să afle tainele lui; dar tainele acestea, el
însuși nu ar
“îi putut să le exprime; ele erau ceva format
din adîncimea
subconștientului său şi în care se îngrămădisa
tot ce

dăduseră atîtea generaţii. Căci noi purtăm în noi
chemarea
generaţiilor de la care venim, şi misterul acela -poţi
oare, să-l
explici şi să-l pui în formule raţionale? Ce formid
abilă şi

mieschină

eroare!

Se simţia
practice -alc

„de

NE

poporului

armonie

Căci,
pusă

-

i

deci nevoia de poesie în legătură cu.unele rosturi
nostru;

a silabelor,

de

se

simţia

puterea

nevoie

de

de rechemare

puterea

a rimelor.

rima este un mijloc de rechemare, iar nu
o floare
la. ureche; iese de multe ori rime extraordinar
e, dar nici-

odală nu -se gîndeşte cineva, la începuturile unei pocsii
populare, să uimească prin bogăţia rimei. Se folosia
la sfîrşitul
versurilor orişice formă verbală sau adiectivală,
fără prea
multă alegere. După abusul făcut de Alecsandri, este
natural ca
noi să nu mai facem. aşa: Alecsandri îşi făcea o plăcere
deosc-

bită din- întrebuinţarea diminutivelor; orice cuvîni,
. orice substantiv, orice adiectiv, rimă în diminutiv cu orice
altă formă co-

respunzătoăre,
diminutivele,

Numai: că

Și

critica

nu. rimau- de

foarte

aspră

a

fapt

substantivele, ci

unuia

dintre

oamenii

eci. mai supţiri ai literaturii francese, Prosper Mârimâe,
vorbind despre poesia lui Alecsandri, spunea că,
dacă 'aceastău
poesie ar fi adevărată, atunci poporul romănesc
ar fi un
“ bătrîn popor degenerat. Și îi plăcea lui să
creadă. că sîntem un popor cu mult mai serios, cu mult mai
bărbătesc,
mai roman,

dacă

vreţi,

decit

ar

fi reicșii

din

diminulivele

a-

cestea de gust levaniin. Căci este ceva în Aleesandri
dintro de-

părtată suflare de vint levanlin, de pe malul
Bosforului, e ceva.
dintr'un Athanasie Cristopulo; nu se observă
îndeajuns, dar

“este.

pa

7

n.

Care sînt aceste necesităţi de ordin

Să iasă poesia romănească?

CCC

practic din care irehuia

In vremea veche nu avem poesie “romănească
în secolul al XVII-lea, cînd apar pentru întăia

ritmate

şi rimale. Dar.

trebuie

să

socotim

scrisă, pănă
dată rînduri:

câteva. secole
e

îna-

14.

-

inte

de
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bietele

versuri

de:
la

stema

ţerii sau

înainte

de

în-

cere
foarte:
area
compli,
cată, a lui Dosoiteiu de a scrie psalmii :în romănește, psalmi ai lui cari nu sînt “de
loc o traducere

exaclă; nu numâi

ca tâxt nu este exactă traducereadar
, nici

măcar sensul nu este exact, Și poate
face fîrumuseţa : recunoști “în psalmii

sie

populară,

și

de

aceia

Dosofteiu

şico” antologie, şi aş zice, potrivit cu
rea altfel un blasfâm, să capete un

nu are dreptul să i-l] dispute.

că tocmai aceasta îi
lui Dosofteiu o poe-

ar trebui 'să

înlre

în

ori-

timpul lui, căci. ar păloc. pe care Alecsandri

|

:

|

|

Dar trebuiau descoperile întăiu ritmurile. Fiindc
ă lucrul 0“senţial sînt ele, și, odată crealt, se găsesc şi cuvinte
le. Nu cu-

vintele creiază. ritmul,

perirea. cea
„amplu,

mare

care

rămîne

apoi cineva

ci ritmul creiază cuvintele,

nu: este să

oricîtă

în

le găsești

ureche.

poesie

Pe

ritmul

populară

şi . desco-

pe dinsele, ci ritmul
acesta

poate

vrea; El este, de allfel,

„esenţial şi pentru ali motiv: fiindcă de. la el trebuie
să se, :
plece. Cercetînd nevoile esenţiale ale poporului, răpede
ni dăm
_Sama de necesitatea de a găsi ritmul” potrivit cu
aceste ee. .

rințe, de ordin practic.

o

e

„Am crezut şi eu cîndva; şi am. scris și o pagină
care se
cilează dese ori, de persoane care nu au cetit niciod
ată cartea
din care e exlrasă această pagină, în existenţa unui anumit
păslor romantic; aceasta într'o vreme de romantism, pentru
mine,
cînd eram aproape de vrisia d-voastră, sau chiar într'o
vristă
mai mică decît cel mai bătrîn dintre d-voastră, cînd am
scris

„Istoria literaturii romănești în secolul al XVIIL-I6a”, Am” spus

şi cu atuncea că păstorul stă, se uită la ștele şi cîntă. Numai
cît păstorul nu cîntă cînd se uită la stele. Cînd se uită la
stele,

le

admiră,

le

numără,

le

cunoaşte;

după

accia,

ca.

orişice

“om, supt zîmbetul stelelorşi al “lunii, adoarme, şi are un
semn bun, un somn rilmat dacă voi
darţi,
-ritmat prinir'o su-.
flare adincă, odihnită; în tot casul nu. suflarea care produce .

poesia. In cea mai mare

este

un

lata

aleasă

mesagiu
a

de

iubire

inimii

lui,

a nevoilor vieţii păstoreşti.

parte, ceia ce ni închipuim
noi că
irimes
nu e

prin
decit

o

văzduh .către

depăr-

întovărăşire

ritmată

Merge ciobanul cu oile, şi li cîntă;

le strînge la mulsoare și li cîntă. De sigur că, în anume mo-

mentc, legate

şi ele de

nevoi. praclice,

|

tace. .

dese ori coleelive, nu

.

2

E

A

,
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îndividuale, se produce poesia. populară. Iși închipuie cineva
un cioban mut? Un cioban care nu are simţul armoniei cînd
vorbeşte? Sint casuri, dar acesta nu este - ciobanul! tipic, A-şi
închipui
cineva un fioban care stă numai într'o tindă şi
mulge, înseamnă a cunoaşte numai o parte a vieţii păsto-

- veşti, iar nu

capitol

viața păstorească

avem

lucrurile

încă

nevoie

acestea le spun

trăiesc la oraşe,

nu

în întregime.

Cred

de foarte multe
în cea mai

acei „cari sînt

că la acest

lămuriri,

mare

parte

amestecați

fiindcă

oameni

în viaţa de

cari:
toate

zilele a ciobanilor.
Spunea d. Bianu, aşa. de. frumos, că îşi “aminteşte de vremea
cînd 'păştea oile părinteşti. Ar fi bine. să se gindească a ni
spune,

i-a
se

pe

vremea

aceia,

venit acelora
pare

că

cu

acest

cînd

cari

era

cîntec nu

l-a

i-a

venit

să

împreună,
putut da

cînte, său

să cînte?
d-lui,

cînd

Căci

care'a

mi

plecat

„de tînăr la şcoală, ci pentru a cînta îţi mai trebuie, pe lîngă
oi, şi altceva: o anumită vristă şi ceia ce această vristă: aduce
“cu

sine.

In orice cas, întrun „suilet copilăresc se poate nâşte

“într'o măsură- mult imai. mică ceia ce se poate. naşte întrun
sullet de adolescent, care se îndreaptă către sentimente, cit
se poate de lăudabile cînd sînt curate, şi cît se poate de ele

“atunci cînd sînt provocate

de sentimentul

netrebnic al „ilirtu-

lui” de care sînt vrednice numai sufletele omenești cele mai
sterile în ce priveşte sentimentele adevărate:. este a-ţi” bata
joc de propriile tale “sentimente pentru ca, atunci cînd vei

avea nevoie de dînsele, să nu le mai poți găsi: pentru că e- -ai
veştejit în tindălelile acestea stupide şi imorale.
Ă
„Deci

iată

una

chipui
- viaţă

din. originile

păstorească

ritmului, fără

cuvintele

ritm.

dori

Noi

cîntecele

„nu

am

bătrinești.

se poate,

să

acestui

fără

un

care

se

cîntec:

anumit
perindă

ştim care

sînt

Din nenorocire. nu

fiindcă aceste cîntece

nu

cîntec,
de

cele

la

mai

se poate

fără
sine

în-

trezirea
în

acest

vechi. dinlre

se poate, şi iată de ce:

se țin

în .curent cu

vre-

„mea. O vreme le-a creat, alta le-a transformat; unei vremi
i-a plăcut întrun. fel, altei vremi îi place în alt fel. Astfel se .
introduc mereu modificările necesare pentru ca să. rămiia

cîntecul în curent cu nevoile vremii. noi. S'au făcut în această
direcţie cercetări. foarte
“corilemporane. D. Ramon

interesanta asupra poesiei spaniale
Menendez Pidal (Flor nueva „de rO-

+

:
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maânces viejas; 1928),
cel mai bun, cunoscător
al pocsici epice.
spaniole, și, pe alături
-de . această poesie cpic
ă, al oricării
pocsii de caracter pop
ular din provinciile span
iole
, a găsit o“
pocsi

foarle cunoscută a unui
.poat romantic spaniol trec
ulă
poesia poporului” și într
'o formă mai, bună deci
t aceia
pe care o avea în orig
inal

în

: anumile - asprimi în
silabe,
mite nesiguranţe de riim
, au fost îndepărtate de
pop
or.
Să zicem că

anu-

poesia va rece mai depari
e şi se vă găsi cine;
îndrepta ceia ce îndreptas
e cel dintăiu: se, poate
să Sirice forma poesiei

va care va

întîmpla
şi forma slricată va -me
rge
mai deparie și va omori
forma cea bună, de și
din fericire, în
malcrie de. poesic, nu
se întîmplă acelaşi luc
ru cara se întîmplă în materie de
monedă: aici, moneda
- proastă goneşte
loldeauna

moneda

"cca

proastă

bună,

goneşte

forma

Acum
se deschide
foarle ușor, de -și mă
ridicată, aici chiar, de
tura aferentă, dar care,

dar

cea

în

o problemă .
simt dator să
către cineva
în conclusiile

în alt sens decît în sensul
obișnuit.

S'a
Pelal
timp,

poeşie

bună.

|

nu

totdeauna

forma

IR

asupra căreia voiu lrec
e
o ating, pentru că a „fost
care, cunoaşte bine literasala, merge prea departe,

spus: ce este poesia pop
ulară? O
şi în ceia ce priveşte
costumul
cînd a venit. în Bucure
şti
unul

întrebare care S'a re.
popular.. Acum cîlva
dintre cei mai buni

cunoscălori aj costumului
popular din Peninsula
Balcanică,
răposatul profesor şi învă
țat bulgar Șişmanov, spun
ca:. toate
coslumele acestea, să zic
em cele din Muscel, sînt
costume . de
Curte,
care

au

căzut

pe

urmă în întrebuințarea
poporului.
Este foarte adevărat, atît
de adevărat, încât întîlneşti
costumele
cele mai frumoase, cele mai
originale, cu mai mult aur
şi
coloare roșie, mai bogate,
toemai în părţile acelea und
e s'a
întemeiat şi sa desvolta
t la început viaţa isto
rică a principalului muntean: în Argeș
şi în Muscel.
Nu
găseşti -dincoace,
în Vilcea, unde nu a existat
viaţă de Curte, unde costumul
po- |
pular este în alb şi negr

doar o

uşoară

sineleală

u şi în desemnuri extrem
da simple,
albastră: deschis; pe cînd
dincolo sînt

cele mai triumtătoare colori
ce se pot închipui.
„Lot aşa, Sa zis: poesia pop
ulară a făcut-o un om, și,
dacă
a făcut-o un Om, ca nu
mai este pocsie populară.
.

—

— 9 26, (pp
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Dar nu se ţine samă -de' faptul că-poesi
a

şlicnt,

din

acel

misterios,

adîne

şi totdeauna

vine: din subeon:
incontrolabil

sub: “
conşlient al omului. Şi nu e'.mai puţin
adevărat că popurul
trăieşte ncindividualisat. Noi ne indi
vidualisăm, ni “creăm in-

dividualităţi,

a puria

aşa

părul,

cu
- pute
m m:

sau

unii

ma
. modeş
iii:

îmbrăcămintea; alţii

în

felul

îşi închipuie

de

că s'au

individualisat în domenii Superioa
re, [ie chiar dacă această individualisare. are valoare numai
penlru ci singuri; dar poporul nu este individualisat: fieca
re este popor;un om, este.
pcpor

.

cste

Aşa încît

populară,

poesia pe care o [acd unul dintre; aceşt
ia,

fiind

corespunzătoare

întregii

colectivităţi.

“Pe
de altă parte poesia aceasta populară
nu poata circula aşa cum
circulă produsele noastre liter
are: avem bani, dăm. opera la
lipar

; :există o instituţie care îşi face păca
tul 'cu noi şi din
Causa acestei instituții mergem cu prod
usul nost
- liter
ruar 'la
tipar; dar poesia populară trebuie să
fie primită de toată acea
masă pe care o represintă însuși crea
torul, 'şi numai "astfel
circulă. Așa dar
Dularitatea

poesia populară

celui

cări o transmit.

care

o produce,

este populară prin
prin

Aa

(cată

toată Lo-

acceplarea'

|

celor

Ia

“In felul acesta vă puteţi închipui
cît de adînc trebuie să ni

închipuim existența unei poesi
i
seşi, căci deosebirea. aceasta a

populare, 'adecă a pocsiei în:
poesiei în populară şi 'nepo-

pulară “se sprijină adesea pe o simp
lă aparenţă. Există o poesic, dar se poale întimpla cineva
care să o scrie şi atuncea,
dacă

a scris-o cineva,-—de multe

încearcă

doar

condeiul—iato

ori nu

„serie”, ci mai

cultivată”,

pe

mult

îşi

manuscripte,: pe

„tartajul” lor. Multe dintrînsele
sînt absolut necuviincioase şi de
sigur mar putea fi catite aici;
altele sînt însă foarte cuviincioa
se;

de pildă Conachi şi-a cercat odată
condeiul: şi poetul tuturor
oflărilor pentru cucoanele fanariot
e ale secolului
. al XVIIIlea a scris:

o

o

„Lunca. slrigă, lunca zbiară,
Penirun puiu de căprioară”,
Vă puteţi închipui d-voastră pe
Conachi, cu ișlic şi cu ciubuc și papuci; faţă în faţă cu un
puiu de căprioară! Nu se
poate închipui.

-

E
Astiel deosebirea între - poesia
popularăşi poesia cara mar
îi populară, e cu desăvirșire de
suprafaţă, şi, cu toate că de
:
e
77 ASUOTECA

Sa

-

2

|
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întrebuințare curentă,

nu

arc

nimic

* adînc,

care

să

o legitimeze

în

-

„ Dar mai este altceva decit ciobanul în cale şi la
Iucru: oa-

menii joacă, danţează. Este la început o datorie religio
asă, în
afară de o manifestare instinelivă. Căci fiecare, în
anumite îm-

“prejurări,

musica,

simţim

dacă

că

ni

întrun

vine

anume

a juca

moment

şi nu

înţelegi

nu. simţi

în

adevăr

tresărirea,

pe

care o stăpîneşti, a înlregii tale îiinţe, chiar dacă
nu ai învățat cîndva danţul, şi, iarăşi, nu există poesie bine
ritmată care,
fără să-i cunoşti melodia, să nu provoace un
începul de me-

lodie în urechea cui este un om complect, căci sînt
fiinţi necomplecte care nu pot prinde o bucată de cîntec,
ceia ce e

o înfirmitate,

E

Me

Poesie, cîntec, adecă musică, și danț sînt lucruri legate
îm„preună, şi- zeii din antichitate:
aşa erau slăviţi; în timpurile.
noastre acestea nu sc mai poate închipui. Vă închipuiţi
în.
mijlocul sujbei credincioşii începînd a sălta după cuvint
ele
ritmate spuse 'de preot! Decenţa noastră de astăzi ni-o
înlerzice. Dar. odinioară nu cra aşa; ar îi fost suprema
îndecenţă să coniinui, în asemenea momente, rămînerea
în starea
de încremenire paralisată, aşa cum cere buna cuviin
ță din

timpurile noastre. Prin urmare era danţul. Totdeauna
au
fost danţuri, şi, ele au o vechime imemorială: vom înțilni toldeauna aceste mişcări ritmice ale picioarelor şi une ori şi
ale mînilor, în felul cum, de pildă, fac astăzi ţeranii noștri.
Dar danțul cere cîntec, și cîntecul cere poesie. Danţul se cere |
punclat, și se punctează cu literatură. In disposiția aceia cu
lotul specială pe care o provoacă danţul, sîngele merge mai răpede, mai bogal; în contactul acesta al miînilor,, al trupurilor, în atmosfera aceasta cu totul specială, fiecare, de la o
bucată de vreme, nu mai vede pa toală lumea, ci un suflet prieten sau unul duşman, și pentru sufletul dușman aruncă

înțepături,

pentru

sufletul

prieten

se ceristaliscază în. literatură.
Aşa

încît poesia. cea

mai

veche

trimete

zâmbete,

este în legătură

care
cu

toate
necesi-

lățile unei vieţi practice, care cer neapărul, fără niciun fel
de mîndrie, fără niciun fel de pretenţie sau aspirație către

elernilaie,

creaţia

literară.

.
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Dar mai este și altceva:
viaţa de Curte. Viaţa de Curt
e da
aslăzi este prinsă, de o parl
e, într”o anumită etichetă,
de
altă
parte în intrigă. Din acea
sta se compune viața de
Curt
e
în
„timpurile noas

tre: solemna

ira intimi. Dar

elichetă în faţa tuturor, intriga
pen-

viaţa acceasta de Curte nu
cra aşa şi odinioară.

Odinioară erau ospețele cele
mari. In a mea „Istoria - Romi
nilor prin călători”, se poat
e vedea o sumedenie de
banchete din acestea domnești.
Ni descrie un Frances pe
la 1570,
aici, în Bucureşti, Curtea lui
Alexandru-Vodă, fiul lui Mircea. Intrun anume moment
se aduce vin, şi cra o datorie
pentru boieri să
nătatea,

bea, de cite ori se ridica
păharul, în 'săa lui Dumnezeu, irei cuvi
nte romănești, care

întăiu,

ni-au fost păstrate în descrier
ea lui VEscalopier, apoi în sănă
Lalea Impăratului, adecă a
Sultanului, și în unele casuri,
cînd
cra un trimes străin sau un
călător venit din Occident, Dom
nul
“făcea din ochiu cînd spunea
„Impăralul”, ceia ce însemna
că
cra vorba,

nu

de Impă

ratul din Constantinopol,
ci de cel creşlin de unde venia solul sau
călătorul. Apoi se bea în sănă
ta=
tea lui Vodă şi în stirşit în
sănătatea tuturor, Mesele aces
tea
țineau ceas

uri întregi și, pănă nu
adormia toată lumea,
celau.
!
.
Dar pentru astfel de pelr
eceri trebuie, cîntec: vech
iul
bătrînesc, cîntece bătrînese
pe care îl întilnește cine
va
vremea lui Altila; cînd se
întoarce în ringul lui pano
nic
colul al V-lea, cra :înlîmpi
nat de fete germane "car
e
pe două

rînduri, glorificîndu-l. In locu
l lui

nu

în-

cîntec
şi in
în secîntau

Attila, închipuiţi-vă
un Domn de al nostru
care se întoarce biruitor.
In, loc ca la
primire să i se presinte
discursuri, era primit
cu cîntece,
Cînd a întrat
reşti

Mihai Viteazul în Ardeal, —
avem mărturii ungu-

contemporane

ziceau”.
Ziceau

Işi

>

închipuie

din vioară,

mergeau

cineva

alături

că

dar, în același

cu

ziceau
limp,

dinsul

lăutarii

numai „din

cari

vioară?

cîntau cîntecul, poesia
aceia, venită din Peninsula
Balcanică la noi.
i
Să-mi daţi voie să sirecor
cu această oeasie o: explicaţ
ie
la
care

țin.

Eu

nu

cred

că

Sirbii

au

creat cîntecul popular;
i-au dat o formă strălucită,
dar că l-au creat,. nu pot
admite,
Ială de ce: fiindcă de obic
eiu cîntecul popular se
află
în momente
de

mare triumf

naţi

onal, sau în clipa unci
adinci suferinţe naţionale. Dar cînd
Sa ivit cîntecul popular sîrb
esc, ba-
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lada sîrbească?
nici: după

Nu

în

epoca

de

triumf

a lui

Ştefan “Dușan,

adinca umilinţă din secolul al XV-lea; a doua zi după

Cosovo nu era almostera trebuitoare peniru a se crea balade.
In timpul din urmă s'au făcut analise foarte amănunțite şi.
îngrijite asupra baladei sîrbești și s'au descoperit părţi luate
co -a dreptul din chansons de geste ale Francesilor. Așa, încît
igăloasa

cercetare filologică: dă dreptate

îndrăzneţei mele

ipo-

tese Un singur popor a creat cîntecul acesta în epoca evului *
mediu:: e poporul frances. De lă Francesi a mers cîntecul în |
Italia, prin dinastia de Anjou, în Neapole, și Sicilia, şi de a-.

colo a trecut pe coasta Peninsulei Balcanice, în Albania, unde
a influenţat viața sîrbească. Aşa încît de la luthierii depărtatului
ev mediu: pănă la 'alăutarii sau lăutarii de pe vremea lui

Mircea-cel-Bătrîn este 'o continuă desvoltare.
Am ascultat întăiu la Curtea noastră cîntece de sorbiitoare
slavone care au mers pănă în plin secolul al XVI-lea, căci la
1570 întîlnim încă astiel de cîntăreţi ambulanți la Curtea lui
"Ştefan Bâthory, rege al Poloniei. Apoi sa cîntat romăneşte.
S'a cîntat supt Constantin Basarab, pe la 1650, „viersul îetei,
care şi-a pierdut oile în munţi”, care se cîntă şi azi în Polonia
şi care și azi răsună la lăutarii din Vălenii-de-Munie. In Viafa
lui Constaniin-Vodă Cantemir, de Dimitrie. Cantemir, se poale
vedea un pasagiu de care sa ocupat şi profesorul polon Wemnd-

kiewicz, în care se prisintă un mare rege polon, Ioan Sobieski,
stind la o masă de acestea și, după ce băuse puţintel mai
mult, cum m'avea la îndemînă cintăreţi, cîntind, cl, care ştia 'TOmăneşte:
Na
SR
Constantine,
Nici

fugi

Nici masă,
Nice dragă

,
jupăneasă.

-Și Constantin Cantemir i-a
rit de. multă vreme, dar, în

pentru

binc,

ai casă,

răspuns că
ce. priveşte

oaspetele pe care îl aştepta.

a avut fără

îndoială

mai

multă

jupăneasa i-a mu:
casa, a pregăltit-o

Fiul de răzeş

atitudine

de Curte,

din

Fălciiu

în felul lui

Ludovic al XIV-lea, decit -marele rege polon.
Dar pănă în acea epocă, foarte tîrzie, obiceiul se păstrează.
Intăiu

în slavoneşte

sa

auzit

cîntecul,

pe

urmă,

în a doua

e-

” Crearea limbii literare -

pocă,

Sa

auzit același

cîntec

în

|
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romăneşte,. pe

subiecla

ser-

bătoreşti. Literatura noastră a făcut,
în desvoltarea ci, pănă
foarte aproape de noi, acelaşi lucru:
pe subiccte, străine a pus
cuvinte -romănești şi pe urmă a ajuns
la ceia ce este de dorit

să se ajungă din nou astăzi în domeniul litera
turii mult mai
înalte

: pe
romăneşti,

cuvinte romăneşii să se pună lucrur
i care, îiinl.
să se integreze în cultura generală
a timpului.

Aşa se pune. problema, iar nu ca în anum
ite foarte. pretențioase reviste care 'sînt în mîna d-voastră
a tuturora. Nu te
poți
integra

în

cultura

această cultură. Nimeni

universală

decît

aducind

o nolă nouă

riu ni cere să împlinim

în

funcțiunea de

umili represinianți, într'o ţară infer
ioară, ai unei gloriouse
„culturi cure încape foarle "bine în
margenile unui mare popor.

Va să zică, iată cum s'a produs poesia la
noi: cîntecul bătr-

nesc

de

Curte,

cintecul

epic,

alături

de

cîntecul

ciobănesc, ţe-

rănesc, însoţind aclele vieţii obişnuite ale
vieţii țeranului.
Dar între aceste două trebuie să se mai
adauge încă un iz-

vor de poesie : sînt serbători care cer neapă
rat
este domeniul religios —, sînt supers
tiții. care

cînlec — acesta
cer neapărat, şi

ele, cînlec, căci nu poţi să vrăjeşti
pe nimeni cu un discurs .
în Parlament. Nu poţi cu prosa, ci trebu
ie poesia neînţeleasă,
misterioasă, de cuvinte rare, legate întru
n chip neobişnuit,
adecă descintecul.
Dar,
- de altă parte, sînt şi serbători și
acte
religioase în viaţa omului care nu se
pot fără de cîntec, La.
naștere, hi botezul copilului nu se mai
cîntă la noi, dar, ue
sigur,

sînt” popoare

la

care

se

cîntă,

şesc fiecare moment.al vieţii cu
la nunţi, dar odinioară mergeau
la mireasă spunînd că sînt soli aj
şi sc vorbia şi de o ciută care se

popoare

un cîntec. Nu
flăcăii călări,
Impăratului la
află ascunsă

care

întovără-

se mai cîntă
cari ajungeau
:
Curte străină - în pădure şi,

dacă nu se dă, amenințau cu răsbunarea
. Sar mai putea găsi
asemenea obiceiuri în care cîntecul îşi
are rostul lui. Am putut

să văd cîndva o astfel de nuntă, în Secuime:
treceam cu trenul
Şi
4

şoseaua cra plină de asemenea flăcăi
călări cari făceau
nunta ca în vremurile cele vechi, acum
vre-o douăzeci de ani.

Pe lingă orâţiile acestea de nuntă, sînt bocet
ele la îngropare,—

„asemenea
frumoase,
urm

cu cele din Corsica
şi atitea _gencraţii

—,
au

din care unele sînt foarle
simţit nevoie de ele. Pe

ă, la serbătorile religioase, la Paști, la
Crăciun,

erau. de -
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sigur iarăși cîntece. Biserica a mîncat
în mare parte cîntecul popular, dar nu l-a putul mînca de
tol şi pretutindeni,
şi nu se poale nici astăzi serbătoare de iarnă
Iără să se audă
acest cîntec, care, lucru foarte curios, după
cum l-am: spus şi
cu .alt prilej, l-am întîlnit şi în Norve
gia, cu desăvîrşire

la fel ca şi la noi.
Dar

viaţa

spur

se cere

şi

îndreptată.

cuvinte care sînt bune

sit, ajută la aceasta.
“Avem

asttel

şi

Moşnegii,

de păstrat.

proverbele.

cari

Ritmul,

Proverbele

au

trăit-o,

pe care

l-au gă-

aceslea,

îulr'o

formă

ritmică, sînt foarte dese ori rimate. De ex. „frate
ca frate, dar
brinza cu bani”, sau, cum se zice în Moldova: „mîţa
cu elvpoci, șoareci nu prinde”, cu mai mult simţ al ritmul
ui decîi

dovedesc

Munlenii

spunînd : „pisica

cca

cu

clopoței

nu

de şoareci”. De unde vin -proverbele? De ce sau
răspîndil

verbele?

Sîni

ele

un

Incru

care

a

răsărit.la

prin-

pro

început,

așu,

dintr'odată, sau sînt rămășițele unor bucăţi literare
care au pătruns în sufletul poporului şi Sau păstrat acolo
cu forma ritmică

pe care

sit

pentru

lexandrescu

devenit
Iată
ginea

li-a atribuit-o

ultima

soluţie.

și la alţii: din

deci

un

ultim
Şi

aici

din nenorocire nu
limbii romăneşti.

izvor
sînt

o pot

De

om

de
întro

la un

anume

altfel gîndiţi-vă

fabulele

populare.

prosci.

un

lor,

poesie.

anumile

Acum

divergență

înlătura,
i

cu-o

moment?

Eu

la Grigore

A-

fragmente

au

ajung și la :oride

parle

păreri,

pa

care

din cercetătorii

Noi avem, în afară de unele însemnări
în margenea docucumentelor — documentul este slavon şi, în
margene, sînt însecmnări romăncşti, prea puţine—, în afară
de anumite insemnări de-pe dosul documentelor unde se resum
ă în ciîleva cuvinte cuprinsul actului, și alle însemnări,
precum, de pildă,
menţiunea în care se spune, cu privire la tratatu
l de paca în-

cheia între Ştefan-cel-Mare şi loan-Alberi regele
polon, că au
existat lrei forme: o formă latină, o formă ruteană
şi una „valahă”, Ruteană, aceasta însemnează forma slavon
ă; prin ur-

mure a lrebuil să existe o ciornăîn limba
romănească. Ciornelc acestea: în romănește se văd foarte bine
prin hîrtiile lui

Crearea limbii literare

.

i
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Petru Şchiopul. Inainte însă de această existau
şi “altfel de
însemnări, în Socotelile Sibiiului, la începutul
secolului al
XVI-lea,

se vorbeşte

iarăși de acte scrise

de la 1521 avem scrisoarea lui Neacșu
dă ştire Braşovenilor de anumite mişcări
într”o romănească perfect gramaticală.
întrebuințare a limbii romăneșii în acte
Dar mai este şi altceva — şi aceasta nu

Cînd se
în care
zătorul;
părțile

Şi încă

din Cîmpulung, care
ale 'Turcilor:a scrisă
Iată atîtea casuri de:
scrise pănă la 1550..
am spus-o pănă acum::

făcea: pe vremuri o vînzare, la noi, se redacta
un zapis
se arăta felul în care se înţelegea cumpărător
ul cu vînzăpisul cra în romăneşte şi cu acest zapis
se duceau
la Domnie, de unde'se da actul slavon. Pentru
epoca

mai nouă,
pentru

în, romăneşie.

de la 1590-1600

epoca mai

înainte,

veche zapise

zapisele sînt foarte multe ;

private nu

mai

există, nu

ni-au

rămas decit actele publice “slavone. Dar ce însea
mnă aceasta:
că pisarul își da osteneala să culeagă din
auz, din ceia ce îi
spuneau împricinaţii, -care sînt condiţiile vînzăr
ii? Cine şi-ar
pulea închipui un pisar avînd această “însuş
ire ? Oriunda
este a se stabili un act definitiv, se cer alta
acte idupă care
să se poată lua scriitorul. Aici, în Facultate,
de pildă, nimeni
nu ar consimți să fie secretar dacă ar. trebui,
la . înscrierea:
sludenţilor, să întrebe pe fiecare unda s'a
născut, cum. i se
numiau părinţii 'şi care îi este vrista. Se
cer acte şi pa basa:
acestor acte mai vechi se scrie şi aclul nou.
Sînt convins că în

vremea

aceia veche,

cînd satela nu aveau

neşte, zapisele 'se făceau

în limbă! vulgară

logofeţi de slavo-

şi apoi părţile

mergeaucu aceste zapise la logofătul domnes
c. Numai
penlru vremea mai veche, înseși actele
de proprietate
păstrat atit de rar şi este adevărat că în
vremea aceia
lia se întrebuința cu mult mai puţin; ceia
ce ar pulea

lie o obiecţie
înlătura. -

faţă

de ipotesa

mea,

dar
-

nu

una

care

cil,
sau
hiîr;să

s*0 poală

Dar, pe lîngă această presupunere, pe lîngă
faptul că, odată ce limba naţională a fost întrebuințată
în poesie, nu pu(ea zăbovi prea mult momentul cînd se
va ajunge-la întrebuințarea ei în prosă,— experienţa o putem
faca cu Frauţa,
cu talia, cu toate popoarel
e Peninsula Balcanică,— mai
. din
“avem şi aşa-numitul Codice Voroneţian,
. anume. . părțile de
Scriptură din Voroneţ, tipărite de răposa
tul. Sbiera în - mod

|
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foarte solemn, de şi cle fuseseră descoperite :de
un modest
diletant din București, profesorul Creţu, care
avuse naivitatea să creadă că descoperirea i-ar da dreptul şi
la publicare,
Acest „Codice Voroneţian”, împreună cu' Psaltirea
Șcheiană şi
cu: Psaltirea Hurmuzachi, formează un grup
de trei cărţi înlregi,

la .care

se

pot

adăugi. fragmente,

încă nu sa isprăvit cu. descoperirea

—

și

sînt

sigur 'că

acestor fragmente;

numai

cît lumea nu-şi dă totdeauna osteneala.
să cante: în legăturile
cărților, unde am găsit adevărate tesaure; acum
mai de curind
am aflat din ale lui Coresi o Psaltire slavoromînă din care se
„păstrează numai cîteva rînduri trunchiate.
O cercetare adincilă,
mai ales a locurilor ardelene, ar .putea duce
la bune resullate

şi nu voiu uita niciodată plăcerea pe care am
.avut-o găsind
textul romănesc și slavonesc; unul în roșu, altul
în negru, înirun fragment care dădea îndată după 1500 încă
o formă a u-

neia din cărţile sfinte. Dar

loate acesta cărți și fragmente,

care

ni s'au. păstrat, de fapt nu constituiesc o literatură.
Ele represintă

numai

fabricarea

instrumentului literar, fabricarea

prosci

romănești. De aceia am dat primei lecţiuni caract
erul acesta.
7 Eu cred că aceste traduceri în: românește ale
cărților religiou(Se sînt în legătură cu mişcarea husilă; nu
cred nici acum că
ar putcafi în altă legătură,

cu vremea

luteranismului.

E sigur

„CĂ nu avem a face cu lucrări pornite din îndem
nul nostru. In
privința aceasta dovadă foarte bună e faptul că
se găseşte Crozul cu: pucederea Sfintului Duh din Tatăl şi din Fiul,
acei jfilioque”

catolic—care,

luteranismului;
au fost lucrate

-e

drept,

Sar potrivi - şi

pentru „epoca

acest „tilioque” arată că traducerile romănești
nu: numai în afară de ortodoxie, dar şi în. a-

-

fără de conștiința deosebirilor dintre catoli
cism şi orlodozism,
de voința de a face deosebire între crezul
catolic şi între cre„ul. ortodoz. Este vorba priu urmare de introd
ucerea limbii vul! gare după exemplul Apusenilor, într'o vreme
în care Apuse|nii ar fi cerut acest lucru, și vremea aceast
a nu poale -fi de-

i cât vremea . husită.

De
duceri

.

:

i

ce cred eu — astăzi și cu argumente noi — că aceste
tar: sînt

din

- aduce; resultă din

epoca

celirea

husită? Intăiul

argument

însăși a textelor: nu

avem

pe care-l “bol
decit

să pu-

nem alături limba din Codicele: Voroncţian,
din. Psaltirea Șcheiună și din Psaltirea Hurmuzachi cu scrisoarea
lui Neacşu din

*

Crearea limbii literare :

Cîmpulung,

care

este -perfect

databilă,

colo de o expediţie a Impăratului
1521: de o parte o limbă care se
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pentru că

& vorba

a-

turcese Soliman, din anul
întrebuinţează prima gară,

de aliao limbă de întrebuințare curentă.
Dar sa spus: într'o
parte avem limba” unui colț pierdut de lume,
pe cind dincoace avem limba din. cuprinsul regiunii
aceleia în care s'a

creat limbă romănească

literară. Da, aceastaar fi adevărat

peniru teritorii mult mai întinse şi care nu ar avea
o circulație
inlerioară; dar poporul romănese este. un
popor de continuă
circulație interioară, căci omul din munţii
Ardealului merge
pănăla Nistru şi dincolo
de Nistru, pănă în fundul Dobrogii,
această regiune. alipită mai tîrziu la regatul
Romăniei. Pe. de
altă parte, deosebirile sint aşa de mari, încât
esta imposibil
“să nu se simtă, şi instinctiv, că. este vorba
de'o limbă din altă

epocă.

Dar nu este numai

a

atita. Husitismul ajunsese pretulindeni în

„Yeciniitatea rioastră: :era în Ungaria de Nord,
mult:

husitismul

în Polonia. Mai

a întrat
la noi în. Moldova, în cea.

intăiu Îu-

- mătate a secolului al XV-lea: la Trotuș s'a
scris Stînla. Scriptură pe ungureşte, de relugi. aţi
husiţi, pentru cari am şi avut conflicte. cu Polonii, cari învinovăţiau
pe Alexandru:celBun că adăposteşte predicatori eretici. Intlu
enţa aceasta husită în urma. lucrărilor d-lui Macurek, un tinăr
Ceh care a stai
la noi mai mult tinip şi care ştie bine romăn
ește; capălă încă
mai multă amploare: vedem o pătrundere
și. mai adîncă
decit ni-am putut-o închipui pănă acuma
, .
e
Firește că, discutînd limba, poate să ajungă
cineva la alte
conclusii. decît ale mele, dar, după cum
'am arătat în altă
parte, în expunerea mea despre istoria
literaturii
care a trecut apoi şi în Istoria Literaturii
Romîne,

termini,

în. ce! privește

lui

sînt

anferiori

epocei

noastre,

anteriori

de sigur

lele

cari

în Moldova.

ă

guvernarea
în

şi administrarea

care

epocei

sau

lui

organisal

religioase,
sînt acolo

poporuprincipa-

Alexandru-cel-Bun

ÎN

-.

Pi
Cred că locul de alcătuire al cărţilor a fost
în Maramurăş. Acolo era marea mănăstire din Peri, Stavr
opighia legată de
Patriarhia din “Constanlinopole, încă la
sfîrşitul. secolului al
XV-lea. Acolo sau făcut, după mine, cele dintă
iu traduceri ale
Scripturii, din care o parle este cupri
nsă -în Codicele Voro-:

.

?
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neţian şi alta în cele două

Psaltiri, Maramurășul nu cra

o reiune răzleaţă, ci stătea în cea
mai striînsă legătură cu Moldova. S'a dovedit acum în urmă
prin descoperirea făculă de
d. Yelrov, protesor rus de la Unive
rsitatea din Petrograd, legălura

strinsă

regiuni

cu

Inidoarei,

făcută

a Maramurășşului,

ţara

de

peste

la o biserică

de ctitori romîni

confundarea

munţi.

de

la

Precum

aproape
undeva

începutul secolului

din jurul

regelui

a acestei
în “Ţinutul

al XV-lea,

Sigismund,

esteo
inscripţie slavonă, arătînd că regiunea
cra în strinsă 1cgătură
cu regatul muntean, lot aşa sa găsit
'un. zapis slavon de la
începutul secolului al XV-lea în Mara
murăş, regiune supusă
slăpînirii ungare şi unde ar fi fost
firească înlrebuinţarea .
limbii latine
, care e redaclal

cum
cra

era întrebuințată
acea

comunitate

în limba slavonă, întrebuințată așa

la noi, ceia ce înseamnă
de

viaţă

între

Maramurăș

că întradevăr
şi Moldova.

“In sfîrşit un argument care mi se
pare absolut decisiv: se!
află în Codicele Voroneţian, cuvintele
„chesar” şi peraiu”, şi
aceas

ta nu poate însemna decit Sigi
smund regele, Ungariei,
care era şi Impărat, o noțiune
a puterii supreme cara aparține începutului veacului al XV-le
a.
|
Ă
"Limba cărților acestora este, o
repel, cu desăvirșire aspră,
simţul stilului nu există de lee,
traducerea este pănă întratita
de nedibace încît, dacă se găseşte un
cuvint de, origine. grecească
pe care lraducătorul nu l-a înţeles
ce înseamnă, îl reproduce

tocmai

aşa,

(„estacii”= 1 Stâzen,

tămiia).

Dar. elaborarea limbii Sa făcut şi alfel.
Prea mult se crede că
o limbă se desvoltă numai prin scris;
ca se desvoltă și prin
întrebuințarea ci curentă, şi, cu cit
o întrebuințează o clasă
mai

mult, foloseşte această limbă literară.
Nu aș zice că limba
romănească de astăzi Sa format în
Adunările Regulamentului

Organic
se poale
o scriem
lare, de
jurări în

sau în cele d'intăiu parlamente romăn
eşii, dar nu
spune cit de mult a folosit limba liter
ără pe care
şi o vorbim astăzi, de la desbaterile acest
ea parlamenla procesele de tribunal, de la toate
aceste împrecare limba nu se poate înfățișa oricu
m, ci trebuie

să îmbrace

oarecare

decență,

Și, iarăşi, dacă

școala

noaslră,

jileratura noastră au căpătat, de la o bucat
ă de vreme, un îrivial
aspe
- porno
ct
gralic, scîrbos, aceasta se datorește
faptului de-

"Crearea limbii literare

generării vieţii

politiceşi sociale

resc

odinioară pănă

se

ciumă

cobora

se ridică acum- pănă

găsit pănă

de

|

la: noi:

la circiumă;

27

limbagiul
limbagiul

npoicde

cîr-

la presa cea mai cetităşi este de

şi în discuţiile! din Parlament.

limba romănească, insirumentul nostru literar a (recul
ue
„la şovăirea naivă a celor intăiu traduceri la limba clară
a
lui

Neacșu. din

Cîmpulung

şi

apoi

la

frumoasele

scrisori

din

vremea lui Petru Șchiopul ori, la acea scrisoare minuna
tă de
pe la 1610-20, pe care boierii munteni o trimeteau lui
Radu
Șerban, Domnul lor pribeag.
: Prea-miloştive Doamne,

să fii dumneata

sănătos. Rugămu-ne

Domniei Tale

ca Domnului nostru cela milostivul, Pentru care lucruri ştii
dumneata când ne-am

despărțit de

acum, şi de

dumneata:

în

cîteva

am

ori

frică, ca să nu pierdem

niciun

ce

credință

ne-ai

trimes de am

lăsat în

aceia

sîntem şi pănă

dat în ştire dumitale,

şi cu mare

turc, Şi dumneata

pănă acum

capetele de acest Domn

lucru adevârit nu ni trimeţi, ce numai nădejde, Ce noi
într'această nădej-

de cădem

la lucruri foarte grele, că, întăiu, în ţara noastră
acum

Strigă

hogea,
că-şi ţine acest Domn fraţii şi surorile în casă cu el şi
sînt Turci. Şi robii cari .
au scăpat de prin catarge și de printr alte robii,
măcar de la Mihai-Vodă,
Domnul cine este în ţară el îl dă Turcilor, — şi alte multe
nevoi care nu le-am scris,
Acum

înţelegem că are "Turcul gând să se puie în ţara
noastră Paşă, aşijderea
şi în erile ce sînt vecine cu noi, Deci, dacă vom
cădea noi la aceia, să rămiie

"în țara noastră Pașă, și mănăstirile şi bisericile noastre
să fie meceturi Turcilor,
şi coconii noştri să-i facă ieniceri, și fetele noastre
să le iea Turcii lor muieri, cum

fac intralte

ţeri ce sint Supuse

lor, deci noi, din zilele lui Mihai-Vodă, de cînd :

ne-ai supus şi ne-am jurat creștinilor, pentru
aceia ne-am jurat şi ne-am supus
-noi supt Împăratul creștinesc, că să nu cădem
noi la un lucru ca acesta. Drept
aceia

ani tărpit noi mari cheltuiele şi robii şi arsuri și sînge
vărsat pentru creş-

tini, ca să avem căutare la nevoia noastră. Ce
mult ne mirăm: au dumneata
-nu faci ştire Impăratului de nevoile: noastre
? Ce, de este vina din dumneata,
că nu faci în știre împăratului să ne caute la
nevoile noastre, Dumnezeu îţi va
fi platnic; cum te-ai jurat cu noi, Ce trebuiește
dumneata plecat şi cu lacrămi

de la noi să aduci aminte împăratului nostru, Noi
că, măcar să [ == dacă] n'am
fi noi avut nicio tocmeală cu creştinii şi acum am
striga mila Împărăției Sale,
încă s'ar
cădea să ne caute, fiind noi creştini— că să nu
răminem păgini.

Căci
inima noastră nu se poate suferi cu păginii. Căci şi
an, cînd am venit cu Turcii
lui Bătur (Gabriel Băthory) şi atunce numai ce aştepta
m să auzim de dumneata
şi de ceva oaste creştinească ; noi ne grijisem că să
fim vrăjmașii lor cei mai
mari, cum am făcuţ ştire dumitale, Ce ne rugăm dumitale, dă
în ştire Împărăției Sale, că acum este vreme bună, şi sîntem toţi
gata a sluji Împărăției Sale
şi dumitale, cum veri înţelege dumneata şi e la
logotătu Oancea. Măcar să
[= de] nu ne-am împreunat noi cu Logofătul, iar,
dac'a venit sluga Logofătului, toate pe rind i-au făcut în ştire

cu omul nostru, cum

stau lucrurile de în-

-
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" Această limbă sa făcul pe cîmpiile de
luplă, în sfalurile dom-

neşti,
nu

în toată viaţu noastră naţională necontenii
mișcală.. Și

poale

să eaiste

un

inslrument de literatură, nu poale
să. 2)
ziste literatură decît aceia care este ieșită
din întregimea vieții
naţionale.
_
7

coace, Care nu sintem noi îndoiţi că nu vor veni
în știre dumita

le, Ce ne Tugăm să fie cu taină acest lucru, Că, de
star înțelege, toţi ni-am pierde capețele.
Să fii dumneata sănătos, amin. Scris April
29 de zile,
Noi, toţi, boierii din țară, şi de Ia slujito
ri, plecaţi ne închinăm dumitale,

II:

- Primul fond străin al literaturii Românilor.
După

ce sa

arătat cum

s'a alcătuit

limba

literară,

se presinte evoluţia subiectului însuși. Limba

este veche,

—

limba

de

caracier

universal,

poate

să

literară, ori, dacă.
răspîndită

în toate

regiunile acestea ale Sud-Estului Europei, limba slavon
ă,— cri
dacă e cea nouă vulgară, trebuie să se aplice .la un subiect;
.

„limba

este

o formă

şi această

formă trebuie

să se aplice unui

tonă. Prin urmare care este fondul la care se aplică
ca?
In ce priveşte fondul, e de făcut o deosebire, care
va fixă

o margene între două împărțiri:
indigen.
.
.
Orice literatură se adresează,

anume

fontul străin

şi fondul
|

în

momeniul

în

care

un

”
po-

por începe abia să capete conștiința de el însuşi şi să-și
pună - mai clar, mai de aproapeși mai adînc problemele
care-l pri-

„ Yese pe dînsul, la modăle care nu sînt ale lui,
—

şi sînt casuri,

cînd, şi într'o literatură! desvoltată, părăseşte *
cineva tondul
indigen pentru a se adresă unui fond străin, cînd
părăseşte lesătura cu viaţa însăși a societăţii pentru a se îndrep
ta spre su_biecte care vin de aiurea şi sînt în legătură
cu alte societăți.
Dar “pentru orişice societate începătoare lucrul
acesta este
firesc: o societate începătoare nu este în stare să-și
caute ca
înseși subiectele sale. „A te cunoaşte pe tine
însuţi”. este un
lucru foarte greu, cu toată recomandaţia lui Socrat
e şi a tu:
turor

celor

cari

mai greu pentru

l-au urmat,

pentru

orişice

individ

şi cu

“atit

o societate, care represintă un fenomen com-

"plex. Societatea căutîndu-şi subiecte 'în literaturi
străine; se a-

N

dresează.
mai

prin

anumite

ales

la acelea

căre

legături, 'să zicem,

sint

legule 'mai strîns

de autoritate,

de dinsia,
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La noi, limba slavonă cra într
ebuințată în
irebuinţată în Cancelarii; ferească
Dumnezeu,
crezut de învăţaţi de dincolo de
Dunăre, în
"Niciodală boierii între dânşii,
sau Domnul cu
| vorbit limba slavonă; niciodat
ă slavona nu a

Biserică şi era înniciodată, cum s'a
relaţiunile politice!
boierii săi, nu au
servit drept limbă

de întrebuințare în clasa de sus.
Și, dacă relaţiunile polilice au
fost făcute în limba slavonă,
aceasta se' datorește unui fapt
pe care
îl

voiu

arăta

acum. „Limba_slavonă.. o- luase
m.

„Yecinii noştri. de dincolo de Dună
re.

de la.

Nu poate fi însă vorba de

un împrumut care ar arătPI ă 3
recuncaştere de superioritate,
faţă,
de acești vecini, așa cum au
căulat să argumenieze, în anu-;
mile momente gingaşe ale istor
ici noastre, Bulgarii, cari sim[iau nevoie să se afirme înpo
lriva noastră; nu înseamnă
că
am prim

it

cultura

noastră

de-a gala,

făcută

de

dinșii, ceia”
ce ar arăta că nu am fost în
stare să ni precisăm firea naţio
-!
nală și că ne-am folosit de resu
ltatele unor osteneli culturale,
care au fost proprii ale lor.:
Aceasta esle cu desăvîrşire fals;

Am luat de la Slavii de peste Dunăre
fiindcă ei erau presintai
torii în formă slavonă ai culturii
bizantine, care cultură bizantină

fusese,

„decit vechea

înainte

de

aceasta,

grecisată,

şi nu

cra -de fapt

cultură romană, greco-romană, lino-rom
ană, dacă:

voiţi, vechea cultură mediteranean
ă, trecută de la într

ebuințarea:
limbii latine la întrebuinţarea limbi
i grecești, nu ca limbă su-:
perioară, ci fiindcă nu se mai știa,
nu se mai întrebuința cu-!
rent, în aceste regiuni ale Impărăţi
ei bizantina, limba latină;
Sa trecut de la limba latină la
limba grecească pentru că
“limba grecească cra o limbă vulg
ară pe care o întrebuința po-.
porul, iar nu pentru că
cerul-o ambijia Statului.

era o limbă superioară pe care
ar fi
Și după aceia s'a trecut de la
limba

grecească la limba slavonă, pentru
anumite regiuni, nu fiinică
limba slavonă era cerută de o conş
tiinţă naţională deosebită şi
nu fiindcă sar fi socotit: această limb
ă, cu totul nouă, superioură,
pentru

întrebuinţarea

lite rară, faţă de uroceasca întae-,
.
buinţată de atîta vreme și cuprinsă
în monumente literare ie-:
imitabile pentru toate timpurile, dar
fiindcă în anumite regiuni
nu se înțelegea grecește. Și, tot astfe
l, atunci cînd sa (recul,
la noi de la slavonă la limba romă
nească, nu Sa trecut din!
caus

a unei conștiințe naţionale romă
nești, nici
convingeri de superioritate a acesl
eia faţă de

din
cea

causa unei.
Mintăiu, ci.
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fiindcă nu se mai înțelegea limba slavonă. A
fost, deci,. al
treilea cas:de trecere da la o limbă oficială şi admini
strativă,
de la o limbă bisericească, imperială şi patriarhală,
la o modestă limbă de întrebuințare curentă.
pa

-£ Prin urmare, cînd a fost să ni căutăm subiec
tele, a fost natural
ea aceste subiecte să le găsim în acea lilera
lură care avea o
msi puternică influență asupra noastră
din pricina limbii

k

care era înfăţişală, limbă a Statului și a Biseric
ii.
î
Dar de ce limba slavonă avea această autori
tate, care na
Silia, ni impunea să o acceptăm? Din :două
motive, Unul ae
ordin “politie, celalt: de ordinul cel mai pracli
c cu pulinţă.
Intăiu, fiindcă ideia imperială dincolo de
Dunăre cra îmbră-

cală în stăpînitorii aceștia slavi. Noi
aveam Domni populari
cari se atlau aşezaţi peste organisaţii
de văi, cu juzi, cu cnezi;
pe cînd, dincolo, ideia împărătească din
Bizanţ cra înfăţişată
„și prin domnitorii sîrbi din neamul
lui Ștefan Dușan şi prin
domnitorii bulgari de la Tirnovo. Fusese
o. vreme cînd era

un singur Țarat bulgăresc, dar, şi cînd
Țaratul bulgăresc
Sa. stărîmat în bucăţi, tot era un stăpînitor
la Vidin, unul la
Tirnovo şi un al treilea pe malul Mării
Negre. Şi este; şliut
că totdeauna forma pe are o îmbracă'o
societate politică mai
desvoliată. influențează -o sceietate politic
ă mai puţin desvoltată
din vecinătatea ci. Intrun moment am
avul în anumite dome-

menii

limba

latină,

In

Muntenia,

Sau

dai,

cel

puţin

pentu

anumite legături internaționale, acte în
latineşte, Este'o în- trebare dacă pentru Moldova, la începutul
desvoltării priaci-

patului, nu s'a făcut us de această limbă latin
ă,de oare ce încă
de la cei
d'intăiu Domnio cancelarie trebuie să
fi fost

şi aceasta
ar îi putut fi adusă, încă de la descălecare,
din Maramurăș,

din
altă

lumea
ungară,
care nu
limbă decciît aceasta. Mai

întrebuința. în
tîrziu; curentul

cancelariile cei
slavon a trecut

de la noi în Ardeal şi din causa aceast
a în bisericuţa despre
care am mai pomenit se găseşte o inscri
pţie slavonă, ceia ce
nu poate fi altceva decit o intluenţă
slavonă venită din regiunile de la Sud:de Carpaţi, şi în regiun
ile de influenţă literară
oficială, latină de Îa Nordul Carpaţilor,
tot pe la începutusel
colului al XV-lea, în Maramurăş,
Sa găsit aciul, care privește
anumite legături dintre elementele.
superioare romănești de,
acolo, redactat în slavoneşte, ceia ce
arată iarăși o influenţă

|
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slavonă venită de dincolo,

din Moldova. Dar,

dacă- limba latină a fost: întrebuințată de -un
„Vladislav sau : Vlaicu-Vodă în
Muntenia, dacă putem presupune
că a fost întrebuințată întrun
anumit moment și de cei dint
ăiu Domni moldovenești, datorită
faptului

represintînd
influenţă,

că

tot astfel

să aibă asupra
_

Dar

asupra

o formă

noastră

polilică

şi coroana

noastră

coroana

mai

imperială

o'adîncă

cancelariile nu se impr

regală

evoluată,
din

influență

ungurească,

putea

să

Balcani

aibă

:

o

a trebuil

de autoritate.

ovisau; ele se cdesvol!ă! foarta
greu,
atuncea cînd nu e nimic înainte;
dar, cînd e o cancelarie gaia
făcută - în

vecinătate, ea se împrumută. Și dinc
olo de Dunăre era la disposiția noastră o canc
elarie slavonă, care, aceasta, în timpuril

e din urmă fusese supusă chiar
unei înoiri:
la sfîrşitul secolului al XV-lea
a fost în Serbia reforma gramalicală a lui Cons
tant

in Filosoful, care unei limbi
mai înaintate,
i-a adaus şi o formă gramaticală mai
precisă. Această limbă ni
Stătea la îndemînă

, şi omul particular, ca şi o
Societate, aşa
este: decit să caute a crea de la
sine, preferă să iea lucrul făcut de-a gata
de

Prin

urmare,

cineva

cele

care

dintăiu

l-a

precedat

subiecle

pa

pe care

această

am

cale.

voit noi

si
le luăm,au fost luate de la Bizanțul
literar al vecinilor noştri,
de la cari, pentru motivele arătate,
luasem şi limba oficială,
limba bise
ricească

de care era legat totdeaun
a un caracter
sacru. Pănă ajunge cineva a Slră
muta Cuvintul lui Dumnezeu
într'o limbă nouă, Pănă. atuncea
trebuie să se petreacă o întreagă evoluție: se crede că trec
erea aceasta la o limbă cu
care nu
este obișnuit

că

lui

Dumnezeu

nu

Dumnezeu,

i se pot

ar putea

înfățișa

să nu-i fie plăcută,

orice fel de

miresme,
ale oricării tămiîi. In popor
astăzi încă mai există această
credință care a contribuit. foarte mult
la rutenisarea unor anume
sate

din Bucovina; prejudecata limbii
mai vechi Şi, deci, sare.
Prin urmare, din această cultură
slavonă, bizantino-slavonă,
- i-am luat stibiectele,
:

pt

0.

Care sînt aceste subicete? Intăiu,
întreagă

literatură,

cu

care

se

|

|

e cariea care poate înlocui
poale

sătura.

sufl

etul unei
societăţi încă simple, şi, de câte ori
o societate poate să 'în„trebuinţeze o carte peniru orișicin
e, este mai bucuroasă decit
” atuncea cînd fiecare își are cartea
lui. Pentru o societate este

- Primul fond străin al literaturii Rominilor
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o binefacere ca toţi să se hrănească la acelaşi izvor litera
r,.

ca toți, să întrebuințeze acelaşi. fel: de vorbă cara
duce dese ori

„şi la acelaşi fel de acugetaşi dea simţi.
Se creiază în telul

acestaun fel de uniune morală, de care societatea are cea'
mai

mare

nevoie.

Astăzi

trăim

într'o

epocă

de

individualism,

de

şi individualităţile sînt mai mult aparente decit reale,
căci: sa

vede atît: de bine cum preade multe ori nu se face decât sii
se

repete cuvinte” învăţate. sau să- se bîiguiască “idei cuprin
se
ultima carte cetită;. dar. toată lumea are pretenţia
de'a

în
îi:

individualilate. Pănă şi aceia cari nc'sfiim a ne alirma
în “felul

„acesta,

încă mai păstrăm în fundul

găsi ceva care să ne deosebească
purile mai vechi însă, nu cra
evul: mediu, în Apus și-încă mai
damnă orice individualisare; ele
pică.

Un

mare

învăţat

german,

sufletului

dorința

de a

de, toți semenii noşiri. In tinăașa. Societăţile omeneşti din
mult acelea din Răsărit, convor, din potrivă, o cultură ti-'mort

acum

vre-o

douăzeci

de

ani, Lampreeht, împarle chiar. socielăţile umane, pe
linia: lor
de desvoltare, în cpoce de individuălism şi cpoce de
'tipisim.
În

epoca individualismului,

tor de opinie
„dator,

individual

publică,el este legea. In

este

oarecum,

constilui-

tipism, individul

este

din rațiuni de bună-cuviinţă socială, să-şi sacrifi
ce indivi-..

dualul, pentru a-i aşa cum este toată lumea.Ei
bine, o carte

care are avantagiul de a „fas6na”. pe fiecare cam
în acelaşi fel,
o carte care, pe lingă acestea, în ca însăşi are
înșuşiri supe;

rioare
de

îrumuseţă

şi, în stirşit,

dar nu

cel din

urmă motiv,

ca însemnătate, o carte ce nu este de fapt decit
resumatul :nei
întregi literaturi, poate să satisfacă toate nevoil
e literare ale

unci societăţi. începătoare. Această carte este Biblia.

|

” Istoricul literar ştie cun Sa făcut Biblia: ea
este compusă din
mai multe elemente legate împreună la o dată
care se poate
precisă şi din causa unei nevoi care poale
fi definită. Biblia
este. o antologie şi o 'crestomalie a poporului evreies
c, slabiliiă

din bucăţi, care nu au aceiaşi dată, nu corespund. aceluia
şi

moment și nu au servit acelorași scopuri, ale
unei literaturi co

sc întinde p2-mai multe secole, în momentul
cind Sau înlors
Preoţii la Ierusalim. O literatură care s'a
alcătuit în momentul
„cind preoţii sau întors după captivitate
şi, întorcându-se,
- au

„avut nevoie de o carie;: aşa cum îşi închip
uie societăţile din'
timpurile noastre că au nevoie de o constituție.
De apt socic|
A
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poate trăi

şi fără

de constituţie

şi fără de: „carte”,

dar

părerea, de atunci și de acuma, este că
nu se poate fără de
carte sau fără de o constituţie. Biblie nu însea
mnă, ae altfel,

aliceva,
potrivit

în
cu

grecește, decit carte. Această carte a fost făcută
.
nevoile socictăţii din 'acel moment; culegîndu-se

din, toată tradiţia literară ceia ce putea să
-fie aprobat de preoţi.

Este ceva analog, dar făcut cu mult mai mult
gust, de un caracier nestîrşit mai intim, fără nimic din rigidi
tatea, din înţepeneala administrativă şi din formalismul care
caraclerisează, „Mu totdeauna, dar foarte dese ori Bizanțul, cu
opera de pe vremea Impăratului Constanlii Porfirogenetul, în
secolul al Xlea, în care exista o întreagă şi foarte vastă.
literatură bizantină,
privitoare. la desvoltarea Imperiului „bizantin,
însă fără legă„tură şi răspîndită în toate părţile. Constantin
Porfirogenctul a
Vrul să creeze un manual al bunului Bizantin,
şi manualul acestaa fost

alcătuit

cu

bucăţi: extrase

din

toată

să

se

această litera-

lură, care în mare parie sa pierdut, rămînînd
numai coia.
ce compilatorii au pus în. aduriareă lor. Tot aşa
un fel de manual religios și naţional al poporului evreiesc
a fost» Biblia
şi de aici resultă interesul cel: mare pe care o
asemenea carte
pulea să-l deşiepte.
_
a
Astiel, Carlea Regilor, sau, cum se zicea odinio
ară: Car“tea Impăraţilor. Cine doria, în societatea romăn
ească din se“colul al XV-lea să cetească pagini în care să
răsune ciocnirea
armelor, în care scene teribile de tragediesă zgudui
e, în care
să fie

momente

de

înfrîngere,

în

care

simtă

voinţa

lui

Dumnezeu intervenind în acțiunile omenești, nu
avea nevoie de.
altceva: lua și cetia Cartea Regilor. Dar, de
altă parie, în a-

ecaslă
multe

Biblie -se
ori poesia

duită din punctul
mai

perfect,

care

cuprindeau elemente de poesie lirică, de
lirică cea -mai nestăpinilă, cea mai neîngă
-

de, vedere

religios, mult mai

este

din

acela

limpulonostru,

înălțat și mult
S'au

trudit

o

mulţime de teologi, în toate timpurile, să explic
e „Cîntarea Cîntărilor” în chip alegoric: ca nu este aliceva
decit o bu:
catii erotică și toate “storțările celor mai curaţi la suflet
dinlee
leologi,. întrebuințînd cele mai ingenioase explica
ţii, nu vor
„putea răpi „Cîntării Cîntărilor” acest caracter.
Doritorul de
aşa ceva se ducea deci la această parte din Biblie.
Dar cra
cineva, să zicem, în societatea romănească de
după 1.100 care

Primul fond străin al literaturii Romiîn
ilor
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nu doria nici evenimente războinice
şi nici strigăte de acestea
de pasiune din pustia Arabiei, cum
se întîlnesc în „Cîntarea
(Cîntărilor”, ci voiă să audă despre
legătura omului cu divinitatea,

despre

marea

durerea

şi

marea

speranţă,

despre aşteplarea supremă, despre înfrîngerea
trupurilor din care se
ridică strigătele desnădăjduite „de
ajutor; atunci se ducea Ia
Psalmii lui David, acei Psalmi, sup
influența cărora sau
format toate societăţile creşștineşti.
Și noi trebue să ținem
samă că' sîntem plăsmuiţi sufletește
supt influența Bibliei,
Cun+.sînt societăți plăsmuite și mai
puternic supt influenţa ci,
ca societatea englesă; nu poate înțel
ege cineva literatura enslesă dacă nu cunoaște Biblia, dacă
nu este” străbătut el însuși de Biblie. Carlyle este un profe
t al lui Israel și toată
poesia englesii contemporană, în toată
partea sa misterioasă,
ne trimete la Psalmi; întreaga atmo
sferă englesă, şi în ce
priveşte

mai

manifestările

sublilă

emanaţie

cele

mai

sufletească,

violente

şi

legare

în

ce

priveşte

de divinitate,

cea.

vin din

Biblie. Psalmii pot prin urmare să hrăn
cască ci singuri un, suomenesc

ilei

în

ceasurile

cele

mai

mari

ca

şi

în

ceasuriie
cele mai „desperate ale fiinţii noast
re.
„Dar sînt şi amatori de înţelepciune
pusă în formule, oameni
cari doresc o filosofie elementară,
în tonul minor, care este
foarle desc ori mai “sensibil, mai gener
al sensibil decit celalt.
Aluncea se duc la ceia. ce se numește
Proverbele şi înaintaşii
noştri, cari întrebuințau limba . grec
ească sau limba slavonă,
îndreptată după cea: grecească, numi
au Parimiile.
Insă oamenii aceştia aveau şi lupte
politice, erau amestecați
„în frământările societății contempo
rane, combăteau penlru un
Domn, sau,
alt

grup de

boieri,

pentru

alt.

Domnș- oame

nii aceşlia „stăteau cu glasul sau stăteau
cu sabia asupra altora şi
aveau nemulţămiri, care se cereau
hrănite şi exprimate prin.

literatură.

Ei bine,

aluneca se duceau

„cel-Mare sau ai lui Mircea-cel-Bălrîn

contemporanii

lui Ştefan-

la altă parte, foarte bo-

gală, de un ton foarte variat, fiindcă
acei oameni cari sau ex-!
primat prin această parle din Bibli
e
nu aparţineau unui sinSur moment.

conștiinți

istoric ci unor momente istorice
deosebite,
Politice: atuncea se ducea spiritul
combativ la

allei
Pro-

leţi
2
|
|
“ "Când era Vorba de luptă fără cruţa
re, Isaia, acela care ar pu-

.
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.

tea fi socotit ca un Eschile al literaturii evreiești. Dar, cînd
era

nevoie de o nolă de poesie mai adîncă, mai duioasă
, Ieremia,
care vorbește mai omencşte, un fel de Sofocle evreiesc
. Sau,
cînd era în planul prosci simţirea lui, se adresa
omul profe-

ților celor mici, cari argumenlcază, raţioncază, întocmai
cum în
literatura dramatică grecească se poate adresă cineva
lui Eu-

Tipide.. .
Biblia este

|
o carte

|
compleetă,

i
aleasă

.
întruri

ca. acelea

care

A
moment,

și de

.

mare exaltare naţională, şi de puternic senliment al
disciplinzi
levitice, de unul dintre popoarele din antichitate al cărui.
suflet
iusese supus. la foarte mulie încercări şi găsise în literalu
ră -.
termini polriviţi “pentru. exprimarea sentimentelor ieşite
din
„aceste încercări. Şi de aceia, îndată ce-îndemnul husit
sa auzit în regiunile: acelea de: Nord, preoţii sau călugării s'au
sră-bil s'o traducă și so răspîndească, într'o limbă care
nu cra
încă deplin .desvoltată, care cu greu putea:să redea nuanţe
de
senliment

și

felurimi. de

idei,

se cuprind”

în

Biblie. Dar cărţile acestea, care nu erau, aprobate de
Biserică,
nefiind în slavonă, nu puteau să fie răspindite şi de-la
un
amvon de către Vlădică, sau dinaintea uşii altarului,
unde
ponlifică

preotul, ci numai

nifestele

comuniste

mers pretutindeni
- nu: foarte

mult

din

irimese,

din mînă

timpurile “noastre.

și au fost fără îndoială

catite.

Ajungă dovada,

în' mină,

De

ca

aceia, -ele

celiie, de şi,

la care

nu

ma-

au

totuşi,

nam

gindit.

“pănă aslăzi, şi nu a fost pănă accum presinlată de alții, că, dacă
aceste cărți ar fi fost numai

niște simple încercări literare,

dacă

nu ar fi pătruns pănă în adinc, prin manuseriptele acâlea de
care

am: vorbit,

dacă

nu ar fi existat în mult mai

lare decit acelea care ni Sau
multora

din

societatea: de

multe exem-

păstrat, fiind la îndemîna foarte,
atunci,

nu

ni-am.

putea

explica:

“un lucru: sufletul oamenilor de alunci, așa cum acest suflet
se
oglindește, nu în operele pe cara noi le numim literare,
- ci :
în manifestările lor practice, pe care: Domniii sau boierii
le
făceau sau în cuvintele pe care le rostiau în anumit
e împrejuări.” Cînd Petru Rareş este învins de regele polon, acesta
îi
Irimite un sol care-i spune. că, «de Pocuția, pentru care
a nii-

'ălit pămîntul regal, nu mai poate fi vorba: sau încercat pu;
„lerile, el este cel învins, regele, învingălorul; ţara pe
care

o pretinde

-

Voevodul .ircbuie să o „pătăseascii.: Pelru Rareş, aa
.
€
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“cela care a exprimat mai puternic, în toate
varietățile și toate
nuanțele lui, sufletul romănese din prima
jumătate a secolului

al XVI-lea,— și Ștefan-cel-Mare va îi vorbit aşa, însă cunoșt
ința

spuselor lui Ștefan-cel-Mare

o avem

în măsură mult nini mică

decil pentru Petru “Rareş, de la care s'au
păstrat,de o parle
mai mulle manifestări
de acestea! în cuvinte, de allă parte mai,

îmulte scrisori, —
de: dat: înapoi,

Petru

fiindcă

Rareş

nu

l-a

nezeu peniru. păcatele lui.
"Acest

strigăt

este: ieşit

răspundecă

bătut regele,

|

|

de

nu

are nimic

ci l-a bătut

Dum-

a

sigur” dintr'o

o

personalitate

TonLă-

-nească extrordinară, dar şi dintrun anumit fel
de lectură. Na
dia cuvinte slavone cuzile în Biserică se creiuz
ă o conştiinţă
„capabilă de au se eaprima în felul acesta:
trebuie:să fi ajuns
îndeles cuvîntul

lui Dumnezeu

din Biblie

la Peru

Rareş.

Sau,

"cînd Petru este izgonit, dus. la. Țarigrad, unde,
«lupă legendă,

a

trecut Sultanul peste podul supt care el stătea, pentru
că ju-

„rase în 'mod 'solemn că-l va .avea supt 'copite
le! calului său,
cl a spus cuvint. ele
acelea pe cara le citam la Iași, în Do-

cembre 1916, în momentele cele mai grele
ale vieţii: noastre
naţionale, cind anume optimişti de zile
bune nu știau unde
să se ascundă: „Vom fi ceia ce am fost şi mai
mult decii atîta”. -

De

unde

mai

mult

a scos

această

decit nu

splendidă

formulă

știu cîte sute de pagini

litera tă, care: lace
umplute

de biiguieli

leologice: sau enumerări istorice fără miez şi
fără coloarea
împrejurărilor? Din frămintarea acestui suflei putern
ic şi hră-

nit cu anumită literatură.

sus, scrisoarea
"durere al unei
rău

decit

ceia

slrigătul. unui

capabilă

laşi

de

limp,

de exprimat

Şi scrisoarea

pe care o reproduc

mai

boierilor lui: Radu Şerban, Strigătul acela de
ţeri umilite care sa teme să nu vie încă mai

ce

i se. întîmplă

suflet

prolund

a se ridica

foarte

să se coboare la ce
în ființa morală

în parentesă—, în momentul
bucuroşi, nu găsim cuvinte

în

acel „moment,

frământat

adesc

ori

este. mai
a omului.

de

o

acesta 'esle

mare.

literaturi:

la sublim, şi, în 'uce-

adinc şi mai
Noi,. astăzi,

greu

—' spun

cînd sîntem mai chinuiţi sau mai
și vorbim trivial, punem adeser

o notă de coinedie în tragediile vieţii noastra,
fiindcă avem

„ureche

într'una

răsunetul

din

acele

unci

literaturi

literaturi

proaste,

care

-z
7

fac

în loc să

să

tresară

fin

în

crescuţi

atit de-pu-

.
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ternic

cu

Dar,

W

sufletul

omenesc

însemnătatea
dacă

şi-l

învaţă

cum

să

împrejurărilor,

Biblia

cuprindea

RE
vorbească

potrivit

-

aşa

de

mult

teren

în

viaţa

mo-

rală a oamenilor de atunci, dacă cra capab
ilă chiar să acopere
întreg acest teren, a fost totuși, o conc
urenţă literară venilă
de

aiurea,

peniru

şi aceasta

literatură.

era

Nu

necesară,

societatea

în câularea *de subiecle

romăneasci

produsese :

Biblia,
numai cît Biblia, adoptată de toate socie
tăţile omenești, dovenise carlea tuturor, cartea umanităţii.
Dar, în afară de a„Ceasta, avea cine
. nevoie
vasă însemne anumile momenle islorice. Se dădea o luptă, cra un Domn
biruitor, -un Domn în„YVins, o ţară

io

revoltă

cestea

în primejdie,

împotriva

trebuia

o ţară care. scăpa

duşmanului Biruitor.

o notare;

de

la

o bucată

de primejdie

Pentru
de

prin-

lucrurile

vreme

cel

a-

puţin, *

“au simţit oamenii nevoia să aibă astfel
de însemnări. Aici sa
ridicat o chestiune care, dacă nu ar fi
fost presintată în timpul din urmă cu oarecare aparat de
erudiție, nu mi-ar plăcca

să o discut înaintea

nicilor

noastre,

origine

d-voastră.

foarte

Este

vorba

modestă,

în

de

originea

însemnări

cro-

foarte

simple, pe care le făceau în mănăstiri
călugări fără de nicio
pretenție şi asupra cărora sau făcut
acum în urmă observaţii care sînt, de altminteri, foarte
întemeiate, dâr nu în

contrazicere cu ceia ce s'a.scris
aparţin.
E
Vechile noastre cronici sînt scrise
forma chiar, erau gata; nu aveam
de peste Dunăre, cari ei înșii nu

de

către

generaţia

căreia-i
e
în slavoneşte, fiindcă limba,
decit să o luăm de la Slavii
făceau altceva decît să “re=

pete ce făcuseră Bizantinii. Pe de altă
parte este foarte Sigur
că şi din pomelnice s'au desvoltat croni
cile în forma aceasta
„foarte simplă a. analelor. Intr: Diserică
întemeială de cutare

Domn, era o datorie — care se observa faţă
de oricare clitor al oricărui lucru — de a se pomeni în
liturghie numele
acelora cari contribuiseră la -clădirea şi
împodobirea bisericii
sau a mănăstirii. Numele acestora sînt scrise
şi se impune aceluia care păstrează pomelnicul, datoria de
a ţinea în curent,
continuu, lista celor însemnați înuntru.
Biserica a fost întemeiată de un Domn sau de un boier;
familia acestora se
duce . mai departe, .şi asttel numele celor
noi vin să sa alăture la numele celor vechi. Sau, pe lingă
donatorii de, la în-

"Primul fond străin al literaturii Rominllor
ceput, se adaugă

donatori

noi,

şi atunci

se pun
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şi aceştia.

Dar!

ială se întîmplă ca unul dintre ctitori, din aceia al căror nume
se pomeneșie toldeauna la liturghie, a făcut o ispravă oarecar
e
și atuncea călugărul se simte îndemnat a scrie în, margene
;:.
Domnul

cutare sa bătînut,
cutare loc, cu cutare duşman.

Sau se

poale întîmpla să fie mai mulţi cu acelaşi nume, şi atunci
cl
pune în margene o poreclă sau un fapt caracteristic din viaţa
acelora. De sigur acestea 'nu se spun la liturghie, ele nu
sint pentru Dumnezeu, ci pentru el, scriitorul. Pune de exem-

plu: „luga, căruia i s'a zis Ologu».

;

Dar astfel pomelnicul începe să se desvolte, Şi avem atitea
alte casuri caracteristice, cum este acela al pomelnicului
bisericii lui Constantin Brincoveanu din Făgăraş, care se păstrea
ză
pănă acum şi pe care L-am lipărit eu pe vremuri. Biserica
aceasla era făcută şi ajutată de mai mulţi ctitori şi atunci călugăr
ul

„Sa simţit dator să însemneze pentru ce figurează
în pomelnic
"fiecare din ei, şi spune: cutare a dat cutare rînd
de veşmiu!c,

cutare a dat o cruce, și aşa mai departe. Dintiun pomelni
c care
trebuie să fie numai o simplă enumerare de nume
au începu

să se desfacă note istorice. -

|

|

Dar teoria aceia de care vă pomeniam spune: nu numai
din
pomelnic s'au desfăcut analele. De sigur că nu numai
din pomelnic: Cînd s'a ajuns la .nevoia de a se spune mai
mult decit
simplul nume, cînd sînt pomenite şi biruinţile, cum
este casul peniru Ștefan-Vodă care sa bătut cu Ungurii la
„Hindău”
-—

presupun:

Hirlov,

deci

Hirlău—,

călugărul

va

putea

nai

lirziu să-şi spuic: din momeni ce am însemnaț bătălia,
de ce nu
aş însemna înseşi condiţiile luptei? Și atunci se
înseamnă şi

acestea, foarte pe scurt, pe foile de hîrtie.

,

Dar în bibliotecile acestea de mănăstiri erau dese
ori pribegi
slavi cari fugiscră din Peninsula Balcanică, şi aceştia
aduseseră
in pribegie scurte însemnări analistice ale Bulgari
lor şi mai
ales ale Sîrbilor. Sînt astfel inanuscripte de cronici
sîrbeşti care

se continuă cu Domnii noștri. Sc copie acolo cronicil
e sîrbeşti,

dar

paralel,

iar,

de

la

un

timp

„aproape

exclusiv,

se

adaugă

taptele Domnilor noştri, mergând astfel de la Mircea
pănă la Ga:
vril Movilă. Din astfel de manuscripte slavone se
împrumulă,
nur alit subiectul, cît felul de a trată subiectul,
De fapt are cineva a face cu evenimente romănești presintate întrun
fel care

40

,

nu

este

i

cum
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specific. romănesc,

devine

ci scneral

bizantino-slavo-romîn,

bizanlino-slav

și care

a-

-

A mai spus cineva că,

peniru epoca lui Ştefan-cel-Mare
măcar,
însemnările acestea de cronică ar pute
a îi datorile voinţii Dom„nului.

Prin

urma

re nu ar îi. vorba de un pome
lnic “evoluat,
nu ar fi un împrumut de la
analele slavone cure Sar gisi
prin bibliotecile mănăstirilor şi de
unde „putea să -înveţacă- |
lugă
rul: nostru,

oareșicum silit .- prin

pregătirea:

aceia de

malerial slavon, a ajunge la conştiinţa
unei literaturi mai înalte.
Dar, dacă lcoria aceasta că Șietan-c
el-Mare ar fi cerut să i
se

scrie istoria faptelor sale. ar fi
adevărată, bunul simţ răspunde foarte răpede că aceste
anale ar fi avut cu totul alt caăract

că

er,âr fi fost cu muli mai bogate decit
sînt. Se poate: crede
Şlefan-cel-Mare Sar fi mulțămit,
în ce priveşte . biruinţa

lui cea: mai mare, cu asilel de
însemnări ca acelea care privese lupta de la 1475, nu în
analele redadlale la Putina pe:
Vremea
lui, ) ci întrun manuscript cu mult mai bogat
.
deci a-.
>
cela, pe care 1. Bogdan l-a numit
Letopiseţul ae la Bistriţa?

Mă întreb dacă:în acele câteva zeci de.
rînduri era neapiirat
nevoie a se mărturisi că [sus Hristos
este „fiul lui Dumnezeu
cel -viu, care sa născut din prea-curala
Fecioară spre mîn-

tuirea noastră”,
a
|
o
|
|
Şi să se observe că numai pentru
că sînt „limbi necrediu:
ciouse”, penlru că sînt păgîni,îi bate
Ştefan. Elementul per-

sonal

lipseşte

cu. totul

şi, de

altfel, epoca

proslăvirilor

indiv

iduale prin cronici un venise pe.atunci
nici în anume părţi din
Apus, unde, cu cîlva timp înaintc, Henr
ic al V-lea Englesul alri"- Dbuic,
ca și Şietan Moldoveanul, lui Dumnezeu
singur şi sfinţilor ocrotitori ai țerii sale biruinţa
.
Cineva care ar fi asistat la bătălie ar
fi ştiul însă cu totul
altceva decît aceste lucruri, care sam
ănă
cu unele întrebări
şi răspunsuri de la examenele noas
tre.
"Aşa scrie un războinic, așa scrie un logo
tăt? Aşa putea să înțeleagă un imperial ostaș, un cîrmuito
r cum era Şlefan-celMare înfăţişarea cedlei mai mari birui
nţi a lui? Dar să se compare numai cu scrisoarea de biruinţă
, acum individuală, pe care
a trimes-o Ştefan însuşi, şi care ni
s'a păslrat în mai multa
forme şi în mai multe limbi şi
pe care am tipărit-o şi în
„Scrisori domneşti”. Acolo Ştefan-c
el-Mare spune: „Cînd am
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„

văzut noi așa - oaste „mare, ne-am ridica
t vitejeşte, cu trupul
nostru şi cu armele noastre, şi li-am
stat. împotrivă Și, cu
„ajuiorul lui Dumnezeu. celui atotp
uternic, am, învins strasnie

pe

âcei

„Sfărîmat,

„l-am

dușmani

ai noştrişi ai Creştinătăţii

și: i-am

călcat în

biruit şi i-am

fan-cel-Mare. : „Cu

picioare...”

călcat

ajutorul

în picioare!”,

lui Dumnezeu”,

Șiefan, i-a „biruit şi i-a călcat în picioare”,
Altfel,

„imare,

serie, e drept, . acelaşi

suferința

supreniă,

cl a trebuit să părăsească.

întregi,

călugăr

răstignirea

şi i-am

|

acesta

este

de sigur,

."

despre

Şle-

dar cl,

durerea “cea:

lui, Ștefan-cel-Mare, : cînd

cîmpul de luptă în fața lui Moham.- „med al II-lea călare, expunindu:și perso
âna lui împărătească
ca să poată răzbi pe boierii Moldovei,
părăsiţi de țerani, căci
boierii sînt şi ci buni la ceva: știu să
moară, atunci cînd îi
părăseşte țara. Loviţi şie Turcii lui Moha
mmed, împroşcaţi de
tunuri, au căzut cu toții pănă la unul;
a doua zi țara avea alți
boieri: cei vechi periseră cu toții. “Și gloria
cea mai: mara a.
lui Ştefan este aceasta, a bătăliei în care
sa îngropat boierimea
țerii, părăsită de toți. .
Aici este: ceva totuşi: Sa mişcat şi. sufle
tul călugărului. Dar

- aşa de. puțin

pentr

u o 'aşa de mare durere a irecut pănă
şi în
această chilie unde el migălia slova lui. slavo
nă.
|
Dar puneţi alături inscripția de la Războieni,
aceia dictată de
Ștefan-cel
-Mare.

Ce nu

încape

în citeva

cuvinte numai!

A venii

Mohammed din „ţara păgînilor”şi l-a
biruit pe dinsul ucolo,
la Războieni, la Valea Albă: una 'din cele
mai frumoase pagini
de literatură. Căci aceasta este literatură.
Aici nu mai este
subicet de împrumut şi nici formă copiat
ă, ci subiectul este .
durerea unui popor întreg şi forma
ace-ia
care se -creiază
„în însuși focul acestei dureri. Asămuiţi
aceste două lucruri şi

veţi vedea

frîngerea

că, dacă totuşi

decit

-

călugărul

biruința"el
,
|

|

A venit însă. altă vreme.

E

rămîne

a simţit mai

numai
”

un

mult

în-

călugăr.

=

:

Subiectul străin a venii de dala a-

ceâsta cu un suflet străin, cu un bun, harni
c şi luminos suflci

străin. Este Doamna

lui Pelru

Rareş,

Elena “Ecaterina, fată

de
despot sîrb, aceia care a clădit cele
două biserici da la Botoșani

şi carea

făcut

şi bisericuța

din Suceava,

care

a

împodobit,
apoi, toate lăcașurile religioase din Moldova
-cu truda” mînilor
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sale și ale ucenicelor sale, care a sprij
init cu mândria

ci împăr

ătească pe soțul ei cînd se clătina supt
loviturile de buzdugan
ale lui Soliman-cel-Mare, aceia care
scrie scrisori, care pune
în frumoasă slavonă — ea deprinsă
cu scriptura sirbească—,

petiția de iertare a lui Petru Rareș. Ea nu
a mai vrut anala de
acestea călug

ărești, crescută fiind în lradiţia bizan
tină; ci îi
„lrebuiau pagini ca acelea pe care le-au
dat Bizanțului
un şir
întreg de istoriografi de acolo. A găsit
un călugăr, pe Macarie,
“acel Macarie, ctitorulde la Riîşca;
a cărui biogratie, de fapt,
ca

a oricărui alt monah, nu 0 voiu da aici.

In Macarie, Elena Doamna a găsit un
om știutor de slavoneşte,
„dar nu şi un om care să poată iscodi
din sutletul lui Iuerurile
care trebuiau însemnate. Atunci a făcut
Macarie cronica Mol.
dovei cea nouă, pentru înălțarea unui
om, a unuia singur, cro„nica
individului luplător și cîrmuilor.

Pentru

ăceasta a luat

cronica lui Manase, o mare cronică bizantină,
o istorie universală
a lumii răsăritene, şi ceia ce acesta
alribuia Impăraţilor bi-

zantini,

a atribuit

el lui Petru,

schimbînd

doar

numele

propr

ii
Şi une ori înlroducînd unele amănunte.
mărunte, cărora nu li
găsia o formă potrivită. Logofeţii cari
redactau documentele ,
aveau memoria plină de amintirea unor
lormule invariabile
şi cu ele ușor. redactau un act de danic
, sau de vinzare, Dar
a scrie opere literare este altceva.
Vlaga marturului, a părtaşului, “a celui care
a văzut sîngele

şi lacrimile,

vestea

zilelor

lipseşte. Priviţi numui

nenorocite 'ale

fugii

lupta

din

de la -Obertyn

ori Do-

1538.

aici

simbol. istoric, ce este ca lucru
pătruns
contemporan? 'Toiul vechiu, amest
ecat. cu

ale.

este

de

luat

natură
din

religioasă

Manase,

şi profană,

Bizantinul,

şi,

cctit

în

Ce este

de simţirea
consideraţii

pe

de-asupra,

traducere

ca

unui - .
gene:

totul

slavonă;

este copia credincioasă a lui Manase. De
îndată ce a vâzut
că pentru Domn se poate scoate o expun
ere: mai largă de
acolo, din Manase, Macarie a luat de-a drept
ul pasagii întregi

din izvorul bizantin.

|

|

|
Cineva care a venit după Petru Rareş, Alex
andru Lăpuşneanu,
fiul femeii din Lăpușna, care însă avea
ambiția părintească,
iar unu amintirea stării umile a mamei
sale, Alexandru-Vodă,
care este de sigur -ucigătorul.
de boieri pa: care îl cunoaştem
dirtr'o operă literară care va dura, şi
care, în acelaşi timp,

-..
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este un foarte. bun gospodar, un om foarte religios,
ba chiar cu
unele sentimente duioase, aproapa lirice pentru nevast
a lui,
Ruxandra, fata lui Petru Rareş şi a Elenei Ecaterina,
căreia-i
comandă prune uscate din Ardeal el, ale cărui acle
da cruzime
trebuie, de altfel, puse pe socoteala bolii ce-l ducea
spre- or-.

_bire şi a neastimpărului boierilor din vremea
lui, — a vrut şi
el să aibă o mare cronică imperială bizanti
nă. Dacă Petru

Rareș este sprijinit”în cele culturale şi. religioase
dai către
Doamna Elena, tot așa Doamna Ruxandra se simte
în dosul
" oricitror clădiri bisericeşii ca şi a operti literare a lui
Alexandru

Lăpuşneanu.

Femeile
. au „avut

în

trecutul

ţerii

noastre

un foarte mare rol, pe care și-l arătau în alte domeni
i decit
acela al schimbărilor de guvern, cum este ziua de azi.
Nepoala
despoţilor

sîrbeşii,

care

moștenise

de

la

mama

ci aspiraţiile

„imperiale a făcul ca şi pentru acest „Alexandru cel
Nou” să
“se scrie o astiel de cronică. Şi s'a adresat călugărului
Eftimie,
pe

care

şi acuma

Vlădică în Ardeal:

îl cred

a fi fost egumen

-

la Neamţ

dar

şi

Eftimie însă a imitat pe Macarie pentru a lăuda cu
condeiu
străin pe Alexandru cel Nou, cel Bun şi cel Mare pentru'
prie-

„lenii Săi şi pentru oamenii „pe cari îi plătia.
Subiectul este,
şi aici, un subicet de țară, dar el se pierde cu
desăvirşire în în-

veşminlarea lui, el iese aşa de puţin din mijlocul acestei
retorici care îl cuprinde din loate- părţile şi-l copleşe
şte.

Cu totul altfel sînt rîndurile vii, colorate, de un stil biblie în

care elocotește emoția, în care un anonim, cuprins, cu
stilul lui.
așa de caracteristic pentru această vreme, în compil
aţia 'lui
Grigore Ureche, povesteşte cum Petru, ajuns fugar,
a luat
drumul munţilor „a găsit prietenie la pescari: şi ciobani
, adăpost la Unguri şi cum, la capăl, mîntuitoare, i sau
deschis

porţile cetăţii sale, a Ciceului.
Al doilea domeniu; prin

a ceti, de a exprima

a

urmare,În care se simte nevoia de

prin literatură, inspirîndu-se din litera-

„lu»a societăţii contemporane, este acesta al cronici
lor: Intăiu
analele; pe urmă, de la influenţa aceasta sirbea
scă a Brancoviceştilor, a femeilor venite din Șeria de stăpîn
itori balca“nici cu aspirații imperiale, Macarie şi Eftimie,
+ Părintele Lupaș întrun studiu

veche,

i

recent are

altă părere ; eu

”

-

mențin pe
7

cea

|
|

IE

d
„Dar

-

”

socielatea

i deplin,

tratarea

storia literaturii romăneşti

aceasla
unui

mai

cerea încă,

subicci

pentru a sa exprima

de. imaginaţie.

Este

la

OTICe cameni dorinţa de a.găsi în literatură
şi subicete care să atingă
puţintel avenlura. In orișice suflet
omenesc este un colț reserval lucrurilor: extraordinare şi minu
nate. Sufletul omenesc se
satisface cotind aventura sau creîn
d-o; de cele mai

imulte sri este
"mai bine să o ceteşti decit să.o
crezi, fiindcă, celită, aventura

se 'presintă Dine, iar trăită,ea are
de multe 'ori urmări. neneco

așteptate,

respunzătoare

cu. speranţa. cui o porneşte. Dar
nu: este suflci omenese care
să se mulțăimească numai cu ceia
ce este și nu trebuie socotită rău dorin
ţa aceasta după ceva mai
presus- decit existența şi tot ce exist
anța poate da. Intrun ro- man al celui mai
mare scriitor olandes,

Multatuli, se

înfăţişează
o societate .din cele înguste, strîn
să, asfixiată, într'o margene
de canal, cu cerul apăsător, cu aieru
l abia translucid, cu o mulțime de prejudecăţi, burghese care
apasă asupra vieţii tuturo-

ra; fiecare
liaa acolo.

bită, nu

vorbește, se închină, jubește; şi
inoare aşa cum daȘi eroul, un oin smerit, fără
nicio îusuşire deose-

se poate împiedeca

de-a

"dul: „aier, aicr, căci mă înăbuş”..

striga odată

-

din

tot sufle-

|

o
Ei bine, dorința aceasta a sutletului
omenesc de a nu fi as-fixiat de o viață coborită une ori de
ntvoile practice pănă Ia
- trivialilate ne duce spre căutarea
aventurii. „Fiecare epocă v
caulă. Şi atuncea, iarăși, ne-am dus
la străini şi au apărut cele
dinlăiu
iraduceri

literatura
lucruri

în româneşte

universală,
foarte

ale

depărtate

ale marii

cărți aventuroase

cărții de

minuni

de

alte

supt

care

ceruri,

îndreaptă

din

la

unde

trăiese
alte. naţii, unde se săvirşesc, în domen
ii . legendare, împrejurări pe care nu le „poţi întilni în
Viaţă niciodată, poveşti de

siraşnice lupte şi de mari. nenor
ociri, de rătăciri prin re
giuni prin care nu va fi călcat
niciodată piciorul. omenesc,
pentru că ele nu au fiinţă pe lume,
cu întîlnirea tuturor felu-

“rilor de .oslași minunaţi şi, alături
de cale,. a tot fel de monş“ri pe care. în momentele cele mai
avintate, ale pulinţei sale
de. creare poate să-i deie închipuirea
omenească.
„De existenţa acestei literaturi
nu sa ştia pănă acum cițiva
ani. Se zicea: literatura romănească
înseamnă: popa Coresi.
De la cl începe literatura romănească.
Numai cît Coresi nu stă:
lea de traducea de dimineaţă piină seară
, ci publică şi lucruri

|
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pe care cl nu le-a. înţeles niciodată.

Acum

D245

de curînd d. P. V.-

Ianeş, care a făcut foarte buna studii de istoria literat
urii, a 0bservat un lucru: că, în traducerea lui . Coresi, cuvîntu
l „tecton”,

care înscamnă meşter, este redat cu acia”. D. Drăganu

adaugă

că nu cra vorba de „acel”, ci de: „aciu”, care „aciu”
înseamnă
exact acelaşi lucru ca şi „tecton” din greceşte; irecut
în slavoncşte fără schimbare, ca mulie alle cuvinte
greceşti,: în a-

ceaslă limbă fabricată. D. Haneş
cestei explicaţii

şcală:

a filologului

pune la îndoială adevărul a-

ardelean,

dar

de sigur. că se în.

„acia” nu înseamnă alteeva decât „meşier”.

Prin urmare, nu Coresi, cum se credea
torul literaturii romăneşti; . a

-

odinioari,

-

este, crea-

Alexandria, povestea lui Alexandru-cel- Mare, pa care nărtuarii au afurisil-o ca neaulentică şi siricătoare de minte,

da pe care poporul. o. ceteşte: pănă în moment
ul da.faţă .—
şi de sigur că ediţii noi trebuic să se [i scos. din,
această. A- .
lexandrie. şi în anii din urmă—, stă: lîngă Povestea
Troii, Islo-.

ria Troadei. Nici una, nici alta nu

presintă o literatură romă-

nească de creaţie. Dar împrumutarea aceasta
a subieglului,
străin, așa cum a fost împrumutat şi anterior,—
cronica lui.
Manase —, înseamnă. fără îndoială ceva: înş
camnă că, după
exprimarea subiectelor străine în forma Slrăină
care se, între-

buința

în

anale

şi în cronici,

de

dala “aceasta

avem

a face

cu un lucru absolut deosebit: subiectul srăin
a (recul în
" romănește,
O toarle frumoasă limbă romiinească o găsim în manuscr
ip-

ojan,

care

Sa

x

tele acestea de la iuc=putul secolului al XVIII-lea
ale Alexandrici. E aproape desăvirşita sigurânță că traducerca
Alexan- driei, ba chiar şi a „Istoriei “Troadei” a fost făcută
încă din sccolul al XVI-lea. D. Cartojan a cercetat Alexândria
în” legătură cu toate formele pe care le are, în literaturile
mai mari ale
„humii. Eu însumi, într'o serie de lecţiuni la Paris, am
reluat subicelul şi am adăugit pe ici, pe colo cite ceva pe lîngă
ceja ce :
îu5es0 fixat cu foarte multă : muncă “şi pricepere da
d. Carocupat din

romei după cele
“la un capăt la altul
lrebuic să se baseze
istoricul care este în

nou de

cărţile

acestea

populare:

două broșuri care sînt fără îndoială de
un element de cunoştinţă nouă” pe 'care
orișicind - explicaţia acestor cărți. Dar
rîndul înliiu istoric cercetează şi ală-

46

e

turi de ceia
că am putut
cestor cărți
cci vechi, de
crămaţi, dă

Istoria literaturii romăneşti”
ce poate interesa pa istoricu
l
izbuti să fixez epoca în care
s'a
de mare aventură,. în care
se
bătrînul Patrocle, de Hector,
de
Hecuba rătăcind în lume,
roabă,

Alexandru luptând Strașnic
nu numai cu
Por Impărat Şi cu furn
icile din pustiile

literar, şi eu cred
făcul traducerea avorbeşte de Elenii
Priam cu ochii lăcu durerea ei, de

oamenii,
Indiei.

ci şi cu

cu

Și, aici, o parentesă. Un lucr
u foarte folositor ar îi a
pune în:
legătură poveștile cu Alex
andria. Cum au venit pove
ştil
e?
Se ştie
că poveştile indiene

au ajuns în Bizanț şi de aco
lo.au lrecut la
noi, ca şi în Apus! care le are
întocinai ca şi noi. Acum cîlv
a
limp ceti
am un volum de .poveşti din
Languedoc: nu. sînt decit

poveştile noastre, iar mai
de curînd

ghesă

am

întro carte de cetire

găsit una din povestirile noas
tre,

tirea noastră
cu

Făt-Frumos care

fură

pe

pe

cara

Dar,

da- că
fiecare

pop

originar,

potrivindu-se

după

porlu-

dar absolut poves-

fata Impăratului, cu
Impăratul care aleargă din
urină să-i ajungă, cu focul.
acela.
straşnic care-l arde din spat
e, şi; după învățătura a
tot
ştiutorului său cal, aruncarea
în urmă a peptenului care
se
face
pădu
re,

etc.

Toate

aceste. poveşti,

le întîlneşii, şi în
l.angucdoc, şi în Portugalia,
şi “la noi, Sînt pornite din
India,
Ce lung e drumul imaginaţ
iei populare care se hrăn
ia pănă
atunci cu poveşti şi care
ajunge acum a se hrăni şi
din celirea

Alexandriei!

or le spune alifel,
totuşi poți simţi, departe,
un original comun, pe
icare
- îl
poţi presupune chiar scris:
începutul şi sfîrşitul, totd
eaun
s
aceleași, ale poveştii— „a fost
odată ca niciodată, că, de mar
. f i,
nu Sar povesti”— şi gluma
dc la sfîrşit, cu puricele
care se
potcoveşte şi sare pănă la
cer, arată această, Nu esta
oare o.
operă personală a cuiva,
putînd fi scrisă, care încelul
cu în-!
celul își pierde, în valurile
acestea nesiirşite ale expuneri
i orale,
caracterul

care, o transmite?

sufletul

poporului
3
4

Dar, întoreîndu-ne la Alexan
drie şi la „IStoria 'Troadei
”, dacă
înlăia e povestea isprăvil
or. lui Alexandru, iată:
Alexandru
Lăpuşneanul — e drepl dup
ă alţi Alexandri cari au
domnit în
„ Moldova—, iată, însă, dup
ă un Singur alt Alexandru
muntean
(Aldea), .pe Alexandru - Mirc
ea, contemporanul din
Bucureşti,

.
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al Lăpușneanului. Dacă în „Istoria 'Troadei” este:
Elena cea
frumoasă, Doamnei lui Petru „Rareș îi zicce Elena
Ecaterina,
Sau Doamna Elena. In Balcanii Brancoviceștilor
de multă 'vreme era tradusă şi povestea lui Alexandru şi poveșt
ea Troadei. Lucrurile acestea veniau une ori din Bizanţ
, dar pentru
Serbia exista şi alt drum, cum a arătat d. Cartoj
an: în forma

pe care

o avem

noi,

subiectul

este

presintat-aşa

cum

l-au

po-

„bivit marii poeţi apuseni cari -au cîntat război
ul 'Troadcei, poelul frances glorios, sau acel Italian Guido de Colon
na care sa
luat după poetul frances, iar din Apus povest
ea eroică şi du-reroasă a venit prin Ragusa, cetatea de pe coaste
le Mării Adrialice care astăzi încă îşi păstrează cele două:
porţi arhaice ala
ci şi care a rămas independentă la: căderea Imperi
ului bizantin, centrul dalmatin, unde viaţa italiană“se
îmbina cu viaţa
Slavă a Peninsulei Balenice. - .
Şi aceste. două Sirhboaice, a lui Neagoe Basarab,
ae o parle,
Miliţa, de care va fi vorba în capitolul următor-—
căci acolo von
„avea a face. nu numai cu împrumuturi pe
care le transpunem
în limba noastră,ci cu creaţii originale ale noastr
e, — şi Elena-Ecaterina, -a lui Petru Rareş, de cealaltă parte,
acestea au a„ dus revoluţia literară de atunci, ele au adus
poesia roinantică şi
de aventură, şi, cînd vorbim de Alexandru
şi Roxana, întîlnim

;

pe Alexandru și Ruxandra, stăpînitorii din Moldova.

Dar nu este numai „posibilitatea unci. pătrunderi
a literalurii acesteia în. imaginaţia ţerilor noastre, în forma
-gencrală,
„ca pentru : Alexandrie, sau în forma francesă a
lui Benoit de
SU. Maure, devenită apoi populară prin Guido
de Colona;

„Du

numai

în

acest

chip

avem

dovada

că

a

cxistal

'tra-

duceri în romăneşte ale literaturii de imagin
aţie încă din secolul al XVI-lea. O literatură se împrumulă
de o societate, cind
societatea aceia are nevoie de Cuprinsul ideal
al acestei literaluri și, odată primită, ea preface pe anumiţi
oameni din această
societate așa cum este şi literatura. De exempl
u, bunicele noastre,

ale celor

din

generaţia

mea, erau

persoane

sentimentale

care admirau aspectele răsăritului și apusului
de soare, care
mirosiau toate: florile din grădină, — dar
nu cunoșteau devsebirea dintre arborii din pădure—, care găsiau
lacrimi peniru

casul de boală al unei pisici, capabil să îndurereze
sutlea

,

7
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lele nobile, o întreagă „sensiblerie”,

lași -timp,

Vremea

care

aceia

nc' irimele

ale

d-nâi

la

-

anumite

George

=

duioasă şi ridicolă în aceromane

Sand.

francese

Romanele

de

pe”

acestea au.

contribuit ca să întărească starea de
spirit a celor cari căulaseră anume opera literară peniru că aveau
de la început această
stare de spirit.
-.
a
i
Cînd

în

societatea

noastră

Domnul

nu

a mai

fost

dorit!

ca
un bun bătrîn aşezat, ca un Alexandru-ce
l-Bun, ca un. Mireca-

"cel-Bătrîn, — bătrîn nu pentru că era
în vristă, ci pentru că era

„cel dinlăiu”,

cu

în -dată—, cînd

sabia fulgerîndă,

societatea noastră

răpezindu-se

călare

în

a voit Domni:

rîndurile duşma-

“nilor, cînda dorit : jerita Vieţii lor și
a tuturor pentru scopuri
"care depăşese posibilităţile umane, atunc
i a fost nevoie, de-o
literatură care să hrănească: aceaslă
pornire sufleicască, şi asifel operele. de imaginaţie au fost căuta
te, şi au prins. Cu
tot îndemnul spre iraduceri al. Doamnei
“Elena Ecaterina, fiică
de; despot

sîrb,' Alexandria

nu

ar

fi prins

dacă nu

ar

fi răs-

cale,

chiar

puns nevoii societăţii. Şi, îndată ce socie
tatea aceasta a gustat
“literatura Alexandriei, au răsărit tipuri
ca al lui Mihai Vilea_zul: Gândiţi-vă la: Mihai în ziua de la Călug
ăreni: cu paloşul în .
mină întrînd: în -xîndurile! oștirii turcești,
expunindu-și viaţa
pentru glorie. Ceia ce-l interesează pe diusu
l este momentul, .
este: frumuscţa

dacă

la

capătul

celor omoriîţi

de

gestului

care

acelei căi
dinsul.

zdrobeşte

el va

Pentru

“totul

rămînea

a avea

pe

în

mort

în

mijlocul

Mihai: Viteazul,

tre-

buia Alexandria, şi, penlru a avea Alexa
ndria, trebuia starea “de spirit cavalerească care începe să
se formeze la noi
în întăia jumătatea secolului
al AVI-lea.
Nu

în vremea

smeri-

lului Matei. Basarab, nu în. vremea pompo
sului Vasile “Lupu
sar fi. ajuns la aceste elemente de literatură
universală, sar
[i recurs la o literatură de aventuri. Ci S'ar
fi luat ceia ce do-

ria vremea aceia: pravile, predici religioase,

literatură juridică

şi morală, cum vom vedea pe urmă. Dar
literatura romanlică,
de âvenlură, aceia care, coboară pe
pămînt minune:
secole-

lor neexistenie,

această

literatură

este

din

veacul al

XVI-lea.

III,

|

|

Căătarea subiectelor proprii .
* Ajungând acum la al treilea capitol:
din această sintesă a'istoriei literaturii romăneşști, anume la
căutarea “subiectelor -proPrii, trebuie să spun încă 'de la
început că orişice Titeratură
rece

prin trei fasc. Stabilirea aceasta înlătură
anum

ite critici
care s'au adus literaturii noastre în
ultimii; ani, de persoane cu
orizont foarte larg şi. cu. pretenţii
universale, care protestă
ci într'o anumită fasă, foarte recentă,
'din, desvoltarea literaturii
| romănești a fost o inspiraţie națio
nală, locală, 'de subiecte proprii,

pe cînd

ci se găsesc, pe

înălțimi ameţ

itoare; e vorba
„de. așa-munitul „sămănătorisin”, care se
ocupa numaide lucruri -din
ce

viața

ei plutesc

mai

foarte

adîncă

sus

a

poporului

de-asupra

ei.

romănesc,

în

timp

Sa

Orice literatură, zic, trece: priu
trei .fasc: o fasă în cara .
nu-şi găseşte subicetele în viaţa
poporului: căruia îi. apar“ine: trebuie un timp de desluşire
a caracterelor unei vieţi
naţionale
pentru

ca . Viața

aceasta,

odată

desluşită

în caracte„rele ei esenţiale, să servească de
inspiraţie unei : literaturi;
„altfel, la început, se iea după
anumite aparenţa şi crede că 'a-:
cesle aparenţe sînt: întradevăr viața
unui popor. Iată în În-săşi literatura noaslră, .o spun numai
în treacăt, încă de acum,
Alecsandri a fost încredințat că a
descoperit . „geniul poporului .
romîn” şi poesiei populare cl i-a
adaus zorzoanele de salon |
ale lui, pret

ăcînd

„energic,

spiritul popular,

aşa de adevăraţ

de. salon. Tot aşa cînd

Şi de sincer,

aşa de simplu
așa ,-de
după

nevoile

cuconiţelor

se purta la Curte, pe vremea reginei
„Elisabeta, costumul „popular, crezindu
-se astfel la o iniţiere
în “realităţile fundamentale ale popo
rului romănesc, *.

_
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Odată. descoperite unele caractere naţionale, subiectul

propriu

se desvoltă; dar, desvoltîndu-se, se naște în acelaşi timp şi putinţa
- Cînd

orice

de a trata orișice subiect, şi aceasta va fi fasa a
se ajunge
la - această fasă, se poale trato, de

subiect,

a poporului

de

oriunde,

propriu.

Se

dar potrivit cu

poate

face o

treia,
sigur,

nota fundamentală

dramă

occidentală

luînd

drept subiecti pe Şiefan- -cel-Mare; Delavrancea, tip representativ al romantismului în vremea tinereţii lui, a făcut cu Şte- fan o dramă foarte interesantă ca formă, dar care nu are
de

sigur

nimic
unde

din

nimic

din

aroma

ce

este

spiritul

secolului al XV-lea,

să o ştie, neiniţiat

fiind

vechii

noastre

pe care

în lucrurile

societăţi,

el nu

istorice.

Dar

avea

ue

poţi

să

tratezi pe Siîntul Francisc de Assisi, poţi să iei oricare din:
subicclelc: lui Shakespeare sau ale oricărui alt dramaturg wecidenlal, şi să introduci

totuşi o notă originală pe care aceștia nu

ar fi putut-o da; nota. națională.
.
Deci căutarea subiectului: propriu nu este numai
a unei literaturi, dar una

absolut necesară

.
fasa ultimă

oricării literaturi. Nu

poale exista un adevărat popor care să trăiască numai din conlrataceri, din copii făcute pe fereastă. Un popor foarte istej,
foarte inteligent, dar care nu este creator, poate dasvolla secole
întregi o literatură care nu are nimic a face cu viaţa însăși a acelui popor, dar, neavînd a face cu realităţile acestei vicţi,
el nu ajunge niciodată la desprinderea notei caracterislice, na-

ionale şi nici la putinţa de a trata un subiect general astfel ca

să

poată
Trebuie

interesa
să spun,

întradevăr mase mai largi.
încheind această lungă parentesă

de la înce-

put, menită să introducă puţină lumină în minți care pot să
fie confușionate de anumite teorii, să recheme la realitateg la:

sinceritate şi la bun simţ sufletele tinere, încă un lucru: literatura care se cere unui popor de însiși iniţiatorii lui, nu este
“o literatură care să semene cu acești inițiatori. Căci e foarte

ușor a maimuţări un popor ca să-l curleneșşii; ceva
greu. să-l serveşti cu propriul dumitale suflet, ca şi cu
priul

mai
pro-

d-tale sînge.

- Și acum să venim la subicelul nostru. Poporul romănesc,
aşa cum este el, nici mai mare, nici mai mic, şi 'în margenile acestea date de soarla în care s'a desvoltat propria lui is-

7

Căutarea subiectelor proprii

|

51

torie şi în care sa menţinut cu
o îndărătnicie admirabilă de-a
lungul secolelor, poporul aces
ta a avut o originalitale care
Wu se putea dist
ruge.

Câţiva

cărturari

de

slav

oneşte, cu ceva
îugari de dincolo de Dunăre,
Sîrbi şi Bulgari, cu cîţiva dicei
de cancelarie, aceștia nu erau
în staresă distrugă originali-

tatea unui „Popor; originalitat
ea noastră a biruit această
modă. Sînt foarte Sigur că „ace
astă originalitate sa manifest
at.
de la început în Scrisori
parliculare, în răvaşe purt
ate
din
mînă în mînă, răvașe care
.puteau exprima interesele
țerii
şi pasiunile ei şi din care
se poate cunoaşte dese ori
ideia
,
fundamen

tală

din viața

unei naţiuni.

Cum

se poal

e crede că,
între oameni cari ştiau carte
, sau cari aveau la îndemînă
logofeji însărcinaţi a scrie în
numele lor, na sau schimbut
scrisori,
în

limp

de mai

mult

de

două secole, scrisori în care
să se exprime senlimente de
iubire, de ură, de răsbunare,
cum
„se poale crede că amintiri
duioase din viața de toate
zilel
e
nu s'au înfăț
ișat

în aceste

este totdeauna luat
- tură ştim
noi
ce

încă, se zice: că teatrul

numite

sfori

şi

scrisori?

'Terminul „de “literatură”

întrun sens prea restrins.
Sa
este: poesie, nuvelă,
roman,

zice: litera:
leatru; şi,

nu este “literatură, ci se cer numa
i

speccialişii în

arta

misterioasă

sforile. Dar literatură adeviirată
este orice ideje

de

a

a-

lrage

limpede, orice
„sentiment delical sau puternic,
înfățișat: într”o formă corespun„Zăloare. Se poate întîmpla ca
o scrisoare particulară să valoreze mai mult — de şi cel
care a scris-o și cel cara a primit-o nu se gîndesc să o publice,
— să cuprindă mai multă lileratură,
mai

anul

acela.

multă

Incidental,

poesie decit toată literatura tipărită
din

un exemplu: Intre hîiţiile
care mi-au
căzut în mînă, sînt acum vre-o
douăzeci
de ani, la Iași a fost!
şi o pledoarie a lui Mihail
ogălniceanu,. care, cum voiu
spune cu all

cu îndemănări

suri, puţine,

a pregătit

a fost numai

un istorie, ci un Spirit.u

în loate privinţile;

a făcut

cileva ver-

piese de teatru, a scris nuvele,

ba şi un
rcman care ar lrebui retipărit. Dar
Mihail Kogălniceanu a v-ledat şi ca avocat, şi. am găsit,
cum spuneam, o pledoarie de-

a lui.

Pe

vremea

aceia

pledoariile

erau

scrise,

ca şi diseursurileîn Parlament, Kogălniceanu
a pledal peniru 0 doamnă
- văduvă care îşi crescuse cu mult
ă greutate copiii şi. cel 'Pinlăiv lucru pe care .l-a tăcut unul
dintre acești copii a fost

2

prilejnu
,

niversal
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să-şi dea - în judecati mama - pentru reaua adminisli-are a
averii. Vă puteţi închipui cit dramatism: este în această 'situaţie, și, în pledoaria pe care a tăcui-o Kogălniceanu - pen-

ce: povestitor cu limba înodată, fiindcă scriu în „genuri literare”
aceştia îac literatură?

Adecă

literatura

este vasul,

sul, e forma şi nu fondul?
Deci poporul acesta, atît de bogat în viață
irebuit. să pună în scrisorile sale literatură.

nu

e cuprin-

suflâtească, a.
Să zicem că

nu ar îi fost nici scrisori.. Dar literatura nu este numai decât
“lucrul pus pe hirtie; literatură esle şi un discurs. De caiadecă un discurs să.-nu fie literatură? Avintul sufletului omenesc cuprins întrun discurs, acesta nu are niciun fel de va-

- loare? De la Ștetan-cel-Mare cunoaștem citeva expresii,. ici
şi colo, cîteva. cuvinte aruncate, în „documente slavoneşii sau no-.
iate de cine ştie ce scriitor străin. Cind spune Ştefan- îndemnat
să lase Pocuția: „nu o las în ruptul capului”; nu este literatură?
Ia
..De sigur Ștefan-cel-Mare ar fi fost un seriilor” foarte adînc
şi impresionant.

Cînd cutare călugăr apusean, din Ardealul unguresc, se
ccarlă cu Mitropolitul țerii şi vine apoi înaintea lui Vodă,—
descoperirea recentă a d-lui Macurek, pe care am comunicat-o şi eu în „Revista Istorică”— de spune: „Să nu fi fost noi,
pe d-voasiră de multă vreme Var fi înghiţit Turcii”. Iar Ştefancel-Mare răspunde cam aşa: „foarte bine: lăsaţi-ne pe noi să
apărăm singuri”, un strigăt de acesta, în care este atîla notirîre şi atîta ironie, nu este ceia ce numim -inoi literatură?
Sin! opere „literare” în. care nu o să găsiți un
rind care
să cuprindă atitea vibrații ca acest răspuns. Ori în cuvinlele,

pe

care le-am

citat, ale lui Petru

Rareş

lipsește literatura?

Dar după literatura ' pe care avem dreplul să .0 presupu- .
nem, — să: venim la lucrările scrise,
Cea dintăiu lucrare care ni aparține în ce priveşte, înspiraţia, sînt „Invățăturile lui Neagoe Basarab călre fiul său Teodosie”. Iuvăţăturile acestea 'au provocat discuţii acum vre-o

7

“lu această mamă,
, sînt accente profund omeneşii, care: nu
erau menite să fie publicate. Dar, cu toate acestea, nu conslituiau ele o literatură? Iar cine ştie ce scripear liric, cine ştie

Căutarea subiectelor proprii

douăzeci de ani,
trebuie

să

le

care nu

înfăţişez,

Ă
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au fost continuate, 'și aceste discuţii

afirmînd

încă

odată

punctul

mieu

de

„vedere, sprijinit, astăzi, pe. argumente care sînt în
parte noi.
Noi

cunoaştem

o formă

romănească

pe vremea Regulamentului

a acestei scrieri, tipărite

Organic şi după aceia de către Has-

deu în:,Arliiva _Istorică?, iar,a treia oară, «de mine,
la Vă-

lenii-de-Munte, în 1910,. cu o prefață lămuritoar
e. „Invățătu- rile” 'se mai păstrează şi, la Academia Romînă
în două ma-

nuscripte

despre

care

d. Cartojan

In ce mă priveşte pe
cartea de acum aproape
o ediţie critică,

Sa
Lavrov,

afirmă

că

au

şi variante. ,

mine, m'am mulţămit să reproduc
un secol, neavînd putinţa de ada

căci aceasta'nu

întra în intenţiile mele.

tipărit şi o formă slavonă de către un învățat
la

grecească,

Petersburg, în

care este

1904.

cuprinsă

In

sfîrşit există

între

slavist,

şi o formă

manuscriptele.

unei

năstiri. de la Muntele Atos. Ne aflăm deci în faţa unci răspîn mă-:
diri

„destul

de

întinse

a - acestor

pInvăţături”:

forma' romănsască. *

tipărită, forma slavă tipărită şi ca ceva mai tîrziu, în
sfîrşit

forma

grecească,

netipărită. -

A

Foarte multă vreme sa socotit, fără niciun fel
de opunere,
„că „Invăţăturile” lui Neagoe sint întradevăr
ale lui; nimeni
nu sc gîndia să pună la îndoială această atribuţ
ie. Tot de:aceaslă părere este și un învăţat. bulgar, care
s'a ocupat inaiute

de războiu

de

lucrurile

litate, d. Stoian Romanschi.

romănești

cu

o relativă

e

imparţia-

-

|

D. Russo, învățatul micu coleg de la Univ
ersitate
“din
a Bucu-.
reşti, încă de. pe vremea cînd “nu! era proles
or, a ridicat .0o-:

biecţii asupra autenticităţii „Invăţăturilor”,
Părerea d-sale esta
exprimată într'o serie întreagă de cercețări,
care se resumă:
în lucrarea Studii bizanlino-romine. Ea consis
tă. în aceasta,
ci un' călugăr din secolulal XVII-lea, întreb
uințînd numele lui
Neagoe, a 'redaclat o operă care se poate
vedea. foarte bine.
din ce este compusă: dinir'o carle bizantină,
carte foarte cu" nosculă, și din fragmente ale. Sfintei Script
uri, iar, în afară de acestei, din părți de la o vestită carte
de care o să ne o-:
cupăm mai pe urină, . Varlaam şi Ioasaf,
care nu este altceva decit legenda lui Buda, căci Ioasat
e unul din numele pe
“care le purta Buda, carte care a Iost tradu
să de Uarişte Năs. .
turel tocmai în secolul al XVII-lea în romăneşte,
9
IN
-

|

”
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că “de

la

romănese;

început,

am

fost

şi

nu

dintr'un

în contra

părerii

sentiment

d-lui

de .

Russo

şi cred și acum că dreptate au aceia cari au
atribuit şi cei cari
foarte multe puncte de vedere. Le presint, din
nou, penlru că

2

este o chestie importantă, care merită să Lie desvol
tată,
Părerea

mea

este că, în teoria d-lui

Russo,

nu ni sa poale

a-

răta ce l-ar fi îndemnat
“pe călugărul acesta din secolul al
„ÎXYVIIlea să serie o astfel de carle. Noi cunoaștem
secolul al
„XVII-lea, care e o vreme clasică romănească avînd
alte preocupări. Nimeni nu se gîndia atunci la Neagoe Basura
b. Dacă
el exista pe vieme:

aceia, era doar ca înaintaş al lui Radu

Șer-

ban, urmașul lui Mihai Viteazul: se simţia nevoia
de a se
lega persoana Domnului cu Basarabii de dinainte,
şi nici nu
cra clar de care Basarab era vorba. Cel dinlăiu
lucru pe care
la făcut, apoi, Matei Basarab cînd a începul Doinni
a lui a
fost să spună că este 'urmașul „marelui Basarab”, 'uar
care

anume Basarab, nu'-se precisă. In secolul al XVII-l
ea Basarab Neagoe lrăia doar în. amintirea clitoriilor
sale. Supl raportul acesta, pe vremea lui Şerban Cantacuzino,
care a re-:

din Argeş, a fost oarecare amincompileze cronica generală a prinîn ca şi Viaţa Patriarhului Niton şi
alte izvoare cu privire la secolul

al XVI-lea. Aici cra o necesitate de a avea o expune
re
treruplă a vieţii principatului, nu a poporului,
care —

cunosc
lea este
colul al
religios,

neîn0 re-

— se îndrepta, aluel, către Neagoe. Secolul al XVIIun secol de legiuiri, şi Neagoe nu a fost legiuitor.
SeXVII-lea, pe urmă, a fost un 'secol, întradevăr, adine
dar în alt sens, în legătură cu Pravilele, cu predicile

din cărțile clasice, cum se va vedea. Pe da altă
parle, călugăria nu cra un produs al atmosferei timpului.
Călugăria din

,

acest secol este o instituţie de decadenţă între două epoci
strălucitoare ale vieţii monacale:. epoca veche, încă plină
de cultură slavonă, — şi ca acum în plină decadenţă, căci
loată
sforţarea lui Matei Basarab şi a lui Vasile Lupu nu
a putut-o
învia — şi epoca de înflorire călugărească a secolul
ui al
AVIII-lea, epoca lui Paisie, care, în ce privește
împrumuturile, este o epocă de adincă influență a 'literaturii
greceşii,
epocă în care se lraduce o mare parte din bogata
literatură
|
e

4

făcu Biserica Episcopală,
lite a lui. Cind a: fost să se
cipalului muntean, a întrat
unele amănunte culese din

teologică

a

„Căutarea subiectelor proprii

Bizanțului.

Prin

urmare

Si

pe călugăr
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nu-l

putem

loculisu, și în istorie lucrul de căpelenie este
să poţi aşeza
în timp “pe cineva. Nu poți coborî .în mijlocul unei
socielăţi
pe cineva, care, vădit, nu are niciun fel de legătur
ă cu ceia

ce constituie
- Dar,

esența

adaug,

acestei societăţi.

pretinsul călugăr

Scriptură, călugărul

<

putea

putea să cunoască

Da

el să cunoască
ioplra,

Siinla

de şi cu nu am

găsit întrebuințată „Dioptra” în secolul al XVII-lea în litera
tura
romănească; călugărul putea să aibă știință de Varlad
m şi

Ioasaf 1.

Să admitem că acest călugăr cra în cunoștința tuturor acestor
izvoare: cu.loale acestea el nu putea să știe un lucru; nu
putea
să şlie normele

de Domnie

din secolul

al AVI-lea;

şi un întreg

capitol din „Invăţături” cuprinde sfaturile asupra
. felului cum
trebuie să se poarte Domnul în toate împrejurările; cum
să

stea

Domnul .la masă,

cum

să vorbească

el cu boierii,

cum

să

primească soliile străine, ce atitudine să aibă faţă de Turci,
cum
să meargă la războiu, cum să se poarte în prikegie care
a a-

„vulpe vremea aceia un anume caracter. Este
un suflu
boinic admirabil în aceasiă parle a operei aiscula
te. -

răz-

Este, evident, o epocă în care Turcii veniau alttel decit
în
vremea lui Matei. Basarab. Acesta nu-şi: ascundea bogăţiil
e:
el trăia cînd Sultanul se bătea în Mesopotamia şi țara
cra cu
desăvirşire sculilă de astfel de întîmplăriaici
; este momentul
din secolul al XVI-lea cînd se crezuse cu putinţă ca un
Basarab
lepădat

de

Vlad "Ţepeş;
căre

nu

lege,

un

este

putea

să

Mohammed-beg,

oglindirea
o

unci

cunoască

să

ajungă

întregi

acolo,

epoce

în

pacea

în

Scaunul

lui

războinice

pe

mănăstirii, că-

lugărul din secolul al XVII-lea, care nu avuse unde auzi
sunele

de trimbiţă şi glasuri: de asalt.

|

-

Pe alocuri, pare că vezi toată purtarea lui Mihai
Viteazul
la Călugăreni. Şi, arătînd că Domnul irebuie să steie
totdeauna
: Admit pentru secolul al :XVil-lea un lucru : traduce
rea din slavoneşte a ;Învăţăturilor lui Neagoe Basarab“, pentru că nici prin
cap nu-mi trece să afirm

că la inceputul secolului XVI-lea s'a scris
cerea în românește din al XVil-lea este
corespunde celeiași necesităţi formale și
Udrişte Năsturel să presinte pe „Varlaam
mai în fragmente.

în româneşte ; şi prin urmare tradu- evident în stil din această vreme şi
numai mănăstireşti care a făcut pe
și loaşaf“ în întregime, iar nu pu"

-
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,

pe un anume loc în luptă, lingă Steaguri, scriitorul îl
îndeânină
încă odată să nu părăsească țara: „din ţara voastră
să nu ieşiți, ci să şedeţi cu boierii voştri”, adecă tocmai
aceia ce a [ă- -

„cut

Ştefan-cel-Mare

la

1476,

ceia

ce

a

făcut

Petru

Rareş

la

1538, cînd s'au băgat cu toţii în-adincul Carpaţilor.
Și, la urmă,
în acest pasagiu privitor la războiu, se spune:
măcar de
ţi sar întîmpla şi moarte, iar numele tău va rămîne
a pe urmă

în cinste”, .

Ri

E

|

Toată partea aceasta ar trebui desfăcută şi răspînd
ită, căci
este o adevărată carte de învățătură pentru
vitejie. Inainte
de: toate să avem simţul realităților şi sinițul
realităţilor ni
spune că aceste „învăţături” sînt un-produs al
spiritului mili-

tar de la începutul setolului. al XVI-lea.

e

„Dar Neagoe a putut foarte bine să scrie acestea. Ce
însemna

să „scrii”, pe vremea aceia? Insemna să lucrezi
în colaborație cu un altul. Impăratul. Constantin Portirogenetul
a „seris” cu„tare carte cu privire la administraţia Imperiului
bizantin? De
sigur

nu

a scris-o

cu

„a fost cineva care

mîna

lui:

a avut: înaintea

a redactat supt auspiciile

lui “izvoare

„avut de sigur un asttel de ajutor, dar sint fără
părţi 'dictate de dinsul. De

teau face la noi în
Petru

foarte

îndoială

şi

altfel Ştiri că asttel de dictări se pu-

acea vreme

Șchiopul, —

şi

lui. Şi Neagoe -a

le avem

interesante.

şi prin scrisorile lui

Ar

fi

de cel mai

mare

interes ca un om familiarisat cu sintaxa latină
să facă un
- studiu asupra acestor scrisori ale lui, un studiu
de sintaxă romănească

aşa

cum 'se

poate

gici. supt

cuvintele

scrise

în

la-

tineşte. Vestitele scrisori alc- lui Mihai Viteazul scrise
în lati-

neşie au fost şi ele dictate. Şi, dacă S'a scris în
sensul arătat
la 1600, de ce nu sar fi -putut scrie pe la 1520 de
Neagoe Basa-

rab?

x

Sensul
vreme

|

cuvintului

şi cu

.

„autor”

totul altul pentru

este

e

cu 'totul

timpul

altul:

nostru.

Nu

pentru

acea

trebuie să ne

hiăm după sensul foarte precis, foarte conştient
şi integru al
" nostru,. pentru o epocă de aceasta, instinclivă,
în care orișice

„2 găsiai bun întro operă veche,' reţineai pentru-a
face o: operă

nouă
,
aj ::
- Dar.să ne mai gîndim la un lucru: Neagoe Basarab este
în-

surat

cu o

principesă 'sîrboaică,

avind

cuiă în tradiţia literară a Bizanțului

ambiţii

bizantine,

şi, precum

cres-

o dovedeşte

-

Căutarea subiectelor proprii

Biserica. Episcopală
țului: S'a

văzut

din Argeş,

!

:
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şi în tradiţia artistică a Bizan-

că Elena-Ecaterina

din

Moldova,

soţia

lui Pe„tru Rareş, a. provocat opera lui
Macarie; din care a ieşit pe
urmă opera cealaltă, imitată după
Manase. Atuncea de ce Despine Miliţ
a,

de

la Bucureşti,

nu

ar fi îndemnat

„la acelaşi lucru la care a îndemnat şi Elena-Ec
aterina de Ia: Suceava? Dai
însuşi numele acesta de "Teodosi
e însemna 0 ambiţie. Căci
Teod
osie .nu nu

al

II-lea,

e după

Impăratul

Teodosie

bizantin

Iul al V-lea. A numipe
mele

venise

de

la

Mare,

sau

venise

da

la

mamă,

concepţia care se vede

terară
a -timpului,
o mare
fost vorba
de fiul, numit

Domn

fără -legături 'cu

allfel;

dar-este

vorba

ci după

Teodosie

bine” crescut din

seco-.

cineva „Teodosie, indiferent dacă nu-

tată

cenicepţie a Domnniei:

cel

foarte

mândrie
cu nume

tradiţia

şi nu

allă

imperială.
Dacă ar fi
de țară: al unui biet

împărătească

de “Neagoe

arată. o

din atinosfera li-

bizantină,

se poate

ar fi

admite. pentru

dinsul o lipsă de intenţie în numirea
fiului Teodosie.

„Şi

adaug:

călugărul: ar îi trebuit să lic, pe
lîngă toate, şi.
„foarle bine informat în ce.priveşte
familia lui Neagoe, să-știe
cari au
tuit

fost fiii lui, morţi

cartea

şi despre

înainte de: momentul

cari

vorbește

atit

de duios.

cînd s'a a]căEL

ar Ti lrebuil să șlie cine cră mama lui, şi
ea plinsă în aceste frumoase
rînduri de. jălanie.. Lucrul acesta,
Sar zice, putea. să-l ştie un

călugăr de la Argeș. Dar în ceasul acest
a călugărul ar fi spus
în legă

ceva

tură

cu

biserica

aceia

de. care atîrna cl, și. asupra ”
aşczămiîut arlistic şi religios, care
venia de la Neagoc,
nu este niciun cuvint.
Sa
3
„Iată, sînt Plîngeri, așa-numite
threne”, de acestea în li: -.
leratura bizantină, dar, întru cit
pot judeca! cu, psihologiceşte, “
nu filologic, mi se

acestui

de sinceră,
numele

pare

altuia,

o operă

Peiru fiul lui Neagoe,
-Iar;

dacă

că greu

sar

putea

nemeri '0 n0lă' aşa

de cineva care ar fabrică, pe nume
le
literară,

mori

este vorbă

ca

în cuvintele

în cea. mai fragedă

lui, sau ipe
cu

privire

la

copilărie.

de o ultimă dovadă, formală,
atunci dovada. este următoarea: Inlre cărţi
le lăsate do Petru Șchiopul,
Cîud a murit: în Tirol, la Bozen-Bo
lzano, şi 'care au întraţ în
colecția arch

“Domn

iducelui Ferdinand,

în privinţa

felului

cum

sc află şi învăţăturile

trebuie să se “poarte cu

sătre

boierii la masă. Acestea sînt însă un: capit
ol al „Invăfăturilor “lui
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Neagoe”. Prin urmare la 1594, cînd
a murit Petru-Vodă, ezisa forma slavonă u »Invățăturilor”,
Pelru-Vedă avea un
liv, faţă de care simţia tot atita „duioşie
ca şi Neagoe pentru
Teodosie și acel [iu era menit ca şi Teodo
sia să se 'slîngă în
floarea vristei între străini, — Teodosie
a murit la Constanutinopol,

sal

iar Ştefan, frumosul

pe umeri,

pPrăpădil

cu

între

ochii

Neniţi,

fiu de Domn

albaştri

cu

şi faţa

la Innsbruck „—

părul

albă

cu

bălan

revăr-

surizăloare,

s'a

aceleaşi „preocupaţii,

EI a strîns deci cu atita 'grijă capitolul
acesta care servia pentru învățătura în străinătate a fiului lui.
Ștefan
era întovărăşit acolo în sirăinătate de un călugăr, care
a ajuns în urmiăi
* Mitropolit, şi printre hîrtiile lui Petru Șchio
pul sa găsit o foaie
îu care se cuprinde o lecţie de cronologie
pentru coconul domnesc: anii pe cari trebuia să -i înveţe el
pe de rost. Şi prin urMare capitolul acela făcea şi el parte,
ca şi foaia care din
Icricire ni sa păstrat, din cărţile de
şcoală ale copilaşului
domnesc.

a

Mi se pare că este greu să se aducă o argum
entație mai deplină deciL aceasta. Aş putea să mai
trimet la cutare seri-

soare a lui Stan Jianu,

MII,
unui

tipărilă de miîn
ne
Studii şi Documenie,

în care se poale vedea, pe la 1790,
aceiași dragoste a
părinte faţă de copilul la care ţine ca
la ochii din cap

şi aceiaşi durere părintească.
Dar

subicelele : romăneşti

mărgenesc.

la

„Invăţăturile”

din

literatura

lui „Neagoe.

noastră

Peste,

nu

întreaga

se

epocă

în care am arătat izvoarele de imitație stiăin
ă, cu cronicile lui
Macarie și Eftimie şi ale urmașilor lor,
într'o tormă cu mull
mai scurtă, fără atitea elemente de litera
tură împrumutată din

izvoare

bizanline,

cum

e cronica

lui

Azarie,

mergînd

pănă la

Petru Șchiopul. şi pănă la clădirea mănăstirii
Galata de lingă
lași, unde acum cra lăcaşul de însemnare
a analelor domneşti,
se ajunge, cu sfîrșitul secolului al XVI-lea,
la o literatură de truduceri, cum: este accia a „Istoriei 'Froadei”
şi a Alexandriei, loi
după

epoca,

izvoade

de fapiele

de

dincolo

şi de

de

inimi, a lui Mihai Viteazul. |
„Nu

Dunăre,

care

valoarea inspirutoare,

se poale concepe v epocă

sînt

legate

de

răscolitoare 'de

de înaltă literatură fără o uc-

Căutarea subiectelor proprii

tivitate

vilate

puternică

pulernică

a socielăţii

a

şi

societății

nu

fără

se

|

poate

răsunet
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concepe

în

o

acli-:

literatură,

Nu
vorbim de stîrpiciunea marelui
războiu; liindcă vre-o zece ani
ajung ca să se desmelicească
lumea, ci trebuie o perspeclivii
cu mult mai-largă ca să se inspi
re cineva din imensa frămînlire,

Dar

o epocă

tragică,

de

luptă,

de suierinţi

şi de

mari

aspiraţiuni glorioase, încununate
un moment, ca a lui Mihai,
a lrebuit să trezească opere liter
are proprii. Și, mai întăiu,

“Mihai

Viteazul

el însuşi a trebuit să le dorească,
el care, avea.
„lecturi greceşti într'o vreme de înviere
a conştiinţii neamului
grecesc.
Pe

lui

vremea

»Şailan”-Satana,

aceia

Mihai

descondeni

Cantacuzino

din

vechii

Şailanoglu,

fiul

Cantacuzini,

cispunea de Scaunele Domnilor; bine
văzut la Poartă, păzit de
ieniceri, cu gardă de zi şi de noapt
e, el puria în pecetea, lui
vulturul
depărlala

imperial cu două capele. In Cons
tantinopol ca şi în
Albanie, ca și în toată lumea
sîrbească, hrănilă

cu atitea amintiri

ale „AMlexandrici”,

ror creștinilor. Era
viaţă literară. Ciţiva

se voiă o înviere a lutu-

deci op atmosferă care de
Sigur cerea
Germani cari au fost la Conslanl
inopol

pe acea vreme vorbese de vechiul
sullei creștin, trăind în
această capitală a Imperiului lurcesc,
de şi o bucală de vreme amorţil prin cucerirea de Turci
a Bizanțului. Cine ve.
nia de acolo, ca și un Fanariol trecu
l prin Viena ori un Romin
Cin vremea Regulamentului Organic
care sar fi întors! din
Paris, era plin de. această atmosfer
ă bizantină. Mihai -Vileazui s'a întors şi el asitel încit
din faţa mormântului lui
Constantin Paleologul, care arunca pănă
foarle departe o mislică
strălucire;

ca

un.stilp

de

foc

a

ieşit

din

morm

întul
ultimului
Impărat constantinopoliian.
|
Şi atunci Mihai a însărcinat pe
Logolătul Teodosie să facă
o cronică în care să se seric istoria
faptelor sale. Teodosie a- vea o scriere foare frumoasă de. cărtu
rar, cum și Mihai avea,
„0 iscăl

itură de o deosebită distincţie, în care se vede

o deprindere cu literile latine; nu este exclu
să chiar o oarecare CUnOşlinţă a unei limbi occidentale de către
dinsul.
Şi Teodosie a scris cronica: ca însă
sa pierdut. Din fericire.
avem cuprinsul ci, de şi nu în
slavoneşte, dacă na scris-o.
în romănește—; ci în latinește, anum
e într”o operă a unui Silesian, Baltazar Walther, care, trecî
nd pe la noi, a găsit cronica
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Logotătului, a introdus în
ca fel de fel de explicaţii
suplimentare, care formează pârtea
întăia a operei sale,. iar în
partea a
doua a păstrat cronica acea
sta de care vorbiam 1,
Dar, alături de această cron
ică, lucra, născîndu-se din
conştiinţa maselor adinci, şi
balada. Nu mai vorbesc “de
ceia
ce
[ac străinii, cum, de pildă,
un Stavrinos, care a pus
în ver-

uri

grecești,

dar

de '0 tormă

sici „Noastre "populare
din „Alexandrie”,

foarte

şi vădind

cariera

asămănătoare

9 influență foarte

acea

cu

a poc-

puternică

-

sta a lui Mihai Viteazul,
cu lupla
dc la Călugăreni, cu Mihai
în fața Turcilor apărînd
cu toporul în mînă: cartea popula
ră grecească răspîndită a
„Vilejiilor” lui Mihai ?,
E
i
Ie
Nu

vorbesc,

iarăşi

de

poemul'străin

făcut în genul lui Za
Gerusalenume liberala, a:
lui Torquato Tasso, de
către un
Grec din Creta, Gheoi-ghe
Palamed, care avea, ca toți
Cre.
lanii,, o cunoștință destul
.de adîncită a literaturii.
italiene
» contemporane şi care, cu

Vestea: aceasta a lui Mihai

'Tasso înaintea ochilor, a relu
at poViteazul *,
|

Nu este vorba nici de unul
, nici de altul din aceste
izvoare, „străine, peniru că ele
nu vin de la "noi, de şi-s
înt
în le...
-gătură cu. epoca lui Miha
i, ci este vorba de acel
izvo
r
care, şi
„el este în legătură cu epo
ca aceasta de extraordinar
ă vitejie,
Balada, cintecul “bătrinese,
“împrumutat: de la Sîrbi,
cari şi
„ei primiseră acest. cîntec
de la alții, balada reușise:
să se lege
adinc de împrejurările de
aici. Pentru această epocă
înlilnim
„cînlecele

bătrîneşti”

nume

ca

Gruia

,

.

.

1-Avein această cronică, în
latineşte, retipărită da Al. Papi
u Ilarian în Tesaurul de monumente istorice
, împreună cu o traducer
e dedesupt, care ar putea
„fi revăzută de cineva care
ar face asttel din aceustă
cronică o lectură foarte
plăcută şi pentru vremea
de astăzi,
ZA
fost și ea cuprinsă în cole
cția lui Papiu Ilarian,
4 Se găsește în Bibliothe
que hellcnique a lui Emite
Legrand, fără traducere,
” şi ar trebuisă se facă o trad
ucer

e după dânsa,

«

in

lui Novac, care fără
îndoială lrebuie să fie pus
în legăSA tură cu boierul Baba
Novac,
Căipelenie a lui Mihai. Rad
u Calomtirescu îşi are
şi
cl balada. “Toale acestea ne fac
să “credem că vor fi fost şi
cîn“lece cu Mihai. Viteazul, care
însă s'au pierdut, Căci -bal
ada lucra necontenit înainte la noi,
baladă domnească, baladă boie
.
.
.
rcas.
i
.

“

.

„*-

că, precum
Varlic,: boier
Dar

o
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e balada: din Moldova “în cară. se vorbeşte
de un
al lui Petru

mai avem

nească

Căutarea. subiectelor proprii

Rareş,

şi altceva

:

”

decît aceasta: avem

scrisă în româneşte.

|

cronica romă-

„i

E

“Mihai Viteazul a” cerut cronica oficială, dar lîngă dinsul
e:
rau şi boieri; între boierii aceştia, cei mai puternici, avînd
o
mulțime

de sate, putînd

formă

o caste întreagă

pe-care

să.i-o

pună-la disposiţie Domnului, erau fraţii Buzești. Aceştia
-aveau
conştiinţa faptului că Mihai „Viteazul fără de ei
nu ar fi.
- fost nimic: ei se simţiau represintanți ai ţerii, punînd
puterea
țerii la

îndemina

Domnului;

credeau” că

întrupează

vitejia

extraordinară a neamului, ieşită din legendă şi cîntecele
bă- trineşti. Şi, atunci, ci-au cerut logofeţilor lor să serie,
ca pentru dînşii, scoțindu-i pe. dînşii în rîndul întăiu, arălînd
cel
mai mic fapt în care ci au fost amestecați, povest
ea epocii
lor. Povestea aceasta este cuprinsă în aşa-numita Cronic
ă anonimă a Țerii-Pomănești, pe care trebuie să o alribu
im lui
Stoica 'Ludescu.
Povestirea începe cu o Ssimplicităte extraordinară. Nu
este acel avînt,

accel sentiment

de

pitoresc,

acea

duioşie

şi putere

de

cmoție, care formează caracterul întregii noastre literaturi
po-

“pulâre

şi pe care

am

recunoscut-o

begia lui Petru Rareș. “Toate

rînduri simple ale unui om
„Limba
pe

care

este de
o

atunci,

constatăm

şi

și în' povestirea

de ispravă.

de altfel potrivit cu
din

despre

pri-

acestea nu le, avem aici: sînt numai

inscripția

a
starca

de pe -piatra

a
de spirit
de

mMor=

mint a lui Stroe Buzescu. Puţină vreme după moartea lui
Mi-.
hai Viteazul, Radu Şerban, urmașul lui, a dat
o luptă cu
- Tatarii. în părţile Teleajenului între Ogretin și Teişani
. Talarii” se istoviau' dind asalturi zădarnice împotriva tranşeelor
or-

donate de Italianul venitîn ajutorul lui Radu-Vodă, “Tomniaso.
-

Cavriolo; atunci ei, cari știau şi româneşte, au început
a bat-.
„jocuri pe cei cari stăteau ascunși întuntrul” tranșcelor,
şi, ca
urmare, a ieşit singur. Stroe Buzescu
-de o parte. şi un. Ta-

tar de alta, din neamul Hanului, şi s'au bătut; Tatarul
“a fost

învins, însă şi Stroe. Buzescu a murit mai tîrziu,
de rana pri- *
milă atuncea. Şi soţia lui a pus pe piatra mormîn
tului 'înireagă poveste în cuvinte romănești, încheind cu
- acest sirigăt:
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„Şi nu fu pre voe cîinilor
de Tatari”, Strigătul; cu
totul neobiş:
nuit pe o piatră de mor
mint, strigătul acesta
țîșn
it din inima
văduvei care se mâîngiie că
soţul-ei a stropil cu sîngele
lui Di-:
ruinţa, face cît o cronică
întreagă. _
o
„Dar

avem

pe Mihai

Ştefan-cel-Mare,

cîteva

Viteazul

cuvinte

însuşi,

de

care

războiu

rostește,

sau. cîte

nu, ca

o

procla-'
malie după 1475 ori şi un
strigăt de durere transmis
prin anbasadorul său Veneţiei, ci
pe Mihai care vorbește pa
larg, de
două ori, despre gîndurile,
isprăvile şi suferinţile sale.
Odată înainte de catastrofa din 1601,
a doua oară, cînd, fugar,
ca și Pelru
Rareş, cu cițiva călăreţi lîng
ă dînsul, după ce fusese
bătut în
părţile Buzăului, ale Argeşu
lui“ „ajunsese la Impăralul
,
nu: ca
să-l roage, ci pentru a-și
arăta dreptatea. Un memori
u
al lui
Mihai Viteazul către Rudolf
al II-lea, într'o latină de
cancelarie care nu-i poate întune
ca limpeziciunea gindului
sincer şi .
îndrăzneţ, era cunoscut
de mult. Altul, printrun
hasard fericit afost găsit în Arhivele
din Florenţa, de d. Pernice,
publical înlr'o revistă italiană,
semnalat de mine la Aca
dem
ia
Romînă şi redat în traduc
ere romănească într'o'
bibliotecă populară din Ardeal, Mihai
înfăţişează acolo toată viaţ
a lui, înlr'o expunere splendidă:
întradevăr o pagină “de
înaltă Ii“teratură. Spune: cum a
ajuns la Domnie, ce greu
tăţi a întîlNil, cum a putut să se
apere de greu împotriva
năvălirilor tur:
ceşti şi tătăreșii, în ce! situ
ație a fost Pus prin lupt
a pe. care
a început-o, şi, înainte de
toate, ceia ce răsună de
la
un capăt
-la altul al documentului
este, acest strigăt: cu nu
o
fac
pentru mine, o fac pentru voi,
pentru toată creștinătatea;
pentru
ca nam pus în primej
die pe mine .şi această
biaţă ţară
a mea, pentru bine
mine,

ci sînteţi

le ei; deci nu
datori față de Voi

mă ajutați pe mine pen
lru
înşivă să-mă ajulaţi.

Puneţi alături - tînguirea
lui Ştetan-cel-Mare călre
de. ceia ce spune Mihai,
Viteazul, şi veţi vedea cum
,
„ leaşi împrejurări, de-a
menii
țerii.

Aceste

pe

cari

două

i-am

Veneţia. în ace-

lungul vremurilor a răsu
nat, prin oaavut în momentele inar
i, același glas ul
|
|

lucruri:

Spiritul

de

jerttă şi strigătul către
dreptate care nu moare nici
odată, sînt notele caracteristi
ce ro„măneş
ti Care ni sc

înfățișează

deplin

în acesta scrieri cu anemuritoare, cure Sint,
cu voia oricui, şi în oric
e limbă
ni S'ar pres! la—, literatu
devărat

ră,

|

IV.

Cuvântul romănesc
Odată,

traducerile

din

secolul

în Scriptură

al. XV-lea

fuseseră

formale

în

luteranismului,

şi

anume colțuri şi Păslrate în anume margeni. Dar
în veacul
al XVI-lea,în a doua jumătate, apar Calchismele,
traducerile
bisericeşti,

făcute

în Ardeal,

supt

influenţa

pe care Sașii le-au plătit şi au căutat a le răspîndi,
ca şi, mai
ales,

acelea

ieșite

din

Biserica

oficială,

calvină,

care

avea

un

„Superintendent” al ci, priveghind această organi
sare patronală de Stat şi introducînd prin sfat, şi, la nevoie,
cu de-a sila,

limba romănească în Biserică, înlocuind cărţile slavone
: pe care

în baljocură le numia boscoade, prin traducerile
husite, pa„tronateşi de Saşi, încurajate şi. de guvernul
calvin din acel moment

al Ardealului,

Toate

acestea

însă

—

Evanghelii,

Psaltiri,

Sltevo-romîne, romănești, o Palic, un Vechiu Testam
ent tradus-în

romăneşte, de preoți bănăţeni, aşteptînd şi explicaţii ale
Scrip-

lurii traduse din ungurește—,aveau un caracter
revoluţionar. In

ceia

ce. privește pe

Domnii

Moldovei

şi ai “Țerii-Romăneşii,

ei

au avut o atitudine de hotărită reprobare a
acestor traduceri,
care lreceau, peste dogma limbii sfinte, care ieșiau
dincolo de
mai genile stricte pe care le trăgea Biserica de
Stat. In lucrările
acestea, care mergeau din om în om, cu
oarecare frică şi
pază, cu bucuria care iese din lucrurile oprite,
avea omul gindul că-şi atrage, dacă nu blăstămul Bisericii,
totuşi o desapro-

_bare care putea merge. pănă "la prigoană.

Pe cînd către sfîrşitul secolului al XVI-le
a lucrurile nu mai
siul aşa. Insăşi Biserica, măcar în Muntenia,
începe a' vedea

cu

vonă

mult mai larg aceste traduceri
a: fost oarecum,

+

în romăneşte:

Dogma

în parte, părăsită. Intre Biserică

slaşi în-
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tre limba ţerii Sa stabilit
atunci o legătură care nu
exista, nu
„putea să existe înainte de
aceasta. Natural, totdeauna
Bisericile
organisate au. frică de nout
ăţi, ele sînt strîns. legate
de; tradiție. Și cât de lungă este
tradiția creştină nu numai
în:
ceia ca:
Priveş
dog
te
ma, dar şi în ce priveşte
textul rugăciunilor! Numai în ce priveşte pred
ic
libertat
a,
ea cra cu mult mai mare,
și predici în limba rom
ănească trebuie! să fi
existat din_vremuri foarte vechi. In ceia
ce privește oamenii cari
compuneau Biserica, poate avu
serăşi ci aceleași dorinţi
de
a ieşi
din cadrele vechi, totuși lrad
iția era aşa de puternică,
înci
t BiSerica nu se putuse hot
celor

vechi,

seră un

ări să ia o măsură contrară
tradiţiilor.

cum,

Chiril

odinioară,

și un: Metodiu

lurghie limba slavonă
Totuși

a

venit

cu

secole

dreptul

în

urmă,

abia

de a întrebuința

căpăta-

în Li-

veche în locul celei greceşti,
- * mom

un

ent,

în pri

ncipatul muntean, cînd,
la o înlrebare făcută din partea
tipă
ritorilor de cărți romănești din Ardeal, dacă nu

exista,

Sar putea ca pe lingă Caz
ania care
învățătură” calvină, răspîn
ditîn
ă
anumite |
supt “influenţa,

„Cartea

regiuni
mii ungurești,

de

să :se

cum am Spus, a Statul
uişi a nobiliolere şi o aliă Cazanie
ortodoxă, care

“Să nu poată fi bănuită,
dînd un text aprobat de.
Biserică şi
"-- Butind fi astfel răspîndit
ă pretutindeni, — e vorba
de
Cazania
de la “Brașov, din 1580 —,
icrarhii munteni au (rimes
*
vechiul
plilc” al lui Teotilaet, arhiep
iscopul Bulgarici,. carte sigură,
pe care credincioşii Biserici
i răsări
niciun fel de frică. Aceasta înseam tene o pot întrebuința fără
nă însă un foarte mare lucru: Biserica ieșia 'de supt
influența. exclusivă a limbii
slavone.
“Şi un alt. semu. La începu
tul secolului a] XVII-lea, unde
va,
„prin Oltenia, trăia un călu
găr a cărui biografie de sig
ur
nu
„Se va puiea face. nici
plă;

nici

numele

nu

odată, fie măcar în Iorma
cea mai simi se poate lămuri deplin,
căci une ori

este într'o formă, alte ori în
alta: Mihail Moxa, sau Mihail
MoXalie. Călugărul avea cunoştin
ţi de slavonă, fiind poate în
legături cu Vidinul, cu Diiu
părul, acesta

a început

1! V. Pârvan

a pubiicat pe

l, cum se spune şi pănă
acuma -Călugăa lraduce şi a dat o parle
a unci cărți
vremuri

jumătatea secolului al XVII-lea
,

o

cuvântare

la mort din Moldova

”

pe la

s

Cuvintul romănesc în Scriptură
Carc nu
mile

mai

exista pănă
vechi,

atunci.în romăneşte.

aceasta

însemna

Biblia.

|
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Dincolo de

Biblie, cra
ceia ce-şi aducea aminte fiec
are. Analele din mănăstiri,
pe care
de fapt nu cred că le cetia
cineva. Letopiseţul de la Bist
riţa, i.elopiseţul - de ia Putna, cron
ica după Manase a lui "Mac
arie
,
a lui Eftimie,
şi, mai

tirziu,

cronica

lui

Azarie nu erau cărţi
care. să se adreseze poporului
şi nu le cetiau nici măcar.
boie-:
rii. Ei cunoşteau istoria jerii
după lradiţie. Prin urinare,
dacă
istoria ţerii lornu o cunoştea
u, cu atît mai mult nu. avea
u niciun
inleres pentru ceia 'ce: num
im istorie universală. De
la un
limp. însă, unii cărlurari, şi
în special cărturarul de care
vorbesc, au căutat să-şi explice
ce, legături ar putea să aibă
Dom
nii Țerii-Romăneşti şi ai
Moldovei cu ceia ce se petr
ecus
e
mui
înainte, Existau “anume cro
nograle care împrumutaser
ă sislemul lori 'de:la Bizanţ. Se
cuprindea în ele.o istorie,
univ
ersală, care. pornia de la Fac
erea
„blia, cu istoria romană: şi isto Lumii, făcea legătură cu.-Biria. bizantină, cu isto,ri
Stataelor post-bizantine, sau alăt
uri de. Bizanţ, de dincol
o
de Dunăre, Sirbi şi Bulgari, şi
era firesc să se cerce a se
duce -mai
“deparle aceste cronografe,
căci viaţ
.
poli
a
tică
a
creș
tinătății
nu lrebuia să fie întreruptă;
era un Sultan la Constantinop
ol,
dar Sultanul” acesta, de şi
Impărat și succesor al Imp
ăra
tuiui
bizantin, totuşi nimeni Bu
:se putea gindi să-l consider
e pe
«el drept continuator adev
ărat

al

Se puteau sgînai, deci, oameni

tradiţiei creştine a Bizanțul
ui.”

de la noi, sau și de dincolo

de Dunăre, dacă tradiţia
aceasta, care ajunsese la
Bizanţ şi
trecea pe la Sîrbi. și Bulgar
i,
nu ar putea fi continuată
şi în
părţile noastre. Și Sâ ajun
s astcl 'a se face cronogra
fe
care
„cuprind ceva din istoria popo
rului: romănese. Foarte puţi
n,
dar |
cuprind ceva. Sînt âstiel,
vrafe

"1620,

care

lrec

noi

presintindu-ne

pănă

la

cun am mai spus, forme de cron
o-

istoria „Principatelor

ca

însiși

noaslre,

continuatorii

pănă

la

Îmupăraţilor
„bizantini, cari, alitel, erau
represintaţi de Sultan,
ă
Moxa a fiicut o traducere
după
un astfel de. text. Traducere
a
“lui a fost socotită la înce
put o operă originală. Has
deu i-a dat
„0 ediţie nouă în acea Iru
moasă şi ciudată carte care
se chiamă
„Cuvente den bătr
textul . bulgărese

într'o

limbă

ăni»,

original,

încă foarte

Dar,

căci

mai
de

tîrziu, Ion Bogdan

fapt

aproximativă

nu.€

decit

şi nedibace

a găsit

o traducere

în. a cu5
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Ă

prinde un subiect care pănă atuncea nu fusese niciodată
îmbră-

cat în romăneşte. Ceia ce Mihail Moxa adaugă ca
lucruri pri- vitoare la noi efoarte Puțin: dala întemcicrii Moldov
ei, luată
„fără îndoială din analele moldovenești,— şi ar ti foarte
intere- sant să se ştie cum a ajuns călugărul oltean să
cunoască ana“Iele :slavone ale

Moldovei;

ar

trebui.

să admitem

un

îel

de

circulaţie între: mănăstiri, schituri de călugări între
dînsele,
„. Cartea aceasta, lucrată grosolan, de călugărul care
a lu-:

crat şi la nomocarioane, - adecă legiuiri biseric
eşti, aşa cum
fuseseră în Bizanţ, — de partea aceasta va fi
vorba pe ur-

mă, — a îost făcută supt influenţa și din îndemnul unui
VIădică, episcopul de Rimnic Teofil. Avem a îace, deci, cu
pătrunderea' în Biserică -a limbii romănești pe vremea cînd
îndemnul unui Mitropolit muntean spunea ce anume să se
traducă,

pentru

ca

astfel

Cazania

să

se

poată

ceti

şi în

biserica

noas-

tră: romăneşte. Și este vorba de un episcop de Rîmnic
care
ocroteşte pe călugărul vulgarisator în materie de învăţă
tură,
care a pretăcut . cronograful în limba romănească.
Biserica
se împacă astfel cu limba vulgară.
In acelaşi timp în care Biserica ajungea la această
hotărîre,
Ioarte bogată în urmări, Statul, de multe ori de nevoie,
făcea

“același lucru. Intăiu Simion Movilă, Domn muntean de usurpaţie,

frate

de

Domn

moldovenesc,

venit

cu

ajulor

polon

şi

cutreierind ţara de la un capăt la altul, urmărit de duşma
nul
rul mai puternic decit dînsul, nu-şi poate organisa, la începu
lul secolului al XVII-lea, o cancelarie slavonă. Rivalul lui
mai
fericit, Radu Mihnea, om învăţat, care “Îusese
pe la Vencţia şi
pe la- Muntele Atos “şi care era cu desăvirşira la înălți
mea
“prinților de pe vremea aceia, foarte pompos, cu o
Curte

strălucită, care se încunjura, de o gardă

îmbrăcată

în cos-

lume frumoase şi care şi-a făcut un palat la Hîrlău, avea
fără îndoială o cancelarie slavonă şi prin urmare dădea documente în limba slavonă. Al treilea concurent la Domnie
, Radu Șerban, este un simplu boier, ridicat de boierii ceilalți
, pen-

tru a fi continuator al tradiţiei lui Mihai Viteazul: Gf are ăsttel,

un sprijin

foarte puternic

în boierimea

care este cu dinsul: și la el e o cancelarie,

lui sînt

în slavoneşte.

Numai

cînd,

luptătoare

de ţară,

Şi prin urmare actele.

pribeag,

părăsit

şi sărac,

-

Cuvintul romănesc în Scriptură
va fi să-şi facă mai
avea: la îndemînă

tîrziu, la Viena, testamentul,
pentru că nu,

logofăt

lui Radu Mihnea, i
"rabile Scrisori care
0 va întrebuința, va
vilă, care se găseşte

67

de slavoneşte,

—

şi, din

rălăcească înainte de a
se întoarce bătut, cu
supt. burta calului din "por
unca Tatarilor,. în
ceste scrie, de: nevoie,
romănește.

Aşa,

prin

anii

ţară,

boierii

se adresează într'una din
cele mai admisau scris în romăneşte,—
limba pe care
fi cea romănească. Pe cînd
Simion Moîntr'o situaţie cu mult mai
rea, silit să
picioarele legate
Moldova lui: a-

1620-1630 limba rom

ănească începe să pă:
lrundă chiar şi în actele
publice, pe lîngă inscripțiile
de mormint. Pănă acuma limba
aceasta de foarte multă
vre
me era
întrebuințată în corespond
enţa privată: și în acele
zapi
se
care:
pregătiau actele
solemne,

„ Acuma

venim

,.

|

la efectele

pe cara a putut să le aibă.
tole" rarea limbii romănești
de către Biserică „şi acest
amestec din
ce în ce mai puternic a]
limbii populare chiar şi în
aclele de
Stat. Nu-şi poal
e

închipui

cineva

în

de ajuns bucuria pe care
o poate simţi un popor,
în straturile lui adinci, atu
ncea cînd
înţelege cuvintul lui Dum
nezeu, actele privitoare
la
adminislraţia lui, care nu i se
mai adresează într'o limbă
necunoscută, atunci cînd el prinde
și înțelege ceva literatură
şi cînd
păturile

de

sus

binevoiesc

să-i

vorbea

scă : la orișice
popor care are într'însul
puteri. sufleteşti, aceasta
îns
eam
nă
o
adevărată înflorire, şi înfl
orirea aceasta se simte,
şi
la
noi.
De cîte ori ni se presintă,
din secolul acela, un man
uscript,
pe care ni l-a păstrat
timpul, de 'obiceju neîngă
dui
tor
, din
else desface 'o visiune,
confusă încă, dar adîne
mișcătoare,
De sigur S'a-simţit în aces
t secol un foarte mare avîn
t de bucurie, de îndrăzneală, de
hărnicie prin mănăstiri,
prin unele
curți episcopale şi mai
tîrziu chiar printre laici
. Limba aceasta, prin urmare, nu
era.un lucru. de ascuns,
un lucru de
„lepădat,

care să dispară

de la sine

înaintea maiestăţii limbii
bisericești, a limbii oliciale
, a limbii - celor mari,
ci era Şi ca
o limbă în care se poate
rosti cuvintul lui Dumnez
eu
Şi istoria
„omenirii, care putea
să apară în Cazanii și
Cronografe. .Şi
aluncea a început o mun
că modestă, anonimă,
în toate colțurile
pămîntului

romănesc.

Nu s'a făcut

pănă

acuma

sta-:
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tistica tuturor manuscriptelor
în care
Scriptură, deosebit de “Vieţile Sfinţilor

ni “se. presintă Sfînta.
sau de predici. Dacă -

sar căuta, de către tineri de pildă, atent,

mai ales prin Ar-

deal, străbătîndu-l sat de sat -şi răscolind
bisericile, cred că
Sar putea găsi o mulţime de astfel de
dovezi ale iniensei
munci smerile a unor oameni cari, fără
să ştie unii de alții,

căulau

să strămute

lui Dumnezeu
nului

a

în

limba

romăncască

şi ceia ce mai

trecut

pentru

ceia

ce era

cuvintul

tîrziu dincolo”de Cuvîntul

a crea

o

întreagă

literatură

Dom-

populară.

In acest Ardeal am găsit fragmente. din
Vieţile Sfinţilor, anuine
o. „Viaţă a Sfintei Paraschive”, dar manus
criptul nu “lam. ri-

dicat şi astăzi. de sigur” că nu mai există. Altă dată
am

găsii,
“între manuscriptele pe care le am, o Viaţă
a Sfintului "Feodor
Tiron;

care

nu

aparține

însă

aceleiaşi

regiuni.

.

Dar încercările acestea de a se da încă
de atunci Vieţile Sfinților, traducerea Psalmilor şi a Evang
heliei, de“ către oameni

cari

nu

aveau

seră numai

cine ştie ce învățătură” înaltă şi cari

puţină

slavoneşte, au rămas

deprinse- :

în manuscript.

Oa-

menii aceştia în. mănăstirile lor, în bisericuţe
le lor traduceau
aşa, pentru plăcerea lor; nu li trecea prin
minte “că .opera
lor ar putea să fie tipărită. Dar, mai
tîrziu, la 1670-1680;
cărturarii, preocupaţi de tipar, nu au pornit
din capul locului,
ci: de la traducerile acestea naive, încercate
prin deosebite 10-

curi

pentru

a

contribui

la

forme

mai

înalte

în

simte totuşi influenţa încercărilor anterioare.

lae Milescu,
reşti

şi pe

care

care

a apărut

care

odată: în manuscript

am, cumpărat-o, cred

—

nu

se

re-

Biblia lui Nico-

Ştiu

la Bucu-

dacă

se mai

formă

defini-

păstrează sau dacă face parte din lotul
celor trimise la Moscova.— acea admirabilă carte este o lucra
re colectivă: nu e
ceva asămănător cu Biblia lui Luther sau
cu Sfînta Scriptură .
în englezeşte din secolul al XVI-lea, care sau
făcut de la început fără. nicio pregătire anterioară ; aici avem
a face cu :
ua bun popular colectiv al poporului romăn
ese. Marea însemnătate a Biblici din 1688 stă deci tocma
i în. faptul că tot.
„ce se lucrase mai înainte, în deosebitele
provincii ale poporului
romănesc,

a fost “Cercetat,

tivă, şi astfel pentru

adunat

acea vreme

peră de unitate naţională, am

şi fixat

Biblia

înt”o

de

la 1688

este o o-

putea chiar spune că este cea!

|

Cuvintul romănesc în Scriptură
-dinlăiu operă de unitate naţională

-

69

în acel domeniu

unde pleacă pe urmă toate celelalte.
Aş

vrea

să

nu

moral de

|

fiu învinuit: de: prea

muliă

îndrăzneală

dacă
voiu căuta să fac aici o apropiere.
din domeniul vast al istoriei spiritului universal, cind -xvoiu spun
e că în acest curent este .
ceva francisc

în latineasca
ierarhică

an”. Intr*un : moment
' din evul mediu

de fier,

în

Biserica aceusta. cu

luită, zăvorită, printr?o minune,
ca un nou Hristos -desrobii din.

alcătuise

înțepenit

lui, în- teologia
lui, în scolastică şi în disciplina

peste

fost înflorirea

doctrina

cca mare

fereştile

închise,

lăcă-

Sfîntul Francisc a. apărul
păginismul creștin care se

desrobitoare

a lui Isus. Aluncea

a Europei. catolice.şi au

a..

culezat

oamenii ceia ce. nu cutezaseră înain
te: adecă a nu fi! pretențioşi, și cea mai cutezătoare fap
tăa omului este tocmai
aceasta: a “i simplu, a fi aşa cum
l-a lăsat credilatea întipărită într'însul şi ce-i îngăduie elem
entele. de personalitate a„dause pe lingă această creditate.
Sfîntul Francisc a creat
astiel o întreagă mișcare, care a dat
în pictură pe - Giotto, în
literatură pe Dante, căci Dante nu
poate fi înţeles fără de.
franciscanism.- Sullul mistie care.
se: ridică peste toată ştiinţa

„medievală .şi teologică,
„este spiritul franciscan.

răsuflată

şi-idă” o. actualitate

eternă,

Și la noi a fost tot aşa: în locul'preo-.

iului

„boscoadelur”,

spunînd

cum

în limbagiul

popu

Tatăl

Nostru

slavon,

pe

care Do-!
porul nu-l înţelegea şi-L caricaturisa
, făcînd din Tatăl Nostru slavonese 0 glumă romănească
pe care o întîlneşti şi a-"

lar, sa „găsit posibilitatea de apropiere, şi de sufletul! celui din urmă
cerșetor vagabond, celei”
din urmă femei fără cunoşiință de
carte, a Cuvîntului Dom“nului. In

loc câ omul să stea sufletește afară
din biserică, cl.

întrase înduntrul Bisericii, şi pent
ru prima
Dumnezeu înt'însa şi într'însul, Călu
gărașul,
satele mărunte puteau şi ei acuma
înțelege

îl rostiau

Sa

în. lăcaşul

rugăciunilor de

oară Ssimţise pe
popa smerit din
cuvînlul pe care

speranță

şi mîngiiere.

Dar în afară de o nouă literatură Sa mai
creat și alt ceva::
creat și un
nou

stil, mai

ales

în Moldova.

Pentru

ca Moldova a fost mai mult stăpînită de
influenţa: acestui: curent po-,
_pular care a trecut pe urmă şi
în Muntenia. Supt unele ra.
“por

turi Muntenia este mai populară, prec
um supt raportul poli
=

|

m.
tic.
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Dar

supt raportul

dovenii.

celor. culturale sînt

,

“

mai

populari

,

Molo

“In această Moldovă din secolul
al XVII-lea sînt două personalităţ: representative în acest dome
niu. Una este Mitropolitul
Varlaam, care a ajuns la Scaunul
său fără a fi fost vre-odată
episcop,

ceia

ce

egumenul

este

caracteristic.

A

stat

douăzeci

de

ani

mănăstirii sale, din simplu fiu de
țeran de prin părOdobeşti

țile

for,

absolut

fără

niciun

fel

de

preocupa

ţii mai
înalte în domeniul cultural, avînd
ceva din felul de a fi al Domnului ridicat din Ținuturile acestea
putnene, Istrate Dabija, la
judecata
căruia

neaţa. Din

nimeni

'uiu

venia. după

masă,

regiunea. accasta aşa de pitorescă

ci numai

dimi-

și. de originală

a. plecal- Varlaam pentru ca să
ajungă de-a dreptul Milropolit al Moldovei, lîngă cel
mai luxos Domn: pe care,
pănă
.

Lupu

la

Brincoveanu,

totuşi pănă

a

l-au

avut

cel cu: veleităţi de Impărat
la sfîrşit

şi a muri

țerile

romănești,

bizantin,

ca un

pentru

lîngă

Vasile

a. răminea

călugăraș modest.

Cînd
“Vasile Lupu a adus tipografie,
cînd a împrumutat de. la
Ruşii de Apus elementele. trebuito
are pentru-a întemeia tiparul
său dela 'Iaşi, cînd a vrut. să văde
ască înaintea creștinătății întregi că.şi el, așa cum făcuseră
împărații bizantini de odi-:
nioară, pe care el voiă să-i imite
şi în nume, dă. îndemnuri. şi.
sprijin în ale cărţii, pe lîngă celel
alte merite: pe care le are
ca ridicător al celor mai frum
oase monumente bisericeşti,
făcute doar din piatră împodobită
și suflată cu aur, el a cerut şi

lui Varlaam să

dea un

răspuns la Catehismul calvinesc
care
„se lipărisc în Ardeal. Varlaam a dat
„Răspunsurile” lui.

Mergînd Varlaam în Bucureşti,
a “făcut "cunoştinţă cu cineva,
cu care vom face şi noi cunoștință
îndată, cu cumnatul lui Mătei Basarab, Udrişte Năsturel, cel
cu trei nume: Udrişte, de acasă, Oreste din greceşte și Uriil pe
evreieşte. Nimic mai inte- .
resant nu

trebuie să fi fost decit întilnirea între

Varlaam şi între Udrişte-Oreste-Uriil, unul vorb
ind în moldoveneasca lui, altul exhibînd slavoneasca, lătineas
ca, greceasca şi întîmplător .
şi evreiasca
lui.

„

d

,

5

.

i
Udriște l-a îndemnat şi el pe Varl
aam la răspunsul pe care ca
Mitropolit fu silit să-l serie: cînd
acest răspuns se va publica,

„Cuvintul romănesc în Scriptură
se va vedea

dovei.

cit de mediocru

a

A

teolog era Mitropolitul Moldovei:

n

Dar părintelui Varlaam i sa cerut; de
spiritul vremii, să
facăși o Cazanie și el a făcut pe aceia care-i
poartă numele. Cea
„din 1580 nu mai Tiinţă
- de multă vreme, și satele cereau să

se dea o tilcuire nouă a cuvintului Evanghelie
i. Varlaam, fără: prea
multă

„de

cercetâre

a

izvoarelor,
.: dă

„Cartea:

„romă-.

nească, învățătură pe Duminecile şi prazn
icele cele, mari”, din:
1610. In această operă masivă, cu groas
a slovă ceteaţă, de
"tăie
tură

galițiană,

este

este al autorului:
„Şlia şi o putea şti
aici vine

în

un

fapt

pe care „Lant constatat

prin

poate, iese din cîndîn

serică

pratul

mai

originală;

dar

stilul

în Ardeal

îngrămădit

de

nu

sute

odată:

de

ani

cînd cîte o foaie cu acca slovă mare, bo-.!.

în care recunoşti: imediat

nu 'se

parte

Varlaam a lăsat toată: învăţălura cită o
.
şi a vorbit “pe înţelesul! ţeranilor săi. De

biserici părăsite,

-tărită,

de sigur'o

serveşte,

Cazania lui “Varlaam.

glasurile

au “amuţit

de

In bi

multă, vre;

me, în cuprinsul zidurilor pustii s'a îngră
mădit pulberea ui:
tării din an în an, din deceniu în deceniu,
din secol în secol,

şi cu toate acestea nu mor foile: din Cazan
ia lui Varlaam,
arată ce legătură existau cîndva între
toți Romiînii; din

"satele

cuprinsului . romănesc,

măcar

de

ar

fi fost

pe

care
toate

Ă

alo-

curi stăpînitori de alt neam decit al călugăraşu
lui. ajuns Mitropolital
Moldovei.

Şi. aceasta. încă este operă de unitate na-

țională, o unitate care se face în sutlet
e, pentru

cere același
nul.

graiu

Nu. odată, cînd

pe care
vine,

îl. cere

în satele

că Ardeleanul-

şi Moldoveanul
de acum, un

şi -Muntea-

preot cu

teo- .
logie și vrea să introducă în mintea săten
ilor lui elemente de:
- cărturărie aşa cum de multe ori nu le
înţelege nici el singur,
-.de şi a dat, sau, mai adevărat, tocma
i pentru că a dat exat.
mene dintr'insele, se ridică din mulțimea
aceasta un glas
carc zice: „părinte, zici foarte bine, dar
mai bine după cartea
cea veche”. Cartea. cea veche pentru toate
provinciile romă-

nești este această carte a părintelui Varlaam.

ra

"Pe alocuri cartea se poate asămăna în
vrăjirea ci da sfinţi.
şi de îngeri cu d pînză a bunului „frat
e” Angelico, meşter -de
chipuri

Ea

dumnezeiești

peniru

oamenii

ar merita o retipărire în seria,

cei buni.

pe care 'zăbovim

s'o în-
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| cepem, a Tesaurului vech
ii cărți romănești, învăţăto
are
stilşi adesea şi de spirit .pes
te rătăcirile vreinilor.

da
o

Dar de-la această explicaţie
a Cuvintului lui Dumnezeu
în„to limbă oarecare de pros
ă, a trebuit să se-treacă în
cu.
„“Tînd la altceva : la Cuvîntul
lui Dumnezeu înfăţişai în ver_Suri
, în versurile

acelea

care pănă

acuma

apăruseră doar în
doine şi 'în cîntecele bătrineşti.
Psaltirea exista în traducere
şi
traducerea aceasta era ințeleas
ă de orișicine, dar altfel se
în-"
făţişează orişice carle atuncea
cînd i 'se adaugă magia versu-

lui, dulcele cintec de fiecare clip
ă al silabelor.

"A fost cineva în: Moldova,
franciscan, care a. întăţişat

tot supt influența acelui: cure
nt
așa Psaltirea pentru. orice
să-

tean, pentrn orice minte, oricî
t de umilă, Care .se dorește

aproade Dumnezeu. Și acela a fost
Mitropolitul Dosoftei.
Acesta i venit din regiuni stră
ine „le ţară, pioate din Galiţia, dacă socolim după numele
pe care-l purtau părinții lui,.
Pe mamă o chema Misira, pe
tată Leontari, pe un bunic Ba„rila, fără îndoială nume stră
ine: Leontari aduce a Grec,
a negustor grec,

“pe

Misira este un nume oriental
care înseamnă:
Dosoliei. a stat 0 bucată de
vteme la mănăstirea
cul, întemeiată la sfîrşitul sec
olu

“giptean”,

„E
Se-

luial XVI-lea, şi după aceia
s'a
ridicat în ierarhie pe căile obiș
nuite. Ştia lalineşte, greceşie
şi
era un om învăţat, care păst
ra legături cu lumea înaltă
din
_ Care: plecaseră odinioară
părinții lui, şi în mijlocul
căreia
învățase poate el însuşi în cei
Mintăiu ani de tinereţă, căci
nimic nu excl
ude

ca, înainte

de a întra

în mănă

stire, să. [i- avut
contact cu școlile și cu luinea
cărturarilor. din Liov. Cînd-aju
nge
Mitropolit, în loc să se apuc
e îndată de. înaltă teologie
—
şi :
este întrebarea dacă nu ar fi
„putut-o face, căci îl vedem une

ori: disculînd cu istoricii şi

capabil

de a într

ebui- nț
cărța
ile
de învăţătură din Apus, de a
se cobori în lumea documentelor
pentru a precisă un punct. de
cronologie, şi meritul cal mare
nu este de aţi popular atunci
cînd nu poţi îi decît popular,
ci să fii popular cînd poți încerea
orice, cînd

ai toate mijloacele de cunoştinţă şi te poţi ridi
ea prin ele oricît „de sus—., el
a avut gîndul de a pune în mîn
a oricărui Moldovean într'o lim"bă pe care o pricepea la înce
put mai puţin, căci Dosoftei:
a
„* fost pănă la siîrşit un învățăce
l în ce priveşte romăneasca, tra-

-

-
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ducerea Psaltirii. EL o va face şi în prosă,
cînd, în deosebire
de Liturghia sa, plină de o mulțime de expres
ii care nu. erau
să se încetăţeneascăi niciodată, el ajunsese acum
la o mai mare
desăvîrşire a cunoștinţilor sale în limba
ţerii; dar ceia ca nu
se poale [ace în prosă a putut foarte bine
în: versuri. Şi nu
este nicio îndoialăcă,
. în ce priveşte reductarea vegsurilor
salel
e,nu a fost ajutat de nimeni, ci singur,
prin familiarisarea cu

poporul,

cu sufletul

lui; a ajuns

a fi un: rostilor al ge-

niului romănese,
Astrel, după ce, poate, adunase acum
din
cărți: greceşti “materialul pentru Vieţile Sfinţi
lor, o seria înireagă de volu
- tipări
mete în frumoasa literă nouă . îm prumutată de lu Moscova, el:sa' apucat să
traducă şi. Psalmii în

versuri.

Ia

A

3

A

Cînd d. Bianu a reedilul acești Psalmi, a
vorbit de un original

„polon

scris „le Kochanowski,

un om

ul

Renașterii,

care

prelu-

crase, supt influența unor anumite idei abstra
cte, vechii Psalmi ebraici într'o limbă polonă care, de ce
să ascundem? nu are
nimic popular. în caracterul ci. Aşa încît,
dacă eruditul Kocha“nowski trebuie să fie citat pentru a.se
arăta că şi în alte țeri
avuse cineva îndrăzneala de a preface
Psalmii în versuri mo. derne, nu putem totuşi vorbi de o creaţ
iune a lui Dosoftei

Kochanowski.

Dosoftei,

îndemnat. sau ba de cunoștința

prin

cărţii

acesteia polone, a prefăcut Psalmii nu
numai pe melru romă-

nesc

şi cu

rime

luate

din

poesia

populară,

dar.

introducin

a
adesc: ori peste- cuprinsul. autentic “al”
originalului . o . mulţime
de elemente de observaţie, o mulţime
de âlte împrumuturi;
care vin

din

însăși viața poporului

de foarte multe ori la lucruri

romănesc,. şi a ajuns

de toată. frumuseţa
care
,

astfel:

foarte

„adese ori nici nu au nevo
„de îndre
ie
ptare pentru: a plăcea şi
astăzi.

e
o
a
i,
Aceasta pănă la bucăţile care au trecut
pe urmă în cintecele de stea cu care merg copiii de
le cîntă supt ferestrele.
luminate în serile de la sfârşitul lui Decem
bre. Cu cită plăcere
se aude și acum psalmul cel măi durer
os dintre “toate, acela care înfăţişează pe Evrei plingînd
la ruinele Ierusalimului:

La apa: Vavilonulii

—

Jelind de țara Domnului...
Acolo şezum şi plinsem,

“La voroavă că ne strinsem.

.:

- .-

:
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„De te-am mai putea uita-te,
Ierusalime

In anii cei mai

cetate!

grei ai noștri, cind mulţi

erau sinulşi de!
la vetrele lor, plecaţi prin -alte
părți sau prin străinătăţi de_Părtate, cînd foarte mulţi
nu-şi mai puteau închipui vrem
ea.
întoarcerii la vatră supt steaguri
le de biruinţă, de atîtea ori
în sufletul celor cari cunoșteam
vechile versuri ale lui. Dosoltei, a răsunat psalmul:

|

„De te-am mai putea uita-te,
Ierusalime cetate,
|
RR
Ierusalimul din care ne izgonise
pedeapsa. păcatelor
tre,

„-

Dar

acest

atingînd

”

curent

atîtea

iranciscan,

elemente

acest

ale sufletului

curent: duias,
omenesc

noas-!

popular, |

celui

mai

smeril. a avut o întindere care a trec
ut dincolo de literatură. Avena
„Scrisori din” vremea aceia, şi
scrisorile acestea oglindeșc exac
l
acelaşi spirit Cu mulţi ani
înainte sa întimplat. să găsesc
:îu arhive ardelene scrisori de-a
le lui Gheorghe Ştefan, care a
în“locuit pe Vasile Lupu. Un om
cu totul deosebit de acesta: -Vusile Lupu,
mândru,

lor. bizantini,
răsăriteană

unul

se uita

trufaș, succesor,

dintre
cu

aceia

o deosebită

în

către

speranță,

cari

încredere:

toată

al

Împăraţi-

creștinăţatea

Gheorghe

Ștefan
represiula un smerit boier de
țară, care stătuse mereu între
țeranii lui, Tăcindu-și rugăciunea
în biserica de -sat, om voios
şi bun de glume. Cînd pregătia
conspirația contra lui Vasile,
cum sta cufundat în gînduri,
sprijinit în toiag,— căci cra Logoiăt Marc al Moldovei—, i-a
spus. cineva rizînd: „Ce zici din
fluier, Logolele?”, iar el, care
-aştepta să se coboare trupele
ardelene pentru răscoala lui, a
răspuns: „Zic să-mi vie oile de
la munte şi nu mai Vin”, sau,
altă dată, iîntîlnind un răaan
cu o jupăniță irumoasă, el a spus
, fără multă vorbă, vizitiului
să întoarcă la el acasă, de şi-a
făcut-o soţie. Cine i-a văzut chi-pul cu mustăţile lăsate a oală
știe că trebuie să fi fost un
“om aspru, dâr

siune

plăcut la vedere;

a spiritului

Popular,

Gheorghe

încoronat

Ştefan, această expre-

întrun

boier de ţară,
de folklore al Moldovei, a avut de
pus
la
cale o mul-:
țime de greutăţi cu vecinii, pe
cari

Domn

dese ori

țara nu-l

putea

Cuvîntul romănesc în Sciiptură

i

”

- 75

ajuta să le resolve. Şi a recurs la tot ce avem
mai spontaneu,
mai duios şi mai hiîtru cuvîntul oricui pentru
a:şi îndreptăţi
nevoile și a-și curăţi conștiința de îmbolditorii
la plata da-"

toriilor sale.

a

a

ta

In cuvintele acestea de biet datornic domnese
care nu poate
mulţămi pe puternicul său vecin şi care cu
atîta :sincerităte .
spune
că i-a sâcat izvorul visticrieică
, cl ar fi bun plălitor,
dar punga lui se împotriveşte, vedem fără
îndoială exact ace

” laşi spirit ca şi în Cazania lui Varlaam şi
ca şi în Psalmii,
cari astăzi încă se cîntă în nopțile de Crăciu
n, ai lui Dosoflei
.
De-odată însă asupra acestei forme populare vine
şcoala, vine

cartea, vine învăţătura. Am avut şi noi o epocă de

ceas
- Renașt
tă
ere
„alte

părţi,

este; fireşte,

dar cu

mai

toate acestea

cele mai interesante

puţin.

constituie

Renaştere.

fecundă

unul

din

A- :

decît în
fenomenele

în trecutul nostru cultural şi. literar. Noi

nu ni mai putem. închipui astăzi literatura noastră
aşa cum

"pe vremuri 0 presinta un Gaster într'o
mare. colecție germană, legînd manuscript de manuscript ca şi
cum noi 'nu am
fi fost decit niște copiştiai Slavilor de peste
Lunăre şi numai:în cele bisericeşti am fi adăugat, glasul nostru
la concertul
celor cari cîntau Slava lui Dumnezeu. La aceast
a, putem răs-'
punde astăzi că nu a fost o singură mare
mişcare intelec-

tuală în Apus la care, aducînd şi noi o producţie
literară oare-"

- care, să nu

ne fi integrat

între

nevoile “noastre, şi supt apă-.

„sarea pe care am suferit-o şi pe care trebuie să
ţinem sama..

Am mers pas de pas cu desvoltarea cultur
ală generală 'a:
Europei, chiar în domeniul acesta.al Renășt
erii, şi anume” în:
fasă ei cea din urmă. Ce bine ar fi fost dacă
am îi cunoscut

Renaşterea

şi

pe

vremea

spontan, pe vremea
renurile! Dacă sar
pe

vremuri

un

cînd

ea

era

un

fenomen

creator

şi.

cînd era o mişcâte înoitoare -pa toate tefi întîmplat ca Despot-Vodă, care fusese:

copist

de manuscript

“în

Apus, ' un -'ştudent. -

în medicină la Montpellier şi un oaspete
la Paris pănă să a- .
jungă poet laureat și istoriograt al lui Carol
Quintul, apoi prie::
tenul celui mai mare aventurier polon, Albert
Laski, dacă Des-.
pot, care s'a încoronat așa cum se încoronau
suveranii din Eu-.
ropa de unde venia el, atribuindu-şi
şi o descendență care
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duce
' pănă
a

la Ștefan-cel-Mare,

literaturii romăneşti
şi care

anticipa - unit

atea politică a Romînilor prin cuvintel
e în care el aducea aminte
tuturor
Romî

nilor de Slrărmioşii romani,
dacă acela care a înființat „Şcoala latinească de la Cotnari,
aducînd învăţaţi apuseni destul de destoinici peniru ca să
fic mai tîrziu reținuți de oraş
ul .
„Braşov, ar fi izbutit să! se
înpămîntenească, dacă nu se
întîmpla căderea lui prăpăstioasă
: am fi avut de sigur și noi.
o Renaștere. Şi de aceia este
bine ca, peste tragicul cu care
el
şi-a isprăvil viața, să înţelege
m ideia cu care a venit și posi-

bilităţile care ar fi putut pleca
de la dînsul.

a
“Dar Renașterea a avul“o infl
uenţă asupra „noastră în fasa
în care ea devenise rece, înțe
penită, prin produse pedante
de
școală, în- care nu „mai cra țișn
ire de viață nouă. Și era atita

"“ deosebire între acela care se
împărtășise de Renaștere
pus

în Achiar și clevul care o învățase
numai în şcolile de la
Liov sau, şi mai puţin, de la Bar,
“în Podolia, ca Miron Costin!
Acel care -a impus

Renaşterea în ce privește cărlurăr
ia hi- |.
sericească, este un fiu de Dom
n moldovenesc, contemporan
cu .Udriște Năsturel, . care, aces
ta, a învăţat cam prin aceleaşi
locuri, însă,
el,

mergînd

pănă

la

Moscova.

birea între Udriște şi acela desp
re care vom

îl chema

Petru

Movilă.

Peiru Movilă

Aici.

Slă” deose-

vorbi, şi pe
- care

este un învățăcel, un ucenic, un „spudeu”, pentru ca să
întrebuințăm cuvintul grecesc
trecut şi în slavoneşte, în şcoli
galițiene, pe cînd Udrişte Năstu-”
rel a învăţat şi la Moscova și
și-a: adaus şi o. învăţătură slav
o-

nească de.un. alt caracter. Petru
Movilă, doritor

de o Domnie pe care w'a putut-o atinge nici
odată, a ujuns a îi un -vestil
tgumen al lavrei din Chiev, apoi
un Mitropolii al Ruşilor uupu|
seni.. S'a scris şi acum în urm
ă despre dinsul, pe basa unor
,
descoperiri nouă, de profesorul
P. P. Panaitescu, şi de sigur
că astfel Petru Movilă se înfă
ţişează puţintel schimbat, dar
“rămîn totuşi de fixat şi alte lucr
uri în precisarea adevăratului
caracter
al lui,

A

|

Ma
Ela scăpat pe Rușii de Apus
de catolicism, și de aici ar
fi ieşit imposibilitatea de a mai
trăi a-unor anumile tendinţe
naţionale care fuseseră aţila
vreme strîns unite, cu Biserica
.
Dar Mitropolitul de Chiev nu
a fost numai un leolog,'ci şi
un creator de tipografie, un
răspînditor de cărți sfinte în

Cuvintul romănesc în Scriptură.
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A

'slavoneşte. Un om de carte: latină, un om de
"occidentală, un curtean al regelui polon, amestecat

îndreptare
înti'o viață

care nu avea nimic a face cu neamul şi nici cu ortodoxia, tra“dițională, dar el a fost . totuși
.şi un trămîntător 'al vieţii
noastre

bisericeşti.

-

In tipografie, în şcoala de tradiţie slovencască; în traduce:

rile noasire, în toate'e amestecat Petru Movilă, care, atunc
ea
cînd rămînea cu el singur în chilia lui şi duioase amintiri îi
răsăriau în suflet, nu vorbia nici grecește, nici rusește,
nici.
poloneşte, ci, ca acasă, odată, romăneşte . Biogratul lui, ră-

posatul

Ghenadie

înfiinţate

de

de Petru

Rîmriic,

Movilă,

fost elev cl însuși

înseamnă

astiel

al işcolilor

de -cuvinte

care

se

„- găsesc în hîrtiile lui. Şi i-a plăcut fostului pretendent Pitraș-.
|
cu-Vodă să vorbească de minunile care sar îi săvîrşit în
*. Bălgrad, în Alba-lulia lui Mihai Viteazul,
. Mitropoliei de “acolo. Pănă la închiderea

__de muncă;

el a rămas astfel un om

cu prilejul sfințirii
ochilor lui obosiţi

al nostrii.

Dar influenţa lui Petru Movilă, oriunde sar fi exercitat ca,
a adus cu dinsa spiritul Renaşterii, şi de aici în Biserica
NOa-:

tră-acealaltă

tendință,

pe

care

o represintă

Udriște

Năsturel,

el însuși o-creaţiune a lui Petcu Movilă, căci, cu toate că şcoala

li-a fost deosebită, direcţia lor rămîne aceiaşi.
In

lumea

rusească

şi. Ioasaf, care,

se

după cum

lipărise o

spuneam

a

îrumoasă
- carte, . Varluain

şi mai “înainte, nu

este

allecva decit prefacere
pentru a..
. creştini a biografiei lui Buda. E, legenda frumoasă a împăratului care 'a avut un
fiu şi a

vrut să-l ferească de cunoașterea oricării dureri a lumii im-:

„puind ca el să fie ţinut închis în palat unde nu era
pentru el
nicio suferință, nicio greutate. Scăpat, totuşi, odată
de acolo,

el a văzut că în lume este şi boală şi miserie şi moarte,

şi

aceasta a adus o revoluţie în sufletul lui, ducîndu-l
pe calea
sințeniei. Și Udrişte Năsturel sa- apucat şi el, după
ce sa
dăduse o formă slavonă a acestei poveşii, să o prelacă
în ro-.

mănpeşte 1.
Dar,

|

dacă

Renaşterea

a introdus

|
în

însuși

domeniul

reli-

———_

1” Legenda aceasta budistă-creștină a fost tipărită de
generalul P. V. Năsturel.
acum câţiva ani, într'o ediţie rară, care se cere, și
ea, reluată, :
.

|
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gios

o. 'curiositate

pe

care

cvul

mediu

creştin, care, întărzie!
la noi, nu o avuse, dacă
a introdus o metodă pe
care secolele anterioare nu O cun
oşteau, în același timp
a
dat
şi precupaţii care: nu au a face
'cu religia, care întrec
reli
gia,
ori
sînt alături de
dînsa,

în ce: Priveşte

nevoia

mai

de

două

personalităţi

gencralitatea
de

de multe

de

ori mai

a se interesa

sus decit cuprinsul

şi de altceva

cărților” bisericești. Și

un „Caracter

ncîntilnit

atunci “Sau

cite

lradiţie; cine

ceva

din

ştia şi slavonsește,

ivit

pănă. aici.

Noi avem cunoştinţă de isto
ria Românilor, cum spuncam
prin

înainte,

ei, ..

decit nu-

destăcea

mai

poate

şi

însemnările călugărilor, dar:
nu există niciun
"fel de dovadă că boierimea ar
îi avut vre-o atingere cu aceste
lăcașuri unde se păstra
în scris însemnarea

cea. vecha

despre
nu era curioasă
de acest trecut şi nu simţia
ncvoie să se hrănească din
izvorul
„acesta, de multe: ori aşa
de bogat, al trecutului. Dar
Renaştetrecutul

rea

nostru;

cere

ba, mai

totdeauna

mult

legătura

decit

cu

atita, nici

trecutul

, o legătură strinsă
cu dinsul; ea cuprinde o
adevărată adorare faţă de
lucrurile
care au lost, față de oameni
i și împrejurările de atun
ci, faţă
de limba întrebuințată atun
ci şi de stilul pe care
îl aveau
“scriitorii în această limbă.
Renașterea așa este: pentru
viitor Q
disciplină, pentru trecut
o parte

din

timpul

-o religie. Dar boierii
lor dincolo de hotarele
ţerii.

noştri trăiau
Incă din se-

colul al XV-lea întilnim, în
Galiţia, în. afară de studenţi
din
oraşele străine, și oameni
„de ţară, al căror nume
îl Cundaş- tem; ei învățau, de pildă,
la Stavropighia din Liov,
mănăstire
de cărturari legală direct
de Patriarhia constantinopolit
ană.
De câte ori fraţii: de la Sfa
vropighie aveau vre-o nevo
ie,
bani
i.
icşiau şi din Vistieria Mold
ovei. Mai tîrziu, cînd prib
egi
din
Moldova au trecut nu numai
în Ardeal, ci şi în Polonia,
acolo
şi-au făcut învăţătura. Toat
ă şcoala lor a fost școală
polonă;
ci au fost,
deci,

studenţi

în

limba

lati

nă, cari ştiau şi slavoneșie, căci nu se puteau
îace boieri fără să ştie acea
stă limbă. Și unul dintre boierii
aceștia pribegi umblaţi prin
şcoli
polone, Grigore Ureche, sa
apucat să scrie istoria țerii
lui,
A făcut-o de la dinsul: a
simţit Grigore Ureche, pent
ru că
învățase în școli din” Apus,
nevoia de a înfăţişa în 'rom
ănește,
întrebuințînd Și izvoare „pol
one, redactate în limbă lati
nă, tre-

,
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cutul ţerii Moldovei? Sau Vasile Lupu, care în toate domeniile a îndemnat, este acela care i-a cerul învățatului. boier
să dea istoria Moldovei?
a
In tot casul. istoria Moldovei a lui Grigore Ureche este fără

*

îndoială o ereaţiune a lui,
se introduce critica istorică,

nească 'este
rul

din

întrebuințată

acele

izvoare

în' sensul că peuiru prima
pentru prima dată judecata

pentru

multiple

a se

care

Mai tirziu s'au adaus şi umpluturi
rescu să creadă că nu mai avem
reche,

ci

numai

cu

afla

unde

este

se întrebuințează

dată
ome:

adevă-

de-odată..

care au făcut pe C. Giua face cu textul lui U-

o refacere tîrzie

a

unui

Simion

Dască-

lul. Părere care-mi pare și acuma absolut greșită, căci Simion Dascălul era un „profesor”,
- un „om de catedră”, care
nu cunoştea viaţa politică, iar cronica lui Ureche este .nu numai 0 lucrare plină de erudiție, de spirit critic, ci, în acelaşi timp, şi o carte de om politic, cartea cuiva care ştia cum:
se cîrmuiește țara, în spirit boieresc. Intrun studiu recent
al d-lui Panaitescu, s'a arătat cît de puternic se afirmă, acest
spirit. De pildă atuncea cînd vorbeşte de încoronarea lui Şte„ fan-cel-Mare, el arată cum se adună fara toată; fara îl proclamă pe Ştefan; puterea lui este, prin urmare, obţinută nu
de lâ singură biruinţa lui; ci, înainte de toate, de la voinţa

țerii, adecă'a boierilor cu Mitropolitul în frunte. Aceasta esta

o

declaraţie _oligarhică

sensul

intereselor

boierească.în

clasei

căreia-i

o valoare

în ce

sens

aparţinea

polon,

adecă

' Ureche.

în

|

„Dar, în afară de valoarea politică a'eronicei
lui Grigore Ure-

clic,

ea

mai

are

priveşte

stilul.

Ureche

om de stil laiin, un om de strict stil latin. Nu
deschidă

cineva

orice

pagină

din

cronica

ui

este

un.

are decit să
pentru.-ca

să

simtă imediat modelul care i-a stat în faţă. El nu se: încurcă

în amănunte ; expunerea lui este totdeauna 'sigură şi dreaptă:
se vede disciplina admirabilă în care Ureche-şi. făcusa învățătura.
i
!
aa
Asţiel, în descrierea luptei de la Baia— pentru'a lua uu e-.

xemplu—,

pe lingăcă se simte mîndria. naţională a boierului

care nu sufere pretenţiile Craiului Mateiaș, pe lingă că s6 re-

cunoaște

hotărirea

ostaşului,

dar

în

frasa

aceia

lungă, după

ce cade răspunsul lui Ştefan-cel-Mare: „nu au 'primit” şi
apoi:
se ridică steagurile şi lucesc în soare armele, de luptă împotriv
a
i

.

8

a
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străinului, se :distinge stilul
eroic, frasa latină lungă, cu
bucățile intercalate, frămintarea acei
a de stil care vine. dintr?o lung
ă
experienţă seculară.a scrisulu
i înlr'una din marile literatu
ri
ale
hunii. Aici nu mai este : însă
ilarea lui Gheorghe Ştefan,
cu
» schimbările sintactice de ficeare
moment, ci este cova care lea.
„gă- logic toate elementele fras
ei,- găsind în gramatică to
câ trebuie pentru a pune împ
reună și a confunda mult
iplele ele- j
mente într'un. singur. bloc de
'Sstructură latină. Se va: vedea
pa
urmă ce înseamnă, pentru
a.doua jumătate a secolulu
i:
al.
XVII-lea, o altă: disciplină
de stil, italiană de.o parte,
polonă de alta, cînd se vor stud
ia Cantacuzino! Stolnicul şi
"AMiron

Costin, | personalități

care

își

perm

it toate capriciile, pe
:
cînd aici, potrivit cu spiritul
Renaşterii, originalitatea lui
Ureche se supune. unei discipli
ne neînvinse, unor norme
în„flexibile de guvernarea stilului
, şi potrivit cu normele acestea
întrebuinţează cu o îngrijită
cumpănire toate mijloacele 'ret
oricei latine, "
N
N
:
Și de aceia la e] şi bucuria desc
operirii originilor latine, mîn*
. dria cu care se proclamă înal
ia noastră descendență.
a

.
Dar nu numai comentind
casul acesta al lui. Ureche,
are
cineva .a face cu forma lati
nă - aplicată unui subiect rom
ăHesc, înţeles altfel :de cum
îl înțeleseseră predecesorii
lui, -

ci este în vremea

misă

de

aceia 0 adevărată

anlichitate,

crurile romănești,

domenii.
- Pe vremea

dorința

de

iubire

a mută

pentru opera

această

operă

și dorința aceasta se manitestă

lui. Vasile Lupu

.
a
şi a lui Matei Basarab

lrans-

în

lu-

în multe

,
pravilele

Sau prefăcut în limba noas
tr- ă.
Incă de pe vremea lui Petru
Rareş şi a lui Alexandru

în Moldova,

Lăpușneanu, se păstrau nom
ocanoane
ca. și pe vremea lui Mihai
Viteazul, acest Domn

de războiu, care avea alte griji
, căci epoca

aceasta a Renaşterei era o epăcă de disciplin
ăşi în materie de arepi.
Dar în timpul lui Vasile
Lupu sa întimplat să fie oam
eni
cari crau capabili de a lrad
uce din grecește și de a
în“Tăţişa în romăneşte : aceste
nomocanoane. - Acela cara
a
fă.
--cul-o, a fost în. Moldova, unde
se formă la şcoală un Nicolae
Milescu, Istrate Logotătul,
care își zicea şi Eustratie
— Și,
dacă nu ar fi decit forma “ace
asta, încă am înțelege că ave
m
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a face cu un om
Domn,

care

al Renaşterii.

voiă

să

aibă

Acest

pravilele

si

Istrate, îndemnat d

în

limba

țerii, le-a tradus din grecește, întrun manuscrip
t care nu a fost niciodată
tipărit, „Carlea

romănească de. învăţătură”,
o
Și în Muntenia au fost astfel
de cărturari şi călugări pe,
cari
Matei Basarab i-a întrebuin
țat pentru traduceri şi cari
ni-au
"dal Pravila cea Mică. Munten
ii au copiat apoi opera de
drepi
a lui Istrate, care sa adaus
deci peste ceia ca exista în
Pravila de la “Govora. Lumii
acesteia îi irebuiau deci nor
me
de
drept scrise.
Chiar

dacă

societatea

şi dacă ea continua să apli
ce
totuşi mîndriua Domnului cere
a
„fie şi dacă el însuși contin
uă
tului. EL putea să arăte însă
inlroduse în ţara lui.

nu

primia

astfel

de

legi

dreptul oral transmis de seco
le,
ca el să aibă astfel de legi scri
se, .
să judece după „obiceiul
pămînînaintea tuturora. legile biza
ntine
o
|
E

De la drept s'a trecut la
altceva. Pănă acuma cîtva timp
nimeni nu ar fi crezut că un.
izvor literar din antichitatea
clasică, elenică, a putut

să ispitească pe un cărturar
moldovean
de atunci și cu toate acestea
lucrul s'a întîmplat. Istrate
Logofătul, sau, dacă nu sar
împotrivi cronologia, - Nico
lae Milescu, în tot casul un boier
moldovean, a îndrăznit să
atace însuși textul ionic al lui Hero
dot. Nu-şi închipuie în de
ajuns
un nein
ițial

greutatea

extraordinară

a trad

ucerii acestor vechi
însemnări ale autorilor grec
i. S'au făcut şi la noi dou
ă traduceri moderne: una de Dimitr
ie Ghica, apărută prin îngr
ijirea
Academiei Române, Traduc
erea . aceasta este de sigu
r mulţămito
are,

pentru

consullaţii

istorice,

dar

traducerea.
cea veche
are iotuși o mare superioritat
e față de cea da.acum: nu
numai
că textul este tradus cu foarte
multă exactitate, dar este pret
ăcul într'o foarte frumoasă
limbă romănească, Și aceasta
într
o |
vreme 'cînd Herodot în alte
literaturi, în literaturile, Euro
pei,
centrale. şi apusene,
nu

era

încă

lradus

în

într

egime, Este vorba undeva în Herodo
t de insula Creta şi braducăt
orul romîn adauge la texi
că Turcii se trudesc să'o
iea acum
şi nu pot. Dar lupta “Tureilo
r cu Veneţia . pentru“ Creta
începe
la 1610 şi a durat vre-o dou
ăzeci de 'ani; deci” putem
așeza a-
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ceastă traducere cam la jumătatea celor doutizeci de ani, înainte de 16501.
« Asttel în a doua jumătate a secolului al XVII-lea observăm o
părăsirea

trez

spiritului

franciscan,

o

schimbare

al literaturii bisericeşti, o îndreptare

marile

nenorociri

-care

au

căzut

asupra

a

—

sensului

în-

întreruptă

de

amînduror

țerilor-—

către izvoarele -de căpetenie ale antichităţii clasice. Constatind, aceasta, trebuie însă să spunem că biruința ciştigată în
acest înalt. domeniu, şi pentru care putem avea: o legilimă
mândrie, trebuie. să fie unită şi cu o părere de.rău Părere de
rău

pentru. că

vreme,
" în

al

stare

să

XIX-lea

1 Am

prin

aceasta

sa

împiedecat,

pe

o mulțime

ae

desvoltarea acelui umil spirit popular, care singur era

tipărit

dea

—

—

aşa

cum

o literatură

acest

Herodot, dar

vreme. Ar trebui reluată
interesante monumente

sa

carteanu

această ediție,
de limbă

întîmplat

romănească

se

numai

mai vede

care .represintă

românească şi

în secolul

originală.

Care,

în

pe nicăiri de multă

unul dintre cele mai
domeniul

literaturii

noastre, esteo tot așa de mare ispravă, țot așa de înaltă şi tot aşa de mândră,
ca și traducerea Bibliei în 1688.

Literatura individualistă din a doua jumătate a
secolului
al XVII-lea.

-

De la o vreme spiritul Renaşterii se rupa din
ceia ce se numește de - obiceju, în formularea pe care
i-a dat-o Lamprecht, tipism. După marele istoric, germa
n, desvoltarea. omenirii trece prin fase succesive de tipism şi
de individualism.

Inir'o epocă

de

tipism

fiecare

este dator să facă

uşa şi de multe ori să şi gîndeasci

„desc, simt,

scriu

și ceilalţi:

aşa, să seria

şi să simtă așa, cum

uniformitatea caracterului

gîn-

generic

este o datorie pentru toți. Trebuie, Chiar dacă ai.0
individua-.

litate, să o sacrifici pentru a îi convenabil

—

şi de multe

ori
aceasta este un mare păcat pentru că sînt individualit
ăţi care
sar

Îi pulut manifestaşi care din pricina acestei legi
a. vreinii sînt datoare să-și părăsească această indivi
dualităte. şi să
se manifeste numai aşa cum sar putea manif
esta oricare altul dintre contemporanii Jor. Dovada că în epocil
e de tipism sînt
individualităţile. înăbuşite, esta că oamen
ii
AVI-lea, scriu după normele recunoscute,

de

cari, în secolul al
cite ori este. Vor-

ba de'o carte destinată publicului, atunci cînd
scriu, pentru ci-

neva de aproape, felul lor de a se exprima
este cu totul deoscbit. De o parte, scrisori în latineşte ' pentru
toată lumea, de

alta . simple și veridice

mărturisiri

proprii

Astiel,în Florenţa lui Lorenzo de Medici, cînd
cineva dintre

cărturari se gîndia a face filosolie, literatură, despre
vre unul dinle subicetele vagi pe care la afecţiona Renaș
terea, cl, o" face
în
latineşte şi în, forma consacrată, „dar,

cînd

Lorenzo

însuşi

„Serie versuri italieneşti, care nu erau menite să contr
ibuie “la.
reputaţia lui literară, el se întoarce la vechea tradi
țieşi în: as

,
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ceastă veche tradiţie de limbă vulgară pune ceva din pBeniac
litatea”. lui.
-!
Dar sînt epoci în care individul se desface din aceste egături, aş zice: din. această strinsă. înfășare a. spiritului său şi
„îndrăzneşte a se înfăţişa aşa cum este, destăinuind ca este în

cutele ascunse ale sufletului său.

Această atitudine a individului creiază o modă, o regulă şi
astfel întrăm într'o epocă de individualism, în care fiecine încearcă să manifeste ceia: ce-l deosebeşte de ceilalți— şi se
întîmplă foarte dese ori ca, precum, în casul întăiu, originalitatea existentă a cîtorva trebuie să fie sacrificată regulei-tip,
tot aşa în casul al doilea individualități inexistenta cată să
se

forțeze

pentru

"Astfel în

a

se -presinta

literatura romănească

ca

personalități

din secolul

reale.

al XVII-lea

se

produce o foarte puternică mişcare către individualism. La
„noi acest curent vine mai tîrziu decît în alte părţi, şi e nalural
să fie așa, pentru că noi nu-l creăm, ci îl primim ca influență.
Avem deci a face cu un individualism creator, poetic, ca să
întrebuințăm cuvîntul în sensul cel vechiu, grecesc, de creaţiune
în cuvinte; un individualism nedisciplinat sau căutindu-şi sin-

gur' o disciplină în normele personalităţii care se manifestă.
Individualismul acesta venia, ca şi clasicismul de care am vorbit, de la unul dintre vecinii noștri, de la acela care era mai de
multe ori în contact direct cu toată realitatea spirituală a A-.
pusului. Nu poate. fi vorba de Ungaria ardeleană, care, de
fapt, a avut o desvoltare culturală, atît în limba vulgară, cit
şi în limba latină, mult. superioară desvoltării noastre culturale ; bine înţeles vorbesc de celelalte. elemente, dominante,
din Ardeal, nu de elementele romămeşti, care pe vremea aceia
erau legate exclusiv de poesia populară şi de cartea bisericească şi nu participau cu nimic la cultura superioară a na-

_ ţiunilor privilegiate. Dar legăturile noastre culturale cu Ardea- - '
lul, de şi au existat, au fost cu mult mai

puţine decit cele cu

Polonia. E foarte mult timp de cînd anr arătat cit de dese și
cît de esenţiale crau
îndepărtată. Şi am
Liov şi de şcoala de
fără îndoială spirit

în învățătura
y

aceste legături, încă
pomenit chiar aici de
la Chiev, a lui Petru
polon, şi s'a văzut

accia de caracter

neclar,

dintr'o vreme foarte
stavropighia de la
Movilă, în care cra ,
cită Renaștere era.

bisericesc ortodox,

a

Literatura individualistă din a doua jumătate a secolului al Vil-lea-

lui Petru

Movilă,

prin

care

pătrunde

însă,
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conștient, cultura

latină a Occidentului, care venia tot prin Polonia. Şi, dacă ea a

biruit aşa de răpede,
propriu, cu felul de a

aceasta denotă o potrivire
fi al poporului nostru.

cu

fondul
|

Oricît de mult Sar încerca, şi orişicine sar îricerea, fie şi cu.

oricit de mult

talent, cu

geniu chiar,

care nu se găseşte pe

toate cărările, a realisa împrumuturi
prinde

nimic

decit

ce

se

literare şi culturale, nu

potriveşte

cu

spiritul

aşa cum s'a format el în cursul. veacurilor,

unui

popor,

o

Polonia nu se disciplinas. încă politic, — ea care avuse înaintea ci acelaşi model ca şi Italia tiranilor din secolul al XV-lea,
imitatori ai Romei. Roma nu a fost însă realisată în Polo-

- nia, de şi Polonii au dorit-o şi au şi fost în stare să facă asttel

ca în literatură să se scrie latineşte cum se scria în Italia. Temperamentul lor slav, capricios, imaginativ, rebel la tot ceia
ce era ordine impusă, îi făcea pe Poloni nesupuși, divisaţi în
partide care se luptau între dînsele. Regele el însuşi, pănă la
Ştefan

Bâthory,—care

el

o bucată

de

vreme

a disciplinat pe

Poloni—, nu avea prea mare putere. Indată ce Polonii au scăpat
de supt mîna regelui Ştefan, ei sau răsbunat de atîta ascultare şi, cînd s'au ales doi regi, Sigismund de Suedia şi Maximi-

lia de Austria,

înainte

au

ţinut

organisat

vremea nobililor a revenit. Regele a fost de aici

la disposiţia

supușilor

săi.

Intr'un

şi o ligă împotriva lui, „rokoszul”

moment

ci

(cuvîntul

a

fost întrebuințat şi în Moldova secolului al XVII-leaîn sens
de răscoală).
pănă

la

Pe

isprăvitul

urmă

chiar,

dinaştiei

de

după

Suedia,

moartea

lui

suveranul

Sigismund
a fost

me-

reu nesigur pe tronul său; nobilii au ales pe cine s'a întîmpla
t
şi au nemeril cîndva şi pe un biet tînăr beteag, sărac,
fără
niciun îel de influență, care a fost Mihail Wiszniewiecki.
Pa
urmă, din fericire pentru ei, au avut norocul să aleagă pe Ioan
Sobieski, care fusese un timp aproape un comandant ae cavalerie indepemdentă, căutînd necontenit lupta şi luarea la între-

cere cu Turcii.

|

NE

In această societate: trebuia să fie: tot aşa. Cine învăţa
la
şcoală? Călugări, copii de nobili, cari mai curînd sau
mai (îr-.
ziu trebuiau să între în lume, şi, deci, să fie stăpînih
ae acelaşi spirit şi să facă aceleași lucruri ca şi înaintaşii.
Dar,
oricum, allceva cra să se înveţe, ca înainte, la un biet
călu-!

8...
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găr din Moldova, câţi ani sînt de la, Facerea Lumii și.câți ani
de la începutul Romei şi să sa facă exerciţii de cetire din Psalmi
— de şi, la noi, în vremea aceia, predau şi dascăli de grecește
la Trei Ierarhi,— şi altceva să înveţi. la şcolile polone şi să
crești în mijlocul . agitaţiei: aceleia necontenita a societăţii .polone, de atunci. De aici, din. elemente asifel- crescute au ieşit
| individualităţile atit „de. deosebite de a lui Ureche, cum e. a
lui Miron Costin.. Şi, după imitaţia tatălui, a lui -Nicolae Costin.
Personalitatea

lui. Miron

Costin

se

dovedeşte

. a îi total dep-

sehită. de a lui Ureche: Nu are: principii de Stat, nu face
filosofie politică, „nu se gîndeşte la relaţiile care există, sau care
trebuie să existe între suveran şi între supușii lui şi nici nu
a. meditat

asupra

temporană,

. misiunii -pe

clasa

nobilă,

sînt, lucruri. „pe care

istoria

pălrunsese

noi; pe: dinsul îl preocupă
milia lui. De

o

îi

arc,

în: societatea

aparţine.

Toate

cl.le simte, dar nu le spune,

dînsul. nu-l interesează
. care, . tirziu,

care

căreia

în sensul

în: Polonia

şi

con-

acestea

pentru că pe

Renașterii celeilalte,
mai

tîrziu

încă .la.

ceia ce se întîmplă cu el şi cu fa-

aceia. ar fi fost foarte

povestirea lui Grigore Ureche

interesant

dacă

am fi avut

pănă la epoca aceasta; dar cro-

nica. se sfârșește la siîrşitul secolului al XVI-lea. Partea finală
a. „povestirii este însă datorită lui Nestor Ureche, tatăl lui Grigore,. acela, în care unii | “au căutat, — este multă vrema de

atunci— -să vadă pe adevăratul autor al cronici lui “Ureche1.
Griigore “Ureche . tăgăduise. a merge pănă în vremea lui
Vasile Lupu: Ar fi fost interesantă... „această proieciată ultimă

parle;. ar îi fost aceiaşi imparţialitate senină şi rece, aceiaşi .ne:
încredere în. el însuși, pe care o cunoaștem din istoria vechilor

Domnii. Nu ar mai-li întrebuințat formule, gata făcute în literatura polonă, nu fiindcă -nu. putea,—. dovadă scrisorile din. acost. timp. pe care le-am citat—, ci fiindcă el credea necesar să

imite, p6 cineva..

-

Luaţi. în. schimb pe Miron Costin” Tată său trecuse - în
Polonia şi a stat acolo cîțiva ani. Pe vremea aceia "bo:
T “ Adaog” tinpotiiia âcestei' afirmaţii” un argumdnt, Între hârtiile pe care
le.-am
găsit la Innsbruck” şi pe care le-am publicat în volumul XI al colecţiei Hurmuzaki -sînt- scrisori ale lui Nestor: Ureche și poate face cineva comparaţia
în-

tre. stilul :ultimei
cronicarului,

părți

din. croaică și stilul. acestor
a
:

scrisori

iscălite

de tatăl

Literatură individualistă.
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ierii refăgiaţi în regatul vecin erau asiguraţi în felul acesta:
precum în timpul nostru politicianii. îşi depun banii la băncile din străinătate pentru ca să fie la adăpost, așa pe vremea: aceia se asigura cineva, făcînd să fie înscris în rîndurile |

nobilimii polone. In unele casuri se schimba
Birnoveanu, boierul' devenia Barnowski, căci

şi numele, şi, din
Miron Barnowski

nu era de loc Polon, ci drept Romiîn, avînd moşie la Birnova.
Dar a trăi în acest mediu polon nu putea să rămiie fără urmări. Costin nu a trăit însă la Varşovia, ci într'un colţ de
“Podolie, . la Bar. Dar Podolia e o provincie depărtată de
Varşovia, cu o lume provincială nobilă, avînd mereu de luptă:
cu Cazacii, cari multă vreme au neliniștit acest colț de ţară.

"O Polonie pe “trei șferturi!
sunau trîimbiţile, se aruncau

anarhică, în care lropotiau: caii,
banii şi se petreceau scene aspre

la sfîrşitul ospeţelor. A trăi într'un fund de Polonie atunci era cu totul altceva decit viaţa ce se putea duce în Moldova unde
veniau la ospeţe boierii în hainele lor lungi, orientale, unde
petrecerea era tacticoasă, şi, cînd, la masă, se îmbătau oaspeţii, era fără zgomot, fără scandal. De aceia: uimirea alor no-

ştri cu prilejul nunţii lui Timuș, fiul Hatmanului căzăcesc,
cu frumoasa Ruxanda, fata lui Vasile Lupu, cînd mirele nu

vorbia
socrii,

cu nimeni, nici măcar
cînd 'sta în colț, cum

cu viitoarea lui soție,
zice un: conlemporan,

nici cu
„ca -un

lup în tufiş” şi-şi mînca unghiile, cînd rudele care veniseră
cu el, druștele, s'au îmbătat în aşa fel încît au: trebuit să fie
„scoase la mijlocul mesei, iar nu la sfîrşit, cum cerea. buna- cuviinţă, iar Cazacii de rînd alergau prin Iaşi.şi -năcăjiau
pe
cei dintăiu negustori evrei pripășiţi acolo. A fost: o mirare
la

Curtea ' imperialului

Vasile: Lupu

să

aibă

un

ginere

de

a-

ceastă calitate.
E
In Polonia însă lucruri de acestea erau
«
obişnuite, ela se făceau în ficcare moment, aşa încit boierul trăit peste graniţă se
întorcea acasă cu deprinderea unei vieţi libere, în “care fiecare făcea ce voiă și ce putea. Și acesta un element al
Renaş-'
terii, dar, de data aceasta, şi forma este individuală,
Şi, atunci cînd scrie povestea vremii sale, Miron Costin
caută a spune ce a “ştiut el, şi atîta. Câte lucruri nu ar
fi
putut adăugi din izvoarele polone care-i stăteau la îndemînă
aşa precum £au făcut Simion Dascălul şi vreun Misail Călugă-

*
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cari au alcătuit cronica,

într'o formă

mai

amplă,

cu

o

aplecare mai mult spre împrumuturi dese din
izvoarele pe care
Ureche nu le cunoscuse, izvoare ungurești şi
izvoare polone!

Putea să facă și Miron Logofătul o astfel de operă

de compi-

laţie, cum o va [aceși [iul lui, Nicolae Costin
, care, acesta, se
găseşte, întro altă vreme, în epoca de erudiț
ie.
“ Adaug că Miron Costin, este mai totdeauna
înduioșal; cl se
“simte dator, aproape, să se înduioşeze. Pe cînd
Grigore Ureche abia tresare de mîndrie naţională, în
sensul restrîns al
mândriei

moldoveneşti,

după

cite o victorie,

urmaşul

scaldă

în

frase,

el

lacrimi scena uciderii la Constantinopol a lui
Vodă Barnovschi,
binefăcătorul Costineştilor,: de la care cl își
trăgea şi numele.
Ceia ce alrage la Miron Costin mai e simpat
- desord
ica
ine, ca„ pricioasa înodare, şi desfacere, şi împleticire, şi
reluare.a şi„rului povestirii. Libe ră, aleargă frasa lui; încep
e prin a spuna
un lucru, pe urmă trece la altul, intercalează
o ideje, se în- toarce

înapoi,

şi jocul

acesta

făcut. din

bucățele

de

îl întrebuințează pentru a formă un mosaic pe atît
de fermecător, pe. cît coste de nedisciplinat.
Dar influenţa aceasta a individului celui nou nu a
venit numai din Polonia, ci şi de aiurea, dintr'o ţară
cu mult mai
_ înaintată decit Polonia. Țara aceasta, fără să putem
spune că
- a creat, singură, la sfîrșitul evului mediu, Renaşterea
, — fiindcă Renaşterea

o întîlnim

şi

în

lumea

francesă

conlemporauă,

poate chiar ceva mai înainte—, dar fura” aceasta
multă vreme, sălaşul însuși al Renaşterii. Este
lia, care .a găsit o formă latină perfeclă, spre
altora, căci, orice sar spune, vechea Romă tot în

„ghesici

din

suilet nou

Italia secolului

în care lucrau

al XV-lea
se

putea

a: fost, foariz
vorba de. Itaînvățătură şi
sufletul 'bur-

găsi

mai

mult,

tot vechile instincte.

In această Italie au mers o mulțime de ai noştri
încă în secolele.
al. XV-lea şi al XVI-lea, şi, pe de altă parte, atiţia
din
Italieni au fost ceru
de ţi
marea noastră boierime şi de Domni.

şi au şi venit, chiar şi meşterii de pictură italieni, căci
Alexandru Lăpuşneanul a dorit să aibă pictură occidental
ă pentru
mănăstirea Slatina. Incă de la jumătatea secolului al XVI-l
ea
"au fost la noi în ţară Italieni, aşa cum au fost Franc
esi pe

lîngă

Petru-Vodă

Cercel,

și ei sînt

pomeniţi

în

socotelile '

lui. Apoi încep a veni, din Constantinopol, un Bartolomeo Bruti
,

Literatura Individualistă din a doua jumătate
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un Bernardo Borisi, care ce însuși nepotul influentului
Postelnic Bruti, apoi un Minetti, şi alţii, cari represintau aceiaşi
|
influenţă. Doar şi Constantinopoluera
l plin de Italieni. Și la
„aceșlia se adăugau, încă din acest secol.al XI-lea, negusto
ri
italieni, cari erau foarte mulți, şi neguslori macedoneni
cari,
de o parte, mergeau în Veneţia şi, de altă parie,
la București şi formau legitura inlre strălucita rasă italian
ă şi între capitala, din -ce în ce mai închegată în 'şens
european, .
a principatului muntean. Şi apoi ceia ce nu
trebuie uitaț,

este că noi eram în foarte strînse legături cu Grecii, în
a doua

jumătate

cari

a acelui

represintan

„peniru

toată

cram tovarăşi
ceştia învățau

mea

înainte

de

aceasta

punctde

creștinătatea

fără

nicio scădere

sprijin

şi un

răsăriteană.

In

pentru

izvor

vremea

de

noi,

ajutor

aceia

noi

în cărturărie cu Grecii şi mulți dintre Grecii a-

la Padova, care avea o Universitate

răsăriteană

timpurile

veac;

un

supusă

toate,

Impărăţiei

medicina

noastre, este

turcești.

amestecată
cu

altceva

Se

şi pentru

lu-

învăţa “aicea,

filosofia.

medicina şi altceva

Acum,

în

filosofia,

dar pe vremea aceia filosofia și medicina merge
au împreună,
așa încit ajungea cineva la şcoalade acolo „iatrof
ilosot”. De
felul acesta poatesă fi fost vestitul dragoman
Panaioti Nikusios, dar fără îndoială Alexandru Mavrocordat;
care şi-a fă„cut învățătura acolo la Padova. In sfirşit, Apusen
ii, catolicii,
cari urmăriau de foarte multă vreme, și întrun
chip întensiv, de la începutul secolului
'al NVI-lza, unirea cu ortodocșii,
prin călugării iesuiţi, întrebuinţau Universitatea de
la Padova
pentru

ca

prin

ca să creeze

un

mediu

religios

favorabil

aces-

tei uniri. O serie întreagă de cărţi au fost astfel
făcute de oameni cari munciau aici pentru pregătirea
operei: de unire
creştină.
o.
Și iată'că, atunci, apare ca om politic şi scriitor
, în sens
italian, venețian, un fiu de foarte mare: și de
foarte bogat
boier muntean, al: lui Constantin Cantacuzino Posteln
icul, omorit la Snagov: de Grigoraşcu-Vodă Ghica de frică
să nu. vadă
înălțarea la Domnie a fiului acestuia şi. al'
Domniței Elina,
fata lui Radu Şerban, represintind astfel
nu numai
Bizanțul, dar şi tradiţia nobilimii luptătoare de
ţară, care voiă să continue pe Mihai Viteazul. E Constantin, viitor
ul Stolnic, un: (î-

năr
2

foarte

bine înzestrat,

foarte

activ,

care,

după

ce a învăţat

9
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la “Bucureşti,

a trecut. la

Constantinopol,

şi una dintre

cele

mai interesante descoperiri pa care mi le-a adus înainte soarta a

fost însuși. caietul de student, unde a însemnat studiile
la “Grecii din Constantinopol. Tot acolo se spune cum
Sa
barcat ' apoi: pentru Veneţia, cum” a străbătut Marea, cum
coborit în mîndra şi nobila cetate, cum a cercetat palatul
cal, ce cărți anume a cumpărat, mica lui bibliotecă de
dent, cum s'a dus apoi la Padova şi a învăţat acolo-c
u

Antonio" dalPAcqua,

un

Arsenio

Caludi.

Multă

vreme

sale
îms'a
dustuun

credeam

că sînt. cine ştie ce dascăli ieftini ca pentru un debareat din Orient ; am cerut
len al mieu, d.

informaţii la un foarte vechiu şi bun prie- |
Vittorio Lazzarini, profesor la Universitatea

din. Padova, şi 'd-sa mi-a comunicat Şliri de.
mare
interes |
despre-aceşti dascăli, foarta cunoscuţi, cari au stat în
fruntea în-

vățămîntului de acolo, fiind întrebuinţaţi la aşa-numitul
Colegiu. Cotonian, Aici, prin urmare, a învăţat Constantin
Canlacuzino. Stolnicul, care a străbătut apoi şi alte țeri din Apus,
stînd și-la Viena. Intors în țară, el era cu desăvirșire
transtor-

iat. Aceasta sc 'vede din opera câre, i-a 'fost atribuită multă
vreme „după

moartea
' lui silnică,

în

temniţa

turcească,

marea

islorie—nu cronicăl—a Romînilor,a tuturora, .care trebuia
să
meargă pănă în zilele lui şi care a înaintat pănă la început
ul secolului al XIII-leaL. Ce are a tace Ureche, numai cu latinea
sca
lui; și Miron

cu.'toată

Costin,

cu

îndemînarea

amestecul

lui

de

lui de

poet

latinească

polon—,

și de poloni,

căci cl

a

scris

pentru regele Ioan Sobieski şi un fel de „Cintare a Moldovei”

în care amestecă foarte multă erudiţie—, cu Constantin Cantacuzinol Acesta este îără îndoialăun om superior, în adevăra
tul
înțeles al cuvintului, străbătut de cultură italiană în rîndul
înlăiu,

nu

latină,

şi

în

italieneşte. sau

păstrat

latineşte

în

de

la

dînsul

şi

răspunsurile date unui Marsigli, generalul italian plin de
curiositate geografică şi istorică și în ce priveşte țara noastră
.
Nicio îndoială, cum o arată rămăşiţele bibliotecii lui, era.
un!
o. . foarte . învăţat

niciun

f€l de

în

îndoială,

acela. care” mult

—

ca

şi

şi slavonește,

grecește.şi —

cum

irebuia

timp'a fost sfetnicul lui. Constantin

nu

«e

să: ştie

Brînco-

120 continuare, cu citaţii |de scriitori: latini, discutate şi criticate, a cronicii
muntene trebuie să îi avut ca basă_o' continuareipănă după 1450
a acestei lucrări,
N

Literatura individualistă din a doua jumătate:a secolulu
i al XVII-lea

- veanu, dar
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el 'se îndrepta” înainte-.de toate către cărturăriă
:ita-

liabă contemporană” Numai, cât: de: la dînsul, care putea “să:
deie

atit de

mult, 'du:.rămas

numai Îrînturi

dintro . operă

în „care

întrece ca plan, informaţie şi metodă tot ce sa voise'
şi se adu:
sese la îndeplinire, pănă atuncea, la moi. - .
e
Pentru 'Constantin

Cantaccuzino

Stolnicul,: Muntenia,

Moldova,

Ardealul inseamnă „ot o ţară. Pentru. dînsul naţia
imoldoveneas:

că, naţia roimănească de dincoace sau de dincol
o de munţi sînt;
lucruri care nu au:sens decit laolaltă, pe
câre le-au despărțit:

* împrejurările,
cipii,

dar pe.care scriitorul care: sa gîndeşte la prin-

nu. trebuis

să “le

asebească.

Ba, „chiar
* Români
,i

mace;:

doneni: sînt: peniru dinsul .0o parte” integrantă
-a neamului, . şi
pe aceşti Romini balcanici, cari niciodată nu :sau
mai -amestoca.t,
din vechi timpuri.
ale evului
- mediu, . în - viaţa: noastrii:

istorică, el
cun .e gata
sale

îi introduce în povestirea lui;- luiîndu-li “apăr
area”
a-se.bate cu oricine, cînd'se atinge: onoare
a .naţiei
ÎN
ie

Nu este vorba aici de calcul: politic ca la Urech
e, 'care arată,
că au avut dreptate Domnii: moldoveni faţă
de cei poloni,2cj:cl

apără.cu. credință

şi avint

pe ai săi,

pe carii

concepe în chip:

cu desăvirșire apusean; împotriva: duşmanilor
naţionali el “se
ridică, liniştit, stăpinit, de cite ori este vorba
de 'mîndria ra-.
mănească.: In presinturea. întregii istorii a poporului
xomănesc:
de” pretutindeni, de :prin.. părţile. Dunării: pănă
în- fundal “Bal:
anilor şi în Pind, el înțelege a întrebuința toate
izvoarele. :Mi-:
ron Costin nu întrebuinţează, nu citează decâtîn cartea
Iui .des-.
pre origini, mai întinsă decit consideraţiile
lui Ureclie; dai încă;
stîngace în formă; unele izvoare; ' Urech
e recurgea la ele -atun-

cea cînd .era discuţie. Dar, în 'ce priveşte
pe Constantin. Cant:
cuzino, el merge curentla izvoarele din
țară : a cunoscut. :cio-

nicile moldovene, a fost perfect iniţiat
în op.lui:
er
Ureche
a
ș-pe:
lingă aceasta consultă şi izvoarele apusen
e, cum, e de pildă,

Laurenţiu “ Topellin,

de

ale

cărui

păreri vorbeşte

mai

ales

la problema originii poporului romăn
esc. In aceiaşi chestie,
esențială pentru. amîndoi, Miron Costin
vede Roma prin lumina

cărţii

polone,

pe cînd Constantin Cantacuzino a pătrui
is “îri
vioţe latină însăşi şi vede. Romă, uitindu:se'
drept în “faţă ei;
cu totul allcev

a

Ia

a

ÎN

„Stolnicul “întrebuințează însă și, documesbiebu
nțl e,
păria
,isi
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Dosoftei, cind avea un hrisov în mînă, ici şi colo, discuta în .
cîte o notă a scrierilor sale cutare punct din originile
Moldovei, dar la scriitorul 'romîno-italian este o dorință de
a între:
buința toate dccumentele cite îi puteau cade în mînă.
A redactat astiel pentru folosul lui ceia ce numesc cu „Cronolo
gia

tabelară”, adecă o serie de însemnări cu privire la documente

din secolul al XIV-lea
şi o răspinge,

recurge

înainte. Şi el, care cunoaște Alexandria
şi

la

amintirile

populare,

la

cîntecele

“de vitejie. Astfel e/:scrie istoria cu o concepție cum nu o avea
niciunul dinire istoricii contenuporăni în Apus: găseşte
toate
izvoarele pe care le întrebuințăm noi astăzi. Ce nenorocirea
că
din această carte a lui nu ni sa păstrat decit numai fragmen
-

tul pănă

o scurtă
care nu
Stilul
-. artificiu

plicate,

la Attila! Intrun

manuscript

acum

dispărut

cra şi

istorie a Veneţiei pănă la sfirşitul secolului al XVII-lea,
putea fi decit a luit,
|
e
lui Constant
- Cantacuz
in
ino întrece în complicaţie şi
tot ce se scrisese pănă atunci. Proposiţii foarie cum-

învîrtituri

măestrite

care

au

rămas pănă

acum

în

limba italiană de o oarecare greutate: cuvintele. le înțelegeţ
i
toale, cu toate acestea frasa rămîne neînţeleasă, pentru
că
îrasa este o lucrare măiastră, în care se amestecă atitea amintiri latine. Frasa francesă este mult mai algebrică şi une
ori .
__resolvă întradevăr. problemele în chipul simplu al ordinii
- invariabile: subiect, predicat, compliment, aşa cum era în
gra-matica lui Manliu, care nu este decit o copi6 în romănește
a
lui Noâl şi. Chapsal, după care au învăţat atitea generaţii
.
Dar aici afli frase care par învirtite între degete, aruncate în
aier şi apoi iarăși prinse, din zbor. O formă care nu mai fu- sese întrebuințată şi care nu va putea găsi imitatori.
“Vremea următoare, supt influenţa altui "curent apusean, va apuca alt drum..
-

„A S'a incercat acum în urmă de un tânăr învățat
italian,d. Tagliavini, bun cunoscător al limbii românești, să i se atribuie Stolnic
ului niște însemnări lexicoyrafice,
presintindu-se

facsimile după manuscript, dar eu, care cunosc
bine scrisul
Id Constantin Cantacuzino, pot spune că lucrarea nue a
lui. V. Sfudi Romeni,l.

.

VL
" Memorialiștiși erudiţi.
Alături de individualiști ca Miron Costin şi Constantin Cantacuzino, scriitori mai modești ca pregătire, dar plini de aminlirea lucrurilor trăite şi încălziți de patima luptelor politice
la care participaseră, dau o altă povestire, aceia a .simplilor

luptători şi alcătuitori de memorii. La dînşii e numai ecoul din

a doua jumătate a secolului al XVII-lea a evenimentelor mai
vechi din Muntenia. In faţa lor un povestitor moldovean cu
privire la care, fără a părăsi cu totul părerea cea veche pe
care

am

rămîne

exprimat-o

eu

adevărată,se

Neculce.

|

în

ceia ce

impun,

noi

Di

priveşte

stilul

complectări:

lui, şi. care

este

vorba

de

|

|

- Să luăm întăiu povestitorii: munteni. In Țara-Romăncască.
pănă la 1680, nu se simţia nevoie să se presinte desvoltarea
Domniilor,— căci nici nu putea fi vorba decît de o desvoltare a
Domniilor, istoria în sensul nostru fiind un lucru care trecea

cu mult peste nivelul concepției oamenilorde atunci. O isto-

rie a secolului al XV-lea, cu dramele lui, cu atit mai puţin a

secolului

al XIV-lea,
cu

începuturile, nu cra posibilă. In seco-

lul al XVI-lea, chiar, în care am văzut că a fost foarte multă

cultură, istoria ţerii înseşi, nu a Domnului din Scaun, a boierilor luptători, pornind de la cele mai vechi timpuri, lra- :

tînd. problema

fundării Statului, desvoltarea lui pănă

la vre-

„mea lui Mihai, nu întra în mintea nimănui. In: Moldova, era
aliceva. Nu trebuie să dilăm pentri. Moldova următorul lucru,
că: intluenţa -vechii culturi slavone s'a exercitat aici pa două
căi, în Muntenia pe una singură: prin Peninsula Balcanică, de
la Sîrbi, mai puținde la Bulgari, de şi a fost şcoala lui Eftimie
4
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„de la Tirnova care a avut influență asupra culturii muntene; la
“Moldoveni și din Sud, prin Muntenia, şi din Nord și Nord-Es!,
prin cultura ruteană, a Statului lituano-rus care s'a confundat
pe urmă în regatul polon.
In Muntenia nu exista deci cronică la 1688; doar pe vremea
lui Matei Basarab, oarecare urme. de povestire, contopite apoi
- în corpul cronicilor muntene de mai tîrziu. Cînd a fost să se
lacă această istorie a principatului muntean, sa recurs la povestiri în versuri . şi în grecește, la paginile unui Stavrinos,
unui Matei al Mirelor, din Asia Mică, care a făcut și el un fel.
de cronică în versuri cu sfaturi pentru contemporani. Au fost
siliți compilatorii dintre 1670 şi 1680, în lipsa unor însemniiri
îndigene,: să recurgă la aceste poeme ale străinilor. Cînd apare
atunci cronica lui Stoica Logolătul Ludescu, ori cronica aceia
pe, care continuu să o cred în legătură cu Constaniin

“Filipescu, împotriva: părerii

Căpitanul -

lui C. Giurescu, care credea că şi

aici este vorba: de: Radu Popescu, cronicar. din aceiaşi
avem de, Sigur a face şi cu evenimente înfățișate în

epocă,
graiul

de toate” "zilele, în graiul scrisorilor, însemnărilor şi povestirilor oarecare, Mai ales în ce priveşte pe Logofătul Cantacuzinilor, Stoica “Ludescu, un om care nici nu iscăleşte compilăția
să. Aceasta înseamnă că tendinţa nouă individualistă la dînsul
"au se manifesta puternic; el este doar omul unei
el scrie nu pentru oricine, ci pentru acea familie,

dacă

nu

e vechiul

- Dar'cronica

de

luirea partidelor

tipism
partid

anonim,
nu

întra' în

este

caracterul

tradiția ţerii;

familii şi
așa încît,

de

partid.

însăşi

alcă-

este datorită unei influenţe absolut occidentale

sare "vine din: Ardeal 'şi “mai ales din:Polonia, căci în Ardeal
w'au fost

niciodată

partide

aşa

de

neted

determinate

ca

în

Polonia.
|
In ce priveşte: pe Constantin Căpitanul, el este un om
purtat prin lume. A lost în Ardeal, cunoaște societatea aceasta
dc limbă: latină, căci acolo, pănă foarte tîrziu, limba latină
eri. limba secundară, de întrebuințare curentă. Este o deosebire
de- făcut între unul şi altul, şi caracterul occidental este, mult
mai neted la: Constantin Căpitanul, care vorbia împotriva Can(acuzinilori, decit 'la Stoica Ludescu, care apără. causă lor...
| Cronicile acestea! sint - foarte modeste, dar cu tot acest ca-

iaeler” smerit

al lor, 'mergînd pănă la anonimat,

este totuşi,
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venind din Apus “pe calea” arătată, o: căldură: pasională,. Este
şi vederea. evenimentelor, nu supt răspunderea. Celui. de .sis,
nu supt. acţiunea „vremilor?, ca la Miron Costiri, ci supt a oamenilor, cari se amestecă . în viața politică. Aici. e. o .deosebire foarte netedă între concepţia de aici şi cealaltă. Cronica
veche considera pe om cao unealtă dumnezeiască; —- după
cum spunea: Bossuct: „omul se .mișcă,. Dumnezeu îl mînă”,
Ceia ce se întîmplă, e pentru că așa vrea Dumnezeu. Culare
a fost bun,

Cutare

cutare a fost rău,

faptă

ticăloasă

sa

vrut să: ajute pe cineva,

pentru

că Dumnezeu a vrut aşa,

îndepărtat

iar, dacă

pentru

fapta

că

Dumnezeu

ticăloasă sa

a

întîmplat,

Dumnezeu a vrut să pedepsească pa cineva, care deci-nu. INe-,
rită să fie înfățișat ca vinovat înaintea tuturora. Pe cînd cro- |
nica mai nouă, cum este a lui Stoica Ludescu sau a lui Constantin

Căpitanul,

răspunzători

îi

pentru

face,

cum

acţiunile

am

spus,

l6r.

De

pe

oamenii

înșii

o parte: simpatic, . de

altă parte antipatie; de o parte lumină, de alta. umbri; este
o judecată veşnică, pe care o face cronicarul, stînd în scaunul
de prețuire.. Aceasta este fără îndoială un lucru nou.
5

“La Ureche motivele umane sînt foarta rar înfăţişate şi nici- odată nu se întăţişeazi omul lucrînd pentru dinsul. E un fel
„de amestece al unui sentiment creştin, care ni spune că Dumnezeu

trăieşte în toate, şi de: sentiment

irebuie să se întîmple- fiindcă

al Renașterii, că lucrurile

aşa urmă

“concepţie. antică;rare ori întâmpină

să sc întâmple.

I- 0

cineva în antichitate. -paru-

fletul, atit de răspîndit în: timpul nostru.
- La: Moldoveanul Ion Neculce, ni se înfăţişează, 1a. prima ve
dere, un boier de ţară, un fel da răzeş, fără cultură şi fără .
orizont, -dar. avînd cu: toate acestea un temperament foarte pu-

ternic şi o inimă în legătură cu inima — dacă am pulea îutrebuința cuvîntul acesta, — cu inima obștească a poporului
romîn aşa cum! se: înfățișează el în Moldova; deci un Moldo“vear de: treabă şi stitos, un mare poveştaș. E. greu să :se: povestească mai pe înțelesul poporului nostru şi într'o formă
mai corespunzătoare cu. ideile şi sentimentele lui - obișnuite. .
Nu atli nimic individual, nimic pretenţios. în iot cuprinsul acestei cronici.

“Şi .cu

toate

i

acestea

|

mai

e: ceva:
7

”

stilul
“

;

a

inşeală foarta -adepr

i

-

.

,
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se ori; poţi îmbrăca întrun stil foarte tradițional un fel de a
fi revoluționar, după cum poţi îmbrăca într'un stil foarte revoluţionar ceva care aparţine tradiţiei celei mai autentice.
|
Ce spune N eculce? Spune, din istoria Moldovei, ce a văzut el,
ceeste în legătură cu dînsul. El nu uită a însemna ce a făcut

boierul Neculce, adecă e] însuşi. Ca şi în casul lui Miron Cos„lin, avem, deci, a face cu o cronică individualistă, cu același
individualism care vine de aiurea. Dar el nu cra un ucenic
al școlilor polone, familia nu-i trecuse în regatul vecin, nu a-

vuse

legături . cu

linereța de

dincolo de Nistru.

Foarte ade-

vărat. Insă Ion, Neculcd, cu tot numele lui dublu, atit de romănesc, avea mult sînge greceșe în el. El se cobora prin tatăl
său dint”'o familie grecească; era rudă cu Cantacuzinii.

|

Alături de influența ancestrală venită pa altă cale, nu se
putea, apoi, să nu aibă influență şi asupra lui curentul cărturăresc

din

Polonia.

Cronicile

nu

se

|

tipăriau,

nu-i

trecea

nimănui

prin minte

să le tipărească. Se publicau numai
însemnările istorice, care cuprindeau

cărți bisericeşti, nu şi
aprecieri ce puteau să

supere,

cineva

Ar fi fost să se semnaleze

răsbunării

posi-

bile a unui Domni,
nică, şi Domnii se
nica se cetia. Ea.
Și, prin urmare,

dacă ar fi dat la lumină
un capitol de eroschimbau așa de des! Dar, între boieri, crotrecea, în manuscript, da la unul la altul. .
lon Neculce a avut în mînă cronica lui

Miron

toate cronicile

Costin.

Căci

acestea se leagă una

de

alta.

Odată ce Ureche a făcut cronica lui, Miron Costin și toţi ceilalţi cari se vor perinda, vor sta supt influența acestei cronici, și, la rindul lui, Neculce a suferit-o.
- Dar la Neculce sînt de observat încă două lucruri. El sa întâlnit cu Rușii şi a trebuit să treacă în Rusia, să se găsească
în mijlocul socielăţii ruseşti, care, — țin să observ acest lucru, mai ales faţă de anumite păreri exprimate de scriilori
mai tineri, cari în: această privință hotărit că greşesc—, nu-i

plăcea fiindcă era prea mult strinsă întrun fel de disciplină
de casarmă, gr-oaie, care pentru” dinsul, Moldovean deprins a
trăi “şi a vorbi oarecum liber, era o suferință de. fiecare moment. Şi aceiaşi judecată o întîlnim, de altfel, şi_ întrun: raport al unui Saxon venit în Muntenia pe la 1690 :
rinţa lui Petru-cel-Mare de a cîştiga pa Munteni nu moale aa-
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vea sfîrşit rodnic, crede el, pentru că Petru era „cin
Herr allzu!
„strenger Disziplin”, „un om de o disciplină prea strînsă
”, Dar
Neculce mai spune şi altceva: lui nu-i place Rusia
pentru că
„nu sînt cărturari, pentru că, am zice azi, oameni
i de acolo
„nu au preocupaţii intelectuale. Petru credea că
face o revoluţie atunci cînd silia -pe. orişice Rus să umble
proaspăt băr-

bierit, ori ca fiecare să cetească aritmetica lui. Dar, cînd, prin

măsuri oficiale, cu jandarmul şi soldaţii sileşti o
nație să. înveţe ce este aritmetica, îşi poate închipui oricine că.
acolo nu

este prea mullă intelcctualitate,

i

i

In societatea aceasta, dacă nu a găsit intelectualita
te, Neculce a găsit totuşi altceva: a găsit un orizont politic
'care nu
era în Moldova. Rusia avea ambiţii în toate
părţile, ambiții de Putere mare,şi la Ion Neculce, într'o anumit
ă fasă
a lui, se vede:o necontenită privire asupra împrej
urărilor ce
aiurea, care constituiau deci- pentru cl un nou
izvor de informaţie pe care,de sigur nu l-ar fi avut altfel,
Aa
"La o parte de povestirea însăşi, prinsă în
anumite limite
croL.ologice,

fără

niciun

fel

de

pretenţie

cronicarul

adauge

un capitol de istoria Romînilor în ceia ce numeşt
e „O samă
de cuvinte”. Originea acestor delicioase scene
o cunoaştem:
sîni. legende pe care le culege Neculce. Simţul
poesici populare a putut fi pierdut în vremea în care scria el
şi poesia să

fi trecut în prosă. Se poate pune astiel, la noi, cu prileju
l lui
Neculce

rile

întreaga

despre

discuţie

regii

franci

care sa

din

pus

cronica

cu

lui

privire

Grigore,

la povesti-

de “Tours,

„Singura prin care cunoaştem pe Merovingieni:
cuprinde ea legende care fuseseră cîndva cîntece populars, ceia
ce după părerea' germaniştilor ar duce la conclusia că trebuie
să vedem
o origine germanică a cîntecului popular însuşi,
ori au fost de
la început numai simple legende?
în
Si

Dar Nceulce,

indiferent la caracterul plin de ispite literare

al acestor povestiri, nu le. amestecă niciodată cu realitatea;
el
le

pune deo parte şi face o deosebire între legendă
şi istorie, ceia ce nu Sar.fi întimplat la un om care ar
fi avut mai
puţin simţ critic. EL vede că aici nui este adevăr
ul isto-

ri,

dar

cu

toate

acastea

le

cuprinde

lîngă

cronică

întocmai

ca şi Stolnicul Cantacuzino, care spune că istoria
trebuie să
întrebuințeze și cîntecele bătrinești şi legendele.
din popor. E
:

”

7

9%
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E

aceiași stare de spirit şi la unul şi la celalt, numai cit unul prelucrează

acest

material

istoric,

celalt

nu

se

ocupă

de

aceasta,

ci, pur şi simplu, pare a spune: iată, cînd veţi serie istoria
țerii, vă: pun” la disposiţie un material care hu trebuie să se
piardă.
Același orizont occidental,
cu un amestec care: la Neculce
mu se întîlneşte, căci cl înţelege să serie numai moldoveneşte,

“Tără- a inlroduce cuvinte străine, fără a latinisa, se întilnește
şi în opera istorică a lui Radu Popescu, din Ilfov, masele
duşman în scris al lui Şerban Cantacuzino. E un cronicar politie deosebit de interesant, fiindcă, de o parie, în felul cum

povesteşte el în memoriile lui, se apropie de Miron Costin
şi de Neculce, dar, în acelaşi timp, sau, mai bine zis, întrun
anume moment din desvoltarea scrisului” său, e] este şi un
martor al vremurilor sale, spuind lucruri pe care lea să

-vîrşit şi el însuși1.
Va să zică e un autor de memorii, un individualist ca şi.
cci doi Moldoveni de cari am vorbit. Dar Radu Popescu, în afară de aceasta, a fost îndemnat a scrie şi o cronică. In această cronică este un amestec de acusări contra Domnului
cu aprecieri oarecum obiective,
Dar la dînsul, care a fost lrimes dese ori. în solii şi care a
avut
care

legături cu Ardealul se simte şi acea influență nouă
ar merila să fie studială deosebit. Incă din timpul ur-

mașilor lui Matei Basarab şi ai lui Mihnea Radu, care imita pe
Mihai Viteazul, dînd lupte după pilda Călugărenilor, și care :
murit în pribegie, se introduc neologisme latine în romănește.
Scrisorile. lui Mihnea Radu către Sibiieni cuprind cîteva caracleristice, şi un studiu ar fi de făcut şi în ce privește instrumentul sintactic, ca să se vadă întru cît sintaxa vecie, laxă, nedisciplinată este supusă aici influenţei celei occidentale. Iarăși
o pătrundere a Occidentului în scrisul ' nostru.

Dar acela care a reușit, pesta luptele de partid, supriminudu-le cu cea mai mare asprime şi întinzînd aripile sale o-

"4 În volumu' al V-lea din Magazinul istoric pentru Dacia s'a 'dat această
serie de povestiri contemporane
lui Radu Popescu. Este însă o

pe care le-am atribuit și continuiu să le atribuiu
altă părere, părerea lui C. Giurescu. Dar nu văd

între contemporani pe nimeni care ar fi putut scrie în felul acesta,
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crotitoare asupra vicţii romăneşti nu numai din Muntenia, dar

de pretutindeni,
nu, de fapt un

cîrmuilă
Ducu,

pănă în Ardeal, a fost Constantin .BrâncoveaDomn al tuturor Rominilor. Moldova-a fost

de dinsul,

iar

în

ori Să treacă

căci fata lui Maria

Ardeal

ar [i

el însuşi.

vrut

să- -și

Constantin

a fost soţia tînărului
aşeze

alt

Brîncoveanu

ginere,

străin,

este, cum

am

spus şi altă dată, fără îndoială o imilaţie, aş zice: o contrafa
cere orientală, foarte modestă, a lui Ludovic al XIV-lea. Dom:

nii cei vechi aveau o căsuță de boier, o gospodărie ca oricare
alta, o Curie domnească, în jurul vre-unei biserici. Cu totul

alttel la” acest jumătate de Cantacuzin cara era Brincoveanu.
Unuia ca acesta îi trebuia o Curte domnească; Brîncoveanu
a
vrut deci să aibă reşedinți la care înaintaşii săi nici
nu sa |
gindiseră, şi şi-a tăcut castelele preiutindeni; ca acelea
'de la

Potiogi ori de la Mogoşoaia, cca mai frumoasă, clădire de
locuinţă în vechiul stil romănese. Castelele, acestea sînt „Ver-

sailles”-urile lui; numai că, în locsă-şi facă o singură
casă, |
şi-a făcut mai multe, case mari boiereşti în mijlocul grădinilor

de stil apusean.
Constantin

Nu-şi

Brincoveanu,

închipuie cineva cât era
amestecul

de

adînc,

de. Constantinopol

Verieţia. Moda era constantinopolitană: papuci,
manta prinsă cu copcă la git, părul ras, numai

şi

în
de

haine largi,
cu o şuviță

la spate, .aceia despre care se spune, cu privire la Turci,
că li trebuia ca să-i prindă de dînsa îngerul morţii pe
cimpia de luptă. Dar atitea lucruri, mai ales prin Constantin
'Stolnicul, veniau prin Vene ția,. în care supt acele raporturi
se

concenlra Occidentul.
Cînd i-a trebuit lui Brincoveanu

şi o cronică

pus

domeniul

pe

Radu

Greceanu,

expert

logice, să facă şi o cronică

de

în

olicială, cl «

traducerilor

Curte, solemnă,

maiestoasă,

i

a-

vînd pe'ici pe colo şi cite o înțepătură împolriva adversarilor
lui Vodă. Dacă se întîmpla ca aresta să se certe cu cineva,
Radu Greceanu trebuia să recie capitolul şi să înfăţişeze rău
pe ucela care la începul ieşise bine, şi invers. Din care
causă
Radu Greceanu ni este păstra pentru unele părţi în
două:

forme cu desăvirşire opuse.

Peste toţi aceștia, cari
gust pe care l-am putea

nu lrăiesc,
presupune,

i
deci, numai în modul înse întinde, întrun, “anime
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moment, o influență a erudiției apusene.
represintant al acestei erudiţii apusene,

Cel mai caracteristic
amestecat şi cu alte

" elemente, este Dimitrie Cantemir.
|
“In Apus, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea pasiunea individualismului,

fiind

şi mai

veche

care,

acolo,

îmbătrineşte

mai

răpede,

în acele părți, încetează. supt oblăduirea

. |

lui Ludovic al XIV-lea, cînd nu se îngăduia niciun partid, nicio
pusiurie de

orain politic şi social. Nobilimea

era luată

din cas-

telele ci şi dusă la Versailles. Nu mai -sînt paginile admira-:
bile de ură din timpurile războaielor religioase în a doua jumătate a secolului al XVI- -lea, care fac mai mult decât literatura
cuprinsă în manualele. de istorie literară.
Ludovic 'al XIV-lea cu pompa lui apasă peste tot, Şi ceia co
“regele doreşte mai mult şi izbuteşte a impune este o întățişare obicetivă, elegantă -a scrisului, supus şi-el la tirania
manicrelor. Să facă cineva algcbră, geometrie cît o putea mai
mult,

să studieze

pe cei

vechi,

pe

antici,

e foarte

recomanda-'

bii: cu cît va gîndi lumea mai mult la literatura romani,
cu atit va critica mai puţin vremea curentă. Lupta dintre.
cei vechi şi dintre cei noi, „la querelle des anciens et des
modernes”, presintă o polemică într'o formă care nu mai
este a lui Pascal: peste vechile „Provinciale” ale acestuia,
peste chinul tragicei lui cugetări, erudiţia d-nei Dacier. Bileau însuşi, întrun moment, sa ocupat de un autor sirian”
care scria greceşte şi a dat o cercetare foarte erudită asupra acestui Longin. Unii filosofi, cum era Leibniz, se ocupau
şi de lucrări care nu crau în legătură cu îilosofia,. cu un
fel de istorie fără niciun fel de caracter și niciun fel de tendință. Ceia ce slăpîneşte epoca este deci erudiţia pură, care va domina şi secolulu al XVIII-lea, cu Benedictinii de la SaintMaur, cu Gallia Christiana, cu Dom Bouquet şi _Scriptoras
ai lui, cari vădese aceiaşi tendință.
Tendinţa se întîlneşte imediat şi la noi. Acel care represintă
în mod foarte complicat această tendință de erudiție, este,
"am spus-o, Dimitrie Cantemir, Un portret de tinereţă _presintă complexitatea, cu elemente de Orient şi de Occident,

a acestui spirit remarcabil, unic. In cap un turban, dar nu
capul ras cu şuviţă, ci plete mari de perucă, ce i se coboară
pe umeri, după moda lui, Ludovic al XIV-lea; mustăţi- scurte,
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burba rasă, pe cînd Turcii, pe vremea aceia, o purtau plină,
„Cantemir face deci unele concesii portului turcesc, dar încolo
tot felul lui de a se purta este al Apusenilor. La git o cravată
„înodată ca la Paris, pă cînd trupul, „cuprins într'o. haină de
brocart pe talie, se presintă supt un aspect veneto-constantinopolitan; la briu o sabie turcească,

îndoită, un

hanger.

|

„Intăiu cl .şi-a făcut învăţătura
la Iaşi, cu Italo-Grecul Cacavela, “pe vremea cînd acolo era şi o şcoală superioară iesuilăt. Fii de boieri mergeau acolo, şi între alţii fiul: cel: mai
„mere al lui Miron Costin, Nicolae, care îmi face: şi azi aceiaşi

“impresie
ca

„de

orice

şi acum

treizeci de ani, de pedant

iniţiativă,

plin

de

pretenţie,

exact,

incapabil

socotindu-se

superior

tuturor celor cari au învățat mai puţin decit dinsul.
In Nicolae
dreapta, din

Costin vedem şcolarul, în fiecare moment. Din
stînga, de oriunde, el se sileşte să culeagă cît

mai mulţi scriitori, pentru
dar eu ştiu ceva pe lîngă

ca să “poată spune: se ştia atita,
acestea toate. Cronica pe care a

informaţie,

am

scris-o astiel este întrun stil deosebit de slab, inr valoarea de
sornicul

redusă.

carle spaniolă

lotuși o parte
pleacă,

Cîndva

Domnilor”,

pentru

care

se

„Horologium

privitoare
anume

crezut

ştia

că

că așa-numitul

este

o

adaptare

principum”.de Guevara,

1a viaţa Moldovei:
părţi,

din

„Ceadupă

mi se părea

împrejurările

o

cuprinde

că -

moldoveneşti

de la începutul secoluluial XVIII-lea. Controlul făcut la Şcoala .
noastră din Franţa: arată că nu există un cuvint care să nu
fie” tradus.

priveşte

„Ceasornicul

forma,

gică, este „chiar

poate

fi

Domnilor”

întrebuințat

o lectură

plăcută,

poate fi interesant
ca

documentare

dar. originalitate

în ce
filolo-

nu: cu-

prinde nicio picătură.
N
Cu totul altel este Dimitrie Cantemir, care nu a învăţat la

Iesuiţi. Tatăl său era un necărturar, care se iscălia cu un hloc

de lemn în care crau săpata cuvintele solemne: „Io Costantin Voevod”
şi trăgea cu. pămătutul pe de-asupra. Mama
lui fusese însă o femeie romantică, şi a dat fratelui lui Dimitrie

„numele -de Antioh, în legătură cu povestea lui Alexandru-cel:
Mare; Dimitrie, şi în felul său de a gîndi, avea asămănări cu
NE

x

-

1 Am tipărit socotelile școlii acesteia în vol, 1-1 din Studii și document
e, şi

de sigur că

ST

ele s'or mai îi păstrind

în arhiva bisericii catoiice din laşi,

!
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tatăl său, dar în dorința
niile cunoştinții

doria

să

umane

înveţe

pe

aceasta

de a străbate în toale dome-

e fiul mamei,

copii

cu

moartă

pasiune,

în tinereţă.

poate tocmai

Tatăl .

din

pri-

cina ignoranței lui. Antioh nu era un om deosebit, şi în acest
domeniu nu Sa ales nimic de dinsul. Dimitrie, în schimb, era

un Spirit deosebit. de sprinten

învăţătură.

italiană,
dat

Călugărul

un simplu

Exaporitul,

a

şi sa dat imeaiat, cu patimă,

acela Ieremia

Cacav ela, Cretan

iatro-filosot”, ca
format

după

şi Alexandru

asăimiinarea

sa

de

la

origine

Mavrocor-

pe domnescul

școlar.. Creta însă însemna o regiune în cara Orientul cu Occidentul se amestecau da o mulţime de: vreme. Insula greccâscă, ocupată de Veneţieni încă din secolul al XIII-lea, trăind
apoi patru sule de ani supi stăpînire latină, adăposlia o
populaţie grecească foarte inteligentă. Cu inteligenţa aceasta

nativă a lor, ci au reușit să -realiseze sintesa de care vorbian
“și pe care o vedem la acel filosof și doclor de la care Dimilrie Cantemir a învăţat o filosofie de acest fel. Mai lîrziu a
studiat și opera unui filosof german. Dar mai ales la Constantinopol, trimes acolo ca ostatec, cl a fost iniţiat în trei civi-

lisaţii de-odată.

Greceşte

știa bine:

a fost

în legătură

cu

toţi

învățații greci de pe vremea lui. Nu era un clenisi, în .sensul filologice al cuvîntului, însă putea să Celească. izvoarele
vechi, fără niciun fel de dificultate, şi să le înțeleagă, deplin. Ştia turceşte; singurul dintre creştinii erudiţi ai secolului

al ÎVIIIJea
care, a fost adine cunoscător al limbilor oTientaie vorbite. Nu c izer tureese pe care cl să nu-l fi
putut întrebuința pentru . „Istoria imperiului otoman”, care
nu

numai

că

a fost

cea

mai

bine

informată

din

istoriile

si-

milare de pe vremea aceia, dar mai avea originalitatea «e
a reda lucrurile turceşti în spirit răsăritean. Pe, lîngă aceasta
era un scriitor de limbă latină, şi, cum toată partea aceasta era:
ua vechiu ţinut de limbă italiană și unul nou de limbă francesă, de sigur că Dimitrie Cantemir nu poata să nu fi știut
și italienește. Era primit la ambasadorul frances Desalleurs
şi, întrun moment de mare necaz pentru el, a găsit cindva
refugiu la ambasadă. Lungii lui ani de retugiu în Rusia, unde
Sa

însurat

şi şi-a crescut

copiii,

l-au

făcut

să

ştie

şi rusește.

„Astfel fiul de Domn moldovean a trăit întrun mediu cura
"i-a îngăduit lui, şi numai lui în toată această epocă, în Răsărit
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şi Apus, să aibă cunoștința tuturor literaturilor şi tuturor formelor de cultură, de la antichitatea greacă şi latină pănă. la cultura. orientală,” turcească, arabă, persană,
Și, totuşi, de această bogată informaţie. spiritul său nu
se lasă strivit; el a putut-o purta pe umeri: soldat împovărat
cu arme grele, cra capabil însă a merge la asalt, pentru
orișice ţintă, şi atunci din spiritul lui moldovenesc plin de originalitate, din vigoarea aceasta pe care nimic nu o pulea
înăbuşi a resultat: încrederea cu cara cl a atacat, şi puterea
cu care a biruit, toate subiectele, precum acela al „Istorici imperiului otoman” sau acela despre religia mahomedanilor, '0-

peră admirabilă care nu este în de ajuns de cunosculăi.
Sa amestecat și în discuţiile teologica din Rusia şi teologii
contemporani, “un

de către

dinsul

Scriptură.
In afară

de

"Teofan. Procopovici,

de

pildă,

au

cînd a fost să se interpreteze
aceasta,

cum

literatura,

fost biruiţi

teologic

pentru

Siînta

Orientali,

În

scamnă fabulă, de la vechile fabule ale lui Bidpai şi de la vechile poveşti indiene, Cantemir a luat un subiect de istorie
contemporană şi l-a turnat în ormele acestea străvechi, dîn-

du-ni

„Istoria

romane,

ca

icroglitică”, inspirată

„Etiopicele”

în parte

lui Heliodor,

de care

şi de
sa

la vechi

desfătat

anti-

chitatea grecească tirzie. E vorba de intrigile și luptele romăneşti la Constantinopol, tratate cu ceva pasiune şi cu mult

humor.

i

|

”

In „același timp Dimitrie Cantemir a pus pe alte base istoria
poporului său, și acesta este fără îndoială cel mai mare merit -al lui: el a considerat poporul său ca un singur întreg, înlocmai “ca acel Muntean contemporan, Constantin Cantacuzino Stolnicul. Cînd întrun popor apare un singur om cu o
ideie, este mare meritul omului aceluia . nepotrivit” cu timpul
său,

dar,

-cind

“nu

numai

răsar cu aceiaşi ideie, aceasta

un

Singur:

înseamnă

om,

ci

mai

mulţi

că ideia este a popo-

rului întreg, şi locul are o valoare și mai mare. Prin urmare,
îu socielatea romănească de atunci, idejia unităţii naţionale se
1 D. Ştefan Ciobanu a arătat la Academia Română că aceia ce ni închipuiam
cu privire la cartea aceasta este cu totul altceva decât realitatea ; că e vorba

de o lucrare cu mult mai bogată și cu

mult mai originală de cum

se crede,

-
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im pusese; după ce biîjbîiseră puţin Miron Costin şi Nicola
a Costin. în jurul acestei idei, ea ajunsese a se afirma
deplinși în

Muntenia şi în Moldova. Dar Dimitrie Cantemir aducea un
ele-

ment nou în ordinea aceasta, la care ajunsese,
înaintea lui,
„unul pe calea influenţii polone, celalt mai mult pe
a influenţei
italiene, dar la care el ajunge printr'o concepție
mai modernă şi mai aproape totuși de mintea fiecăruia,
şi anume

ideia dreptului .de proprietate, ancestrală. a Romînilor

asupra

întreg teritoriului lor, -Astfel două legături sînt
stabilite de
Cantemir: legătura între Rominii de „prelulindeni și
legătura
Romiînilor de pretutindeni cu pămîntul romănesc.:
Fără îndoială aceasta este una dintre cele mai mari idei ale trecut
ului

„nostru. .

,

a

,

. Peste tot,. ceia ce armonisează şi leagă la un loc
materialul de fapte
pe care.îl mînuia, cra lumina cu tolul nouă pe
care el o arunca une ori şi spre viitor. In două domeni
i mai
ales. ea se manifestă. Pănă la e] geografia cra o înșirar
e. de
nume, căci nu este o singură operă în Europa în care,
să vedem
viaţa întreagă a unui popor aşa cum este casul cu
„Descrierea
Moldovei” a lui Cantemir. Aici se găsește o presintare
a pămîntului, a organisaţiei' administrative, a superslițiilor
popu-

lare .pe

lîngă

scene, atinse,

oarecum
. în treacăt,

de istorie.

Acele superstiții populare pa care Stolnicul Cantac
uzino le
credea necesara pentru istorie sînt pe larg tratate aici;
acele
legende pe cara Neculce le punea în fruntea cronice
i sale,

sînl intercalate aici. Dar şi în tehnica geografiei, d. G. Vilsan

a găsit, acum -în urmă, contribuţii neaşteptate ale
lui Cantemir, descoperind și admirabila lui hartă a țerii moldov
eneşti.
Pănă acuma se credea că harta Moldovei a lui Dimitr
ie Cantemir este alta; d-sa a găsit-o însă pe cea adevărată,
care este
mult superioară celor atribuite lui. E interesant
pentru paralelismul ziostru că şi Stolnicul 'Cantacuzino a
făcut o
hartă, a Ţerii-Romăneşti, pe care o cunoaştem.
numai din
.. scrierea unui Italian Del Chiaro, autorul „Istori
ei revoluțiilor
din Muntenia”; în timpul din urmă se începuse a se
spune că

nu este harta lui Cantacuzino, ci a lui Ioan sau Ieroteiu
Comnenul, episcopul de Silistra, dar acum cîteva luni de zile
d. Dimăncescu, consulul nostru din Statele-Unite, a înfățiș
at Aca-

demiei

harta

lui

Cantacuzino

pe care a găsit-o:

e vrednică

|
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de toată atenţia. Dar ceia ce nu ar fi putut faca
Constantin
Cantacuzino Stolnicul a: făcut-o Dimitrie Cantemir
cînd, ca tovarăş chemat în Crimeia de -Țarul Petru, a schiţat
profiluri

de munţi

stre.
In

așa cum

le schiţează

gcografii

în

timpurile noa-

e
ce

priveşte

al doilea

domeniu,al

istoriei,

trebuie

să

în-

ţelegem 'un lucru: „Istoria imperiului otoman” nu
este o sim“plă descriere de fapte, ci o dramă, o adevărată
tragedie antică. In Apus; niciodată istori
nu. fusese
a
tratată. astfel ca
“dramă, întățișîndu-se ridicarea unui popor, punctu
l culminant
„şi scoborirea lui. Ceia ce mai tîrziu a făcut
Gibbon asupra
Imperiului roman şi ceia ce, înainte de Gibbon,
făcuse Montesquieu în „Consideraţiuni asupra măririi şi
decăderii romane”, a încercat-o înainte de-dînșii Dimitrie
Cantemir: Este
cea d'intăiu istorie filosoficăa unei Impărății
1.
Din Moldova aceasta pe care noi o "concepem
patriarhală,
pleacă une -ori forme şi se desfac linii de viitor
care întrec - concepția

apuseană.

"1 Cartea a fost tipărită

n.

tirziu

-

de Antioh, fiul lui Dimitrie

Di

Cantemir,

după
apariţia cărţii 1ui Montesquieu, dar Antioh
. Cantemir -a fost ambasador al
Rusiei la Paris și aici.a trăit în cercul filosoti
lor francesi:în această vreme el
a avut legățuri şi cu Montesquieu. Antioh Cantem
ir avea manuscriptul latin al
cărţii

părintelui săw şi 1-a comunicat în' aceste cercur
i,

VIII.

Decăderea vechiului spirit. Traduceri religioase
din grecește.
După ceia ce dăduse Cantemir pe la 1700 în cugelar
ea romănească aplicată”la lucruri romăneşti cu o energie şi o
strălucire

Jără

păreehe

“sceolul

al

pănă

atunci, sar fi putut

XVIII-lea

aceasta, de continuare

la

0: mișcare

Stolnicul

cineva. pentru
Mişcarea

a avintului din a doua jumătate a se-

colului al XVII-lea și de la începulul
întîlneşte însă. Atunci fireşte se pune
Conslaniin

aștepta

corespunzăloare,

în

Muntenia

şi

celui urmălor,
întrebarea, de
un

Dimitrie

nu se
ce un

Cantemir

în Moldova apar, penlru ca apoi să nu mai [ie deci stirpiciunca secolului celui nou, pănă tirziu către sfirşilul lui,
cînd
" lucrurile au luat altă înfăţişare, alle curente lucrind
asupra
societăţii romăneşti?
Răspunsul îl putem da generalisind problema: nu este vorba
numai de Romini, ci de toată societatea, apuseană
şi răsărileană. "Țara aceia care da impuls tuturor celorlalte,
care oxercila un fel de regalitate spiriluală, de şi adesea
numai

de modă,
Franţa
nu
va mai
avea
acea calmă lrageiie a
lui
Corncille
sau a lui
Racine,
ori
indrăzneaţa
censură,
a palimilor şi interesalor omenirii,
avîntul de cugetare, a-

tingînd şi legăturile noastre cu Dumnezeu,
al lui Pascal,
In schimb
tragediile pentru aplause ale lui Voltaire,
în
care se exploatează loale pasiunile polilice Şi sociale ale
sscolului. Sau poesia lui răpede obosilă, căreia-i urmează a unui Jean Bapliste Rousseau, clară și rece, a unui Delille,
foş-

nind din dantele pe un trup uscat și şubred. Ori pedanta
copiare de „Encidă” fără suflet care e „Henriada”. Toată
literalura

Decăderea vechiului spirit, Traduceri religioase din greceşte
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aceasta nu poate fi pusă alături de ceia ce a dat
secolul -precedenl. Și, cu cit înaintează cineva în acest secol al
XVIII-lea,
decadenţa este mai vădită, pănă sa ajunge la literatura
ştiinţitică de toarle mare valoare, care și-a găsit expresia
supremă în

Ineiclopediştii
cîștigă, efectiv,

propagandei filosofice”, fără a vorbi de
ca
ştiinţa, dar care pe noi nu ne interesează
aici.

Poate tcemai fiindeă toată vitalitatea poporului france
s sau a
unei părți din poporul frances era „atrasă pe
domeniul literaturii

ştiinţifice,

şi

se

făcea

algebră,

mic, fisică, ştiinţe natu ale, poale
"leratura pierde.
a.

tocmai

geometrie,

din causa
E

aslrono-

aceasta li|

Prin urmare să nu ne mirăm că avem un secol
sărac, aproapa
slerp şi pentru noi. |
|

In secolul al XVIII-lea individualităţile lipsesc
. Poate, că un
Nicolae Mavrecordat, om foarte ambițios, de foarte
înaltă cul-

tură,

fiul scriitorului

Alexandru

Exaporitul

şi el: însuşi

autor

al unei lucrări grecești de caracter filosofie
în care se vede
omul inițiat în rosturile antichităţii clasice, și
pe lingă aceasta

“proprietarul. unei
biblioteci
admirabile,
ar fi vrut: 'să se
încunjure
cu oameni eminenţi,
cărora să li dea o situaţie

polrivită cu meritele lor. Şi gindul acesta-l
va fi avut şi fiul
său Constantin, şi vărul acestuia, Grigore Ghica,
acel care a
făcut mănăstirile Pantelimon şi Frumoasa.
Cu toate acestea
nici

ducție

într'o

ţară,

literară,

nici

nu

în ce împrejurări

întralta,

un

se întilneşte.

om

Dar,

distins,

şi

capabil

dacă

puleau ei: să. se cullive şi care

sar

de

pro-

fi întîlnit

ar fi fost re-

sultatul acestei cultivări a lor? Fanarioţii,
cari” nu înseamnă
Greci, ci: funcţionari olomani, cari pot îi și
Romîni, Romiîni
cari Sau făcut Greci pentru ca să se împace
cu Turcii în ve-

derea exploatării Romînului în folosul
'T urcului— definiţia . este
ceva cam lungă, dar adevă rată—, nu crau
deci predicatorii unui

crez străin, silnicii introducători ai unei
culturi cotropitoare,
"Racoviţeștii sînt doar, boieri din, Țara-de-jos,
cu ceva sîuge cantacuzinese după femei, Calmășeștii Bucovineni.
Primul Calmăşul, păriulele
altă limbă decit

şi strămoşul lor,
în moldoveneasca:

era incapabil să scrie în
lui provincială și fiul: lui

Teodor Calimah, Ion, învaţă la Liov, întră
la capucneliaie
în Constantinopol, învață grecește mai bine
decit putea învăţa
în Moldova,-pe lingă ceva italieneşte și îranţuz
eşte, este în-
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trebuințat acolo ca Mare Dragoman,
ca
„Terziman” al Im“părăţiei turceştişi asttel îşi deschide
calea spre o Domnie în.
Moldova. Numele se schimbă şi el: din
Calmășul se face Calli- măchi, în legătură cu poetul antichităţ
ii elenice, Iată prin urmare un membru. al unci mici familii
moldoveneşti care a-'
junge, trecînd. prin Fanar, să ocupe Scaun
ul Moldovei.
„Aceşti Fanarioţi, de alttel, nici nu sînt
nişte tirani. E adevărat că: Nicolae Mavrocordat, la început,
a greşit, necunoscînd
- obiceiurile ţerii. Şi. în Muntenia. şi
în Moldova primele lui
Domnii au fost scurte, căci apucase o
cale care nu cra aceia
pe care o putea îngădui țara,-ci aceia cu care era depri
ns la
Curtea Sultanului, pe cînd, la noi, boieri
i aveau foarte multă
latitudine de activitate din partea. Domn
ului, pentru. că el
trecea

, şi boierii rămineau.

Aici

-

i

în margenea Bucureștilor a tăiat pe cîţiva
boieri, ca bo-

“ierul Brezoianu, iar pe Mitropolitul Antim
, vestitul Mitropolit
Antim;

cel: cu predicile Irumoase, iubitor. mare
şi artist al pe :care le scotea şi în tipografia
lui, acela care

cărților,

„a ridicat atit de sus prestigiul Bisericii muntene,
a fost trimis
la Const
antinopol

şi înecat pe drum. Dar pe urmă, cînd
sau
„deprins Fanarioţii cu ţara, nu au fost nici
mai buni, nici mai
răi
decît: alţii; dese ori :se întîmpla să fie
chiar mai buni; de
şi nu aveau rădăcini în ţară, ei erau totuşi
responsabili pentru
această ţară înaintea Sultanului, şi, fiindcă
este un principiu

pentru

secolul

al XVIII-lea

că

mai

„culte „săraca raiă a Impăratului”,

tre Domn

înainte

şi această raiă, totdeauna

ielei; doi Domni

au murit

astiel,

de

atunci cînd

toate

să

se as-

era conflict în-

Sultanul da dreptate, ra-

Grigore

Alexandru

Ghica,

în-

junghiat la Iaşi, şi Hangerliu, străpuns
de cuţit la Bucureşti; fiindcă nu se interesaseră sau nu ajuns
eseră să se puie în
legături cu '„săraca raiă a Impăratulu
i”,
|
”
-Se spune dese ori că Fanarioţii nu ştiau
limba românească,
Este: o legendă ridiculă. Nicolae Mavrocordat
a învăţat zomâneşte, a cerut să cunoască trecutul. Moldovei
și a organisat un
corp de cronici moldovene, aşa după cum
în Muntenia a. or-

ganisat un corp de cronici muntene.

Mavrocordat
tate

decit

avem

condica

aşa-numitul

Brîncoveanu,

—

Anatefier,

amândouă

lar pentru

Constantin

lui de hotăriri,. mult mai
ni Sau

culegerea: de

păstrat,

măsuri

dar acum

desvol- :
au lui

sîrt la
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Moscova. Această condică 'este în romăneşte,
într'o excelentă limbă; niciun singur act grecesc. Iar, cînd,
odată, cine ştie ce

ispravnic a crezut că face plăcere Domnu
lui seriină greceşte,
acesta i-a poruncit ca moldovencște să
scrie, nu greceşte.

In ce

privește

clientela

grecească

a Fanarioţilor,

avem

învăţăturile lui Nicolae-Vodă către fiul său Constantin,
în' care-i
spune

ca inainte de toate să nu-şi aducă Greci mulţi
cu dînsul.
_Im bisericile noastre, nu este de sigur numai
un merit al. Fanarioţilor,

ci

resultatul firesc al unei *lungi evoluţii,
dar fără
îndoială că şi voința Domnilor secolului al XVIIIlea, că supt

-ei întăia oară, afară numai de paraclisul
Curţii şi cînd cra
Vodă de faţă, s'a făcut slujba în româneşte.
Pe vremea * lui .
Brîncoveanu, psalmii, evanghelia -erau în român
eşte, dar tot.
ce

privia

„Păriturile

slujba

din

liturghia fiind

bisericească

vremea

lui

se

lăcea

Brincoveanu

încă slavonă. Ce

în

limba

slavonă.

Ti-

sînt: romîno-slavone, -

ar îi fost mai

ușor

pentru

Domnii fanarioți decit să poruncească intro
ducerea limbii re .
cești? Au fost destul de înțelegători
ca să no facă, —niciunul.
Prin urmare în această epocă, odată aşa
de criticată, au fost
Domni

cari nu erau tirani, cari nu crau aspri
şi răi—nu

voie să fie răi, căci aşa era tendinţa vremii
—

nu

aveau

şi Domni cari

au sprijinit
cultura grecească decît acolo unde au găsito. :
Academia. lui -Şerban Cantacuzino avea,
în adevăr, ca limbă

de predare greceasca: nu se putea alttel,
trebuia sau latineşte sau grecește, Nici vorbă de o prigonire
a limbii româ-

neşii.

IE

„Cu aceasta. dispare însă una din scusele
care se aduceau |
pentru slăbiciunea literaturii noastre. în
prima jumătate a. se
colului al “XVIII-lea. Această slăbiciune este,
poale, și “pentru:
că nici Polonia, nici Ardealul nu mai. putea
u suggera nimic, dar -.:
ca
se

compensează,

Pentru

că

niciodată

viața

unui

popor

a-:

juns la oarecare grad de desvoltara nu se
:poate opri cu desă-

virşire;

ca

apele

pe

care

anumite

împrejurări

le

împiedecă

de a mai curge la suprafața pămîntului
şi care se afundă:în
adîncuri, unindu:se acolo cu alte izvoare:
ascunse, pentru ca
mai departe să iasă. din nou de-asupra
cu puterea sporită,
ea va țişni iarăşi la lumină, mai putern
ică,
SI
Ce sînt, în. acest timp, la suprafaţă, cronicile?
Intăiu cele muniene Nu.le mai avem, de la.0 bucată de
vreme, după moariea
7
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lui” Nicolae Mavrocordat. Istoria pe vrem
ea lui Conslanlin Aavrocordat e alcătuită din nişte paneg
irice
Domnii erau lesaţi, nu
atit

de

fară,

cit

de

Domnie,

şi, dacă

am

avea

chiar

o cronică a lucrurilor care se făcaau
pe pămîntul romănese în
legătură cu Domnii fanarioți din Bucur
ești, nu am mai avea sufletul. romănese însuși. Nu e
nici simțul unei adevărata

vieți în ce înseamnă

străinii

în limba

lor străină, ci numa

i înscmnări “ zilnice, „efemeride”, cum
se făcuseră și la Constun. linopol;ca ale lui Constantin sau Chesa
rie Daponte. In Moldova
Cronica

lui Amiras e un „panegirie” al Ghicu
leștilor, şi ei mai
au. unul: scris
în grecește;
cronica lui Mustea”
e o în-

scilare deslinată;

a lui Ioniţă Canta,

a cărui

condică de soco- |

leli casnice am analisat-o dăunăzi,
e migăleala timidă a unui bict boier care slujia servil pe
Domnul său, ce pulea serie

un om. ca acesta, cu tot numele lui
aşa de mare, în materie!
de viață politică a ţerii? Intrigile de atun
ci.le înseamnă, cu un
condeiu stătos, iarăşi un Grec, scriind
grecește, supt intluenţă
francesă, Constantin Caragea. Ienachi
Kogălniceanu urmează
supus evenimentele exterioare,
Causa

pentru

care nu se mai

întîlnesc opere

însemnate

în acesi document trebuie. căutată de alltel
şi în întreruperea, afară
de
domeniul

Accasla

în

şcolar,

ce

„Ştiinţific“, a legăturilor noaslre

privește

Ardeal are un alt caracter.

principalele,

căci

ca

sa

cu Apusul.

petrecut

în

i

» Legături nu se mai puteau întreținea
după ca tocmai ele deveniseră mai, strinse, Viaţa lui Constantin
, Stolnicul esta o «ovadă
de cit de mult

eram. legaţi

de

Occident,

şi ceia

ce făcus

e
Stolnicul'a fost continuat de o întreagă
generaţia; cei cari au
învățat: la Academia Domnească din
București, acoia aveau
simpatie pentru lumea occidentală şi
unul din ci, un Maltei
„Creţulescu, “în testamentul său, însemiia
că nepoţii lrebuie
si i'se ducă în sirăinătate pentru a culeg
e anume învățături
în

trei limbi:

în grecește

da sigur,- dar,

înainte:
de

grecește,

în
latineşte şi în italienește. EI însuși fusesa
la Viena și de acolo
se întorsese cu o colecţia de cărţi, vre-o
două. suta, în: cca mai
mare parte apusene. O mulţime de
au fosi trimeşi în Apus, Romîni

de Romîni,

ca un

Romini în vremea
sau Greci, trăind

Hrisoscoleo, - ori ca lrisant

Notara,

aceasla
alături

care va

Decăderea. vechiului spirit. Traduceri religioase” din greceşte

ajunge Patriarh
şi

cultural

al

Mil:

de Ierusalim, și va fi un fel de; ctitor religios
ţerilor

noastre,

sehimbînil

scrisori

greceşti, în :

cel mai bun stil elenic, cu Constantin Cantacuzino Stolnicul,
cu Nicolae Mavrocordat şi chiar cu străinii. Nu cra de mi-

rare

să se

vadă

Romîni

în

Italia,

dar

şi pănă

la Londra

sau.

Oxtord. La Vencţia Constantin Mavrecordat a ţinut bursieri de
arti şi limbă pănă l-a oprit bănuiala turcească. Un nepot al e-

piscopului Grigorie

Socoleanu

şcoli din Vest. Legătura-cu
moment

şi

în:

acest

a

venit

Apusul

domeniu,

de

la

aceleași

înalte

.

era foarte strinsă în acest.

şi

se

poate

închipui

-marele

folos ce ieşia din aceste legături necontenite.
Di
In seceta cronicelor propriu-zise, întîlnim totuși. o expunere

largă a istoriei muntene mai ales prin anii 1750-60.
Este interesanta carte care se chiamă „Genealogia Cantacuzinilor”, scrisă în romănește de cineva. care a redactat
greceşta

o lucrare lipărită tot în grecește cuprinzînd situaţia principatu-.
lui Țerii-Romăneşti în acel. moment şi un raport făcut Ruşilor

pe cari-i servia. Sînt operele lui Mihai Cantacuzino, care-a
fosi
Banşi a trecut apoi în Rusia pe vremea Ecaterinei,
ajungînd acolo general, — şi familia lui nu Sa mai desfăcut niciodată
“Cin.

acele părţi. E acel care a lăcul biserica lui, a „Măgureanului”,!

atit de des prefăcută. Genealogia e redactată şi pe basa unor

hirtii rămase--tot. de “la
pe care le-a avut Mihai

Constantin Cantacuzino Stolnicul
la îndemînă. Spiritul” Stolnicului

păstra odată cu arhiva lăsată descendenților.
- Dar contactul era redus la anumite persoane, în
anumile

tare. Sullanului nu-i plăcea să-i meargă supușii

nului

lot aşa de puţin. Am

spus

şi
se
|
ho-

în Apus. Dom- :

că el nu era un tiran, dar era,

fireşte, mai bucuros să facă o şcoală în țară—și s'au
făcul şcoli
foarle bune—decit să se trimeată bursieri, ori să se îngăuuie
(i- .
neri -pribegi în străinătate. Grigore Alexandru Ghica a pus
şcoa-!

la, şi moldovenească

un program
trei. elemente
dia:

după

şi munieană,

pe base

noi,

occidentale,

cu

care cuprindea retorica, logica, melafisica,. cele.
de căpetenie ale învăţământului „curopean”: ime-

cunoaşterea

limbilor

se

trecea

la

urmărirea

NOT

lor gindului și la ceia ce putea să vadă o epocă
fără îndrăzncală în domeniul care de fapt ni este închis nouă,
al lucruri-

lor

Dar

mai

presus

în Apus

de

aceia

ce

pornise mişearea

natura

spune

simțurilor

noastre,

ştiinţifică, şi această mişcare, a

*
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“ajuns pină la noi pentru ca
pe la. 1770 să schimbe. complect
caracterul școlii, odată de filologie;
care devine acum înainte de
loate. şcoală 'de Ştiinţi exacte,
Ne „algebrisăm” şi noi. Inainte,
boierii știau italieneşte şi latineşt
e, dacă învățau aceste limbi în casă. De la 1760 înainte, lati
na se predă la şcoală. In ce
priveşte ! greceasca, valoarea aces
tuj. învățămînt se poate: vedea după sutele de scrisori grec
ești păstrate din epoca fanariotă
:

ele

sînt

scrise

foarte

bine de ai noștri, fără greşeli
de
limbă. Era altfel un învăţămînt încet
, dar fundamental; nu cra
0 scădere dacă

studiile de gramatică se făceau
după vestitul gramatic Teodor. de Gaza din
timpul Renaşterii, sau după
a lui Lascariș,
un produs foarte ales al Renașter
ii greceşti în

Italia.

i

Dar oamenii

din

țară nu mai

|

mergeau

în străinătate,

Să
şi nu

„mai sînt exilați cari să trăiască,
aşa cum a fost casul lui Neculce în. Rusia, atîta vreme în
alte eri.

În: Ardeal abia se întemeiază, în
acest timp, bieta şcoli „de
Catehism, care pănă la siîrşitul
secolului al XVIII-lea aveau :
programe patr

iarcale, în care lucrul de căpa
tenie era, cum a
fost şi pentru şcoala noastră rurală
pănă pe la 1860, să se știe |
unde se pune accentul
mare, de

viitor,

şi cum se pronunță

care

va fi pătrunsă

cuvintele.

de idei

Şcoala cea

şi care

le va răspîndi, cea de la Blaj, începe a
se formă numai pe la 17530,
Cînd s'a făcut unirea cu Biserica
din Roma, episcopul.de Bălgrad, de Alba-Iulia, Atanasie Angh
el, trăind, cum îl învinuia lumea, — și. cu dreptate —
pentru petrecerile lui la episcopie pănă la. jocul cu . Ţigăncil
e, nu era .nici doctor, nici

capabi
del a se iniția în lucrurile dumnezeieşti
, cu atît mai
Puțin în lucrurile știinţii. A fost cind
va o discuţie aici, dacă
lumina nouă
o comparaţie

ni-a venit din Ardeal sau din Prin
cipate. Faceţi
între un Atanasie Anghel şi între
un Constantin

„* Ganlacuzino Stolnicul sau Dimitrie Cant
emir, pentru a reieşi
unde era pe
la 1700 Viața sufletească a poporulu
i romin. Ce
a fost mai pe urmă 'se va vedea
; dar. pentru începulul secelului al XVIII-lea nu încape comparaţ
ie.
Ioan Inccenţiu Clain, de şi vhednic
de veşnică pomenire pentru alte merite, sa făcut întăiu epis
cop şi apoi s'a apucat
să înveţe. latineşte. Episcopia fuses
e aruncată la Făgăraş, de

Decăderea vechiului spirit. Trad
uceri

acolo la Blaj, ca un
biăjeană 'abia

gară

lucru

care

religioase din grecește

trebuid ascuns; din „cpisco; dia

întemeiată întrun: biet caste
l:

a secolului

al XV II-lea nu

143

de

pe vremea

se putea faca nimic. Cînd

un-

a
Patru Pavel Aron, acesta
cra însă
un ascet, care nu mînca, nu
bea, nu dormia şi nu strîngea
bani, nu voiă niciun rol poli
tic, ci avea o singură grijă,
aceia,
de
lost scos Inocenţiu - şi a veni
t

a da ceva Poporului său în
domeniul culturii. Atunei
numai
sau întemeial școlile romî
no-latine din Blaj, care,
la
dreplul vorbind, consistau într
un Seminariu şi în. Micul
Semi
nariti al episcopiei, în care
se învăţa ceva lalineşte şi
“teo
logi
e.
CiL" timp a trebuit ca. să
se facă din şcoala aceasta.
aliceval
- Aşa încât „Ardealul, care
încetul pe încelul culege
-istoria. rea- mului şi din cărțile latineşt
i ale străinilor, dar şi din
traista Călugărilor moldoveni ambulanț
i, nu exercită încă nici
un fel de”
influenţă asupra noastră.
Nu de acolo putea . Veni
ceva, de
la o nație” loler: ală, apăsată.
Sfintă-i suferinţa ci, dar
“din Suferința. singură”

nu putea Să iasă nimic.

ae

In
Principate insă, această epcc
ii, slearpă în ce priveşte
poesia şi istoriografil, este,
mai. ales în partea către
17 70-80,. foarte bogată în literatură
religioasă. Secolul al XVII
Ilea ma
fost, ca al XVI-lea: și al XVII
- lea, o- vreme de modeste
trad
uceri
ale Sfintelor Scripturi pa en!r
u cine ştie. ce novoi als
urici
.
mănăstiri,-fără niciun fel de.
acțiune unitară, fără nici
un
fel ce,
țintă

unică

a luturor celor cari

lucrau

la. aceiași muncă, dar fiecare în chilia lui. Nu,
literatura religioasă. române
ască din
acest secol, mai ales de
la o anumită dată înainte,
ajunge a
avea: şi preccupări - teologic
e, ca: caută ceia 'ce-nu
îndr
ăzaise
veacul precedent, lămurire
a credinței, „întrebuințînd
ben
lru
a-'
“ccasta şi literatura
bizantină.

Şi,

dăcă

este

vorba

să

găsim

sufletul

- omeneșe exprimat în
:
formule, o filosofie modern
ă, plină de cele mai fru
moase expresii abstraele, poate să
nu dea nimic, pe cind
sa poale,
iarăşi, întîmpla să se găse
ască în forma religioasă,
pe care
Tără

dreptate o „despreţuim, sfor
țărilei cale mai mari. cătr
e
înțelegerea însăşi a spiritul
ui umani. Din deceniu în
deca“ni, din. secol în Socol,
rasa cea mai aplecală cătr
e abs“tracţii. Care “esle rasa
grecească,. trăind: acum
în "marge-nile Imperiului bizantin, din
toată sforțarea ci a dat lucruri
in2
.
«

|
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teresante şi -pentru noi.:De această teologie grecească
apropiat

călugării

noştri.

din

secolul

al

întăiu s'au

XVIII-lea,

nu

în

mă-

năstiri, pănă la revoluţia cea mare pe care în rostul mănăstiresc a adus-o călugărul malorus Paisie, care, plecat din: Ru-

sia

lui, fusese

la -Muntele

Atos,. pentru ca

să se

aşeze

aici

la

„noi, prin părţile Rimnicului-Sărat, apoi la Dragomirna, la Secu
şi în sfîrșit la Neamţul, unde a meritat să fie îngropat
alături de Ştefan, fiul lui Alexandru-cel-Bun și: da pircălabii
vremii eroice. Pănă atunci însă lucrul cel mare nu se lă-

cea în mănăstiri, ci înaințe de toate la episcopii.

Episcopia unui Chesarie şi unui Grigorie Olteanul joacă prin
urmare
un rol pe care nu-l uvuse înainte, din zilele unui
Teofil de Rîmnic. Incă din vremea Brincoveanului la cpis-

„copia

Buzăului

tipografia

de tipografie
lea

cu

sa

locală.

Iucrat
Insă

a călugărilor

opera

de

foarte

nu

mult,

trebuie

tipărindu-se

confundată

şi episcopilor din

traducători,

—

-care

se

cărţi în

această

secolul

face

mai

operă

al XVIIales

la

Rimnic, — în acest nou secol, împrumutînd preocuparea teologică bizantină, “pe care o deprindeau tălmăcitorii, acuma,

- din originalele grecești. Nu mai
româneşte,
noastră

A

este vorba de carte slavonă care să se traducă în
ci se merge de-a dreptul la textul. prim : cultura *

bisericească

se

întoarce

la

izvorul

curat.

Lucrul nu

„era uşor. Și, totuşi, oameni
cari nu făcuseră niciun fel de.
școală au îndrăznit şi au ajuns a face traduceri bune, creînd
o nouă epocă în istoria cărţilor tipărite, necesare, serviciului
divin. Un foarte învăţat călugăr de la Cernica, Macarie, a
„mers pănă la.a redacta şi un dicţionar, nepublicat şi pierdut azi, în mai multe limbi, în care însă nu întra şi limba

românească.
Opera

ricii

nu

|

aceasta

se

erau

stare să

în

făcea

în
dea,

E

momentul
decit,

cînd

adesea

în
supt

:
oraşe

isto-

umila

tfor-

mulă a anonimatului, cronici care nu mai au nici frumuseţă li“terară nici sens politic, ne mai fiind voia de a exprima cu
putere

o

pasiune,

precum

pasiunea

politică

fusese

exprimată

ci atîta energie de un Constantin Căpitanul sau da un Radu
Pepescu, ori, în Moldova, de Costineşti şi de Neculce.

,

Decăderea

vechiului spirit. Traduceri

religioase din grecește

„Î15

Care era folosul acestei oper
e de traduceri din episcopi
i?
Marele folos sta în evoluţia
limbii literare. Limba aceasta
lilerară era, încă din secolul al
XVII-lea, capabilă de a exprim
a
orişice, dar nu mersese "păn
ă la pulinţa de a crea peri
oada
armonioasă, “care înseamnă
marele triumf al stilisticei
anlice. Proposiţii cu subicel
şi predicat poate face oric
e pre'ghiob care a terminat patr
u clase primare; nu "este
însă
vorba de aceasta,
ci de frasa

complicată

în care sa cuprinde,
11 0 ideie, ci un sistem. într
eg de idei. Perioada are aces
t avuntagiu pe care nu toală
lumea îl înţelege. Frasa la
Dimi
trie
Cantemir

este

o

decalchiare „latină

fără armonie,
în
care te împiedici; frasa ital
iană a lui Constantin Cantac
uzi
no
Stolnicul este. foarte savanlă,
dar presintă meandre pe
care
nul
din

e putem urmări ușor, și
sînt în ea lucruri care nu
fac parie
organismul perioadei, care
esta o fiinţă vie, o arhilect
ură
linii

cu
clare şi elemente organice.
Frasa aceasta armonioasă
au făcut-o călugării din seco
lul al XVIII-lea. Ei aveau
în. faţă,
nu încurcata frasă, “copiată
, pe „fereastă, a Slavilor,
ci în- |
suşi admirabilul original
grecesc şi, în al doilea
rînd
,
ei nu
ieşiau din nicio “Şcoală şi nu
porniau din nicio. familie
pe.
jumătate înstrăinată de. popo
r, ci se ridicau din adîn
cul înSuși al naţici. Înstincl
splendoarea marii

ul lor. popular, mergin
d drept către
civilisaţii elenice, a fost
în stare să produă

[rasa de care ne servim și
astăzi.

E.
a

|
n

„ Spirit filosofic și modă
plină

epocă

fanariotă, începe,

poetică

din Apus.

mai

da la 1770

o ăltă- perioadă de conlact cu Apusul.
cre: înviorase literatura romiănească

ales

înainte,

Acest contact-cu Apusul
înainte, de epoca fana-

riotă, este, . deci, reluat; reluat însă cu alle regiuni ul: Apusulu
i.

în al spirit, capabil de a produce şi alte resultate. Data aproximativă de 1770 este întradevăr împotriva. cronologiei obinuile, dincolo. de jumătatea secolului al XVIII-lea, însă, în

viaţa. societăţilor,

Prin urmare

cronologia “este

cam

„întăţişările “externe

influență

ala

hotăritoare

schimbări.

aproximativă,

.

pe la 1770- 1750 se schimbă
societăţii romănești, . și

și asupra

-

-

ioale,:

aceasta

literaturii, Ială motivul

-

|

aproape

are

o

acestei

a

——

Secolul al XVIII- lea „este ocupat, “pentru noi, în cca mai
mare parte, de ri ăzboaie împotriva Tureilor -pa care le poartă
Austriecii şi Ruşii. Insăşi “presența acestor armata cresline
po

pămîntul “țerii puiea să aducă schimbări,
dar
lrebuie Îă-.
culă o deosebire între caracterul armatelor erste
de la în-

ceputul

secolului,

armale

auslriece

şi

ruseşti;

și

între

ca-

rucierui acelorași armate pe urmă. Pe la 1710- 10 ele
aparin” vechiului regim, care: nu suferise încă , nicio preiace
re;

e încă regalitatea concepută în stil Ludovic al XIV -lea, armate

de” mercenari,

cu

olițeri

crescuţi

în. tradiţiile

In a doua jumătate. a secolului, nuanța. civilă”
veniau împreună cu dînsele este alta.
Filosofia

apuseană,

a

lui

Voltaire,

Rousseau

pediștilor pălrunsese pretutindeni. Xenopol credea
lul ofițerilor ruși şi Yorbia mai mult de dînşii.

de

odinioară.

a celor
și

cari

a “encielo-

mult în 70Dar foarte

Spirit filosofic și modă poetică din
Apus

mulţi dintre

.

|
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aceşti ofiţeri erau educați în vech
iul

sistem inos„Covit, nu aveau niciun fel de
ideologia a lor și nu erauîn
stare
să exercite niciun.
tel da influență asupra noas
tră. Gîndiţi-vă

|
hkh un Suvarov, care a jucat
un rol atît de -mare în războiul
de.
la 1789 sau la Polemehin care
se visa rega al Dăciei întregi;
.
Nu poat
e

luşi că
deal,

fi

vorba

poate

să

punînd

de

inteleetualismul

domnească

toate

lrei

peste

aceluia

Moldova,

care

credea

Muntenia

regi

to-

şi Ar-

unile, la picioarele. foastei
sale,
iubite, Impărăteasa Rusiei. Astfe
l. da generali, chiar cînd primesc mode din “Apus, nu ;pot
fi socotiți ca iniţiatori ai NOŞ„tri în ale culturii, Rolul pe care
Xenopol socotia că lar fi avut
ci, trebuie scăz
Dar,

ut.
dacă

chiar

temul în Rusia
și

cele

generalii

și

administratorii

erau

așa,

sis-

Eenterinei a Il-a nu mai cra
cel de odinioară: ”
umile feri

mai

din

vremea

aceasta

ni

arată o anume
disposiție de spirit a „Suveran
ilor filosofi” din Europa. oceidentală şi orientală, de o .polrivă
. Chiar. înainte de 1770, un

Constantin Mavrocordat nu
era mai încîntat decit atunci
când,
din Paris, i se recunoşicau
tendințele „filosofice”, cînd
auzia pe

culăre

abate

de la Paris vorbind

de opera

lui

legislativă. Al
«loilea Mavrecordat, cu cele
mai bune intenţii, a eliberat
, teo-.
relic, juridic;dar nici de Cum economic,
căci accasta NU cra în mijloacele sale,
corsideraţi

pe
ca neliberi,

șerbi, „rumînj”,

cum

ţerani, cl a interzis ca feranii
să fie
ca »vecini”, cum ziceau Moldoven
ii, ca

se zicea în Muntenia:

nu

mai existau pentru el decit locuitori rurali, cari:
aveau. aceleaşi drepturi la ]ibertăţi ca și
vre-o -carte

boierii. Cind Greci trăind
în Germania dedică
Domnului
din. Scaun, acesta plăteşte
: Supl. ra-.

portul cultural, Fanarioţii
preţuiau aceste lucruri ea
-foarte.
mari izbînzi taţă de acea opin
ie publică „occidentală care,
ca
dădea certificatele de, cultură
şi idealitate. Orişice Stăpînilor,

fie „că este creștin, fie și Sultanul
. din

lim al III-lea carea încercat
să schimbe
cească, dar a- fost omorit,
planurile lui

Turcia—ca acel.

Se-

total Impărăţia, turfiind reluate apoi de

un Mahinud-—, era legat de
această judecată „lilosofică”
a A-..
pusului. Prin anii "1750, anume
Turci, judecînd puţintel cum
judecau oamenii din Paris,
doriseră. un fel de parlicipare
a:
poporului -la conducerile . Stat
ului.
a
Prin urmare; cînd conştiinţa.
apuseană pătrunde în regiu-.

118

N

Istoria literaturii romăneşti

nile răsăritene; o ocupaţie militară capătă şi eaalt sens decît

„înainte;
Și nu

oamenii

administrează

se poate

Domn

care

după. alt model,

să vină

în alt

spirit.

de la Constantinopol, unde

-

vechea influenţă italiană era înlocuită din că în ce mai mult

cu

influenţa "francesă,—

un

să fie Mare Dragoman

Ioan: Calimah

ştiind

putuse

foarte

bine”

numai "grecește şi “italieneşte,

pe cînd după 1770 nu: se poate fără a cunoaşte limba
îrancdsă — şi să nu aducă aceleaşi preocupaţi, aceleași tendinţe.
Cu-

noscătorul de limbă francesă celia fireşte ciirțile francese, jur-

nalele

şi revistele

francese

noştri,

cari

abonamente

aveau

pe

care
la

le cumpărau
revistele

din

şi Domnii
Apus

și

co-

municau, dacă nu înscşi, foile, extrase din ele, la Constanlinopol, fiind chiar puşi într'adins- ca prin abonamentele
acestea

şi prin

la

delegaţi ai lor,

Viena

şi

la

bine plătiţi, cari stăteau

Varșovia,

Impărăţia.

Italieni

|

Războiul

cel

sau

Francesi,

a

d'intăiu

pe

care

Ecaterina

de obiceiu

să

intormeze

îl “poartă

singură

—al doilea va fi împreună cu Austriecii— împotriva Tureilor,
de

la. 1769

pănă

urmă, este

la

absolut

1774,

cu

consecinţe

hotiritor

pentru

care

noi.

s'au: văait

în toate' domeniile, o viaţă
cu desăvirșire nouă.

veni timpul
spiritului

cînd se va putea

public

la

noi

şi ea

pe

De “atunci începe,

Cred că va

scrie serios istoria desvoltării
va

trata

după

merit

pe

cei doi

mari Domni și reformatori cari vin după 1774, după pacea
ruso-turcă de la Chiucite-Cainargi, şi cari, dacă. nu
au fost

viște îndemhători în materie literară şi nu Sau 'încunj
urat de
- o curte de literatori care era greu de improvi
sat, dar prin

"acţiunea
care-l

lor. în domeniul politicei repregintă

va represinta

literatura „care

doi Domni sînt Alexandru
lexandru Ghica"în Moldova.
"Ipsilanti,

care

nu

domnise

Ipsilanti
înainte,

acelaşi

sc. produce

lucru

îndată.

pe

Aceşti

la Munteni,

Grigore

era

familie

din

Străinii

cari

dintr'o

A-

Asia Mică. Ghica, nu numai că domnise, dar începuse
în
Moldova o operă reformatoare, stind în Muntenia numai
ci-.
teva luni de zile pănă l-au prins Ruşii; dus la Petersburg,
el

se

găsise

acolo

i-au cunoscut

în

plină

au numai

prefacere

cuvinte

filosofică.

pline de laudă

pentru

dînșii.

Un scriitor italian, dintre reformatori, Panzini, vorbeşte des-

pre Alexandru

Ipsilanti şi despre Curtea lui așa cum

încă din

-
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vremea “lui Constantin Mavrocordat străinii cari ireceau prin
Muntenia sau Moldova găsiau pentru familia Mavrocordat laude
de tot felul. Francesul Flachat, care a fost la noi supt Constan
-

tin-Vodă, mai mult timp, om foarte curios, care se interesa
de
lucrurile de la Constantinopol şi a adus de acolo meșteri
turci,

răsăriteni pentru genuri de industrie necunoscuteîn Occident,
laudă pe găzduitorul lui în Bucureşti, atît de mult, — şi fâră
de .interes—, spuind despre dînsul că e un Petiru-cel-Mara care
“wa avut însă o Impărăţie la îndemînă. „Ei bine, ceia ca se.
“spusese înainte pentru Constantin Mavrocordat este reluat acuma, cu mai mullă convingere, de toată lumea care a cunoscut pe Alexandru Ipsilantil.

- Grigore Ghica, menit și el a isprăvi

în

capitala

lui

moldovenească,

la 1777,

omorit de Turci, însă
de

şi nu pentru

pier-

cerea Bucovinci, ci din causa intrigilor ţesuta de: boieri împotriva lui, represintă un lip cu desăvîrşire superior de Donn

romin.

Sa

a

Dar nu numai Domnii se schimbă atunci, ci întreaga. suciefate romăncască. Această societate se îndreaptă din nou |
„către Apus, întrun fel de pornire instinctivă căreia nimic
nu-i poate resista. Asttel şi în intcresantul gest, isprăvit. rău,
al chiar copiilor lui Alexandru Ipsilanti, elevii Ragusanului Raicevich, autorul vestitei cărți „Osservazioni storiche, naturali
e politiche intorno la Valachia e Moldavia” (1788). Intro
„bună dimineaţă se descopera că beizadelele nu mai sînt
la
Curte: fugiseră, întovărășiţi

de nu ştiu cine din serviciul Curţii,

şi se duseseră în Ardeal, iar din Ardeal în Viena. Cînd unul
diu ci, viitorul Domn Constantin Ipsilanti, a fost întrebat,
.
despre rostul fugii — Vodă trimesese imediat în urma lor—,
cl a răspuns că doreşte să cunoască Apusul şi ţerile, de li-

„berlate. Ce planuri nu se făceau atunci! Un refugiat, de, origine
Sviţerian, care fusese ofiţer în armata austriacă, Francisc-losif
Sulzer, care a scris o largă şi pătimaşă „Geschichte des Tran-

1 Ele este și un tip dramatic; mai tirziu la Constantinopol,
cînd fiul său:
Constantin a trădat pe Turci trecînd de partea Rusiei, bătrinul
de șaptezeci de

ani a fost decapitat. Sîntem totdeauna înduioşați cînd este vorba de
peireu lui
Constantin Brincoveanu, dar trece cu totul neobservat Sfirşitul acesta crud al

unuia dintre oamenii cei mai buni

cari au

domnit vre-cdată

şcoala, mănăstirile, organisind industrii, alcățuind legi nouă,

la noi, reformînd

120;
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“ salpinischen. Daziens”

fusese.

chemat

chiar „de

Domnul

mun-.

lean, legiuitor peniru.a înființa aici la -noi
o Facultate de drepl.
Dar Apusul acesta nu mai este Apusul de
odinioară, Apusul
italian pe jumătate icologic,
pe jumătate, medical și cu un

fel de vagă filosofie îmbinată în „iatrofiloso
fie” pa care am
întilnit-o între 1660 şi. 1720 la acei medici
cari.se întorceau
din Padova și. cari- acuma nu mai sînl de:
loc la modă. Ceia

ce se caută în Apus este spiritul france
s sau, cum se
ceva mai: tirziu, „duhul [ranțozesc”, care
stăpineşie şi la

zice
Con-

stantinopol şi la noi și pretutindeni, pănă la
Curtea -Ecaterinei.
Perioada blîndeţii filosolice va fi urmată de
aczin a înfăpluirilor

revoluţionare; şi se va cînta și la noi Marse
illaisa”și Carmagnola

,
.

sau Imnul :Ini Rhigas, care a stat o bucată
de vreme în Bu.
cnrești în casu boierului Brincoveanu și a
avut şi o tlinereţă

amoroasă aici. Ceia ce. se. caută înainte.
de toale este critica,
negația, satira lui Voltaire, pe care
mai ales îl caută Grecii
de la noi şi-l imită. Am publicat versur
ile unui vollairian.

grec din București, care șînt cât. se poate de intere
sante,

mult

mai

iubitori

de

lucruri.
noi

decit

dia! din aier. curentul nou pe care lam
Căci

spiritul

(ară, ai noștri

acesta

frances trebuia

Romînii, au

Grecii,

prins

prins pe urmă

să-l. prindem. noi uici

Domnul 'supraveghia pe
învaţă,

ca

în

neavînd; voie să circule. Pănă foarte tirziu,
pe.

1500, de. cite, ori. plecea vre-un tînăr
în străinătate, de
ori lrebuia să-şi ceară voie de la. Domn
; şi pănă după

ce

ime-

Și NOI.

să nu-i

studenți

strice

cumva

ca să vadă
socielatea

unde
politică

atilea
uceia

sa due
unde

şi .
se

duc: și să nu ajungă la păreri pe care
cîrmuirea nu le
îngăduia. lar acci cari. îndrăzniau Să plece
fără de ncoastă

permisiune, păţiauca unul dintre cei dintăi
u studenţi în medicină romîni, pe care Vodă l-a adus înapoi
şi l-a bătut la falansă,
adecă Ja. tălpile picioarelor, cu să, se
înveţe a mai merue în
- locuri unde se poale prăpădi curăţia
politică a sufletului cuiva.
Rămînînd, prin urmare, în' ţară linerii
cari doriau să în-

vele, puteau să primească învățătură apuse
ană numai în anumite condiţii, şi anume prin preceptorii
de familie. Mulţi
Francesi au venit în această calitate la noi
în secolul al XVIII.
lea, la Bucureşti şi la Iaşi, mai tirziu şi
în provincie. Unii nu
făcuseră acasă niciun fel de: ispravă, dar
ştiau ceva gramalică:
d Bruno, în Istoria limbii “francese, arată
însă că ortogrulia

la. .
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şi gramatica nu erau la disposiţia oricui pe acea,
vreme, Dădeau Iccţii de danţ, deprindeau cu moravuri sociale
. Preceplorii
aceştia nu erau, deci, totdeauna oameni distinşi.
Unii ceva mai
buni, ca acel Jean Louis Carra, care a scris
o mediceră -ELisloire de la Moldavie et de la Valachie”, pe care-a
tipărit-o în
Paris, punindu-i un loc de publicare. fictiv. Cei
mai mulţi căpălau ov situaţie -nestirşit superioară merite
lor lor.
e
Dar, dacă societatea romănească supt vinfluenţa
Domnilor
şi a preceptorilor. acestora.se lranstormă foarte.
răpede,. lu |
Greci: această lransiorimare se tace mult mai. uşor.
Grecii erau
şi prin părţile noastre, în parte ca boieri, ci crau
întrebuințaţi
şi la Constantinopol prin cancelariile turcești,
dar foarte mulţi
cin ci, elementele cele mai distinse, capabile
de a primi şi

de a exercita

zător,

mergind

intluențe, erau negustori, cu un spirit. în!reprinpănă

la Philadelphia.

în

America,

avînd

co-

lorii în Marsilia, în: Paris; iar Viena ajunsese şi
un fel de capitală spirituală a Grecilor. Mai toate- cărțile „de școală
pe care

le

întrebuinţau

copiii

lor,

traduse

rit la Viena; “unde, de altfel, trăiau
Acolo

a apărut

şi o cronică

din

îranţuzeşte,

şi Romiîni

bizantină,

a lui

s'au

tipă-

din Macedonia,
Phranlzes.

atit de multe cărţile. editate acolo, încit a lrebuit
odată
numească şi-un censor al cărților greceşti în
Viena.
” Negustorii greci. puteau. deci merge oriunde,
fiii de

Erau

să se
|
boieri

NU, Şi aceasta este o causă penlru care Grecii
pe acâaslă lature
-a culturii apusene. au mers înaințea noastr
ă.

După

ce

cunoaștem

aceste

împrejurări,

să

“vedem efeelul

lor asupra literaturii romăneşti. De-odată ircbui
e făculă, o
deosebire. Literatura aceasta nouă, în partea
ci cza mai intere-

„Sunlă,

cu

mai

gradul „de
„se observă

Moldova
juns

multă

pătrundere
se

vecină

însă

mai

găsia
cu

în

holarul

pecete „de „moulate,

al
mult

„duhului
în

legătură
nostru

Moldova,

şi cu
mai

este

franţozesc”.
şi

legătură

Lucrul

aceasta

Polonia,
tirziu

în

—

cu

ucesta.

pentru

— "Rusia
și “legăturile

că

â a-.
cu

„Varşovia nu erau cu totul de- despreţuit. Polonia
a perit în acest .

secol, dar întrun moment de mare înflor
ire culturală. Nenorocilul de Stanislav Poniatowski,
ultimul rege, de cara se
ride pentru că nu avea autoritate şi pentru
că. la începutul.
carierei lui, ca şi Potemchin, uvuse favoru
rile Ecaterinei a

z
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II-a, era totuşi un om foarte distins; el ținea un fel de Academie

de

palat,

de formă

francesă.

Varșovia

însăşi

crâ

supt

ra-

portul literar — ca şi supt cel artistic — un oraș frances, după

cum şi. Viena, în ce privește limba de salon şi a relaţiilor internaţionale, cra francesă.
|
Astfel, Moldova,

cuprinzind

Muntenia,

o clasă

căci

primind

şi din Polonia influenţa francesă,

boierească

âvea 'nu numai

mult

mai

averea,

vioaie

decit

cea

'lin

dar şi voia de'a

se

cultiva, care nu se întîlneşte în acejaşi măsură la boierii munteni, Moldova s'a pătruns mai ușor de spiritul cel nou, pe
cînd Muntenia, avind legături: mai strinse cu Constantinopolul,
fiind în margenea ținuturilor slave de peste Dunăre, stăpînile

de Vlădici fanarioți, este mult mai orientală, Aceasta se vede

din inspecția literaturii în aceste două ţeri romăncşti.
In Muntenia de după 1768, se întîlnesc doar niște,
nici, de felul aceleia a lui Dumitrachi: Stolnicul, cara
"şirare fără niciun fel de logică, fără niciun fel de,
ție literară, a evenimentelor de războiu între Ruși

Se credea că Dumitrachi

biete croeste o înpreocupaşi Turci.

e un Varlaam ; de curînd d. I.C.

Filitti a arătat că e vorba de un alt boier aparținînd unei alte
familii, tot așa. de obscure. Boierul acesta, care cunoştea Constantinopolul, întrebuințează cu grămada cuvintele lurceşii. A
fost

chiar

un

moment

în

desvoltarea

limbii

şi literaturii

ro-

- măneşti, în principatul muntean, în care influența lurcească
a fost covîrşitoare. După ce, în vremea lui Brîncoveanu, moda

de la Țarigrad pătrunsese din ce în ca felul de a fi, de a se

îmbrăca,

petrece

de a se pieptăna,

de a umbla,

da a -mînca

şi de a

al bărbaţilor şi femeilor, după c2 Fanarioţii întăriseră |

încă această tendinţă, ca unii cari erau trăiţi atita vreme la
Constantinopol şi trebuiau să sc întoarcă înapoi acolo, atiţia
dintre ei avind să şi moară la Turci, influenţa turcească începe
să se exercite şi asupra limbii înseși, aș zice chiar: asupra
spiritului literar. Turcul este un. cavaler, un om foarte, nobil

în legăturile lui, chiar cu aceia cari nu fac parte
tea: turcească, el este fără îndoială un gentleman,

din socielacu toate a-

-cestea spiritul său e greoiu. Şi el începe să se simtă în literatură munteană de pe vremea aceia, de pildă la acest Dumi* Tipărită de V. A. Urechiă în An. Ac. Rom,
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trachi. Cîte lucruri nu ar fi fost de spus, cite tragedii . grozave

ale

războiului,

cite

suferinţi

ale poporului

şi

ale

țerii,

care

Nu

doria atunci să aibă un Domn pămîntean,— Alexandru Ipsilanti
”
sa impus țerii mai tîrziu, dar la început: țara voiă pe un Ştefan

Pîrscoveanu,—

dar Dumitrachi nu

le poate spune

în forma

lui bastardă, inferioară. =:
|
Dar iată cineva care nu poate fi pus alături de Dumitrachi.

Stolnicul, în ceia ce priveşte pregătirea lui, valoarea lui personală, talentul lui politic, Ienăchiță Văcărescu era un om care
ştia foarte multe lucruri, care cunoştea limba italiană şi vorbia

perfcet

„ru

grecește,

congresul

turcește,

de

la

ceia

Focşani,

ca i-a permis

tralatele
pe

să

care

falsifice, pen-

le-am

cheiat noi cu Poarla şi care nu au existat niciodată.

de sigur, nu cra străin de limba francesă.

fi

Adaug,

încă,

Aparţinea unei fa-

milii foarte distinse, de și nu 'veche, cu toată pretinsa descă-.

lecare a strămoșului odată cu Radu Negru: Un Domn, Nicolae
Caragcă, care avea o. mulţime de fete sărace și le îmbia la

“toată lumea, a dat pe una dintre dînsele lui Văcărescu, care
mai

îusese

însurat. Un

om

în situaţia

lui

excepțională,

dacă

ar fi vrut să călătorească, nu l-ar îi putut împiedeca -nimeni; dar o singură dată a mers cel la Braşov, unde a avut
cu Iosif al II-lea convorbirea care e redată “în „Istoria Impă-

raților otomâni”. Astiel el nu putea ieşi din tradiţie, şi de aceia

„ca

scriitor

lasă

o impresie

mai

curînd

desagreabilă, de

şi

" prin însuşirile lui, dacă ar [i mers în Paris sau în altă parte
a Apusului, ar fi putut da lucruri mult. superioare acelora
pe care le-a dat. Insăşi ideia de a serie'o „Istorie a Impăraţilor
otomani”

arată

cît

de

mult

socictatea

muntenească

întrase

în

turcime, ceia ce face ca revoluţia grecească de la 1821, cu
atitea consecințe pentru Romini, să trebuiască a fi considerată
şi supt al raport decit cel obişnuit: ea ne-a scăpat de o mai
deplină orientalisare. Chiar Alexandru Ipsilanti represinta,*în
desvoltarea fanariotă, -o formă foarte periculoasă. prin teoria.-lui -că Impărăţia este una singură, că toate naţiile. trebuie
să se confunde şi să creeze acea singură nație răsăriteană care
“în cultură să aibă caracterul grecesc: Turcii ar fi fost soldaţii
,
iar mintea acestei societăţi ar fi fost a Grecilor. Era un imperialism turcesc care ajunsese a se impune tuturora. Şi în 1e-
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gătură cu ' acest imperialism trebuie să
aşezăm şi cartea lui.
lenăchiţă Vicărescu,
De
„Nimeni nu se gîndise pănă atunci
la noi să serie o istorie

a: Împărăției. otomane,

afară.

de

Dimilrie! Cantemir,

care

este
însă un spirit internaţional și faca
cartea lui, nu pentru Romini, ci pentru Apuseni: aceasta
ese deosebirea cea mare
între el și Văcărescu. Cartea lui Cante
mir -a apărul în toate
limbil
e

şi

a

fost o

mulțime

de vrema izvorul de informaţie,
cu privire la viața turcească, al intre
gului Apus, p2 cînd Văcărescu face carlea lui pentru Romîni,
ca un fel de „istorie națională”. Şi de aici caracterul curios
al aczstei istorii, care, abia

vorbeşte
de noi şi nu face decit să prelucreze
, în acelaşi spirit...
greoiu - turcesc, izvoarele otomane
pe care autorul
le CUNVŞloa. Iar, cînd vine momentul să
vorbească el de vremea lui,
ne; aflăm în faţa unui amestec:
bizar de compilaţie, și. de amintiri” personale; aici se cuprinde
călători
- lui
a
la Braşov
şi: legătura neașteptată cu Impă ratulrege. Dar această legătură

cu Turcii,
Ge

viaţa

care ni pare

lui

că este un

după

curioasă,

biografia

își are explicaţia:

Sultunilor,

om din' ţara acestor

înțelegea

prin

azi deplin

lămurite;

“el

aceasta

Sultani, şi că sufletește

parte integrantă din Impărăţia otoma
nă;
lenăchiţă Văcărescu a făcut Şi o grama
tică,

şi al cării caracter nu ni sînt

vorbind

face

a cării origine
stâmatica s'a :

„tipărit în Viena, se pare că fiind cerut
ă de anumile cercuri co"merciale, care aveau nevoie de, dînsal
. Inercări de gramalică se
mai făcuseră, dar tot în legătură cu
nevoi școlare;
nu erau
afirmaţii ale spiritului romănesc, ci
îndeplinirea unor Nevoi.
Ar fi. interesant de comparat
- mai de aproapa gramatica lui
Dimitrie Eustatievici cu gramatica lui
Văcărescu. Ea ar arăta
şi de unde'și-a luat acesta din urmă
shemele.
Deci, nu în sensul în care Ardelenii
se var ocupa de limba
romănească, ci 'pentru a răspunde
-unor nevoi praciica şi la

un

îndemn

din afară,

a scris Văcărescu

aceste simple, „Obse

rvații”, şi, fiindcă înuntru irebuia
să device și normele poclicei,
cu citeva versuri ca pildă, cl a făcut
acsle versuri. nu liindcă
avea de exprimat sentimentele banal
e ps care le-au expriinat
1 Titlul „Băgări de samă“, corespunzând

agent austriac la

„Observaţiilor“ lui Raicevich, ajuns

Bucureşti, ne face să ne întrebăm

cartea și a îngrijit de publicarea el la Viena
,

dacă

nu Cumva

el a ceruţ
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pe urmă, complimente

la. fe-

reasla unci 'cuconiţe,. cu ajutorul strunelor lăutarilor, ci' pentru
“a da modele. Sînt lucruri furate din poesia 'francesă de salon,
treculă prin grecește, cîteva graţioase, mai ales în ritm, „unele,
dintr însele ridicole;
O excepție, fiindcă e vorba de un moment dureros din viața
lui, sînt acele versuri, găsite pa o foaie liberă a unui re gistru
de socoteli, în care se încearcă un imn către Maica Domnului
ajutătoarea.
Da
a

Aşa

este Tentichiţă

Văcărescu,

așa şi copiii

lui, Alexandru

și „Nicolae, pe cari însă în omagiile lui versificale călre co"coâne şi coconițe nu-i mină nevoia de a exemplifica regula

: teoretică. De
De

obiceiu

i
cind

este o > ade; rivală literaturii poelică,

nul, erei iază o” formă, arurică

idei și” după

aceia un

începe

u:

şir. întreg

de-seriilori vine după dînsul. Lu noi nu; Ienăchiţă Văcărescu şi
familia. lui” rămîn un. accident literar “în legătură cu - trecutul,
“în legătură: cu această mo: lă de Parigrad care pusese stipinire pe- sufletul lor.
--

In Muntenia nu vom. îni ini: un element da orisinalitate- lito-

rară „decit mai Livziu, pe vremea Revoluţiei franzese şi loe- mai im polriva boierimii, pe acel Zilot Ro: nînul, a cărui cronică
nu este altceva decit o crilică, “aspră, amară, împotriva re.
“gimului: polilic---al timpului, po “lingă o expunere capricioasă ..
"a evenimentelor. Și adăugăm că „Zilotul? , „zelosul”. e: un pam-.
“-fletar
de telul. acelor” autori de versuri : injurioase pe care, boic“rii le găsiau în stradă dimineaţa, lipite de ușă. Opuscul. interesant pentru starea de spirit pe care o cristalisează, dar
„în Care nu-se găseşte nimic de-o inspiraţie: mai largă. a

In

Moldova

e. altceva. "Aici

literatura - francesă aste. ştiută Şi

bine șiiulă. Mergind prin biblioteci de! mănăstire, de .episeu-- Die, “de casă boierească, m'am mirat nu Odată de cîte cărți francese şi de ce cărți francese an găsit acolo. Boierii aveau bune
colecții, din care o parle: au ajuns la-mine. Foarle adese ori, în
margene, boieruj îşi făcea observaţiile sal. Acestea sînt. cărți .
celile, cărți răscolile;. trecuta de la unul la altul şi aici e înse em" nătatea lor.
iu
:

“ “Im unele casuri, ici şi colo, Sar pulea bănui că literatura [ran
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". Cesă a fost cerută şi dincoace în Țara-Rom
ăncască. Astiel, Chesarie episcopul de Rîmnic, unul dintre ciitor
ii limbii romăneşti
din secolul al XVIII-lea, pe vremea traduceril
or teologice, care
avea legături cu un Hagi Constantin Pop,
marele negustor
romiîn din Sibiiu, şi cu doctorul Molnar,
profesor la Școala - de
medicină din Cluj, cerea, neapărat, 'să i
se trimită „Enciclo-

.

pedia”, 'şi, cum, în loc. de »Enciclopedie”,-i sa
trimis „Ziarul.

Enciclopedic”, el. protestă, cerînd ca a vrut
el.

„Dar

|

|

în Moldova bibliotecile francese sînt de o bogăţie
și de o

alegere neașteptată. Şi astăzi se păstrează la Stînca
, lîngă Iași,

biblioteca Roznovanilor,cu o foarte frumoasă
culegere de asifel
de cărţi francese; bibliotecile acestea pot sta alătur
i de cele-din

Ungaria şi din Ardeal, ale nobililor şi ale
cărturarilor din

Supt

influența acestor lecturi

apar,

nu

orașe.

numai. ncaşteptatul

călugăr Amiilohie, episcop de Hotin, care
a călătorit şi prin
Italia, înainte de a scrie, pe lîngă o lucrare
teologică, şi o arit- |
metică, o geografie, : dar poeţii Costachi
Conachi şi - Alecu.
Beldiman, cari merită să fie puşi în faţa
lui Ienăchiță Văcă:
rescu. pentru că represintă cealaltă formă
a aceleiași direcţii .
culturale, una vădit mai apuseană. Conachi
ni apare puţintel

ridicol, cînd nu

ţinem samă de împrejurările

timpului,

prin

fisicul. lui chiar,cu părul lung, barba răsfi
rată şi enormul
işlie care-i acopere fruntea slabă; ceia ce
ştim despre viaţa!
lui obişnuită poate iarăşi întra în acelaşi domeniu
al ridicolului:
cele două odăi de la țară, de la Țigănești,
în margenea Tecuciului, joase, supt şindilă, cu prispă, lipite
cu lut, cum au
rămas pănă acum citeva decenii măcar, irăsu
ra cu care pleca _boierul la Iaşi, avînd hăţurile cu îrînghie. Şi,
cîndni amintim

de versurile lui lungi şi deşarte;

-

SI

Ă

Zori de ziuă se revarsă și eu ochii n'am
închis.
Cum să-i închid dacă varsă şiroaie de foc aprin
s?
în care cîntă pe aceia, vrednică de .o soartă
mai bună, căreia
"i-a purtat o lungă iubire devotată, care s'a
terminat cu o că-.
sătorie tîrzie, reaua impresie nu se schimbă,
de 'sigur. Dar
“supt

acest

veşmînt

de împrumut,

“simţire şi sinceritate,

descoperit-o

puriat

Ni-o relevează

întîmplător

pe vremea

așa

de

şi o dramă

războiului,

stîngaciu,

era

pe care

am

la Iaşi, unde,

|
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la Mitropolie, se păstrează dosarul unei judecăţi a lui Conachi
cu un boier care luase pe o fată a Zulniei, iubita lui Conachi,

şi

o

repudiase

pentru

motive

nu era [iica ei cu cel d'intăin
acesta

a

purtat

înlăturarea

ani

acestor

întregi,

acusaţii

desonorante.

soţ, ci cu
cu

pasiune,

calomnioase.

Se

pare

că

însuși. Conachi... Şi
un

Ceia

proces "peniru .

ce arată

că,

a-

lunci cînd nu făcea alexandrine de modă franco-greacă, el era
în stare să exprime cu energie sentimente adevărate.
De

altfel

Conachi

suferia,

în

afară

de defectele

pe, care

pu-

lea să le aibă un vers evident plicticos și de sărăcia unei limbi

reduse la formule de salon. Ii lipsiau cuvintele poetice pline
de îrăgezime pe cara poesia populară le-a avut totdeauna din
bielşug: şi nu se poate spune cît da mult foloseşte cuvintul

cel nou, cuvîntul neîntrebuințat care nu a suferit usura prin
întrebuințarea în prosă, sau în viaţa socială de toate zilele.
Pocsia lui Conachi este deci bătriîncioasă, pentru că bătrîncios este și ritmul și sînt! şi cuvintele înseşi. Dar nu este fără
interes

casul

acesta -al

unui

boier

moldovean,

dint”'o. familie

care avuse dese legături cu Apusul — un.alt Conachi, un: văr,
a făcut studii la Viena, după ce învățase acasă cu vre-o trei,

pâtru profesori, francesa, germana, greaca, dar, întors în țarii,
obosit de atita învăţătură, a murit nebun—, şi care îndrăzneşte

să schimbe cu desăvirșire tonul de pănă
romănești cu mult mai mult decit Ienăchiță

atunci al poesiei .
Văcărescu. Acesta

cra un poet de ocasie, un poet voit, pe cînd Conachi, care a
tradus și, în prosă, un roman frances, „Mathilda”, al doamnei
Cottin, e un cetitor harnic de îranţuzeşte şi un poet din in:

„stinct. Astfel trebuie să-l privim ca pe un iniţiator . stingaciu,
dacă voiţi, dar totuşi iniţiator. Şi âm văzut, prin versurile culese din gura poporului, că el avea simţ şi pentru cîntecul, Veşnic viu şi veşnic nou, al poporului.
“In ce priveşte pe Beldiman, nu numai.că el a: tradus foarte
multă literatură francesă, pentru plăcerea lui, —pe urma al- :
tor traduceri, încă de pe la 1760, câ Manualul Francmasonilor,
tălmăcit. de un călugăr—, că s'a îndreptat la Florian şi la Flo-

rianul german.

care e Gessnez,

dar, cind

a fost să însemne!

împrejurări contemporane, el nu lea pus într'o biată Cronică de prosă miloagă cum este a lui Zilot Romînul, ci, inspirîn-

du-se

probabil de la „Henriada”

lui Voltaire—un lucru care
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“nu Sa observat în de ajuns pănă acuma—, a scris „Jalnic
a lragodie” asupra împrejurărilor din 1821, amestecînd
lînguiri
de felul lui Conachi cu 'un puternic sentiment de
umor,
care ne ace:şi astăzi să surîdem, cînd
drăvăniile eroice ale Grecilor din Iaşi.

Dar,

peste

iniţierea

nouă” poesie,

se

ni. se
NE

aceasta înceată

porneşte

asupra

înfățișează

și

noastră

năz=
:

necomplectă

o influenţă

încă

la o
mai

adincă a modelelor — și a altor motle —' din Occident.
Esle
vorba de şcoala ardeleană, de o parte. şi, de allă parte,
de
“Asachi, acest Moldovean trăit prin multe ţeri, capabil de
multe
lucruri, spirit: univorsăl ca pe vremea Renașterii.
Ardealul literar romănesc, «le prin anii 1760 pănă prin
1820,

“timp

de

v jumătate

de. veac,. nu

poale

îi înțeles nici

doosepil

nici în legătură: cu viaţa literară și intelectuală din Principală.

Trebuiesă recunoaștem

că în toală. Ungaria din vremea

E și în“loată Austria vecină cra în acsastă
„nică tendinţă călre erudiție, către filologie

„regăsimși

“muil
vine

la cei

Micu,

mai lîrziu,

ai şcolii

făgărăşean

cu

mai pronunţată,
dilă

trei şeti

boierul

o

valoare

ardelene: -călugărașul

Gheorghe
științitică,

Șineai, și acel
filologică

de

pe acea

vrema

Sa-

cars.

şi

istorică,

și

ea

Petru Maior. Tustrei fac parte din şzoala

germano-ungurească

acâia

epocă aceiaşi puterşi istorie, pe care o

şcoală

erulor

mală supt influenţ
- depărta
a,tă şi indirectă, a _erudiţiei fran:
cese, a spiritului Benedictinilor francesi
de: la Saint Maur, lre-

cuţi

prin

Germania

lui

Leibnitz,

care,

pe

la începulul

se-

colului al XVIII-lea încearcă!să desvolte, nu istoria poporul
ui
german, ci istoria Sfiniului Iniperiu roman de nație germa-

nică.

Toţi

acești

“din; Ardealul

Ardeleni

sînt trecuţi

prin

şeolile Occidentului:

lor, din şcolile lor de la Blaj, la Sîmbăta' Mare,

(Nagy-Szombâlh),

la

Vien
' sau:
a
la

Roma.

Şi

în

şcolile: aces-

lea de piarişti, de 'iesuiţi, ei întîlniau înăinte de toate erudiția
.
O erudiție răbdăloare, cu adunare și 'elasificare da docume
nte,

cu

analisa

crilică

a

acestor

documente.

|

Școala ardeleană a făcut aceasta, dar afîl. Nu se poate, urmă-

rind

desvoltarea

mini, să nu ne
împrejurări

ideii: romăneşti,

închinăm

atit

corisacrate! înainie

de

grele,

de

a

înaintea
adevăraţi

simțului

acestor

martiri

toate deșteptării

naţional

oameni,
ai

unor

poporului:

la

crescuţi
lor.

Ro-

în

osteneli

Ce

vi-
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goare “m
- ai
susținută decît: -aceia 'a „smeritului” clezic
care a:
fost părintele Samuil, pe care;noi. din-. Vechi
ul Regat îl: putem:
aprecia cu atit mai mult, cu-cât sa gîndi
t mai ales la noi! Isloriz. Romiînilor “a lui, 'care nu 's'a tipări
t complect nici pănă
acum, cuprinde pagini inspirat-de
e cronicile cele. vechi, care
„brivese împrejurările din -Moldova şi
din Muntenia, pe lingă
atitea . amintiri

-de

pe

:vremea :cînd se. hrănia. el . însuşi:
aşa
de puţin la şcoala din 'Blaj, zilele de:
post de la Seminariu, cu .
hrana” de
apă, fasole și pîne uscată. Dar cine
să.nu considera

cu
admiraţie .pe acel tragic luptător pentr
u drepturile. neamului
său. are este Gheorghe. Şincai, omul
ieşit din margenile - Îngusle ale spiritului unit, cum: s'a. forma
t la Blaj! - Mîndru de

faptul că este boier de Făgăraş, din neam
urile acelor Munleni cu vechi

se

lua

diplome în lada lor, „Georgius Sincai de
Sinka”

la luptă

ghiari şi saşi,

la Blaj,

totul

cu

toată

şi chiar,

lumea,

bătîndi-se

pentru 'alte motive,

într'o formă

foarte rudă,

în „dreapta şi în; stînga, împotriva

cl nu a voit șă se împace.

dâr prin toată

cipate, penir

A

cu
cu

învăţaţi

ma-

Vlădica lui de:

aruncînd furia

săgeţii

acelei'' societăţi cu: care

fost şi un creator de

şcoli,

activitatea, aceasta a lui el nu se coboa
ră în Prin-

u că. legătura “lui cu, Principatele
pe masa: istoricului. Este dicoace 'd altă şcoal nu există: decît
ă, o altă: influență, O allă lume... Și cine iarăși nu recun
oaşte folosul
pe care,
ca naţiune, -am avut din argumentaţia logicianul
ui acestei gene. |
raţii. care este Petru 'Mai
Acest
or
a îrămi
?.nta adînc informa-

țiile lui istorice.

Pe cînd

la: părintele

Samuil

povestirea se
preface.în niște pagini populare” în stilde
' Psaltire, care nici

„nu căuta să fie publicate, pe cînd
informația aşa de bogată se
claseazăla Şincai în volumele lui mari
şi groase, totul: 'ordo-

nal pe ani într'o descriere unda elementu
l polemic este' numai furișat, intercalat, Petru Maior este creat
orul teoriei originii

Romiînilor. Peste, tot ce au încercat" ceilalţi,
gramatică, în
interpretaţie, în înşirarea istorică de cronologie, înacest
a aj unge, în
Istoria începuturilor şi chiar în
Istoria Bisericii romăneșşti, să
creeze 0 teorie, care, construită de acest arhit
ect al amintirilor
romane! pentru poporul său, a întrăt aşa
de întreg, nu “numai
în spiritul ardel

ean contemporan, dar şi în
Principate, constituind “astfel basa pental Romiînilor 'din
, cuget
ru
areai lui: “Mi"hail Kogălniceanu, lui Nicolae Bălcescu și a
tuturor celor câri
“

9

130

Istoria literaturii romăneşti

în ţerile de dincolo de munți au căutat să-și
blema istorică a neamului nostru.
"Toate acestea sînt adevărate, dar ei se află
occidental numai supt spiritul erudiţiei; nu
mănuia dintre dînșii prin minte să culeagă
cîntece, 'să-şi însemne amintiri. Literatura lor
de idei și de luptă; curentul

lor este închis

lnnurească

pro-

în cureintul acela
i-ar îi trecut nipoveşii, să scrie
este o literatură

între cei patru: pă-

reţi ai unei biblioteci, și toate lucrurile, acestea miroasă a
- praf, se confundă în cenuşiul acelei învățături mâîncate, de
molii pe care a cunoscut-o și iubit-o secolul al XVIII-lea occi+
dental. Iţi pare rău ca suflete așa de mari nu s'au lăsat libere pe
drumurile cele mari ale literaturii.
“Unul singur a scăpat din această încătușare, cineva pe care
unii şi-l închipuie că l-au descoperit abia acuma, pe cînd
poemul lui a fost tipărit încă în vechea revistă ieşană Buciumul
Romin

cu aproape

un veac în

urmă.

Este vorba

de

Budai

De-

leanu. Nu-a fost niciodată necunoscut şi niciodată neapreciat.
Este de altfel imposibil să se atingă cineva de dînsul, de Țiganiada lui, sau de cealaltă poemă, cu mai puţină importanți,
Cei Trei Viteji, fără a vedea că aici e altă țesătură şi alt spirit. Budai Deleanu a cunoscut literatura italiană. Și iată de ce:
Viena era un, oraş frances, era capitala francesă a Sud-Estului
Europei, dar în acelaşi timp și o capitală italiană. Nu poale
spune cineva în de ajuns cît. de mult a trăit Italia în Viena
acestui secol, Musica vienesă era o musică italiană, pe Mozart nui l-am putea: înţelege altiel decit în această modă italiană, palatele din Viena sînt palate italiene, ridicate de arhitecţi italieni; opera din Viena este-a lui Metastasio, care acasă
la dînsul nu a ayut reputaţia de care s'a bucurat în Viena Impăraţilor.

Să

nu

uităm că pe

vremea

aceia

Casa

da

.

Habsburg

Slăpiniă Lombardia, — încă nu _Veneţia—, şi "Toscana.
Influenţa ci se exercită deci asupra unei jumătăţi din Italia- şi asupra jumătăţii celei mai intelectuale din peninsulă.
Intre Milano, cu cit a rămas austriac, şi între Viena, cu cit a

păstrat italian, este o perfectă asămănare. Şi, atuncea,

a sta

în societatea aceasta austriacă însemna că trebuie neapărat
să te iniţiezi -în italianism, dar nu în italianism de Padova,
ci în noul italianism, care este „filosofic”, care este satiră,
plină de suflu luptător.
.

|
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Ceia ce ni place în Piganiada lui
Budai Deleanu,— legendă nu.
prea inspirată, trebuie să o Spun
em, partea istorică nu prea: cu
haz, expunere de la o bucată
da vreme „Plictisitoare, incidente care nu dovedese o mare
imaginaţie, căci poetul iomin nu are geniul, creator în
domeniul inspiraţiei, al modelului, care e Ariosto,—este altceva,
şi acesta luat din Italia. Acum
în urmă d. Caracostea a căutat
să arăte ce a împrumutat Asachi
„de la Jiteratura clasică. Sigur
, a împrumutat foarte mult,
şi,
dacă mai caută cineva la el. şi
alte intluența din literatura occidentală, sigur o să mai găsească
. Dar'eu aceasta Asachi nu
scade, Nici Asachi, nici, pentru
același motiv, : Budai Deleanu,
pentru că însemnătatea lor stă
într'o nouă plămădire poetică
a limbii românești, în încătușa
rea ei în ritmuri nouă. Ceia
ce este frumos, înainte de toate
, la Budai Deleanu este strămulurea form
ei

Vremea

aceia,

lui Ariosto

în

trecerea

de

strofa zeilor.

biata

la
E

romănească

graiul

popei

ardeleană

din

de pe

biserică
a

la
.

„Asachi, fiul. unui preot, din
Liov, adus ca să fie protopop
în
Moldova, — Lazăr Asachicvici,
— şi al unei mame care sa
chema Neculau, -fată a 'preotul
ui din Herţa, a făcut pent
ru
traducerile părintelui său prei
ețele în care docirina _latinistă
„e exprimată cu mai multă
elocvenţă decît de Ardeleni.
Ple. .
cat de

tînăr, după dorinţa fatăl

ui, trăit în Austria, din Moldova la Viena, el învață şi
matematica şi pictura. A fost
uz pictor foarte distins, un
desemnator de merit, mult mai
„bun decit acel Gheorghe Leca
de la care pleacă această artă
în Muntenia şi care face și
lucruri cu totul stîngace și naive
,
A fost un litograt maestru, și
cîteva din tablourile lui cu subiccete istorice, sînt mai bine
tratate decît cele ain Muntenia
ale
unui Papazoglu. De la Vien
a a trecut, pentru artă mai
aleș,
în Italia, la Roma, unde a
avut legături cu lumea cea:
mai
cunoscută pe vremea aceia,
schiţînd tablouri celebre din
mMuseele capitalei Papilor şi alte
lucruri care în cea mai mare
parte s'au pierdut pe urmă
£,
Cînd sa întors de acolo, pent
ru a îucepe opera sa foarte
importantă în domeniul şcolii,
iar, într'o măsură mult mai”
mică
,
şi în
domeniul politicei, cl aducea cuno
ştinți cu totul noi. Deo-

e

-

+ Mai tărziu şi la Neapole,
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sehirea

dintre

Budai

Delcami

şi “Asachi

este

tocmai

aceasta;

_ Budai Deleanu jea Italia prin Viena, Asachi iea I/alia de acasă,
dia Italia însăşi, din Italia clasică, Italia lui Monti, superioară
Franciei

contemporane

şi

care

din

instinct

se

duce

drept

la

latini pentru ca de acolo să capete o siguranță de ton pe
care literatura francesă nu o “are. Clasicismul italian de, la
- începutul secolului al XIX-lea este cu totul altceva decit clasicismul coritemporan frances, al lui Delille, al lui Lebrun;
e o lecţie de virtute privată şi cetățenească şi un admirabil element de educaţie. Teatrul italian e represintat atunci prin
Allieri, ale cărui. tragedii au'servit drept model tineretului italian, căci Italia sa refăcut moral de pe urma acestui clasicism pornit, nu din 'adormitoarele, conrupătoarele saloane vie"nese, ci de la cele mai vechi tradiţii ale Italiei, mergînd, pesle
Dante, Petrarca şi Ariosto, înviaţi în stirşit de zelul acestui

„ Picmontes,

la antichitatea

latină.

Şi, oricit sar

scrie

împo-

triva lui Asachi, ca poet, oricît ar fi unii de incapabili să-l
înțeleagă, nu vor muri niciodată “versurile prin cara el afirmă
legăturile noastre indestructibila cu Roma str ămoşească.
» Cine „cunoaşte

ce

însemnează

în

poesie

topica,

instinctul

de a pune un cuvîntt întrun amime 'loc, acela îşi. va aa samă
„cît de măiastră e disciplina prin care vechea: vorbire moldovensască de la începutul - secolului al XIX-lea, stilul“ “acesta
| lăbărțat de convorbire fanariotă, plin de cuvinte gregeşti şi
îrențuzeşti rău asimilate, a fost silită de energia 'creatoare
a lui Asachi să între în acele- legături sintactice care înseamnă ' disciplina romană. în cuvint şi frasă.
“

;
4

x
Curentul

autohton

în

|

-

faţa romantismului

N

de - împrumut.

- Îndată se întățişează unul din cele mai inter
esante conflicte

in desvoltarea

literaturii

romăneşti.

E

a

"De la Asachi înainte, de prin anii 1820, încep
a un îndoit curent. care formează, aş zice, originalitatea
dramatică a acestei
literaturi şi lupta între aceste două curen
te se continuă pănă
- în momentul de față, ficcare, fireşte, avînd
să aleagăpe acela

care-i place.

.

Sa

|

a

„ Voiu începe cu ceia ce se poate numi „cure
ntul indigen” sau
-„ăutohton”, care nu este, cum se va vedea,
curentul naturalist,
Curentul acesta nu este naţional, fiindcă nu
există o tendință
naționalistă la mijloc, ci un curent de acasă,
nu un curent de
la ţară, pentru că sau legat de această noțiu
ne înţelesuri deoscbite. E într'însul un fel de intimitate locală
, iradiţională, foarte
complexă, care ascunde- supt o înfăţişare
simplă lucruri foarte
"vec

hi:şi foarte adînci.

PI

Am căutat pănă aici a scoate înainte
anumite idei pe care
nu avusem pănă acum prilejul de a
le înfățișa, idei care sînt
în avanlagiul nostru şi reabilitează trecut
ul nostru
. prea. adese

ori considerat exclusiv ea'un, trecut de document
e,de cărți bisericeşti, de cronici: și atita, cu totul departe de
marile curente

als Occidentului. Cred că am reuşit să arăt
că întreaga noastră
desvoltare literară nu estela o parte
de aceste
curenta Se

va fi simţit, însă, chiar dacă nu am insistat încă
asupra

acesteilalte laturi, că este tot.aşa de existentă
şi o altă lature decât
aceia, dacă nu de directă împrumutare,
dar cel puţin de o-

rienta

re. după Apus, de înirare în. comunitate
a
represintată înainte de toate, prin Apus. Și aceast de, civilisaţie
a este o lature

-134

î

Istoria literaturii romănești

specilică a poporului nostru, care se desfă
șoară în felul cel
mai modest, dar în același timp şi cel mai
explicit şi cel
mai caracteristic, fie că şi-au dat sama, ori
ba, acei cari! rePresintau

această

direcţie...

|

Ar fi interesant să se compare pocsia noastră
populară, poesia lirică, de dor, poesia epică, acele „cîntece
bătrîneşti”, cu
modelele

lor.

Este

de

sigur

o deosebire,

care

n'a

fost

delor-

ivinată încă pănă acum. Cîntecul epic sîrbes
c este înainte de
toate un cîntec 'de luptă, de luptă vitează
şi puţint. ei
cam
crudă. Plîngeri asupra învinsului nu există,
ci numai imnul de
triumf pentru învingător; nota duioasă lipseş
te din poesia
cpică a Sîrbilor. Sînt cîteva cîntece despre lemei,
dar femeile

sînt tot aşa de bărbaţi ca şi bărbaţii. Aceasta

corespunde,

de

altiel, cu însăşi viaţa sîrbească, din regiunile în
care s'a creat
cîntecul acesta. Şi în vremurile noastra încă, în
războiul muu-

lenegrean,

ştiu

cine

de pildă, femeile mergeau

observa

că

la! Albanesi

nu

alături

există

de bărbaţi.

niciun

fel

de

Nu
poe-

sie de curtenire. Da altfel ar fi fost cu totul impos
ibilă în aceste
împrejurări în care femeia îndeplineşte funcț
iuni 'servile în .
casă, ea purtind greul gospodăriei, pănă la crosn
ele de lemae
în spinare, ca -lucrînd pămîntul, ete. Cind femei
a este adusă
în astfel de sclăvie domestică, mai poate fi
vorba de poc“sie curtenitoare, asămănătoare cu aceiaa popor
ului nostru?
Este 'o deosebire foarte netedă între nota aceast
a energică,

fără milă şi între nota mai dulce a poesici noastra
populare

epice,

Şi la noi

este

luptă,

dar

cu toate

acestea

vezi dese

ori -

că se îndreaptă gîndul şi către învins, că există
o omenie care.
se manifestă supt 'fotma compătimirii şi a milei.
Acesta este

un aport nou.

|

Ceva: din felul acesta de a fi se întîlnește şi în Balcan
i, în

literatura grecească, însă, aici, trebuia totdeauna
să ne întrebăm dacă avem a face cu o notă într'adevăr.- grecea
scă, de

oare ce viaţa ciobanilor 'nu este grecească, ci vlahă în
rîndul întăiu.
a
i
-.
lată, am împrumutat legenda mănăstirii de Argeş, legen
dă

-tără

îndoială

balcanică;

forma “originară şi

în

puneţiîn

cea

faţă cele

romănească:

două

In

legende,

cîntecul

în

nostru

sacrificiul femeii este desaprobat. De altfel tot ce este
violent,
tot ce e rud la noi, poate fi pus în legătură cu
cine ştie ce
s

|
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-

legături tracice;
în sutletul

apăra,

dar

general

această

de şi este bun,

alt

cas.

De

a fost de

care

este

fără să provoace

de suferința nimănuia.
Un

moştenire

al poporului,

bun,

şi fără

.

sigur

după

mult

care

topită

se

poate

să se bucura

|

cercetările

făcuteîn

urmă

nu

„ este nicio îndoială că -Ureche a luat cu mînă plină, nu numai
în ceia ce priveşte informaţia, dar şi în ce priveşte forma şi
stilul, de la Poloni. Dar este o deosebire între Renaşterea poIcnă, de unde a luat Ureche, şi între Ureche el însuși, o (eosebire foarte netedă. Renașterii polone îi plac veșmintele largi
ale retoricei, ea se îmbată de îrase și de cuvinte Noi însă
nu sîntem

un

popor de frase şi de cuvinte,

|

De aceia cronicarul moldovean e simplu şi strict, scurt, sec
„chiar, stăpînit în forma sa. Apoi, nouă niciodată
nu ni-a plăcut să spunem singuri meritele noastre: niciodată
nu sîntem
mai puţin elocvenţi decit atunci cînd avem să na apărăm pe
noi înşine.
Sa
Prin. urmare nu este critică împotriva Moldovenilor, dar nici
imnuri de laudă pentru dînşii. Ii. apără împotriva străinilor,
atunci cind este nevoie, dar strigăte de slavă “pentru - biruințile

de

pe

vremuri,

canibalicul

imn

de. măcel,

care

se

în-

tilneşte atît de dese ori, la alţii povestitori de evenimente, îstorice de pe vremea Renaşterii, nu se'află aici. Un om echilibrat, cumpănit, cu atita suflu cînd este vorba de lucrurile

bune

ale” poporului său, cu atita tăcere în ceja ce-l priveşte
pe

el. însuşi.

pi

a

La Miron Costin, comparat cu literatura de memorii polone
-- de pe vremea lui, sa întilneşte. aceiași atmosferă de înduioşare pentru orice suferință omenească: nu-l vedem atacînd
cu
violență pe nimeni. Chiar cînd în. Muntenia este vorba
de o
cronică de partid, ca a lui Constantin. Căpitanul şi.e 'de o

lragedie cumplită,
telnicul,
ani,

un

c omorît

cusarea

om

cînd

foarte

din

dușmanului,

bătrînul Constantin

respectat,

causa

cum

bătrîn

ambiţiunii

la. Stoica

de

copiilor

Cantacuzino
peste
lui,

Ludescu,

nu

Pos

şaizeci

de

găsim

prietenul

-a-

Can-

iacuzinilor e, cu un plins reţinut pentru bătrin, simpla întăţi-

şare a suferinților familiei.
Felu
- cum
l
Constantin Cantacuzino

Stolnicul

sau
a

-.

Dimitrie
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Cantemir. răspunde învinuirilor aduse nou
ă.
ca -popor -nu cuprin
. nedrede
ptăţirea . adversarilor... a
a
“ Dosoftei, prefăcînd psalmii în versuri,
cînd a fost să iscodească o formă nouă, s'a dus la cîntecul
popular, din care a
SCOS ceia ce-i trebuia pentru a pune
Psaltirea -romănească
la îndemîna .oricării suferinți şi oricăr
ii. speranţe.
» Acesta este 'curentul indigen, care. trece
din secol în secol,
comun Rominilor din toate provinciile. EI
este alcătuit din foarta
“multe elemente; familiaritate, 'intimitate,
. care impun oricui
să vorbească în așa fel încât să fie înțele
s de toţi. Este un glas
al obștii romăneşti * în literatura noastră.
De accia ea este în
adevăr naţională. Nu în sensul deelamaţii
lor patriotice, ci în
“sensul că. un: popor întreg o poate: înţele
ge. In marile lite-

raturi “occidentale, ce influență:a putut să aibă
un Corneille,

“un Racine, un Voltaire asupra poporului
de jos frances, asupra
țeranului frances? Pe cîndla noi între

cel mai mare

cărturar şi

cel mai umil ţeran a fost totdeauna o legăt
ură aşa. de veciic,
“şi aşa de sacră, încît niciun fel -de preten
ţie. modernă. nu iz-

buteşte s*o rupă.

|

.

a

e

Şi, pe. lîngă aceasta, literatura noastră..are
un nepreţuit element de vioiciune, care lipseşte foarte. adesc
ori din celelalte

literaturi. Ea nu aleargă: după

spirit, dar este străbătutii toată

de un humor special care nu se. întilnește
aiurea. Credem -fără
îndoială în lucrurile pe care: le spunem,
dar admitem să fie

şi altfel; este totdeauna:un ușor zîmbat de îndoi
ală chiar în

jurul credinţii noastre celei mai puternice. Nu
sîntem un popur
fanatic,şi, în loc să atacăm cu violență
pe adversari, facem
o glumă,. şi.gluma aceia adese ori lovește
mai departe la ţintă
și rănește mai adîne decit orice îngrămădir
e de- cuvinte pasionate.- Sîntem. un popor mchenghiu.: I se:
pare cuiva că spunem una, şi de fapt spunem alta, iar cine nu
neg cunoaște nu-şi
poate da samă totdeauna de ce am vrut.să spune
m.
"Acesta este fondul dominant în literatura
noastră. Nu ne
“codim să luăm ce vine de aiurea, ba na ducem
. puţintel înainte

în descoperirea
de forme; pe eare mai

cusem,

dar ni. reservăm

fondul

înainte nu le cunos-

acesta al: nostru, care

este ca. .

o comoară ascunsă în sufletul neamului. Nu o pune
m în „teorie,

fiindcă e un lucru 'atît de complex şi«-de
gingaş—, dar, în
practică, el! vine din instinct, şi, cînd literatura
“noastră
se: va

-

Cureutul autohton-î
fața
n romantismului de împrumut

traduce, ni va veni
calități,

recunoașterea Apusului din
|
Pe
ae
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pricina acestor
”

Acest curent autohton va avea, după 1600,
putinţade a: se
manifesta, la ieşirea din erudiție, și din
modă. Către. 1821,

am

întrat.

într'o 'perioadă--nouă a

literaturii

noastre,

perioada

modernă. Pe atunci: începe o lrezire: naţio
nală, şi “locul lui
Gheorghe Lazăi în aceasta esta foarte mare.
: Ca originalitate
de spirit, cl înseamnă foarte puţin, forma
lui nu înseamnă nimic; niciodată mar fi putut avea el un-ve
rs armonios sau o

comparaţie;

dacă

în "mijloacele
din

Viena:

cra

lui. de

poesie

în. caracterul :lui, nu

exprimare...
Dar

-nu “trebuie să

se

uite

Lazăr 'este

aceasta;

o

găsim

un siudeni

el „este: produsul

şcolilor “străine, format după tipicul lor.
Cunoștinţile lui de
istoria Romiînilorşi de literatura romăncas
că crau nule; ştia
ceva filosofie, pe “vremea luptei
dintre. kanticni și anti-kan-tieni; un-om foarte bine informat şi “foart
e răbdător, d. G. Bogdan-Duică, a cercetat şi pe Lazăr şi
pe alţii. supt acest ra-.
— Port, lămurind o mulţime de: lucruri" mai
mult sau mai: puţin in|
teresante în:ele însele. Dar Lazăr, fără îndoi
ală, nu este un om
“de aici; pecetea pe" care i-a pus-o străi
nătatea este, atit de puternică, încît nu se poate desface de,
dinsa. Romănesc este
numai caracterul lui. 'de învierşunată resis
tență, de răbdătoare |

îndărătnicie, de „ţine-minte”,
Lazăr

n'a

vorbit, la: început

e

măcar,

înaintea

feciorilor

de

boieri lrăiţi cu preceptori şi hrăniţi
cu lectura cărților îrancese,

ci pentru cei micişi smeriţi. Trebuia să
facă.o şcoală da inginerie,. dar la desvoltarea matematicilor
el mai adăugase „idea-

lul naţional”, II: ascultau
mai mult feciori de negustori, din lumea mijlocie 'care aici în Muntenia există, pe .cî
ndîn -Moldova

1

nu; de:.unde
zăr. Asachi
boicrimea. se
în Muntenia
greceşti,

dcoscbirea între
vorbia şi unor
strînsese toată
'0 mare parte

foarte nobilă

şcoală;

şcoala lui Asachiși şcoala lui Laoameni cari nu er: au
boieri, dar
în jurul lui, pe cîtă vreme aici
dintr'însa sta în. jurul Academiej
cu

dascăli

cari

nu: aveau:

întotdeauna o purtare recomandabilă, luaţi în
parte, dar; cari. laolaltă

- represintau

un factor cultural foarte. :serios., Aceștia
au
"tălmăcit îndemnul către viaţa nouă:-a popor
ului romănesc ca
un strigăt către Dacia, parte din marea
Eladă,

.
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Intre

elevii

lui

Lazăr,

cîțiva

au luat

Grumul

străinătății,

unii din ai lui Lazăr cari nu au mers în străinătate, din
feri:

cire

nu

au

mers

în

străinătate,

ori

au

mers

acolo

mai tîrziu, la 1848, cînd crau oameni formaţi şi
cînd

cu

4

învăţind la Paris şi aiurea: filosoful Eulrosin
Poteca, apoi
un matematic care sa prăpădit în Apus, un jurist.
Dar au fost
mult

influenţa

străină sa putut exercita asupra lor fără să
influenţeze, fendul lor propriu. De la ei era să pornească
avîntul, necesar,

al vechiului fond, tradiţional, popular.

Omul representativ peniru curentul de care mă
ocup nu
a fost bursier în, străinătate, ci a rămas un localni
c, activ şi
smerit în acelaș timp, așa cum fusese de la începu
t. Iși zicea
“întăiu Iliad, din Ilie, numele tatălui. Era de loc
din Tirgovişte,
unde

acest

tată

al lui a avut

narii cei din urmă,
cească, unde

numele

un

rost foarte

mic

între funejio-

Şi Ion fiul lui Ilie a întrat la şcoala grede Iliad

a trebuit să device Heliade,

nu de

la Ilie, acum, ci de la Helios, în legătură cu
Sfîntul Soare
la care se închina antichitatea păgînă. Mai tîrziu
şi-a adaus:
Rădulescu. După teoria lui de istoric a scris și o
Istorie a Romiînilor, interesantă şi prin ideia, exprimată mai
ales de ia
1815 încoace, că noțiunea de nobilime şi de boieri
e are la noi
alt înţeles decît în, străinătate şi, cum credea şi
el că principalul muntean a fost întemeiat de Radu Negru,
dictatorul de
la 1848, devenit profet, tribun al poporului, s'a făcut
„Rădulescu”, ca şi cum şi-ar fi: zis Basarab”, Tirgovişte
an a ră-

mas însă.

o

Tirgoviştea este un oraș foarte interesant: cu mahala
gii săraci în margene şi ceva Țigani, din causa
mănăstirilor; în

ceniru se păstrează și astăzi anumite

tradiţii aristocratice, A

stat Domnul atita vreme acolo şi aceasta lasă
totdeauna ceva .
în sufletul locuitorilor, un fel de mîndrie în relație
cu acest
„mare trecut, o mîndrie 'care de altfel se poate trezi
în fiecare
moment la vederea acelor frumoasa biserici, cu ferestr
e sprincenate în turnuri de zid. Este acolo un spirit istoric,
un spirit
de Curte, cu un mare amesteg foarte curios
de spirit popular;. Spiritul de Curte este totdeauna ironic ca
în literatura
francesă, stăpînită, peste toate schimbările, de
acest spirit
al vechii Curți. Ironia aceasta o va avea, în tot
scrisul lui li-

Curentul autohton

în fața romantismului de împrumut
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terar, Eliad, nu o ironie ferănească, plină da poesie,
ci o ghi'duşie de oraş, plină de haz şi de ceva răutate:
î
EI nu cra un fiu-de boier care să aibă acasă
preceptori şi să

se fi hrănit cu cultură 'francesă capabili de
a-l" transforma.
A învăţat franţuzeşte, a știut chiar foarte bine,
de şi. a vorbit
mai rău. Cind era la Paris, Heliade nu mai cra
Iliad cel vechiu,
ci misticul, profetul, care che. ma
pictori să-l zugrăvească şi

“sculptori

să-l-'sculpteze.

Dar

îndată

țara-l

va

relua

şi spiritul

ci se va cobori din nou într'insulaşa
. cum se sălășluise,
In materie de poesia, mavea ureche. De obicei
u vessurile
lui sînt foarte exacte la numărul de picioare,
însă nu sună

de loc, pe cîndla Eminescu

serie în prosă,

esta cu-totul altfel: Eminescu poate

poate face un

articol de jurnal

în el simţul lui de deplină armonie,

și vom

regăsi

o
„In afară de un detect organic îi lipsise şi
o iniţiare potrivită
celui care s'a crescut singur. Trăise întrun
mediu cu desăvirşire local. Intr'o pagină delicioasă el spune
cum a înviăţai
el carte—, din cărţile 'cu fond bisericesc pe care
le purtau de
multe ori și ciobanii în traista lor, din povest
irile miraculoase,
Vicţi de Sfinţi, Alexandria: acesta este mediu
l literar în care
sa format cl şi ce bine este că: s'a “forma
t. în acest mediu!
Astfel el ar îi putut fi un fel de Creangă.
Mai tîrziu sa pre-

făcu

după curentul

vremii,

dar

la început

a fost un

provin-

cial şi un om popular. Un om de bun simț pănă
în vremea, cînd . - |
s'a rătăcit în prea mari planuri culturale, Insăşi
gramatica lui,
care înseamnă de sigur o revoluţie, e intere
santă, nu atât :din

„punct

de vedere

filologie, cit din

acela

al bunului

simţ

care

înlăturat orice doctrină exagerată, greoaie,
din instinct, pentru

că nu era în nota firii noastre.

a

Asachi nu l-a avut totdeauna, a-

cest bun simţ, şi de aceia un om plin de talent
a fost un învins
faţă de curentul munlenesc, care represinta
o civilisație mai
modestă.
a
a
Cînd

s'a

amestecat

în

foarte

multe

domenii,

“a

sfîrşit,

în

ultima fasă a unci vieţi foarte lungi, prin
a fi un stricător
de limbă, el care în tinereţa lui. fixase
normele cele mai sănătoase ale ci. Totuşi, odată, cu toată ambiț
ia lui exagerată, cu
toată intluența'rău înţeleasă a Apusului, cu
toți acei ani de stri-

care

a minţii. cari au

”

fost

pentru

dînsul

ai şederii

lui la
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Paris, în 1848, fondul cel vechiu nu s'a lăsat. biruit de tol, ci a

ieșit necontenitla iveală. .

e

a

EI, alcătuitor de îndrăzneţe poeme mai. mult'sau mai puţin
reușite, nu a făcut nuvele,-romane, dar. e totuşi: un :mare
prosalor.-Este o parte a operei lui pe care nu: o cetește
nimeni,
dar: care ar trebui să fie reluată şi desprinsă, căci 'ea trăieşte.
Om buclucaș, care se certa cu toată lumea, şi cu Grigore Alexandrescu și cu. alţii, ' pentru filologie, pentru - politică, pentru
interes, el a dat un farmece deosebit tuturor proceselor
lui, mari

și mici.

Și, atunci, cînd Eliad se mînie, cînd se. aprinde

de |

pasiune împotriva unui om, fondul vechiu al lui se trezeşte,
Recurge îndatăla batjocurirea adversarilor săi, li găseşte
porecle care samănă :cu aceleâ pe cara le pune poporul.
Agtfel împotriva liberalilor, de şi luptase alături:cu aceştia,
. împotriva întregii - generaţii - dela 18468, cara. nu “mai 'era
în

mânile 'lui.' Se

de dictoane,
oriental,

amestecă

de

anecdote,

parimii,

în: acest. hazliu- val injurios

amintiri

din

Biblie,

de care-i cra plin capul,

o „mulţime

povestiri

în gen

şi totdeauna le. Do-

lriveşte cu situaţia -adversarilor. Cînd coboară cineva în această
literatură, rămîne uimit 'de vioiciunea ci originală. Eliad represintă deci pe deplin acel curent indigen 'de care vorbiam.
"Dar acest curent indigen se întiîlneşte şi la alţii. Iată două
nume, dintre care unul ircbuie să fie pus aici-numai: în legă-

tură cu o parte din literatura pe care a făcut-o omul care la

“purlat,

iar celalt este: cu

altă “parte dețară. -:

desăvirşira

în acelaşi -gen,.de

CI

şi în

e

|

- "Afară de Costachi. Negruzzi,în Moldova, care în povestirile
- lui :are “adesea această notă, dar mă întreb: dacă la el este
nuinai:. nota indigenă sau se simte și o. influenţă a unei -anumit» “literaturi. francese anli-romantice, influenţa lui Prosper
Merimâe, care aducea o notă de artă clasică în mijlocul sălpă-..
liciej exagerărilor. De altfel Negruzzi a început cu imitații din
„lileratura francesă clasică și grecească; pentru că este un Negruzzi cu totul altul decât acela :pe care îl cunoaştem în ae
obşte L;
e
In fabulele, lui, “Grigore- Alexandrescu,

:
acela care

!
irezeșie

Mircea din" mormîntul lui de la Cozia, cu vădit romantism
1 Am

publicat primele lui încercări clasice în Revista

Istorică, LU.

pe

occi|
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dental şi cu' ceva care pleacă din croriică' noastră, din. intluența
misterioasă pe care o exercită evocarea vechilor monumente,

din viaţa care se culege din zidurile veacului. al XIV-lea,
—oricât:
ar fi el influențat de creşterea în școala francesă a'-lui- Vaillant
,

unde venise ca elev mai sărman pe lingă copiii 'de boieri, admis

“ma?

mult de hatirul

Ghiculeştilor,

al căror om

de casă

era,—

are totuşi un ascuțit spirit de ironie ferănească, şi. chiar mahulagiască. In. dosul fiecării din fabulele lui se ascunde, o po-

veste trăită. De aceia 16 gustau contemporanii atît de mult.

EI a rămas bietul băiat crescut într'o odaie -părăsitii dintro

casă unde alţii ocupau

apartamentul. boieresc; el ă rămas oplo-

şitul lui Eliad, care a şi exercitat asupra lui o influență dura. *
bilă. Fabulele lui au păstrat acest caracter indigen, carc fără
îndoială

le face

să

aparjie

aceluiași domeniu
ca și

chilor proverbe, al snoavelor populare,

al

ve-

al elementelor “ironice.

din literatura nescrisă a celor mulţi.
Alături de dinsul, un altul de care nu ştie mai

i
nimeni: Ion!

Codru Drăguşanu, din Ardeal; înfăţişează, în“ scrisorile li, şi
el nota aceasta tradiţională aşa cum putea să o aibă un Dbiel ce

»Valah” din părţile Ardealului. Şi între” Tirgovişteanul de mahală şi între Făgărăşeanul de sat, este fără îndoială o foarte
mare asămănare. Niciodată acesta nu a făcut povesiiri şi
nici
poesii. Dar „Peregrinul transilvan” al lui, într'o deşănţată ortografie fantesistă de felul lui Cipariu, ascunde supt ghiaţa
arlificială a acestei forme 'Tăspingătoare
viaţă, o viaţă foarte
puternică. Avem a face cu unul dintre spiritele cele mai
interesante din toată literatura noastră, cu cel mai talentat
Ardelean

din generaţia lui. Nici nu se poate faca comparaţie între dînsul
și între Andrei Murășanu, care a avut norocul să exprime,
în-

trun moment,
voltă

a unui

într'o formă. clasico-germanică,

neam

robit.

Andrei

Murăşanu,

ideia

dacă

nu

de rear fi

(răit într'un mediu de cultură, nu ar fi produs nimic; poesiile
„celelalte ale lui sînt slabe; articolele lui, retipărite acum. în:
urmă, nu
o putere
prinde şi
cea mai.

se pot ceti. Pe
de observaţie
lucruri pentru
mare dovadă de

cînd Codru din Drăguş este aotat cu
puţin obişnuită; el e capabil de a
care nu era pregătit, şi aceasta este .
deșteptăciune omenească. Nu fiicuse

şcoală, dar. de-odată, strămutat în alt mediu, a deschis ochii
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şi cu această deşteptăciune .a lui el prins
e ce vedea în jurul
lui, şi pe-fiecare lucru nou l-a socoti
t la importanța lui adeVăraţă,
„
Părăsise, copilandru, Făgăraşul pentr
u București, ajunsese
prin Ialomiţa la oi, apoi om “de casă
al unui Ghica și, cum acesta călătoria în Apus, Drăguşanu
a mers cu diînsul în ca- litate de cavaler de companie, dar puţin
tel.şi de servitor. A fost
deci în Paris, în Italia și de pretutinde
ni a trimis scrisori,— sau
a înfățișat mai tîrziu în formă de
scrisori amintirile sale—,
din care, din nenorocire, parte sau
pierdut.
_
Și iată-l povestind o tinereţă întreagă,
da la suferințile lui de
"om rău hrănit, - de păstor, care nu
avea, de sigur, „cămaşa
„Tericitului”, la Paris lingă o bătrînă
care ținea un cabinet de |
lectură, apoi fără rost, adăpostit la
o modistă înlr'o mansardă, rămas iarăşi singur, şi căutînd
slujbă la cine se înlîmpla. Nu este viaţă romănească mai
zbuciumată decit a puiului de Oltean pierdut în lumea mare.
Firea indigenă birnie
şi
în

luptă

cu: romantismul,

l-a putut cunoaște
vremea lui.
-

şi care
|

romantismul

a schimbat
-

frances

cu totul
e

pe

pe

alţii

care

din
pi

XI.
" Romantism
Influenţa

apuseană

frances
a

|

|

pe subiecte romăneşti.

romantismului

frances

nu

înseamnă

o altă epocă; în aceiaşi epocă, se deosebesc două
curente. Am
urmărit pe acel represintat numai prin puţini şi,
pentru

„unii, numai

indigen. Mă
privi-o pănă
pănă

la

prin anumite momente

din desvoltarea

lor, curentul

întore asupra aceleiași epoce, pe care ov voiu
foarte departe, pentru că unii scriitori continuă

adînci

bătrîneţe

să

păstreze "pecatea

pe

care

au că-

pătat-o în tinereţa lor. Aşa încît trebuie urmărită
problema
nu pe o linie cronologică, ci pe -mai multe, în legătu
ră cu bio-

grafia. fiecăruia. . Se

va face

o împărțire

întra felul cum

anu-

miţi scriitori romîni din Moldova şi din Muntenia au
primit influenţa francesă. De Ardeleni nu poate fi. vorba
în vremea
aceasta, afară, întru citva, de Codru Drăguşanu:
ci sînt prea
mult supt influența germanică şi ungurească, mai
mult germană decit ungurească, aşa încît își au origina
litatea lor.
Nu e de ajuns să se constate că un scriitor a
primit o, înîluență pentru ca să se înțeleagă Tostul influenţei
acesteia, ci
irebuie căutate împrejurările în Gare s'a primit
această influ-

ență. Romantisinul frances primit întrun anumit chip
înseamnă

un lucru, acelaşi primit pe altă cale e cu totul altceva
. Ast-.
fel romantismul frances primit în ţară este
una şi romanlisinul
frances primit, în străinătate . cu totul . alta;
romaulismul frances primit în casă este iarăși una
și cel primit în
şcoală, alta.
.
|
|
O : observaţie preliminară.
Separaţie netedă între romantism” și clasicism nu se poate face. Sînt atîția dintre
cei: soco.

4.

N

N
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tiţi clasici

romatice,

Ar

se

influenţe

engiesc. la

scriitorii din timpul Revoluţiei şi de pe vremea
leon, cari, aceştia, de şi socotiți clasici, cuprind

lui Napoşi anumile

sant,

în

cari

au şi elemente

literatura

elemente

care

nu

îrancesă,să

sînt

de. loc

caute

clasice;

astfel

fi foarte

acel

Ducis

intere-

care

face lraduceri din Shakespeare după gustul zilci, deci elemenie romantice,: pe vremea lui Napoleon, cînd nu cra încă
vorba de romantism, ci lumea cra. adînc cuiundată în tradiţia clasică. Pe de altă” parte, nu se poate; spune cit de muit
este,

din

vechiul

clasicism,

Ceia

ce

se

numeşte

nehotărire,

“de

neputinţă în. a

romantic.
tul

de

la

Lamarline,

„le vague

care

â lâme”

este

socotit

sentimen-

te. orienta . în. viaţă, 'de

desgust față de orice acţiune, există da sigur în odele lui. Dar
forma lor este “în cea imai. mare parte 6 formă clasică. A
irebuit- să vină Hugo, cu: îndrăzneala lui, cu sintaxa lui, total
deosebită pentru ca să se sfarme ritmurile vechi şi să fie în-

locuite cu ritmuri noi. Deci și mulți dintre
cari se inspiră din Franţa, de unde 'icau

scriitorii romîni
nota romantică

slăpînitoare, — de pe la 1820: înainte—, au totuși o notă clasică permanentă, care se descopere pănă la sfîrșitul activităjii lor literare, după cum şi la cei la cari predomină influenţa
clasică: se vor strecura cu vremea o mulțime de eleimente care
„vin de la romantism. Romantismul
disarmonie : şi “lipsă de unitate; iar

înscamnă, în orişice cas,
scriitorii aceștia de cari

vorbim — şi începem cu Grigore Alexandrescu — au o incapacitate de viaţă interioară, o stăpinire de sine, o tehnică Trellectată care sînt: de cel- mai pur gust clasic, :
Grigore Alexandrescu nu poate fi separat de Voltaire—să. pe
-gîndim la: traducerea lui din Alz ire. Este prin urmare la dînsul clasicism trecut: prin Voltaire. Dar la Alexandrescu * este
şi influenţa lui Lamartine:" oboseala "preliminară, lirismul: amoros care azi nu se mai poate ceti da:l6c, partea. cea mai: slabă
din tot: ce -a scris cl: Aceasta pe lîngă fondul indigen din 'fabule. Trei nole la acelaşi. scriitor. E foarte ușor de deosebit 4
poci şi intluenţe, însă nu tuți oamenii dintr'o vreme, îrăiese
în

epoca

lor. şi statornic -supt influenţa dominantă;

aş

putea

zice că majoritatea oamenilor unci epoci trăiesc fia în tr=cut,
fie în viitor; cei cari sînt oamenii momentului sînt: cei: inai pu-

țini” şi 'cei -mai slabi, “tocmai fiindcă nu aruncă îloarea “Or
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„către viitor și nu şi-au păstrat rădăcinile în trecut. Separaţia
este

necesară

peniru

studii,

dar

ca

nu

satisface

însuşi,

de

subiectul
-el

Intăiu influența romantică primită în casă. Ea se resimte
pregătirea și de disposiția preceptorilor francesi. Se ştie

«cum

cit

avem

citeva

de

imare

din

cra

numărul

contractele

acestor

încheiate.

preceptori

francesi:

Işi: disputau

familiile

boiereşti, mai mult în Moldova decit în Muntenia
astfel de
preceptori, cari, ne mai avind mciun fel de rost acasă, aduşi de

soartă aici, au fost însărcinaţi a formă generaţia nouă. După
ce d-na de Gembures a pregătit pe toate fetele lui Scarlat-Vodă

Cucnim

cu pregătirea de către un preceptor particular,

care

a avut marea onoare de a adăposti, în cei dintăiu ani de tinereţă ai lor, pe un Kogălniceanu şi pe un Alecsandri, pensiounul lui Cu6nim, care a ţinut foarte multă „vreme. Dăr, alături de
aceste pensioane, era, cum am spus, învăţătura acasă, şi nu
trebuie confundată pregătirea.pe care o putea da pensionul lui
Cu6ânim cu pregătirea de către un preceptor particular, care:
nu avea dreptul de a preda în același timp şi în - alte fa-

mnilii. Preceptorii sînt de obiceiu oameni de oarecare vristi şi

de

o pregătire

cesă puţintel
colul

personală

mediocră,

avînd

o informaţie

fran-

cam întîrziată: pregătirea acestora este din se-

al XVIII-lea.

Ei transmit

mai

mult

tismul fiind încă socotit ca o necuviință.

clasicismul,

roman-

In această privinţă, este foarte interesantă de studiat iniţiarea
literară în lectura îrancesă a lui Costachi Negruzzi, care se
ştie că a suferitși o influență venită prin Ruși, prin Puşchin şi
prin Lermontov, cari vedeau pria prisma romantismului,
dar
nu a romantismului “pur frances,—ccia ce nu înseamnă
că li-

leratura francesă nu a trecut în Rusia, ci numai că-i domină

curentul engles, curentul de revoltă, de exagerare individuală,
de sălbăticie. ambulantă al lui Loră Byron, care scrie 'într'o
prosă ritmată, atingînd subiectele cele mai extraordinare,

cînd toate prejudecățile.

.

—

brus-

In- refugiul de Ja Iaşi am găsit în casa din Hermeziu
a
d-luj Iacob Negruzi, în' care Sa păstrat biblioteca
părinte-

lui său,

îngropat

la bisericuţa

de

acolo,

cele d'intăiu

încercări

ale lui Costachi Negruzzi, care nu sînt cunoscute, de şi
au a-

|

10
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părut în Revista Istorică, acolo, la Iaşi, Ele au
un caracter
meteo clasic, în genul poesiei. aceleia artificiale
pe care vo anumilă epocă a veacului al XVIII-lea o afecţiona:
discuţiuni
între un zeu și o zeiţă, mitologie de şcoală şi de
cabinet, con.

sideraţii

de filosofie

morali,

Scriitorul

sfîrşit de: influența clasică. Ce esta

sa

resimţit:

Aprodul: Purice,

pănă.

la

ce tre-

„ buia să fie Șiefaniada, — căci „Aprodul Purice”
esta o parte
destăculă dintr'o operă mai mare, un fel de cîntec
dintr'o
„Henriadă” romănească, — ce este în alexandrinii
aceia lungi

al căror model

tura

accia.

de

e luat din vechea literatură francesă,

greoaie

: composiţia

în

care

după

un

în facnumăr

oarecare de versuri e impusă o comparaţie, decît
un împrumut
de la scriitorii francesi de speța lui -Delille, repres
intanți şi
corilei :ai unci literaturi prin esență anemică, scrisă
întrun
stil foarte: convenabil, dar atita tot? Lucru foarte
curios—și
aceasta se întîmplă totdeauna la oamenii cari nu
şi-au fixat
perfect

locul

în mijlocul

curentelor.

epocei

lor —,

același

care

întindea: alexandrinii nesfîrşiți ai „Aprodului Purice
”, care avea . ambiția
.să cînte astfel. în romănește pe Ştelan-cel-Mare,
așa cum Voltaire cîntase pe Henric al IV-lea, a îmbogă
ţit şi
mlădiat limba noastră, — ceia ce .nu era uşor pe
vremea cînd,
acolo, limba romănească era mai mult o „moldavă”
boierească
de salon,—pentru a traduce Odele.și baladele lui Hugo.
Acestea
sint însă un joc extrem de dibaciu în manevrarea silabel
or, o adevărată echilibrislică poetică, aşa încit își poate închip
ui cineva câtă trudă a irebuit să cheltuiască Negruzzi pentru
ca, într'o
limbă puţintel fanariolisată, prefăcută într'o formul
ă politicoasă, dar rece, să îmbrace resultatul sforţărilor supre
me ale
unui 'om de îndrăzneala lui Victor Hugo, mai ales
cînd traducătorul fusese format. într'o cultură care cra în
cea mai
mare parte elasicăl,
o
Preceptorul de. casă, “lecturile, în bibliotecile părinte
ști, alcătuite din cărţi scrise în spiritul secolului al AVIIIlea, tormează în adevăr spiritul. Şcoala francesă în ea însăşi,
pensionul, ca acela al lui Cunim, nu înseamnă mare
lucru. Il
; Pentru lecturile de atunci două

Casuri: biblioteca

de lingă lași

a familiei

”
Roznovanu, la Stinca: nu e niciun singur romantic în
cărţile cu legătura-de pe
vremea lui Napoleon. Aici, la București, în palatul Ştirbei,
biblioteca foarte frumoasă a fostului Domn cuprinde cărți cu note ale lui,
care sînt numai de caracțer clasic,
-

Romantism frances' pe subiecte -romănești

putem

cunoaște . prin

Kogălniceanu,

lui Cuânim, cum
După un număr
nim

asupra

senlimental.
„versuri

povestirile

care n'a învăţat

lui

tinercță

ale
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lui” Mihai

carte, ci i-a plăcut fetiţa

o spune el însuşi în „Cel d'intăiu amor”...
de ani petrecuţi acolo influența lui Cu6-

rămîne

nulă,

afară .de

Kogălniceanu ar fi

a făcut

de

numai

,

înti”o vreme,

putut

şi le avem

acel

face

trecător

orişice

versurile;

pitoresc

literatură;
avem

şi nu-

vele istorice foarte frumoise, care pot sta alături de” nuvelele
lui :Negruzzi,—însă această parte a activităţii lui trebuie adăugată

dincolo,

la. literatura „du

terroir”, la literatura locală, pre-

cum şi cronicele tipărite de Kogălniceanu au însemnat o revenire” la. elementul local şi la elementul istoric. Școala francesă din Iași era o simplă întreprindere de cîştig, care "nu
putea să deschidă în toate domeniile perspectivele mai vaste

şi să lase a se întrevedea ținte neaşteptate.

o

î

In Muntenia, e o şcoală de un caracter mult “superior, că- reia nu i;S'a acordat rolul care i se cuvine. E vorba de pensionul, care era, se pare, şi şcoală deschisă, al lui Vaillant, venit la noi cu soția lui, care va deveni airectoarea uneia:
dintre cele dintăiu şcoli de fete din Bucureşti. Vaillant era un
„Scriitor, un filosof, un istoric, un om cu teorii, une ori.
greşite. E primul care a întrebuințat, într'o interesantă carte
în trei volume, cuvîntul de România, „La Romanie”. În cartea

lui

de

căpetenie

se

întîlnesc

idei

ciudate , cu

privire . la

- limba romănească : alături de limba „Woe” şi cea „doil”, ea:
ar
Îi format o a treia, cu nume ciudat, „la langue Wor”. Dar,
|
pe lîngă 'teoriile acestea filologice, pe care nimeninu Sar
gîndi astăzi să le trateze serios, în La Romanie este o foarte
- frumoasă descriere a ţerii întregi. El a condus multă vreme
şi internatul de la Siîntul Sava, 'şi a avut. 6 activitate literară
didactică interesantă, — Dicţionariul lui — exercilînd influenț
a
sa asupra spiritului public de la noi. Intrun moment viilorul pamiletist Sa amestecat și în curentul revoluţionar
şi
a fost urmărit la Bucureşti, așa că a trebuit Să se refugieze

în Moldova. -

E

|

:

Unii scriitori munteni, cum este Grigore Alexandrescu, pleacă de la acesta, nu se pot înţelege fără dînsul.
„Insă aici vine deosebirea cea mare între o. astfel de
școală
şi pătrunderea curentului : frances prin bictul preceptor. de
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casă.

o

Breceptorul
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de

casă era,

cum

am

spus, un

om

râre
arăta și el ce învățase în şcoala din tinereţa lui
depărtată, avind

ca ideal pe Francosul de la 1760, pe cînd
Vaillant, cu toată aderenţă lui la vechile formule, e un revol
uționar de temperament, un om cu concepții proprii,
care vede foarte natea
anumite ținte şi le urmărește foarte
metodic. î.-am puica uefini literar un clasicist de convingere, dar
nu fără oarecare înfluențe de pe urma romantismului lui
Lainartine,
Fără Vaillant nu poate desluşi cineva,
într'o parte din. serisul său, pe Grigore Alexandrescu, Alex
andrescu a fost mai
tîrziu din casa lui Eliad, dar de la încep
ut din şcoala lui Vail-

lant. Personalitate vie, originală, fără de care
nu ar îi putut îi.
poet; dar, în ce priveşte influența, el o avea
din douii părţi: |
istețul:
mahalagism

de casă

al lui Eliad și :didacticismul

elasicist de la şcoala lui Vaillant,
Nu numai el, dar toți Muntenii de pe vremea
aceia traduc,

şi sa tradus atunci foarte frumos din
literatura 'francesă: o
mulțime de piese din, Moliere şi din clasic
ii secolului al XVII-

lea. Unele din acesta traduceri sînt foarte
importante ca texte
de limbă

, fiind traduse cu caznă, redîndu-se nâiv
înţelesul. Şi
aici lecţiile lui Vaillant domină: lecturile
romantice de după
„părăsirea școlii.
"

Dar, în afară de şcoala francesă la noi, -şcoal
ă întemeială
de Francesi,. după obişnuinţile lor şi cu intenţ
iile lor, curentul

îrances a mai putut veni după Regulement
ul Organic şi prin
şcolile cele noi ale noastre, şi aceasta
este a treia. formă de
pătrundere. In acele şcoli secundare cu
clase Superioare” de
caracter universitar, la Bucureşti şi la
Iaşi--la Sfintul Sava
din București cu Petrachi Poienaru, om
care făcuse, studii îrumoase, mergiînd pănă 'în Anglia, pentr
u ca, întors, să dea
suilet şcolii celei nouă de la București,
şi în școala moldovencască, în Academia Mihăileană, trecută
supt multe influenţe,
şi francese, dar fără mult suflet— se plăzm
uieşie viaţa morală a unei generaţii de o orientare occid
entală, care meriti a
[i

cercetată.
|
In şcolile acestea erau profesori de limbă
francesă, pe lin-

* Un Telimagne de ia 1788, pe care l-am
cumpărat de curind, cu titlul scris

pe copertă grecește, are stampila cirilică
a lui A,

Florescu,

:

”
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gă prolesori de limbă germană chiar, şi ncapăraţii profesor
i
de greceşte şi de latineşte. Iniţiarea aceasta la Apus era însă
foarte slabă. Un profesor ţinut în familie, vorbind necontenit

limba

lui, strămutind în

mentele

din jurul

atmosfera

lui, acesta

dar nu profesorul

putea

intelectuală
exercita

toate

o mare

eveni-

influenţă,

dintr'o şcoală'a Statului, care de multe

nu vine din ţara a cării limbă

ori

o predă, asttel că el poate preda

limba, recomanda ceva literatură, dar spiritul însuși nu
ajunge: a-l pătrunde el însuşi. De aceia şi şcoala lui Petrach
i |
Poienaru şi Academia din laşi nu represintă ceva în litera-

tura noastră.

Ă

|

m

Cu ceva clasici francesi, puţintel şi cu nemţeasca lui Kotzebue, — nu a lui Schiller, cu atît mai puţin a lui Goethe—
se.
căpăta doar o pregătire pentru lectură. Traducerile impuse
în anii de școală, mai ales la Iași, au creat însă, acolo,
cîţiva
harnici traducători.
i
o
Dar,
„care

pe
Sau

“merge

vremea
pus

Regulamentului

încă

—

și

au

fost

Organic,
foarte

cu toate piedecila

multe,

la Paris însemna o stricare a sufletului

pentru

că

a:

supt 'rapor-

tul politic, primirea ideilor. noi protivnice ordinii de lucruri
stabilite—călătoriile de studii în Apus au devenit dese.Și anume băieţii—de expatrierea fetelor nu era vorba; ea
a

început

mult mai

tîrziu,

—

băieţii

nu

mergeau

singuri,

ci

cu perceptorii lor, aşa încât trecerea la şcolile străine se
făcea. supt supravegherea aceluia care pregătise de acasă.
Cind

au mers-la Lunville cei doi fii ai lui Mihai Surdza, Grigore

şi Dimilrie— Grigore, inteligent, cu preocupări filosotic
e, Dimilrie mai slăbuţ,— şi împreună cu dînșii Mihail Kogălnic
eanu,

; «are ar fi vrut să treacă la Paris, dar a fost împiedecat
și
ivimes

la Berlin,

ci erau

întovărăşiţi

de abatele Lhomm6,

un

preceplor de casă la Iaşi, care stătea necontenit pe lîngă dînşii.

lar,

cînd

Sa

dus

Vasile “Alecsandri

în

străinătate,

el

a

plecat cu Grecul Furnarachi, prieten cu vestitul Corai, cel mai

mare îilolog de la începutul .secolului al XIX-lea, acela
care
a restabilit de atitea ori textul cel adevărat al operelor
clasice.
Ducerea aceasta cu oameni de casă represinta
totuşi un
friu; nu se puteau arunca tinerii de-a dreptul în
ceia ce mo-

da contemporană avea mai cutezător şi mai ușurel, fiindcă
a- -
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dînşii pe' vechiul

aceasta

este

bine,

preceptor

aceasta

este rău.

care

avea

Dar,

dreptul

totuşi,

în

să.
ase-

menea -'condiții, unii 'dintre tineri au primit o influenţă puternică, precum 6 putea. exercita Franţa în acel moment
de ir6-

cere de la Lamartine la Victor Hugo. Cei cari
au mers în
Franţa în acel" moment s'au resimţit
:de pa urma acestei 'dualităţi a modelului; pe de o parte caracterul vag
al lamartinismului,. care, plăcea şi lui” Eliad, tocmai prin
partea „lan-

guroasă” .care nu este 'nici cea mai frumoasă şi nici
'cea
mai: durabilă din 'opera lui, pe de altă parte sunetele de
trîmbiţă provocatoare ale lui Victor! Hugo,' care trecuse
. de la

„Ode și Balade
în care
” este multă influență
din trecut, influenţă

a clasicismului, la poesia nouă, pe care, de altfel,
cînd o
va continua, cînd o va părăsi, pentru că 'în Les
Voix int6
rieures, în' Les Contemplations, este cu desăvirşire
altă notă,
o notă intimă, pe urmă să treacă la Legende des
Siecles, în
care: dicţionariul de istorie şi de geografie este pus
la contri-

buţic pentru a ajutala o fabricaţie voită şi oarecum

mecanică,

Iniţierea Romînilor îăcîndu-se în acel moment,
acela cara o
represintă mai bine a păstrat pănă: la sfîrşit
ul vieţii sale:
acest caracter, oricît ar' fi luat subiecte romăreşti,
Vasile A-

lecsanări. î. :.

,

o

-

” Toată poesia lui Alecsandri, în care apar tineri ţerani
îm-

brăcaţi ca de Duminecă, cu doina pe buze şi cu un fel de
ire-

„murat
de horă în picioare, nu e decît o căutare de pitores
c
exotic şi popular, aşa cum l-ar fi putut întreb
uința și un
Frances de la Paris. Francesul ar fi fost bucuro
s să capeta
colecţia întreagă ' de “amănunte interesante dintro
. viață na-

țională necunoscută, iar Alcesandria fost aşa de stăpînit
de

influența

exotisrăului rural

frances

încât d prelucrat

materia-

lui autohton ciim l-ar îi putut face acel Frances. Iată
deosebirea

între

el şi

Kogălniceanu.

Kogălniceanu

a trecut. pe

la

Berlinul altui romantisni, mult raai puţin strălucitor,
dar mai

profund şi mai sincer intim, unde a 'scris şi o
Istorie a Romînilor, cetind pentru . aceasta cronicile pe care
le-a tipărit

mai

tîrziu,

Letopiseţele;

întors

în ţară,

a avut

o viață

tensă,a fost și tipograf şi agricultor, şi nu era un
din “viața naţională în' care el să nu sc. amestece;

in-

domeniu
pe cina,

Romantism

frances pe subiecte romăneşti

|

| 151

pentru Alecsandri, dacă, Eminescu, fără nicio nuanţă de iro- :
-nie, îl califică: „veşnic tînăr şi ferice”, are dreptate. El a
rămas oarecum totdeauna adolescentul de la Paris, ain 183010. Nu sa desfăcut de pe sufletul lui pecetea pe cara a
primit-o atunci: a romantismului frances încâpător,: Kogălniceanu nu a fost, cit era student, la Paris, ci numai destul

de tirziu, fie şi de mai multe ori, dar ca om făcut; pa cînd
Alecsandri, tînăr, a pierdut coloarea sa proprie în aceastii atmosferă nouă “a Parisului.
|
Cele dintăiu produse ale lui, tipărite în Le Glarieur MoldoValaque” de la laşi, sînt pastișări de prima. clasă, versuri de
felul lui Hugo, imitate însă cu o măestrie neașteptată la un
tînăr de vremea aceia.

.

Revenit la romănește cînd s'a întors în ţară, el n'a putut descoperi esenţa intimă a sufletului romănesc. In momentul 'cînd

urmă să înveţe limba adevăratăa poporului său, nu în conversaţii banale dintr'o societate pe jumătate fanariotă, saloaunele l-au atras, l-au cuceritși l-au aservit: lor li va presinta,

după - gustul

proprie

lor,

nu este un

„subiectul

naţional”. A

lucru uşor:

învăţa

bine limba

se poata prin contactul

cu cla-

sele 'adînci, prin cetirea nceurmată a literaturii vechi, prin aceia că, precum a făcut-o Eminescu, nu rămîne ţinut al poporului tău pe care să nu-l cunoşti prin contactul direct. Acestea toate i-au lipsit lui Alecsandri. I-a lipsit această uce--nicie, atit de fecundă şi atît de. stăpînită da iubire, care provoacă la un scriitor opere cu totul 'noi. Altfel nu ar fi răsi

pîndit diminutivele lui în dreapta şi în stînga, nu ar fi crezut
că un cuvînt poate să păstreze puterea lui de. expresie. atunci

cînd. este redus la: ginaureli de alintare Toată poesia aceasta diminutivală este cît nu ne închipuim de mult greceas- că, fanariotă,

pe cînd noi :sîntem un-popor

către înţelesuri întregi, pa care le spunem
cuvînt

singur,

acel

care

se

potriveşte.

întreg,

care

tindem

bărbătește, cu un

Desmierdările

ae

cu-

vinte vin din tradiţia vechiului regim.

|

Dar i-a mai lipsit'lui Alcesandri şi altceva: o 'mare convingere
şi o mare

pasiune; fără una,

sau fără alta, niciodată

poesia nu

merită întradevăr acest glorios: titlu. Om de salon, cu multa
dragosti uşoare, plimbîndu-se cu barca prin Veneţia, pe ma-,
- urile Bosforului, la moşie, la țară, în zbîrniitul coardelor de
-

j

,

i

,

-
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lăutari, cu ochii: opriţi la tablălile

cu

dulceaţă, sorpind ca-

feaua aromatică, nu astfel porneşte la un
om o adevărată
şi vînjoasă poesie. Apoi Castelul Peleş, apart
ament reservat,
regina Elisabeta făcînd omagiu regelui poeţil
or, în astfel de
împrejurări de cea mai mare fericire pe care
-o poate avea
un om, nu se oţelește ca din nedreptate şi nerec
unoștință sufletul poetului. Alcesandri trăia admirat:şi adorat
ae toată. lu-

mea:: cine ar îi îndrăznit să ridice glasul împotriva lui!
„Inspirația

n'o

putea

aduce

nici

casa

de, la

Mircești;

astăzi

cu și. m'ai puţin caracter rural, în lunca Sireti
ului cu vechii copaci tăiați, cu mobilierul -şi împodobire
a lipsite complectde nota: romănească. Ca şi pe vremea lui,
ea stă cinchită,
“supt dealul de lut cu șurile bătrincşti,
fără niciun orizont.
Era de altfel natural pentru un om care
a cuprins
în viaţa
sa -toată societatea, mărgenită la 'clasa
de sus, a timpului

"său,

pe un timp cînd jeranii şi chiar clasa mijloc
ie nu aveau

încă” niciun adevărat rost. Pentru a fi altfel ar fi
trebuit geniul, și

singur Eminescu l-a avut, avînd pe ae-as
upra şi
cu totul alte împrejurări decit” Alecsandri.
Dar, de cîte ori
„se apropie cineva, cu spiritul liber, de Alegs
andri,se pare că
se găseşte'dinir'odată într'o odaie în care,..pa
o uşă, vine o

mireazmă “de iatac al secolului al XVIII-lea,

iar, pa de alta

năvălesc parfumurile cele mai la modă!
ala romantismului
frances de la 1840.
!
:
i -Incercările lui de pocsie epică, Dumbrava.
Roșie, cu o lună
înşiruire de nume pitoreşti, samănă cu Aprod
ul Parice; în
„ciuda exagerărilor .voite,. largilor gesturi
schiţate este acelaşi
„el de a'concepe subiectul ca şi la celalt poet
al lui Ștefan-cel:
Mare: tot secolul „Henriadei”, trecut printr'o
strecurătoare romatică. Baladele lui urmează de aproape, dar
cu un pas potolit de Orienial, La. IEgende des siecles; da şi aminti
rile istorice
dau tipul cîte unui Gruie Grozovanul, :cele
mai multe nu se
„mişcă și nu mişcă. Singură povestirea luptei
de la Rovine de
Eminescu cuprinde mai multă poesie epică:
decit toate încercările aceste poetice neizbutite ale lui. Alecsa
ndri.
Și, cînd “ajungi la teatru, simţi îndată model
ul îrances, dramele lui Victor Hugo. Chiar „în ce priveşte
cele. două drame
pseudo-clasice: Fîntîna -Blanduziei, care este
o dulcegărie de
viaţii. romană cu „desăvirşire falsă, și Ovidiu
în care poetul,

Romantism frances pe subiecte romănești
murind,

găseşte

încă

puterea

trebuitoare

-

peniru
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a: omori

o

sală întreagă în agonia 'lui, pe cînd personagiul putea fi tratat cu multă ştiinţă şi cu mult folos, căci ce nu se. poate
scoate din Ovidiul Tzistelor, trimes în regiunile acestea săl. .
batece cu vuiet de crivăț şi cu aspre silabe getice în urecne,
aceleaşi reminiscenţe te urmăresc. Horaţiul ca şi Ovidiul lui
„Alecsandri sînt Romîni din socictatea bună de la 1880, foarle |
bine crescuţi la Paris, foarte vorbareți şi Vpsiţi în fond ac
orice originalitate. a caracterului.
Iată ce înseamnă influenţa subită: a unei mari literaturi
străine, căzută asupra unui tînăr inteligent şi înzestrat, care
nu cunoaște din ţara lui, din presentul ci şi din trecutul ci, ni-

mic

din ceia ce se poate numi

care nu a mai
desorientată.

putut
=

învăţa

adevărat viață romănească

nimic

dintr însa

în „ tinereţa
:

şi
lui

Dar influenţa romantismului acesta apusean se poate. exere
cita şi în altă formă
Dimitrie Bolintineanu este tipul cestălalt, _produs şi el de
influenţa

romantică

cedonean
francesi

apuşeană, dar în alte condiţii. Fiul

transplantat
cl

nu

i-a

wa

avut

cunoscut

de

preceptori
cu

vreme

de Ma- .

de

casă;

clasicii

N'a

mers

nici

la

vre-o şcoală de felul pensionului lui Vaillant: Clasicismul şcolar
îi lipseşte, cu desăvirşire. N'a şiiut latineşte, nici greceşte. Franțuzește învaţă mai tîrziu, pentru că Bolintineanu nu -sc formează
nici măcar în contact direct, de la început, cu literatura francesă de atunci, care-i vine oarecum

adusă de vint.

„Pe de altă . parte,: Bolintineanu: este un. om fără o clasă
definitivă; nici ţeran, nici negustor, nici funcționar, nici boier,
Părinţii lui nu sînt nici vechi Moldoveni, nici vechi Munteni,
nici vechi Ardeleni, ci dintro familie venită din Balcani, se
pare,

aşezată

a treia,

Sau

de

mai

curind: în

curînd

din

țară,

un fel

clasa

de

moşieri” de

arendașilor;:

Am

clasa

zice

că

Bolintineanu este el: însuși, în literatura romăneasccă, arendușul
,
care lucrează o moşie ce nu este a lui; aşa: lucrează el limba

romăncască,
Moşi.

care

nu-i

cra ocină

Şi baştină € din moşi

Și stră-

El primeşte deci ecoul literaturii francese romantice şi, cum
esle foarte inteligent, mai inteligenl decît Alecsandri, pulind
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.

“pri. nd
răpee
de. şi imita imediat, în. perfecţie,
a prins răpede
“moda nouă, acel ecou depărtat al
lumii francesc, Şi, cum, pentru. dînsul, cuvîntul nu era nici un:
prieten: pe care „Să-l strîngi
“îmi braţe, nici un duşman cu care
să te lupţi, „cuvintele lui curg
de parcă nu.se mai pot opri..A ajuns
victima unei fecundităţi
deplorăbile, rostogolind ca întrun
dulce vis leneş rimele totdeauna sărace fără măcar o inspi
raţie sinceră şi caldă, cara
si le. mişte. Dinzi în zi, diu aa
în ar ele cad, nemiluase, asu-,
pra unei

societăţi întregi, superficiale, care. Je prim

eşte cu “atit mai bucuros, cu cit sînt mai
uşoare, dar și mai goale
"de “înţeles. -:
i
SE
: Bolintin
este
eaastfe
nu l un Alecsandri de clasa a treia,
pentru
lumea din Bucureşti. Moldova. ține
încă destul de sus pe A-..
lecsandri, prin virtuțile ei istorice,
. pe cînd, lumea, mult mai
amestecată şi mai uşoară, a Bucureşt
ilor se mulțămeşte şi cu
“Bolintineanu. Pe Alecsandri la adop
tat mai pe urmă, şi l-a
stricat, această societate din Muntenia
, pe cînd, dincolo, în Moldova,
el

era

susținut,

mult

timp,

de

influența

mare

a lui
Kogălniceanu. Pe acesta însă trebuie
să-l punem în legătură
„“cu altă ordine de idei, căci. cu dînsu
l trecem peste vremea lui, .
care nu l-a înțele
şi snu l-a încurajat, nici în politică,
nici în
literatură; în politică a văzat ridic
îndu-i-se în faţă Ion Bră-

tianu,

în literatură

a rămas

simplul

publicator

al

Letopise- “felor şi autor, celebru pentru atita,
al discursului de inaugurare,
a cursul, răpede

întrerupt, de istoria: Rominilor.

vremea. lui, şi noi vorbim

„Și numai

din vremea lor.

acuma

EL iese Gin

cari sînt cu lotul

i

"- Incheind cu acest “Parny

vorit al lumii

de oameni

Bucureştilor,

al literaturii poetica romăncşti,

se poate

mare parte, Alecsandri 2 nu cel
de iubire, tot aşa Bolintincanu a
dia "care Alexandrescu cel singur
aplause, lăsat: să crape întrun

duitoarea fantomă a lui Mircea

spune

că,

precum,

fa-

în

din Steluţal — stricase poesia
stricat materialul superb eroic:
şi: nenorocit, fără „situaţii” şi
colţ, izbutise să scoată zgu- |

de la Cozia.

In cele spuse aici, potrivit cu singura
dreptate şi dincolo de
pragul. laudelor literare oliciale ca şi al
cercetărilor. migălouse
în jurul operelor care nu le merită, este
exemplul însuşi al pri-

mejdiei

care

asimila măcar,

se

ascunda

în

orice imitare,

incapabilă

de

â

în orice introducere brutală a unui fond
slrăin

:
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într'o societate care nu are nimic din elementele care să poată

da o sintesă

de valoare.

Dacă

se va ridica sufletul

acestei. so-

„cietăţi prin altă clasă decit clasa moşierilor și arendaşilar,
decii clasa care petrece în saloanele luminate da lumînări
de spermanţetă şi mobilhtă cu mesele verzi ale jocului de
cărți,

el va

orice

influențe,

priu

romănesc,

exprima

fondul

propriu,

care 'se

poale

hrâni

cu

de oriunde „dar trebuie să rămînă fond pro-

XI.
Intoarcerea
Sar

putea

crede

că

vechiului fond romănesc,
acel

curent

autohton

numai, o bucată de vreme, de scriitor
ii dinire
are puterea creatoare a poetului. Fiin
dcă de
liad Rădulescu ircbuie să i se recu
noască o
limbă literară populară, Ioarle mult
spirit

umor

pe care

îl întîlnim

şi în

fabulele

este

represintat

cari niciunul. nu
sigur că lui Efoarte frumoasă
mucalit, acelaşi

aceluia

care

peniru
această parte a fost elevul lui, Grig
ore Alexandrescu, dar
creator de tipuri şi creator de intrigă,
spirit care din imuginuția sa însăşi să poată lua elementele
, trebuitoare pentru “a
crea 0 istorie, o povestire, de sigur
că Eliad Rădulescu nu
„a Tost, sau cel puţin în împrejurăril
e vieţii lui nu a arătat
că ar fi putut să ţie.
”
- Căci scriitorul dă ce poate el, dar și
ce-i cere societatea şi
este întrebarea dacă acela care a scris
amintirile lui din 1818,
o carte puţin cunoscută, dar care merit
ă să fie înviată, aminliri publicate în iranţuzeşte, mar fi fost
în stare să povestească
tot așa şi un subiecct de imaginaţie.
Se . poate, iarăși,ca acela care :i. fost la început creator
de literatură, care mai tirziu a fost conducător de revoluţie și
care, în a treia fasă, ca
un zeu fulgerat, Sa retras în funduril
e străinătății cu toată

maiestatea

înfrîngerii sale pentru ca, în sfirşit, să ajun
gă

şi
candidat la Domnie, să fi crezut că
este supt demnitatea și
supt valoarea lui să se amestece în
literatură de imaginaţie.
Pe de altă parte, Ardeleanul pe carel întilnim în acelaşi
timp şi care întrebuințase spiritul lui
special ardelenesc pentru
â: scrie numai întîmplător amintirile lui-din
străinătate, a-

cest scriitor adevărat,
-

Codru

Drăguşanu,

care, întorcîndu-se

în

Intoarcerea vechiului fond romănesc

țară,

supt "regimul

austriac

absolutist,

|

prefect
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la

dinsul

în

Făgăraş şi întemeietor de: şcoală, nu ar fi: putut scria şi altceva decit „scrisorile sale.
Impresia pe care o are cineva este însă că, în deosebire de
curentul romantic, care prinde atita teren, curentul celalt, de
țară, apare numai în două individualităţi răzlețe, dacă nu
numără cineva şi fabulele lui Grigore Alexandrescu. Așa încît
romantismul acopere tot cimpul, influenţa străină birunie şi se
impune fără deosebire în toata provinciile romăneşti— fiind-

că şi în Basarabia,
influență englesă
represintant tipic
linată,- ca formă,
la Iași, o parte

care stă supt influenţă rusească, deci supt
şi francesă, trecută prin Rusia,
este un
al romantismului, în forma cea mai desCostachi Stamate, „care şi-a tipărit, venirid

din operele sale

Iar, în Ardeal,

poesiile în ge-

nul unui Andrei Mureşanu, care se mai scriu pa vremea aceia
pănă în timpul unui loan Lăpădatu, aparţin fără îndoială -romantismului, . venit pe cale germană,
care capătă o formă
încă

mai

deslipită

de

lucrurile

adevărate:

nuvele

scrise . în

Ardeal sau în părţile de către Oradea, care represintă ceia ce

curentul

apusean

are

mai

ireal

şi

mai

vag, cu

figuri

şterse

pretutindeni, 'prin: aceleaşi

forme

ca

care nu sînt amestecate într”o adevărată ucţiune. Asttel romanlismul

trece

la

Apus
: forma
se

hrăneşte

noi

lâmartiniană,
din

în

care neglijează :puţintel stilul şi

aspiraţiile “nedesluşite

ale

sufletului,

forma

lui Hugo, care înseamnă forțarea formelor vechi: şi smulgerea

unor

accente

Dar,
în

dacă

noi

în ritmuri

se uită cineva

toate fasele

sale,

noi,

:

bine, supt

direct

sau

acest

indirect,

romantism

din

venit,

Franţa și

pu-

(intel din Anglia: pentru a stăpîni toate provinciile romăneşti,
vede fondul cel vechiu. care continuă. Numai cit este greu să-l
deosebeşști, une ori. Ba chiar, în momentul de faţă, navem
toată informaţia trebuitoare pentru a-l distinge.
St

aducem

înainte

* pa

aceşti

represintanţi

ai

curentului

indigen între 1840- 50 şi data apariţiei „Convorbirilor literare”
Puţini au cetit un Singur vers dintr” un seriitor aparţinind

epocci

romantice—, căci

tără

îndoială

este romanlic—,

care

a tradus şi romane în genul „Dramelor Parisului”, dar a'
făcut și versuri care adese ori nu au niciun fel de legătură între
ele, ci sînt un simplu joc cu silabele şi cu rimele. Ici, colo
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însă, la omul acesta, Gheorghe Baronzi (de
fapt Paroncin,
familie italiană
din Brăila), care avea. o mare îndrăzneală. în
|
„materie de formă, care a încercat foarte multe
ritmuri şi
care nu suferia de loc rima banală, se găsese
lucruri împrumutate -de 'la poesia populără. Şi nu de la
acea îmbrobodită :
perfect pentru a fi înfăţişată
în saloane de Alecsandri, ci adevărală literatură populară, pe care cl a 'aduna
t:o prin elevii
săi, căci, pe lingă profesiunea de avocat, a
îost şi -undeva

profesor. '
- Foarte

i

curioasă

:

poesia

aceasta

i

a lui

a

Baronzi;

de

o

parte

romantism exagerat, fără gust, dînd, mai mult
impresia unci
ocupaţii curioase de diletant decît a unei creaţi
uni sănătoase
şi urmate; de alta, elemente: de literatură popul
ară în ceia ce
priveşte: subiectul, Intilncşti la el composiţii
cu desăvirşire a„bracadabrante, din care ici şi colo se despri
nd; frinturi ca
din baladele noastre care nu sint de loc îndrep
tate după moda
„ Parisului. Dacă: ar 'umbla cineva prin anumite
calendare, care
represintă, pentru vremea aceia, unul dintre
principâlele mijJoace de publicaţie, mar găsi numai lucruri în genul
lui N.

D. Popescu, cu haiducii lui așa de uitaţi astăzi, ci şi.
poveşti (e

epoca

leriale

lui Fundescu,

autentice

şi a lui Ispirescu seapropie)

populare,

DI

şi alte ma-

Iată o literatură indigenă, care a străbătut adîne
şi care mult
mai mult decit literatura cinematografică din
vremea noastră

putea să deic unei minţi tinere“o

pitoresc al vieţii noastre autohtone. -

iniţiare “în “elementul de

“Apoi, alături de teatrul de la început al lui
Alecsandri, care
a deveni
dint.ce în ce mai ambițios, trecînd de la canţo
nete,
ae la „Şoldan Viteazul” şi altele de felul acesta la
figuri din trecutul romănesc şi din antichitatea clasică, este
un altul pe care
şi Eminescu l-a cunoscut foarte bine cînd
parlicipa la lurneurile unei Fany “Tardini, un. teatru popula
r, avind în reperloriu, na munai „Doi sergenţi” şi altele de felul
acesta; traduse

din franţuzeşte, ci une ori, sirecurate, şi „piese indige
ne. Am

găsit cîteva

plăcere

din

aceste

piese

originale,

şi totdeauna

âsupra unui. scriitor purtind un

cratic,, Ion Dimitrescu, de, prin.
log, o îndemiînare extraordinară

nume

revin

cu

foarte demo-

anii 1840, care are, în diași, în ce priveşte” cunoștința

-
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vieţii reale de aici, din Muntenia, însușiri

vieţii “moldoveneşti, Alcesandri

nu
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pe care, în domeniul

le-a -avut niciodată.

In a-

fară de faptul că. imită felul de a vorbi al Grecului, al Neamului,

al- Evreului,

Alecsandri nu

are

umorul

popular

pe

care îl întilnim la necunoscutul : Dimitrescu. Două, trei piese
ale acestuia ar merita, fără îndoială, o reeditare!. Ion Dimi-

irescu era un biet actor muritor: de foame, a'cărui

biografie

chiar nu Sar putea reconstitui, dar piesele lui „cuprind figuri
reale şi graiu adevărat. Astfel cînd presintă pe acel „defiereu”
de la strana a doua, care vrea să ajungă actor la Iași, atras de

reputaţia cea mare în teatru a unuiaca Millo. In schiţa dra-

matică a lui Dimitrescu intervin tot felul de tipuri, Evreul care

vinde nu ştiu ce obicete de împodobire populară, şi, întrebat
de preț de către mahalagiii din Bucureşti, cari mau. gînd
să cumpere, el răspunde: pentru cine întreabă, atîta, pentru -

cine

cumpără,

pe ' jumătate.

Apoi o sumedenie

de: observaţii |

precise, în spiritul acesta popular, care la el nu e stricat: de
nicio tendință critică sau politică. La un moment îi sa cerul

lui Dimitrescu

să vorbească

despre. anul

1S18.

Numai

cât,

dată ce a pus pe ţerani să vorbească, tendința piesei devine
atit de visibilă, încît ea nu mai are niciun fel de valoare. E un

fel de a scrie pe care-l înfățișa şi un alt scriitor, tot așa de
complect uitat astăzi şi care nici el nu avea. pretenţia “de a
face literatură imaginativă, ci numai glume pline da miez
şi de vlagă: Jipesceu, în Opincarii,
ar trebui desmormâîntată.

La
nilor

Romînii
era

din

înainte

celelalte
de

toate

părţi,

tiră

în

calendarul,

îndoială

o.carle

care

Ardeal,

literătur a țera-

tipărit

la

o firmă .să-

'sească, care-şi făcuseo specialitate din editarea lor,. şi cu li„tere cirilice. Şi, pănă se va ajunge la momentul “acela: care

„coincide,

nu numai

cu

apariția

lui Eminescu, dar'cu

triumful

lui și, cînd seriilorii de la „Convorbiri literare” domină, ajungindu-se la Tribuna, tocmai în aceste locuri modeste. trebuie”să
căutăm adevărata
celui Ardeal 'care

literatură,
de obiceju

ţeşti al romantismului,

adevăratul fond propriu
umbla după contrafaceri

al anem.

,

' Pe una, Badea Dejiereal, am n retipărit-o în biblioteca literară de la Vălenii-

- de-Munte,

-

,

.

i
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“O altă provincie romănească, Basarabia,
nu are numai pe
Stamate, ci şi fabuliști, şi unu ldint
re aceşti fabulişti, de: veche

origine boierească, a venit de Sa aşezat la
Iaşi, unde

a
trăit şi a murit. E vorba de Alecu
Donici, care represintă
mai mult decit orice scriitor contempo
ran fondul acesta pri-

miliv romănese.

Sa dovedit cii multe diri fabulele lui“ sînt

copiate după ale lui Crilov, dar cîte din
fabulele; acestuia nu sînt
copiate din: La Fontaine şi cite din
fabulele lui La Fontaine
foarte

nu vin de-a dreptul din Fedrul In
“materie da fabule este
greu să inoveze cineva. De altfel,
dreptul de proprie-

tate literară se înţelegea cu totul altfel
decit acum, Vorba este
Că felul de a înfăţişa fabula al lui Donic
i este adinc şi caracteristie romănese. Fabulele lui Sîrbu,
pe cara le-am retipărit

cîndva, întrun volum de „Scriitori basarabeni
”, nu au totăeauna un

ritm plăcut — ritmul- fabulei este puţin
tel deslinat, a_Dropiindu-se de prosă—, dar conțin şi
bucăţi frumoase. Intruna
e vorba de floarea smulsă din pămîntul
ci, care, mutată în
pămînt străin, se ofileşte: e o smerită
declaraţie de iredentism,
la sfîrşitul unci fabule plăcute,
Iată prin urmare o întreagă literatură
care păstrează fondul acesta indigen. Dar vine un moment
cind cel indigen apare
la suprafaţă, ca să domine, supt form
a -„„Convorbirilor literare”, literatura romănească. |
a
Literatura
” Îalsificare

romântică

a fondului,

că imaginile mari

tindea

la

neglijarea

devenită

cu

vremea

formei

iar

tondul

la

o

pentru

nu se găsese oricind, nici pasiunile pu-

ternice, nici minţile complicate, iar. roma
ntismul,
Sa exagerată, cere ăceste condițiuni. Form
a ajunge
uşoară,

şi

intolerabilă,

prea

strident.

De

altă “parte,

în forma
deci prea

romantismul

“în forma aceasta degenerată a lui Bolintinea
nu este le dispasiţia oricui. „Romînul Sa născut poet.”
Orişice băiat de la”
șaisprezece ani înainte putea să sacrifice
Muselor citeva lvni
de zile, ciţiva ani 'sau ceva mai mult, după
împrejurări. Cine
nu poate

să

rimeze

două

diminutive,

cine

nu “poate

continua

'să cînte pasiuriile prelăcute pa care le
'cîntasară şi alţii înaintea lui?
o
I-a fost, asttel, foarte ușor să răstoarne
astiel da adversari,
aceluia care a dominat această mişcare
a societăţii Junimea”,
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prin

lui

spiritul

său

Titu Maiorescu.

impunătoare,

echilibrat,

prin
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mmaiestatea

fiinţii

sale,

El a fost înainte de toate o penalitate

cu gestul

lui artificial,

cu vorba

lui cîntărită,

cu

tonul lui gradat, cu viaţa lui socială matematic - pregătită peniru a produce mari efecte teatr ale, prin mijloace care în apavență erau foarte simple. EI a realisat un tip superior de
demnitate

omenească,

manifestările
de formă

apărînd.

ca

semizcul

sale, aşa încît domina

deosebit,

fără

să

dovedească

fără

teoriei

să

în

aibă

un

o originalitate

toate

talent
de idei,

căci nu a creat nicio teorie - şi nu rămîne dintr'însul nicio pagină într'adevăr vibrantă; discursurile lui, foarte apreciate, cîşligau pe auditori mai ales prin curitinia care-i cuprindea per-

soana, glasul, cuvintul, punînd distanță enormă între cel care
vorbia și cei cari admirau de la distanță. EI putea să deie aparenţa că întreaga literatură nouă este într'adevăr condusă
”
de dînsul.
Să nu-şi închipuie cineva că revista cercului, „Convorbirile
literare”, a însemnat distrugerea prin puternice . maşini de

asediu a unei formidabile cetăţi. Nu. Cetatea ar fi căzut şi la
cea d'intăiu suflare a bunului simţ. Cînd, iarăși, Maiorescu a
combălut şcoala ardeleană a lui Cipariu,—literatura aceasta este
de multe ori foarte apropiată de sufletul poporului rominesc,
dacă se înlătură numai ortografia insuportabilă și teoriile - false
în materie de limbă-—,.cînd a atacat ortografia cipariană, cum
se putea apiira o formă ortografică şi lingvistică atît de străină
de necesităţile poporului romănesc? Era de ajuns să se înlăture
suprafaţa. de pedantism pentru a se vedea ce este

„dincolo de dinsa,
". Maiorescu
îu

Germania

făcuse
într'o

studii foarte frumoase
vreme

cînd

la Paris

metalisica

și trecuse

murise, “rămiind

din ea un singur lucru: cultul abstractului, fără ca el să fie
cuprins într'o teorie. El s'a format deci ca un spirit logic, ,
care dădea argumentelor sale conturul precis şi putea să
ajungă la notarea foarte exaclă a unui scriitor. Din metafisica aceasta dispărulă rămăsese un sistem de a argumenta, o mâşinăde cugetare, nemilostivă ca ascuţişul unei ghilotine, care se
putea aplica tuturor scriitorilor, în ci înşii. Pe toţi i-a jude-

cat criticul, pe niciunul nu l-a înţeles cu adevărat, pentru că,
dacă ar Îi înţeles întradevăr pe unul, nu ar mai fi judecat pe
Mu
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Mijloacele de luptă nu sînt dinire cele mai extraorăi-

nare. și -romantismul

- Sînt

sisteme

cînd

la

pe

a murit

care

începutul

le

epocii

înțelegălor. al originalității

de

moarie

regreți
moderne

bună,

cînd

de

la el însuși:

dispar.

De

arta

gotică,

dispare

şi al frumuseţii

exemplu,
nu

care! să nu

dispariția arlei golice, ca să vină matematica
ce se putea regreta în romantismul murind! .

este

deplore

Renaşterii. “Dar
|

Dacă. se înlăturau formele literara ale romantismului, în locul lor trebuia să vie naturalismul, In Apusul! frances, aceasla

nu S'a petrecut imediat, căci parnasianismul a însemna
t o fasă
de trecere şi, cînd a venit chiar naturalismul, el nu
era o
doctrină fixată, aceiași pentru toate ţerile, pentru
toate cercurile și pentru loţi scriitorii. Naturalismul engles, care,
pleacă

încii

de

la Jane

Austen,

la: începutul

secolului

al XIX- lea,

şi

ajunge la Dickens şi Thackeray, este cu lotul alicava decît
na- .
luralismul frances şi decit naturatismul italian al unui
Gio-'

Vanni

Verga.

Cînd dectrina nu există, cînd scriitorii sînt. atit de. deosebi
ți
pe ţeri și, în aceiași” tară, pe individualităţi, nu „poate fi vorba
ca pe noi să ne fi putut stăpîni vre-o modă naturalistă
ve-!

nită

* “limp

ani

din

Apus.

ai republicei,

lurală a unei

“cea

Am

al Imperiului

germană,

cunoscent: mișcarea

al

cînd

familii

care 'în

francesă

doilea „napoleonian

Zola înfățișa, cum
supt

al

pocsie

și

din

din

ultimul

cei

d'inlăiu

zice cl, „isteria

doilea

Imperiu”,

a dat

poeţi

mai

dialectali,

puţin

nape

capabili

să trezească iubirea pentru povestirile populare, ca acelea
care merg de Ja Danesul Andersen pănă la Tirolesul Losegge
r.
«Dar prin anii 1860, cînd apar „Convorbirile Literare”, eram
nesupuşi, în „prosă, unei puternice influențe sirăins, şi, fondul
indigen, vechiu dă toi, îmbrăcat odată în: ritmul popular
al
“lui Dosofieiu, dănuind în deosebiți cronicari,. întrupat în Eliad,
cîștigă acum” teren. pănă ce Maiorescu îl peca iluieşte cu pacetea intelectuală a profesorului.
Literatura aceasta naturalislă se înfăţişează în forme deosebite, și aceasta dovedeşte că nu avem a face nici cu lucruri imi-

tate din străinătate, nici cu impuneri teoretice, din ţară. Fiecare

"vine cu felul lui de a, fi, cu felul lui deosebit de a veedea.
„Convorbirile” au fost întăiu la Iași un salon în care sc. siringe
au

o mulţime, de oameni

cari nu-și făceau

din

literatură

temeiul
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“activităţii lor., Era un salon inai mult în sensu
l adunărilor de tincri din Germania. In locul domnișoarelor.
cîntînd din
hirpă şi al doamnelor jucind cărți la masa verde,
se băteau
cu pernele și spuneau tot felul de shiduş
ii: „ancedota primează” era formula și fiinţă un, î€l de
calâlog
în care se
lreceau glumele cola mai reuşite. Cu totul
altceva deci decit

„„ Ceia ce era lumea bună de la 1810. De aici
ni putem închipui.
că

nu

a

pului

altiel fiind

să

iasă

interzise

o

formal

Icorie,

un

regulament,

la „Junimea”.

Noi

teoriile

de

toți din gene-

raţia noastră: am fost crescuţi puţin în atmosf
era aceasta a
pe
junimismului, şi de la el ni-a rămas
-un simţ al umorului şi
al relativităţii lucrurilor omeneşti, precum
şi, la cei mai mulţi,

oroareade pedantism.

-

o.

,

ia

In aceaslă societate junimistă”, apar de-oda
tă, prin „Convorbirile Literare” oameni a căror formaţiune;
anterioară re- .
vistei, ar fi foarte interesaniă da studiat. La
Iaşi, ci: aparțineau
acelei clase care-și crea pe vremea aceia.
literatura. ei. Ve-

chea

literatură

era o literatură de boieri,

pe cînd acum

să fie una de boicrinași, de protesori, da „burgh
esi”.

începe.

O schini-

bare de clasă socială se petrece atunci.
De ţerani adevăraţi, rămaşi ţerani, trăind în mediul lor tural,
nu este încă vorba,

dar elemente intermediare îşi fac loc în:
literatură... Apare
astfel Nicolae Ganc, de loe din. Folticeni, —
un nume care se

întîlneşte

în istoria Moldovei, dar nu'este dovedit

că între Gane

din secolul al XVI-lea şi. Nicolae Gane ar fi
vre-o legătură. Om
liniştit, paşnic, cu simţul nou

al unci

limbi

nu

prea

îndrăzneţe

și nu prea colorate; traducerea
din Dante, tăcută de 'dînsul. uste
"una din cele mai bune; a tipărit şi citeva
poasii cu, mult simţ
al ritmului.
|
Ma
.
Gane a început alături de romantism, de
romantismul lui
Alecsandri, cu figuri fără relief, în, pieptu
l cărora nicio
nire de singe nu se simte, dar, alătur
i de acesiea, a
cîle ceva din viaţa contemporană, din. povest
irile, care se
in familie, ca Aliuță, Citeva zile la Slănic,
care loate

zvîccules
spun
aduc,

fără îndoială, ceva nou. Salvat din apele- moarte
ale romanţis-

mului, el na ajuns lotuşi
pe cine știe ce tărîm solid.
Alături de dînsul la „Conxorbiri”, devenite un
ceniru de ra- |
lire, supt egida „omului. învăţat”, apare
Ioan Slavici, pregă- lil, în părțile arădane de unde venia, peniru
preoţia de sat,
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ca şi cea mai mare parte din intelectualii Ardealului şi ai păr“ţilor vecine cu dînsul, în această vreme. El a păstrat pănă la
sfîrşitul

vieţii

lui

tonul

acesta

de

îndreptător

duhovnicesc,

de

direclor spiritual. Articolele publicate de dînsul după nenorocirea atitudinii lui din timpul marelui războiu, cînd nu mai era
un om între oameni, sînt tot lecţii morale: așa se “scrie, aşa se
gîndeşte,

așa se face. In toate nuvelele lui Slavici este

tendinţa

„predicatoare. “Dar, în același timp, el este şi. omul de sat, care
„înfăţişează o anumită

lume

de acolo,

de la el de-acasă,

şi între

scrisul acesta „ungurean”, nu „ardelean”, şi între scrisul ungurese din epoca aceia, ca la un Coloman Mikszăth, esta o
legătură. Pe vremea aceia și în literatura ungurească era
un conilict între două direcții: a lui Jokai și a tinerilor.
Slavici a dat decio literatură vic, plăcută, nouă pentru orăşenii de „dincoace”, cari nu auziseră până atunci un asemenea
glas venit din asemenea

i „Dar
cu

locuri.

IN

iată un diacon, un preot răspopit din Iaşi, Ion Creangă,

pregătirea

pe

care

putea

s'o

deie

seminariul

de

la

So-

cola, fără lecturi europene și fără teorii, suflet absolut original
„ieşit din fundul munţilor lui şi primit în societatea aceasta a
-„Convorbirilor”, nu în calitate de 'seriitor, ci pentru comtdiile
pe care le povestia. Il priviau puţintel, oamenii aceia învțăţaţi
şi de

o categorie

socială mult

mai. ridicată

decît a. lui,

ca pe

ur ghiduş al” companici. A fost aproape împins să scrie pătăraniile lui, cînd el m'avea decit ambiția de a da bune cărți de
școli primare, unde era institutor. Sînt unele din povestirile lui
care nu vor putea[i publicate niciodată. Astfel de povestiri i

„se cereau

lui în rîndul întăiu.

“colo între dînşii,
înţeleagă cineva
„Jenime” nu l-a
la însemnătatea

toreşte, poate fi meritată

în această
mii

pănă

vulgar,

măsură,

ceia ce forinează

s'o

în cea

pentru

la o anume

trebuie

Dădeau

drumul

țeranului,

a-

pentru ca să simtă ceva nou. Așa trebuia să
legăturile, dintre Creangă şi „Junimea”, care
ridicat niciodată, ca însăşi, prea sus. Ridicarea
literară pe cara o păstrează şi care îi se da-

înălțime,

spunem;

elementul

mai

mare

că, oricum,
pănă

nu
cel mai

parte,

la felul

i se

dar

Creangă.se
poata

interesant

lui

cere

nu chiar

ridică nu-

pitoresc,

cam

nimic

din

în sufletul omu-

lui modern. Reputația lui a fost creată prin anii 1890, la Iaşi,
cînd sa format grupul moldovenesc poporanist din rămăși-
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țile vechiului
prima

socialism

al fraţilor „Nădejde,

.

.

pentru
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că el ex-

viaţa claselor fundamentale şi era deci interesant supt

raportul social, iar apoi prin

acei [ilo-romîni filologi, din străi-

nătate, de felul unui Urban Jarnik, cari căutau în literatura To:
mănească ceia ce era mai leit romănesc.
.
“In același timp, alături de „Convorbirile Literare”, culegătorul tipograf din Bucureşti, Petre Ispirescu, a ajuns şi cl
prețuit în aceleaşi condiţii şi pentru aceleaşi motive. Era un
conducător de atelier, adunînd necontenit material pentru calen-

case, pănă cînd a începul să dea povestiri şi de la dînsul. Un
fel de Creangă din Bucureşti, dar fără meritele superioare ale
aceluia. Povestea lui vorbeşte, prea des în limbagiul de gazelă: atîtea gazete trecuseră prin mînile lui! Pe cît de străin
de stilul curent este Creangă, pe cit de multe orizonturi deschide el câtre lumea țerăncască, specială, din codrii Neamţului, pe atita este lipsit de curacter local Ispirescu.
Aici
giuni

avem
ale

a face

deci: şi cu

pămîntului

romănesc,

manifestarea
şi! aceasta

deosebitelor

esta

foarte

re-

intere-

sant pentru formarea limbii. De la fiecare dintre dînşii a răimas ceva în alcătuirea stilului romănesc al unei epoce uoi.
Dincolo de mişcarea aceasta din Iaşi, necunoscut de dînsa pănă .
la sfirşit, luînd și el elemente din. viața romănecască, dar nu
din viaţa pe care o trăise, alegind, ca intelectual, acea re„ giune care i se părea că este mai pitorească, nu din amintiri, ci din experienţa
„tegorii şi întăţişîndu-le

lui trecătoare, preferind anumite capentru anumite scopuri, pentru critica.

societăţii contemporane, care trebuie pusă în legătură cu o
altă mișcare, este Duiliu Zamlirescu. Romanele lui nu: presiată totdeauna o concepție, dar au meritul de a cuprinde în
ele “icoana unei părţi din socictatea romănească de pe vremea războiului de la 1877. Aceasta este epoca pe care el o
cunoaște mai bine,
.
.
Prin urmare, în margenca „Convorbirilor Literare ” este şi
o altă literatură, pe care Bucureştii continuă să o facă, la
reviste de oposiţie şi concurenţă, în care romantismul se mai
„găseşte amestecat cu teoriile filosolice, cu pretenţii de doctrină, care au fost cu totul învinse, căzînd în ridicol. Dar un
timp aceştia de la București își ridcau de poesiile lui Eminescu.
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Cercul de la „Convorbiri”, format de sine —
căci scriitorii au

"făcut

„Convorbirile”,

iar

nu

„Convorbirile”

pe

seriitori—,

a

biruit. Pentru ce? Pentru motivul pentru care
Diruie orice literaratură:

potrivit
cu

se cuprinde

cantitatea

într'însa,

de

viață

um:nă

Ă

și naţională care

XII.
Expresia

integrală

a

a sufletului romănesc : Mihail
Eminescu.

Deci

la un

moment

dat ma

apărut

care să se inspire de la anumita,
„pe o catedră literară improvisată

dacă este. mai blînd, numai
rea sau este bună și, după

un . dătător

de

direcție,

teorii abslracto, să se aşeze
şi să decidă cu ferula sau,

cu «eg etul, că anuma poasie este
cum .o anumită poesie ar îi fost

decretată rea sau bună, să răsară o întreagă mișcare, literară,
Că este uşor a [i cineva b=naficiarul unei literaturi prin citeva
formule, aceasta o înţelega oricine, dară că are dreptul cineva să se presinte, în materie literară, — literatura fiiud un
fenomen aşa „de original, aşa de spontan, aşa de profund.
legat cu tot ce omul represintă mai fin şi mai complex—, că

are

dreplul

să

se

înfăţişeze

care o îndreaptă în. altă
o lormidabilă eroare.

De

această eroare

ca

unul

direcţie,

care

cereiază

sau o distruge,

lileratura,

aceasta

este

"

adesea sufere şi explicarea lui Eminescu,

pe care unii l-ar vedea, în concurență cu alții, înaintea înflexibilului judecător teoretic. O nalură așa de bogată, aşa de complexă şi aşa de nouă supt toate raporturile ca a lui Eminescu

a fost redusă la acele citeva poesii cuprinse în ediția Maiorescu, cu prefața acestuia. Acest fel de a judeca pe imensul

poet

care

osie

Eminescu,

se

resimte

pănă

şi

aslăzi

în

ce priveşte editarea operelor lui. Noi nu avem încă un Eminescu complet. Ceia ce sa dat la Iaşi, la o anume libră-.
rie, de un lînăr care nu avea niciun, fel. de experienţă literară
şi

de

aptitudine

tru „a destace

critică,

nici

măcar

răbdarea

manuscriptele,se poate

socoli

irebuitoare,

cu

o ediție

pen:

ne-

168

|

Istoria literaturii romăneşti
,

existentă. Și ceia ce s'a ales mai tirziu, de unii şi de alţii,
în
„cutare volum tipărit la „Minerva”, nu înscamnă nici măcar
„pregătirea ediţiei complete a lui Eminescu.
Parcă există o sfială față de ce ma „aprobat”: Maiorescu...
Nu poate fi vorba de generaţia de la „Convorbiri” creînd
o

epocă nouă în istoria literaturii romănești. Schimbarea cea
„mare care se întrupează în Eminescu nu e un fenomen “de-viaţă artificială, teoretică, ce sar fi coborit întro realitat
e, gis-

ciplinată,

ci avem

a face

cu 'una

din

acele

mari

mișcări

cure

iese din adîncul viu al'unei naţiuni, din.tot c2 sa poate conține
a
în present, ca şi dintr'un foarte lung trecut. E unul
din momentele acelea fericite, cu unul dintre oamenii

preodastinați, care

resumă o literatură: şi o înreaptă, aruncînd puternica; lumini
„Către viitor, deschizînd drumuri şi mai departe generaţ
iilor
care vor veni pe urmă. Ca să înlătur ultima bănuială
în ceia
“ce privește relaţiile din. tre
Eminescu şi „Junimea”, trebuie
“să spun şi aceasta: cînd Eminescu era numai cu irupul
doar
între cei vii şi cînd, 'de sigur, cra putinţa să fie,
trezit
dintraceastă moartea gîndului, omul a rămas 'singur. Colaborătorul „Convorbirilor Literare” rămăsese în sama nimănui
, a domnişoarelor

filantropice

şi

a

studenţilor

entusiaști,

cari

din banul lor îl țineau la sanatoriu — și ce sanatoriu!,
oribila.
" închisoare de 'nebuni din: margenea Bucureştilor. Atunce
a cînd - este o legătură strinsă între 'o mişcare, între o' sociztate, înire
o şcoală literară şi un om, omul acela nu sufere și nu
moare
aşa cum a suferit şi cum a murit Eminescu. Dar, în
ceia
ce :priveşte

dreptul

lui

Eminescu

asupra

„Junimii”

sau

drep-

„tul Junimii” asupra lui Eminescu — mulţi cred că
sînt mai
“multe drepturi ale Junimii” asupra lui — trebuie
să se
spuie că la „Convorbirile Literare” n'a existat o singură
direcţie,

ci mai multe. Tot acolo, bucurîndu-se
- de aceiaşi atenţie, la
început chiar de mai multă atenție, era și prosa, cel puţin

pe

jumătate:

romantică,

a

lui

Ganc,

era

prosa

populară

a

“lui Slavici, sau prosa, foarte colorată, miezoasă, dar vulgară
şi trivial-populară,'a lui Creangă. Tot acolo, între aceia
cari se

bucurau de favoarea cercului de la Iași era şi Teodor Șerbănescu, autor de romanțe în cel mai perfect gen frances-romantic artificial. Au stat acolo cu toţii, unii alături de alţii. In

revislă

se tipăriau

romanele

fantastice
4

ale unui

venerabil

Dă-

*
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trîn, care
„acolo,

din

trăieşte

și acuma,

motive

porţile foarte

sociale,

d. Pop Florentin.

şi. mai

larg deschise,

tîrziu

că

sînt

mai

mulți
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Atiţia

şi -din motive

înainte de Eminescu,

lui [Eminescu și după Eminescu,
gătire proprie.
|

Peniru

Mihail Eminescu

venit

după

Eminescu,

pe

o

între

aveau

politică,

vremea

întreagă pre-

cari

unii

mult

care

pănă

înferioii acelui pe care mai ales îl cunoaştem. Chiar în înfăjişarea

aceasla 'definilivă

la sfirşit se zbat

sînt

într'însul.

mai

multe

Incercarea de

suflete,
a face

din

el, chiar

„în afară de orişice influenţă, o singură mentalitate
gură .sentimentalitate este cu desăvirşire greşită.

și o sin-

De unde a venit Eminescu? Un nare neajuns este
că o cro-

„nologic sigură şi definitivă a operelor lui nu
lixa; data publicării unei poesii nu înseamnă
această

a

poesie

a fost scrisă.

manuscriptelor

nu

lui.

Se

cere

Eminescu

ştiu cite ori aceiași

bucată,

se poate încă
şi data în care

o cercetare

care

lucra

foarte

sreu,

și de aceia caietele

atentă

relua

de

lui cuprina,

foarte multe variante, din care unele sînt cunoscute,
altele
au

* rămas
lrei

nepublicate; une

versuri
' puse

ori arc a faca cineva

împreună,

numai

cu două-

_

Cînd, la Iaşi, V. G. Morţun, un dilctant în
materie. literară,
a-pus, prin ediţia sa a lui Eminescu, în faţa
celor şeizeci de poesii consacrate, materialele din „Versuri şi
prosă”, în mare
partie

inedite,

întrun

tru toată lumea;
toţii:

a

putut

versurile
anumit

vre-odată

lui? Nu
stadiu

volum

elegant,

nu era Eminescu
Eminescu

numai.cît

al gustului

a fost o suprindere -pen-

âl nostru.

său

să

versurile
literar.

Ne întrebam

fie

aşa?

acestea
E

Acestea

corespund

cu
sînt

unui

ceia ce primise

el de

la societatea romănească înainte de a avea
curajul, rar, de
a înfrunta gustul public, de a fi el, cu riscul
de a nu fi înţeles,

cel

mai

dureros

din

toate

riscurile

pe

care

le

poate

lua

cineva asupra lui.
.
_
Dar, cînd Eminescu a îndrăznit!să fie cu desăvî
rşire altfel
decît mediul din juru-i, Eminescu, a existat.
Pănă atunci el primise poesia lui Bolintineanu, cea mai lîncedă,
cea mai lipsită.
de coloare din toată poesia contemporană. Şi
imitatori ai lui

Bolintineanu încă mai

actualitate;

ei crau

existau, de și Bolintineanu

amestecați

înainte

de

toate

trecuse din
într'o

şcoală
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cu tendinţi sociale, și poate că şi de aceia
Morţun, care cra
socialist înainte de a ajunge de mai multe,
ori ministru și președinte de Cameră liberală, alesese aceste
bucăţi în care ni
înfăţişează

nu

ştiu

l-a împiedecal

ce

să

preot

fie loarte

cu

pîntecele

bun

rotund.

prieten -al

lui

ceia

ce

nu

Creangă, care

avea foarte mult talent, dar avea pîntec
ele foarte rotund şi
lusese în zilele lui diacon și prept. Bucăţi
cu o ușoară. nuanţă

socială,

ici şi colo scăpărind

ziu. De obiceiu însă ritmul
spartă, cu coardele usate.

ceva

din

ceia ce va

fi mai

tîr-

lui Bolintineanu e sunetul de: vioară
:

_ Foarte tînăr, cînd “totuşi trecuse prin anumi
te școli din
Moldova-de-sus, el întrase în Bucovina. Aici
a găsit un alt nuediu și a cîntat, după dreptate, pe Aron Pumnu
l, un așa de
călduros suflet, un așa de nobil visionar,
învictorul conştiinţii
de sine a Romînilor bucovineni. Dar Aron Pumnu
l, trebuie, s'0

„Spunem,

voiă

so

cra

de

fapt

îndrepte,

un

un

pedant

siricător

al

pentru

care

om 'slraniu

limbii

pe

care.

totulsa zedu-

cea la forma artificială. Eminescu a trecut
prin închisoarea
gimnasiului „bucovinean, care, trebuie so
spun şi aceasta, con-

tinnă în

mare

Iru

învățații

care

tană.
După

ieri, şi, aceasla
putut

a
aceia

poclul

aceasta

o toarie

lorește

pănă

bucovineni. nau

.

trecerea
vut

parteşi

mare

înainte

neprejăcule

Blaj,

influenţă

de

de

a fost,

prin

mai

esle

causa

mult

superficială

spon-

|
în

treacăt,

la Blaj,

legăturile sale cu Ardelenii,
asupra

pen-,

o literatură

-

toate- cunoașterii

culiura

da

lui,

influenţă

maselor

care

ţerăneşti

și

au ase

da-

adinci,

străină,

Trebuie să [i trăit cineva acolo la Blaj înaint
e de, războiu,
“pentru ca să înțeleagă ce înseamnă acest Ardea
l blăjean. Blajul nu este .numai
nici şirul de case
piii de la ţară, cari

catedrala fastuoasă a canonicilor, nu esta
ale acestor canonici-profesori, ci sînt
covin acolo la școli; aspri, încă ruzi, porniţi

dintro viaţă jerăneuscă

rindea adusă

profundă,

iraiiițional

virluoasă, cu. me-

de acasă, cu bucala de brînză şi sacul

de mă-

laiu. “Sfînt asil de învăţătură acest liceu! Cea
mai bine organisală colonie, cel mai luxos internat încă
nu cchivalează
pentru pregătirea

sufletească

a unui

om

cu

cămăruţa

din fun-

dul unci locuinţe. de canonic sărac, cu colţişorul
de 'dulapîn
care se păstrează ceia ce sa adus de acasă şi
unde se mă-

Expresia integrală a sufletului romănesc :
Mihail Eminescu

nîncă în același timp şi pinca pregătită
vîntarea părinţilor cari au dat-o.
In mediul

din

acesta

de

Moldova-de-sus cu

pierdut -niciodată.
viaţa

poporului

Nu

odinioară,
ţe ran.

se

poate

din

acest jund

pe care

nu

lormat

cu

viaţa

bun

ţeranul,

binecu|

Moldova

sau

aceasta

bisericile

din

rămas

băieţelul

care nu

islorică,

elector

Şi

Eminescu,

ce este

înseamnă

acasă

istorice,

Ea înseamnă

'Țeranul

asămăna

Privinți, dar
“atit de viteaz

sa

amintiri

romănescc.

în

„Hi

Blaj

atîtea

ştie cineva

năstirile de
ultimul

la

de

(17

ce

în

şi 'mă-

trăieşte

părțile,

în turmă

și

muntene

în multe

atît de inteligent, atit de armonios
sufleleşte,
în atitudinea lui de arcaș al lui Ștefa
n-cel-Mare,

de Moldovă.

le poate

Sint

acolo

uita cine le-a

zilnice evocaţii

văzut

odată.

istorice

Aceasta

a fost

zestrea de acasă a lui Eminescu pei care
a înfrăţit-o acolo la
Blaj cu viaţa copiilor de țerani, model de
virtute, simplă, pen-

lru oricine,

din orice limp și din orice țară.

nec

gindim

la

Iui

ardelean

|

|
Insă în lumea aceasta din Ardeal era şi
o poesie artificială,
are se tolosia de mijloace de expresie
cu desăvirşire sărace.
De sigur că Romînii din Ardeal au avut
o viaţă reală mult superioară vieţii lor literare, după cum noi
am avut o viață lite
rară mult superioară, în atitea privinţi,
vieţii noastre reale. Să
bunul

ce

în

a

însemnat

„Familia”

Iosif Vulcan,

de

Ardelean

pe

atuncea

întruparea

la

Oradea.

Mare,

de vccha rasă,

spiritu-

condusă

muncitor,

de

econom,

îără pretenţie. Şi acolo la această revistă:de
familie a început
să publice Eminescu. Pe cînd unii dintre
Ardeleni erau siliţi |
să recurgă
la

foi

de

familie

fasa

de

la

Cernăuţi,

ungurești

sau

germane,

și

ncamul avea în adevăr nevoie de o foaie
pe care un părinte de familie sii o poată pune în: mîna unei
fele de şaisprezece ani.
Vulcan a avul curajul să încerce şi. noroc
ul să reușească. Inăljimea literară a lucrurilor tipărite în
„Familia?
. este cu . desăvîrşire relativă; bătea atunci un vint
de naționalism Uşor. .
Şi Eminescu, în. această fasă de la Blaj.
—care trebuie, deoschită

de

şi

e -atîta

distanță

de

fasa
de la Viena, după care a venit o lasă
de la Iaşi, şi o fasă de:
la București, perioada din' urmă a vieţii
lui chinuite,— în a-

ceastă fasă de la Blaj, în fasa în care el a
tras în sine aierul:
ardelean
şi şi-a înoit sîngele

din

aierul' acesta

şi de înviorător,a fost colaboratorul

așa

„Familiei”.

de

limpede,

172
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„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Romănie”, etc, aceasta este nota
de la „Familia” lui Vulcan, şi de aceia, într”o ediţie definitivă
a

lui

Eminescu,

trebuie

în

totdeauna

însemnat

locul

unde

a

apărut înlăia oară 'cutare bucată, pentru că aceasta arată în-îluenţa supt care a stat el, cercul căruia i-a aparținut da aproape sau' de departe, în acel moment.
.
Eminescu se duce, în stirşit, la Viena şi acolo sa găsaşte
întrun

mediu -cu

cunoscuse.
mit acolo.
Intre

Viena

desăvirşire

deosebit

de

cele

două pe

care

le

Sint două îmbogăţiri esenţiale pa care el le-a priViena era marea Universitate pentru tot Răsăritul. .
şi între

orice

alt centru

universitar. serman

cra

0

foarte mare deosebire. Aici naționalitatea germană nu exista;
mai tirziu s'a creat un partid naţionalist. german
în Austria,
dar pe vremea aceia Viena rămăsese un centru internaţional,
toate tradiţiile Vienei erau așa, internaţionale: In Viena a trăit
o societate francisată în secolul al. XVIII-lea, în Vicnaso socictate grecească în același secol și la începutul celui al XIXlea; în condiţii” de libertate pe cara nu le puteau găsi nici în
Bucureşti, nici la Iaşi, acolo au trăit o parte dintre Romiînii,
alcătuind. acolo un mare centru romăn
careese
dăinuia. încă

în anii aceia pe'la

“un

studiu

foarte

1870, în cari a venit şi Eminescu. Ar fi

inleresant

de

făcut,

pentru

cine

sar

duce

să caute în arhivele: Universităţii şi ale altor instituţii avînd
„legături cu studenţii, acela de a reconstitui toată accastă viață
universitară: romănească de acolo. Nu se germanisa cineva în
ccest mare oraş.. Viena, să nu uităm, a fost în totdeauna în-:
fluenţată întru cîtva şi de-curentul occidental frances, care asupră

Germanici

ori nu

„în aceiași măsură.

s'a exercitat

de loc, ori nu

s'a exercitat

„Și Eminescu însuşi nu a fost de loc străin de literatura lrancesă Este o: foarte mare greşeală să se uite aceasta. Că a
aparținut lui Lenau și lui Schopenhauer, lui Lenau penteu
pesimismul sentimental romantice, . lui . Schopenhauer măcar
pentru explicaţia filosofică a acestui pesimism, este evident.
Și aceasta a găsit-o el la Viena. Poate că Schopenhauer a pătruns mai mult în societatea aceasta vienesă decît în societatea germană. In Schopenhauer, în fundul .conclusiilor lui me„ancolice este ceva care vine din depărtatul Orient budist. O
"întreagă lume mult mai larisă decit teoriile şi teoremele me-
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tafisicei germane.

Iar Lenau,

Mihail Eminescu

să nu se uite, nu e un
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German

pur, .ci un Bănăţean, influențat de o anumită poesic, de
o'anumită musică şi atmosferă sentimentală.
|
a

Pentru Eminescu acestea erau. lucruri apropiate,
un fond
pe care el şi-l putea însuși. Şi însușirea acestui
poet și a
acestui filosof nu este o întîmplare: şi cel dintăi
u şi cel

de-a! doilea veniau din regiuni în care și Eminescu era acasă.

In același timp Viena nu cra închisă pentru nicio
literatură romantică. Viena a fost în totdeauna, din potrivă
, un centru de studii pentru limbile şi literaturile romanice,
şi este
aşa şi pănă. acum. Sar putea ca acolo poelul moldov
ean. să.

îi primit

şi o influență

de la literatura francesă

a unui

Vigny,

ceva mai adînc și mai ridicat decit Lamartine
şi nesfirşii)
mai distins decit Hugo. Cine crede că Rugăciunea
unui Dac,
vine de la Eminescu singur sc înșcală: ea represintă
sensul
vieţii aşa cum l-a înţeles totdeauna înstrăinatul
de lume, osînditorul lumii care este Alfred de Vigny, Şi, răscol
ind în
ineditele lui Eminescu, va găsi şi alte bucăţi de
același spirit.
Am spus că la Viena Eminescu a găsit şi un 'mediu
general
romănesc, alcătuit din studenți din toate părţile
poporului
nostru. Viena era chiar singurul centru pan-romăne
se care
„putea să existe pe vremea aceia. Romîni din
Principate cari
Să se așeze în Ardeal erau prea puţini, iar
Ardelenii veriau

la

noi,

dar

din

sărăcie,

găsind

aici

condiţii

polilice

şi

sociale mai bune. Şi pe ciți dintre marii Ardele
ni. nu i-am
stricat noi cu desăvirşire și i-am distrus!
|
Trebuia, atunci, să mergi la Viena ca să întilne
şti Romini
- din toate părțile şi ca să-i întilneşti în vreme
a cînd sufletele
sînt mai curate, mai pline de avînt, cînd sînt
mai potrivite
penlru desăvirşirea uniunii morale pe care:
noi astăzi, în. Ro
mănia unită, nu o mai avem. Mai aproape erau
sufletele lu:
turor, mai mult băteau în același ritm inimile
Romînilor.
din

toate

părţile

în

Viena

anului

prinsul țerii pe deplin liberate.

1870,

decît,

|

acuma,

în

cu-

.

|
Nicio influență
nu a creat, de sigur, pe Eminescu, dar Eminescu nu este explicabil dacă se lasă de o
parte măcar una

din aceste influențe cara au lucrat asupra sufletului lui,
așa de
comple

x.
i
Sa
a
Incă o intluenţă nu trebuie să lipsească din acest comple
x. Ti- -

-
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părirea . cronicelor lui
RNogălniceanu a exercilal
mare acţiune asupra literaturii
romiineşti de atunci.
«din
Sobieski și
chipui fără de

Dhominii,
lipărirea

o. foarte
Negruzzi,

din Lăpușneanu, nu se
poale
Letopiscţelor. Kogălniceanu
el

înîn-

„Stşi a luat din aceste cronici
inspirația pentru nuvelele sale
îstorice. Tot de la dinsul și puţi
ntel și de la cronicile, muntene,
publicate de Laurian. și Bălcescu
, a plecat o parle din serisul, foarte artificial, dar
foarte elegant
viaţă istorică, pe care nu
o poale avea
delical şi atît de fin cum
cra, el, al lui

şi cu op pasiuna, de
decit un om atît ae
Alexandru Odobescu.

Dar, prin anii 1860, urmînd. pe
Kogălniceanu, care

încetase acuma astfel de publicaţii, au apăr
ut documentele romănești
presinlate de Hasdeu în arhiva Isto
rică. O adevărată. revelaţie a
unei
- limbi alta decît a cronicilor,
de. atîtea ori cu mai multă
lib
er--„Ante decît: aceasta. A fost. din
nou un vint din trecut, un
șivo
iu
de viață care a _ măturat. o
mulţime de -elomente - artifici
ala
„Şi a lăsat milul tecund, din
care a “putul să răsară ală
lileratură şi altă poesie, Și una
'din gazetele cele mai răspîn-”
dite, care: avea- şi un cuprins
politic, Columna lui Truiun
„a lui Hasd

eu,

suși

era

un

om

era plină. de reminiscențe
de un

mare

talent

istorice,

Hasdeu

în-

literar şi de o însemnată

putere de suggeslie, venilă
din extraordinarele. mijloace
ale. aceslui spirit superior, Și în teat
rul romănesc apare aluncea,
de aulorul lui /on-Vodă cel Cump
lit, Răzvan şi Vidra, de sigu
r
operă

de

un sentimentalism forţat şi de
o tendință care nu.
atinge de mult. Dar, atunei,. repr
esintarea ci e a încă
un iriumf al acestui spirit isto
ne mai

*Supt “loate

„Sa

“crea!

nu

rie.

aceste

numai

„înrîuriri

în

N

diverse,

Eminescu,

în lume:

ci şi în “alţii,

din Viena

spir

itul acela nou, pe care geniul lui. Emi
nescu l-a întrupat cu o splan„doare care mai tirziu numai
a fost preţuilă, cic' nic un su-

net de trimbiţă nu a vestit apariţia
zeului celui nou. care «ra
"întradevăr Dumnezeu adevărat.
Nu se mai ceiese versurile
unui
poet
bucovinean

foarte Dătrîn,

undeva

pe

care

l-am

apucat

într'o casă din Suceava,

și

cu

cint

era

înninte de alipi-

„rea Bucovinei, pe un timp
cînd aceasta sa- putea crede
a
fi visul unui nebun: profesor
ul Vasile Bumbac. EI era aulo.
rul,

acum neştiut, al unei adevărat
e epopei a întemeicrii
Moldovei, cu o visiune complectă
a acelei lumi „maramurășene
de la jumătalea secolului al XIV-lea,
cu un simț istoric adinc,

Expresia integrală a sutictului romănesc
: Mihail Eminescu
o intuiție

de

Acuma

cilăva

mirare în

ce

priveşte
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forma.

Omul acesta a
trăi: între ţerani, şi de aceia
nuanța rurală, atit de fericită,
care”
- animă opera lui, cu porn
iri la războiu ca pe vrem
ea
lui
Ştefan-cel-Mare, isprăvi vitej
eşti încă pe vremea Marelui
Domn,
ospețe cum mau mai fost
niciodată. Bumbac a scris:
şi după
„Alecsandri,
dar influenţa lui Alecsa
ndri:
este cu desăvirşire
superticială şi mai curînd
sar recunoaște urma lege
ndelor
populare din părțile acestea
de către munie ale Bucovine
i şi
ale Moldovei-dle
-sus.

Bianu,

cineva

vreme,

în

a semnalat

i

volumul

versuri

de omagiu

ale

unui

oferit

Dimitrescu,

d-lui

student

la Viena pe alunci. Ele sam
ănă cu ale lui Bumbac;
acelaşi
cara- ct
eminesci
er
an. 'E, supt all nume,
omul pe
care .l-acunoscul : generaţia: mea :
mult. timp după ce ieșis
e din u- !
ceistă atmosferă,
director

căci a trăit-o Viaţă întreagă ca”
profesor.

de liceu:

V. D.

pe regele Ferdinana,

Păun, acela

care a

|

învăţai

şi:

romăneșie

o
i
Slavici însuși, ali student vien
cs, nu â fost. un istoric,
de
şi
a Scris o carte despre Romînii
din monarhia! austro-ungară
şi mai tirziu, după: îndemnul
lui Dimitrie Sturdza, a suprava.

ghial

tipărirea

documentelor

Hurmuzaki,

care au ieşit AŞA
și așa. Sufletul lui jerănese
nu. avea nimic a face cu ce'
numin inspiraţie istorică: Cu.
toate acusica, el sa dus la
Pulu
a
să comemorez

e

cu

cilalți

pe, Ştefan-cel-Mare,

în faţa guvernului: austriac. A făcut-o
aceasta, urmînt curentul,
irezistibil,
cineva care nu a fost în
viaţa lui un sentimental,
ci a trăit
la laşi în legă
tură

cu „unimea”,

cineva

care

cra înainle sie
toate un teoretician, a căru
i operă principală nu este
„Istoria
Românilor”, cu toată. valoarea
ei, ci leoria filosofică a istor
iei,
Â. D, Xenopol. Filosoful
obicetiv, sufletul îndreptat
cătra 'a-

nalisă şi-a dat drum intregului
avînt al inimii serbătorină pe
marele strămoș. S'a interesat
toată țara de, acest trecut istoTic,
rechemat

Și
Ceia

„

„

iată .de
ce

astfel. de

ce

admirăm

tinerii

posibilităţile
şi Se

entusiaşti.

lui

va admira

Eminescu au
atita

_

fost

infinite.

vrem

e, cît se va vorbi,
limba romăncască, cil timp
accentele acestei 'sfinte limbi
vor
fi pe buzele unui om, Viu,
e .pătrunderea tuturor aceste
ele-.
Mente în cea mui vastă sint
esă tăcută de vre-un suflet
de
Romîn. îi

E

”

ar
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Dar. tot ce avem de la Eminescu, -sînt fragm
ente ale unui
geniu împiedecat de -a pune, în valoare. imens
ele lui posibilități. A venit la Iaşi, unde pe vremea
aceia erau două curenie : un curent bărnuţian, care irăieşte
şi pănă acum, creat
de Simeon Bărnuţiu, marele orator al legen
dei:de la 1848, su-

Het

drept.

tare -şi -exclusiv, care a dal acolo
Și contra

însuşi,
vorbiri

acestui

pe care
Literare,

curent,

în

o întreagii

oposiție

față

teorie de

de

Maiorescu l-a “atacat zeflemisindu-l
spiritul critie neîncrezător, sceptic,

fără, în fond, acelaşi simţ pentru nație, al „Tunimii”,
Şi, în

atmosfera

aceia

de

povestiri,

de

glume,

care

Bărnuţiu
la Condar nu
distrau.

une ori mai mult decit toată literatura
care sa presinla a„alo, omul Sa înfățișat aşa cum se înfăți
șează, într'o, pozsie a
poetului

frânces

Baudelaire;

- uscat, din causa

acea

pasăre

aripilor ei de uriaș, nu

a

mărilor

care,

poate să umble.

pe

Tot

aşa imensele aripi ale lui Eminescu se
vedeau stinoherite în
ocăile pline de veselie unde se strîngeau
membrii „Junimii”,
Acesta nu era aierul care: trebuia să
între în plămînii lui
puternici şi aceştia nu erau oamânii a
căror aprobarea irebuia

să

o aibă,

gustaseră

oameni

de

cari

toate, sau

cetiseră

cetiserii

aşa

așa

de
de

multe,
puţin,

încît

încît

nu

se

rtes-

puteau

judeca nimic. Inchipuiţi-vă însă o naţiune
crescută ca pentru dînsul, încunjurîndu-l din toate: părţile;
gindiţi-vă la Emi,
nescu, care a încercat pănă și teatru, din
subiecte ale lrecu-

lului

nostru,

aşa

cum

nimeni

nu

încercase: pănă

la. dînsul--au

rămas fragmente uitate prin hiîrtiile lui—,
gîndiţi-vă la Emi.
tiescu vorbind unei mulţimi care să-l înţele
agă... Ce alt fel
de poesie, într'adevăr în rindul literaturilo
r celor mai mari,
ar fi: răsărit din cl! Şi ce nu sar fi ales
din oamenii : pe
cari i-ar fi încurajat - şi condus către aceiaş
i biruință a sufletului -romănesc, ridicat la înălțimile czle
inai mari ale cugetării contemporane? .
A
|
In 16 de aceasta, sulletul lui Sa închircit necont
enit. A apărut, la un moment dat, în Buccureşti; dar
aici oamenii

erau pen-

ru zeflemeaua de cafenea, mai orientali
încă -decit cei de
“la Iaşi. Eminescu în mijlocul spiritului
public care domina
atunci

în

Bucureşti, . era

ridicul

printre

ridiculi.

Și

omul,

cetul cu încetul, sa închis. Tot sutletul delica
t şi nobil,

adînc, s'a închis în cl însuşi.
”
_

în-

jizait
ba

i

7
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Și ceia ce cunoaștem din
revisorul de şcoală aruncat
afară.
la schimbările de guvern
, fi indcă cine ştie ce canalie
politică îl căuta în registrele prie
tenilor săi şi nu-l găsia, din
redactorul de gazetă care se
în Cercase
să schimbe partidul con-Servator şi să-l pună pe
base istorice şi filosofice,
pe cînd
partidul conservator de pe
vremuri cra cava mai ones
t decât
cum sînt partidele de astăzi,
dar alcătuit din cîțiva boieri
mai:
„mult sau mai puţin răsuflaţ
i și neînțelegători pentru ce
adă
ugi
a
la aceastii causă el, ne ajut
ă să înțelegem ce sa întîmpla
t
cu
dînsul în această societate
care nu poate regreta niciod
ată.în
de ajuns ceia ce sa făcu
t, ceia ce,
într'o
socielate
cu
mul mai distinsă decit a
noastră, din acelaași păcat
de neînţelegere, sa întîmplat -toemai
'cu ! acela pe care l-a cunoscut, la imitat şi l-a „adapt
at Eminescu: Alfred de Vigny.
Alături de destrăbălata pro
ducţiune poetică de caracter
istoTric a lui Hugo, călăuzit de.
mulţime, care, une ori, înțelege
-din
literatură numai zbârniitul
cuvintelor „ce din: coadă
au
si
sune
”,

alături,

dar

sus

pe

viriul

de

mun

te al mâîndrelor sale
suferinţe, a murit Alfred
de Vigny, lăsînd vremilor Să
' descopere frumuseţa pe care el,
din despreţ,nu a “roit să o întățişeze.. Şi: soarla lui Emines
ci 1. a fost
tot

aşa

de 'sus.

|

-

aceiaşi fiindcă se găsia
i

12

XII.
Revenirea

spiritului. local.

ln „Junimea” de la Iaşi, după o bucată de
vreme, se ajunsese — cum nici nu se putea altfel
— la o înţelegere, adecă

la oarecare unilormisare.

dar, trăind împreună,

Oamenii

veniseră din toate părţile,

*

schimbînd necontenit ideile lor, cunoscîn-

du-se bine între dînşii, întrățindu-se, ajunseseră
a armonisa
deosebirile individuale. Dar, odată mutat la Bucur
eşti salonul
literar al _lui Maiorescu, societatea pierdu. „Conv
orbirile lite_rare” se prefăcuscră întrun îel de magasin
literar la „por-

|

țile căruia nu mai cra pus niciun portar critic, pe cînd
la în- :

ceput acesta era elementul de căpetenie.
Revista se produşese întrun anumit mediu, ea cra un fenomen
moldovenesc
şi în special ieşan, al Iașilor de pe vremea aceia,
cari nu trubuie confundați cu cei de azi.
|
In acest oraș de elegantă atmosieră intelectuală
s'a formai „Junimea” şi organul ei cra foarte cetit
pănă şi da bă“trînii de pe vremuri ca Manolachii Drăghici, care
mă punea
pe mine, copil, să-i cetese 'din. »Convorbiri”, Acolo,
a fost, fără

îndoială, în jurul lor o. foarte largă simpatie, în mărge
nea

deprinderii noastre de a ceti. Dar trebuie să mai adaos
încă

„ua lucru: şi boierimea

„Tioar
- celei
ă

din Moldova

din “Muntenia.

a fost incontestabil supe-

Aceasta de

aici

administra

mai .

bine averile sale, se pricepea mai mult la politică,
dar în ca
priveşte sentimentul culturii nu poate fi nicio compa
raţie în-

ire unii și ceilalți.

Moldova

are o înaltă

tradiţie de cultură

şi pe atunci, prin 1860, era încă o rămășiță din vechii boieri,

foarte înzestrați. Eu am apucat încă,—în casele acelea
frumoase, locuite astăzi de străini, Gare duceau din piaţa centra
lă pănă

-
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la. plimbarea
me

francesă

de

la Copou,

în care

se

splendide

amesteca

pe

case,
alocuri

o
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făcute după nor-

şi priceperea
de
arhitect şi de artist a lui Asac
hi, care inaugurase genul
acesta
de arhiteciură—, boierimea
acestui Iaşi, un Pogor, un
Carp,
care el însuşi făcea parte din
această nobilime, cu toată orig
inea lui vasluiană. Boierii aceş
tia de Iaşi avuseră o influenț
ă
aşa
de puternică asupra clasei
mijlocii, încît reuşiseră so
educe,
Dar, de la o bucată de Vrem
e, conducătorii „Convorbiril
or”
lrecuseră în viața politică, şi
nu 'se poate înţelege literatu
ra
'romănească. de prin 1866 păn
ă aproape de 1890 îără
să
se ţină samă de politicianisarea
societății romănești. Toţi depu
taţii, senatorii, miniştrii de acol
o de la Iaşi veniră să se
așeze
la Bucureşti, astfel că,la
un anume moment, toată
viaţa s'a
concentrat aici şi, concentri
ndu-se aici, toată viața
politică '
şi socială chiar din Iaşi s'a
mutat la București. Insă în
materie de artă, de ştiinţă, de
literatură nu se pot face
aşa de
uşor strămutări. . ? .
Ă
pi
Astfel, în haos
capi
ul
talei de. anarhie politică
şi morală a
Bucureştilor din 1880, în
care era o burghesie care
nu sămăna cu cea de la lâşi, acea
sta o burghesie. străină care
deci
„Du putea influenţa, ci
o burghesie creştină, compus
ă
din
Ro“mini sau din romanisaţi,
cari aceştia dau tonul, —
este,
de
altiel, şi oraș dominat de. maha
la, pe cînd la Iaşi centrul
domina
mahalalele,— în mediul aces
ta, nu s'a mai găsit nimic
din înSuşirile speciale de la Iași.
.
”
In

cele dintăiu limpuri „Junim
ea”

avuse un mare program
“de reformă: schimbarea
totală a unei societăţi p&
care o desprețuia. Pe urmă, cînd
a venit la Bucureşti, : poli
ticianismul
îi asimilase. Aveau tot felu
l de interese, şi interesele
fac să se
lreacă asupra unor anumit
e slăbiciuni. Nu mai dur
ă condamnarea generală, care tăia
neted în tot ce era falsilicaţie
sau lipsă de judecată, care şi una
şi alta împicdecau orice
adevărată literatură, cj. porţile
„Convorbirilor Literare”
s'au : deschis
largi, o repet, la tot felul
de diletanți de .salon. Se
„tipăriau
lucruri câre nu erau totdea
una rele, ca prosa lui Ciru
Oeconomu, care a scris romane
cu subiecte indigene, avîn
d
oarecara
îndemînare, dar cei cari
erau deprinşi cu vechea
„Junime” ru
Be mai recunoșteau în
această nouă atmosferă.
Impotriva „Convorbirilor
Literare”, de la un timp,
Sa îner-

-
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cat, fiindcă şi era nevoie, o allă grupare. cu o revistă
de 0posiție. O conducea un om fără îndoială genial, Hasdeu,
Cînd
se gîndeşte cineva la. pregătirea aşa de slabă
pe care a
petrecerile rusești care se, pot vedea pănă şi acum în Basarab
ia,
Harcov, la tinereța lui, în: tovărăşia unor tineri ofiţeri nabili,
din
petrecerile ruseşti care se pot vedea pănă şi acum în Basara
bia,
de la Hotin, prin: Chişinău pănă la Cetatea-Albă, cu
nesiîrşite discuţii care sînt rai mult nişte tîndăleli fără scop
şi fără
sens asupra unor gencralităţi vagi, se va mira ce pulea
să

aducă

o astfel de minte

ca a

lui. A debarcat

la Iaşi, ca un fu-

gar: quasi-politic, cu ambiția mare de a fi Domn, el care,
din
Boleslas, devenise, pentru aceasta, Bogdan, şi visul și l-a
pastal neadmis şi nerecunoscut, scos în afară de cercul de
atenVodă. Trăia cine ştie cum: nu numai că nu avea
nicio caricră, dar despreţuia orişice carieră; îttră cîrmă sigură,
era supus la tot felul de iniluenţe personale. Legăturile lui erau
totdeauna în zigzag sau cel puţin într'o linie şerpuitoare :Nu
s'a

localisat întrun mediu şi într'o- clasă. Niciodată ma avut legăiuri cu straturi inai înalte ale societăţii: na călcat niciodală

în saloane, și saloanele nu au mers niciodată călra dinsul.
Şi,
cun: limba romănească trebuia să-i fie puţintel
desmorţită,
iar, în materie de ştiinţă, 'trebuia să-și creeze abia o metodă
a lui, el care nu învățase niciuna şi care nu trăise în niciun
mediu care să i-o impună, trebuie să admirăm resultatul la
care a ajuns acela care'a fost în totdeauna inegal, dar s'a ridicut de sigur. printr'o spontaneitate admirabilă care merilă
toată

stima,

|

'

“Intre Hasdeu şi între Maiorescu de la început a fost războiu
,
între spontaneitatea neregulată a unuia şi între normalitatea

critică a celuilalt. In Maiorescu nu. era nimic ridicul, cine însă
este inegal

glumă,

ca. Hasdeu

pretează

şi de sigur că gluma

fără

trebuia

îndoială

la ironie

să rănească

şi la

adîne

pe

Hasdeu. Cind erau „Convorbirile Literare” la Iaşi, cl a fost total nezdmis şi nerecunoscut, scos în afară de cezcul de atenție al societăţii critice a „Junimii”, şi sa răsbunat. Intrun rînd
a trimes o poesie cu acrostih, care după ce sa tipărit, sa
văzut că P. A. Calescu înseamnă Păcălescu, iar acrostihul era:
„la „Convorbiri Literare”, numai. cît se schimbase un V şi
se înlocuise printr'un F, cercul ieşean avind, zicea Hasdeu, o.

Revenirea spiritului local
aplecare nemţească. Această ceart
ă
sfîrșitul lui Hasdeu.
-

asa

a durat
-.

aproape

pănă :la

i

ŞI,
cupa

odată

atunci,

Hasdeu,

îndată

şi pe cari

în adevăratul

strîngînd

pe

aceia de

„Convorbirile”

sens

nu

al cuvîntului,

care mă

voiu

i-au recunoscut

a încercat

o-

nici-*

o „Revistă
Nouă”, prin care: să se facă o altă
literatură. Revista. se, înTăţiş

a foarte: frumos, sde format mare,
cu o copertă împodobită
cu ilustraţii şi, în ce priveşte mate
rialul, acesta era dese ori
“bun, de şi mai totdeauna inegal.
Supt conducerea capricioasă
a lui Hasdeu, foarte aplecat să
considere tot ceia ce se îăcea ca o operă personală, destinat
ă unor oameni mult inferiori
"Ii, şi cu toate că „Revista Nouă”
a fost bine primită, mai ales
in cercurile lineretului,— noi, la
Iaşi, la sfîrşitul liceului, ne
luptăm că să împrumutăm de la
unul la altul fascicolele revistei cu înfăţişarea, nu foarte disti
nsă, dar măcar ochioasă,—
O concentrare
- Trebuia

nu s'a putut face.
pentru aceasta „un . conducător.

mai.

preocupat de
liniile generale ale acțiunii sale,
mai puţin stăpînit de pornirile
sentimentale ale propriei sale
persoane, aşa încil „Revista |
Nouă”, după câtiva vreme, a decăz
ut. In ultimii ani era adă-

postul

oricui,

ca ruina

unui

îrumos

palat,

neisprăv

it niciodată
şi în care se poate oploşi orişice
vagabond.
:
Prin urmare nu poate fi vorba
de un doctrinar mou,. de un
cosducător chemat anume pentru
călăuzire şi capabil să reu-.

liseze idealul
3580

sau

va

său,

Deci fasa

fi represintată

se despart,

după

prin

literaturii romăneşti

individualităţi,

care

împrejurări,. între dinsele.

de

pe la

se

apronie

N'au

reuşit,

1 Cind un Gerrian, care luase
pe o Romîncă din Ardeal, o scrii
toare cu oarecare merit, Lucreția Suciu, Wilh
elm Rudow, a încercat să facă
o Istorie a literaturii românești, foarte slabă,
de altfel, în nemţește, cu ştiri
luate în cea mai
- mare parte din-cercul „Convorbir

ilor“ şi, evident, din punctul de veder
e al „Convorbirilor“, au fost însărcinaţi doi dintre
prieţenii mai tineri ai lui Hasdeu să
scrie oîntimpinare plină şi

de ironie, și une oride insulte. Unul
dintre dinşii era"
Gion, lipsit de orice Spirit, caracter
cu desăvirşire artificial, plin de
inahalagisme, cu toată înfăţişare
a
lonescu

de perfect gentilom literar, altul,
d, Lazăr Şăiheânu, care este acum mutat
la Paris (Saincan), Hasdeu însuş
i desăvirșind
„Trilogia“. În această trilogie
era înfățişat Maiorescu cu trico
rnul napoleonian,
— Rudow recu

noscuse „napoleonismul“

nastica de barbișa. on.
șefului „Junimii“,

lui Maiorescu— şi se vonbia şi de
pim-

-
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din nenorocire, niciodată să stabileasc
ă. legături de prietenie
netulburată, şi a fost un moment chiar
în care își rideau unul de altul, moment foarte dureros
pentru toţi acsia cari țineau
nu numai la unul și la altul, ci la!
toți împreună, Reviste apăreau chiar, pentru ca unul să lovească
în celalt, reviste humoris-

_tice, speciale

Bucureştilor, foarte bune

pentru

cafenea,

dar care

nu au contribuit întru nimic — cu
individualităţi ca a lui An:
ton Bacalbaşa, cel cu »Mloş Teacă”,
şi cu caricaturi — să ridice
prestigiul, literaturii romănești şi să
contribuie la desvoltarea
scrisului nostru naţional.
,
i
6
——
In mişcarea aceasta nouă nu există
nici același punct de
plecare şi nici aceleaşi: influențe de
tradiţie sau de împrumut,
nu există nici, aceiași direcţie: Cu
toate acestea cei trei şefi
„se: deosebesc de înaintaşii lor prin
aceia că scapă de supt:
o disciplină care în ultima ci fasă era
Îără îndoială stricătoure.
„Convorb
rară

irile Literare” erau un fel. de birou
de cercetare litepentru tot ce se presinta acolo,
aşteptînd fiecare cu mai

multă .sau mai puţină emoție să-și
vadă sentinţa: apare sau
mu apare. Dar aceștia trei pleacă.
fiecare din alt mediu, şi
represintă altă notă.
Incepem cu acela 'care represintă
curentul tradițional, în
ciuda subiectelor pe care şi le-a ales,
Ioan L. Caragiale. Se spunea la „Junimea” că numai atunci cînd
priveşti umanitatea supt
formele ei generale, permanente şi
eterne, faci literatură. Dar
orice
subiect,

trecut

prin

adevărata

literatură,

capătă

un ele„ment de imortalitate..
Nu stă arta în subiect, ci în felul.
de
tratare. Poţi să tratezi pe Iuliu Cesar
ca pe un mahalagiu din
coloarea de albastru sau de galben
şi poţi să tratezi pe. Ion şi
pe

Smaranda

aşa

cum

ai

trata

cele

mai

vestite “figuri

ala Iiteraturii. universale. Deci, în ciuda'
subicetelor pe care, și. le-a
ales, va trăi, și va trăi, fără îndoială,
şi în ciuda cxagerărilor
care, din anume motive, s'au făcut
, în ultimii ani, de o anu:
milă presă şi de anumite cercuri
literare, „care nu deosebiau

în felul de scris al lui
proaste pe care le avea

să piardă vremea

Caragiale,— în ciuda ideilor foart
e
despre persoanele cu „care . obișnuia

la cafenea— 9 influență specială a înseș
i
cafenelei asupra lui. EI va trăi fără îndoială,
fiindcă întrînsul
este adevă
r, -

*
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Arta este fără îndoială adevărul ridicat la
o anume. înălțime

prin

însuşiri sufleteşti

cela

se

poate

care

vedea, se

nu

se pot

poate

defini,

constata

dar

şi se

adevărul

a-

poate: sublinia,

şi nicio literatură nu poale trăi în afară
de adevăr. Nu e vorba,
încă odată, de adevărul luat de-a dreptu
l, ci de acela prelu-

crat, ridicat oricît de sus de către o perso
nalitate superioară.
„Dar numai ecia ce represinlă o realit
ate observabilă, detinibilă într'o societate, numai aceia rămîne
pentru mai tirziu.
Va trăi Caragiale încunjurat şi de simpa
tie, cu toate cs,
trebuie să spun că, personal, nu era totde
auna cel mai bun
prieten : glumele lui crau pentru oricin
e, chiar pentru cei
mii de aproape şi cari aveau mai mult
merit decît dinsul în atitea domenii. Nu -cra bine să-i- fie cinev
a aușman, dar nici
dacă-i era prieten, nu rămînea asigur
at. V'o spun dintro:
foari

e lungă şi dureroasă experiență. Pot adăug
a
toldeauna insensibil la situaţia cuiva. .

cra

Această
Dar,

parentesă

dacă

s*o închidem

el:va trăi

prin

însă cît mai

însăși

literatura

şi că

nu

răpede.
sa,

pe

care

nimica nu o va putea ataca, fără îndoi
ală, nimie şi nimeni, va
fi, între altele, și pentru motivul că el
continuă tradiția cea
adev

ărată a: noastră, tradiţia aceia indigenă 'de
care am vor-

bit de atitea ori, care se poate recunoaş
te şi caracterisa

teratura

Yomănească,

nu

numai

în ce

priveşte

în li

subiectul,

ci şi |
spiritul. Poate nu s'a observat în de
ajuns ce legătură strînsă
există între dinsul şi cineva care este
cu mult inferior lui ca
- mijloace literâre — dar în ce epocă
trăia acela! —, Filimon,
cu „Ciocoii vechi şi noi”, de şi la Fili
mon este un oarecare:
roma
ntism,

cu ochii

care

îl

împiedeca

de a

fi

totdeauna

pe

pămînt,

coboriţi asupra realităţii contemporane.
Poate că este

și o legătură între Caragiale şi Eliade Rădul
escu, între 'îrSuviştea lui
cea mai
“foarte

rca

Rădulescu şi Plocştii lui
şosea naţională din ţară.

aproape

şi

oraşe

alcătuite

Carageale, legale prin
Dar, cu toate că, sînt

în

același

fel,

însă

politi-

cianismul pe care-l deserie Caragiale este
de acolo din Ploeşti.
„Trebuiesă fi cunoscut cineva Ploeştii
de acum vre-o patruzeci .
de ani ca să-l înțeleagă într'adevăNr
pe Caragiale şi să vadă.
cit de mult este legală
orice literatură, nu de o normă 'abstractă, ci de cova real şi omenese
pe care trebuie să-l

cunoşti.

.

i

|

Li

a)

.-.

,

.
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avocatului

Grigorescu,

represintantul

liberalism

ului
clasic,cu Statuia Libertăţii și republ
ica
lui Candiano Popescu,
Ploeştii -i-a avut Carageale înaintea-i
. “ŞI, cum liberalismul acesta îl făceau avocaţii şi profesorii
, înainte de toate, iar ne-

gustorii stăteau: la taraba lor și
'se uitau, cînd ei se luplau, cu.
o. indiferenţă glumeață la proc
esiunile politicianismului, Caragiale

pare -că irăiește reacţiunea maha
lagiului romîn din
Ploeşti. faţă de ceia ce „Romanulu”
lui Rosetti, cum scria litlul,
îl represinta înainte
de toate şi-l recomanda națiunii roină
neşti.
Tipul lui Rică Venturianu este de
aici de la Bucureşti, fără în„“doială, dar trebuie să fie Ploeştea
n de origine. Jobenul, redin_gota și. pantalonii călcaţi pe dung
ă i-a cumpărat de la prăvăliile de aici, dar îi descoperi că
e feciorul vre-unui preol
sau negustor de acolo de la Ploeş
ti.
Ei
Fără Ploeşti nu poate înțelege
nimeni pe Caragiale. Dar
nu-l poate înţelege și fără de altce
va: el este dintro fami. „lie de actori. Sa retipărit cîndva.
la Vălenii-de-Munte, în fasa
naivă a
editurii

mele,

care

nu

a dus

la

nimic,

cîtev

a bucăţi
din teatrul cel vechiu, și între altel
e şi una din comediile lui
Iorgu Caragiale, unchiul lui: Acto
rul însă aduce în viață o
notă. caracteristică: e] ştie că.nu._
tot ce înfăţişează pe scenă!
oste':adevărat,el ştia că pumnalul
pe care. amorezatul răspins stă să-l] cufundeîn pieptul
bietului trădător esie un cuțit de hirtie văpsit cu coloare
de argint, știe că, atunci cînd
eroul cade pe spinare, aceasta
nu . înseamnă că trebuie în-

Științat imediat serviciul

"ceia ce se expune,
două lumi

ce

deosebite

a represiniat

acasă

pe

este complect

pompelor

este și multul
în

această

scenă

ras,

funebre,

care -este

viaţă

oameni

.

că,” pe lîngă tot
în realitate.

a actorului, care;

cu

e

falnice

mustăţi,

Sînt,
aupă

întors

|
Aceste două note Personale ale lui
l-au făcut să fie deparle
de societatea „Junimii”, pe care el
a cercetat-o, cu curiositatea
copilului ștrengar, pănă în resorturil
e -adînci şi ascunse ale, obiectului “cercetărilor sale, „Con
vorbirile Literare” lau atras
totuși la Bucureşti; fără îndoială
fiindcă el întîlnia aici, supt.
formă de zeflemea distinsă, ceia
ce era la el umor nativ, acel
spirit. mehengiu de. care vorbiam
cînd. am - presintat pe Eliad Rădulescu. EI a fost încuraja
t în această direcţie,și soCielatea l-a deviat chiar puţintel.
Fiindcă careul: „Junimii” era
+

-
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un cere politic conservator, care
mâi' tîrziu sa întiris, în
slere “mult “mai largi, 'la o: întreagă
mișcare -conservatonre.'
Caragiale a ajuns şi conservator, de desgu
st faţă 'de mascarada
provinciei liberale, şi «ei, conservatorii,
cari avuseră nevoie de
piiu
nea

sinceră

a lui

Eminescu,

aveau nevoie,

acum,

de îroHi4 corosivă a lui Caragiale. Carag
iale a fost deci scos în
linia întăia de luptă. Şi e foarte inter
esant să se fâcă un
studiu de literatură modernă: să
se “cerceteze cum a fost:
primit el
de

critică, reservele

din

tabăra

liberală,

care

simţia'
fourle bine ce “este „Glasul Patiiotulu
i Naţionale” şi în nenea
Dumitrache
recunoșteau pe unul -diniro alegătorii
pe cari
se sprijiniau mai mult libertăţile
publice. Aceştia erau „0d-

menii” partidului liberal și pe aceştia-i demo
netisa

satiricul.
Și marea supărare pe Caragiale a
continuat pănă la moartea. lui. A fost o scurtă trecere a 'lui
pa la Teatrul” Naţional,
dar hu a putut rămînea:.un om
care [ăcusc un astfel de
rău, nu putea fi iertat. Caragiale
a rămas deci 'ca duşman
în memoria celui mai puternic parti
d din Romănia şi 'a “fost
îndepărtat “de:
la tot ccia ce ar fi avut dreptul să
ceară.
_O a treia influență, exiraordinară,
- asupra lui vine din însuşi cercul „Convorbirilor”. E] a fost
în adevăr un om foarte
"utilisabil, dar niciodată, pentru cercu
l „Convorbirilor”, un foarte
mare
scriitor; un

„seamnă încă

scriitor

de

care

ai

nevo' ie
aceas
,ta

un scriitor pe care îl așezi la rangul

” tîrziu, numai,

Sa mutat

el din “domeniul

în acela al povestirii lucrurilor care
velele
lui ferăneşti,
toată atenția

nu

în-

lui: Mai

teatrului cu: tendinţi

aveau alt caracter. In nuasup
” ra
clasei rurale, pe

care o regăsim şi în Năpasta lui, nu-i
vine din fondul propriu.
Țeranii lui sînt de un adevăr foart
e relativ. Scenele comice, cu
mahalagiii sau funceţionarilui
i de la Ploeşti sau de aiurea, sînt,
„lucruri pe care el le-a văzut; dar,
cînd e vorba de țerani, ori
„de ţerance ca în Năpasta”, de plata
unui vechiu păcat pe-care
o

urmăreşte

o

[erancă,

cu

o

statornicie

crudă

care -nu
stă
în. obiceiurile poporului romănesc,
Caragiale sa resimt
' din
e
faptul că nu cunoşt
: ea
viața rurală. Lumea țerănească,:el
a
cunoscut-o nu direct, ci prin atmo
sfera de la „Convorbiri”,:

Țeranii lui derivă puţintel din ai-lui Slavici,
Dar, în fasa din”
a „Năpa

urmă,

stei”,

a romanului

ţeranul

rusesc,

cu

tragic derivă din altă influență: *

oameni

mistici,

fantastici,

cu ţerani. -

18
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capabili de toate! brutalităţile, aceia

pe cari,

după

generaţia

lui “Turgheniev,i-a
. întăţişat, în tot relieful. lor puternic,
dar
răspingător, Gorchi, care nu cruță niciu
na din sălbătăciile
de cari sînt capabili. La Caragiale este
deci şi influenţa literaturii pe care a cotit-o.
:
_
lar, în ce priveşte ultima fasă, cu teorii
le generale asupra
societăţii romăneşti, cu încercarea de explic
aţii sociologice,
presintind nemilos toate viciile noastre,
cu despărțirea fără .
inimă de ţara care nu numai că-l născuse şi-l
crescuse, dar îl
şi încunjurase de o nctăgăduită admiraţie,
aceasta se datoreşte altei fase de lecturi care a venit asupr
a lui, atunci cind,
din ce fusese el în tinereţă, rămăsese foarte
puţin. E resultatul
convorbirilor în cercul creat de exotica perso
naliiate contagioasă
a blajinului fanatic rus, refugiatul Cass, deven
it Dobrogeanu şi
Gherea. Ni închipuim un singur Caragiale.
Puncm împreună
cele d'intăiu icomedii de moravuri cu “criti
cile privitoare la
răscoalele din 1907. Omul nu avea nici
un talcrit atît de puternic, nici o cultură 'atît de întinsă,
încît să-şi păstreze linia

lui, neschimbată

de intluenţele venite din dreapta: sau din

„ stînga, ci el strimba necontenit întrun
sens
gurile pe care le crease în piesele sale.
_

sau

în aliul

fi-

|

Dintre cei doi prieteni ai lui, Vlahuţă
și Delavrancea, cel
dintăiu, Tutovean, din neam de mici propr
ietari , cu . suflet

mistic, - reprosintă

fără

îndoială

un

alt tip în mişcarea

a-

ceasta nouă, care nu a putut să alcătuiască
un bloc și în blocul acesta:să stabilească anumite ranguri
pentru a produca
anumite curente,
|
|
Societatea

romiănească

icşită din boieria

de odinioară,

înainte

de a trece la democraţia foarte agitată
care nu sa fixat nici
pănă acuma — căci am ieșit din vechea
societate încă Winainte de 1848, dar n'am ajuns încă o societate
deplin -alcătuită—,
„A produs 'o: nouă categorie socială, una adîne
nemulțămită.
Inainte crau boicrii de:o parta și supușii
boierilor de cealaltă,

boierii cari se uitau dese ori cu condescendență,
chiar cu pric-

| tenie, la cei de jos, și cei de jos cari se
uitau respectuoşi

boierime.

Două

categorii

sociale

neted

despărțite.

- în “Moldova, Evreii, anumite pături mai
mult
romăneşti în Muntenia. Țeranii stăteau în
ms

la

La “mijloc,

sau mai puţin
gene, şi ci nu

|
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aveau cuvîntul, nici în domeniul literaturii,
nici în domeniul pa-

liticii.

-

Aşa

era

a creat
noastră

N

vechea

o lume
este de

Constituţia

de

la

societate

N

romănească.

A
Dar

noul

Stat

romîn

întreagă de funcţionari. Toată administraţia
după Regulamentul Organic, şi chiar după
66;

ca

afost,

acum,

lumea

intermediară,

care era.tot așa de cultă ca şi boierii, dar
nu avea mijloacele
materiale. pc care le aveau aceștia, pe lîngă
taptul că era
mult mai onestă decit o mare parte din boier
imea acum decăzută. Aceştia nu jucau cărți, nu-şi petreceau
viaţa întreagă
în aventuri sentimentale, nu pierdeau vreme
a cu banii altara. In categoria aceasta nouă de funcţionar
i se găsiau şi

- oameni de talent. Ei vedeau
că în străinătate un om de talent
poate .să trăiască: din talentul său, din scris.
Dar, în Romănia,
un om de ţară care să trăiască numai din talent
ul său, aceasta

nu

se

putea.

Toată

categoria

aceasta

socială

cra

deci

amărită,

înveninată. E o mare deosebire înire critica
de la „Convorbiri”
şi între critica acoastălaltă nouă. Cea de la
„„Junimea” atingea
uşor, fiind făcută de oameni cari trăiau bine,
cari puteau să
fie mulţămiţi cu viața pe care o duceau, pe
cînd acum avem

a face cu alţii cari nu se pot. împăca niciodată
cu a lor,

Această categorie nouă e represintată prin
Vlahuţă. Fondul
poesiilor lui este acesta; chiar cele de drago
ste vedeţi-le cum .
“Sc isprăvesc: cu. dureri care provin înainte
de toate din motive
scciale. Fără îndoială a cîntat pasiunea pentr
u diînsa, dar fără
- delicateţa de suflet a lui Eminescu, de şi,
fără îndoială, esta o
influenţă,

prea

mult

exagerată,

a

lui

Eminescu

asupra

lui,

Eminescu fiind. însă inimitabil de către un
mare talent. E prea:
„ complex, prea subtil; magia lui nu poate
trece la altul,

De

altă parte,

luaţi o parte din opera

da întăie . tinereță

,

a lui Vlahuţă, care-nu se cunoaște în de
ajuns, cum nu se
cunoaște nici partea de la început a activi
tăţii. lui Caragiale, | care şi aceia trebuie scormonită,. luaţi chiar
pa Vlahuţă care
coizbora la „Convorbirile Literare”, dar
colabora şi la anumite ziare din Bucureşti, cînd 'era magist
rat. la Tîrgovişte,
şi vedeţi ce adevărată pasiune socială întîlnim
la un tînăr care

“se găseşte întro socictata inferioară, faţă de care nu
se luptă:
cu zimbetul de despreţ, ci, crud, prin lovitura
directă. Caraginle nu a urit în adevăratul sens al cuvântului: omul
de teatru
y

18
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ştia doar că luniea este alcătuită
din acte da comedie, care
pot Să ajungă pănă la lragedie,
și de obiceiu au. şi una şi
alta. Dar, pentru Vlahuţă, tot ce vede
ca o piedecă ridicată în
fațn lui, şi a celor buni, cari sutăr
, de nedreptatea socială, îi
este un vrăjmaș, împotriva căruia
trebuie luptat, lovit energic,
cu scopul de-a-l distruge. De aceia
, poetul, în societatea aceia
de salon a Bucureștenilor, nu Pute
a decît să o descrie cum
fac: întruna din cele mai bune
bucăţi ale lui, Liniște.
L-am cunoscut pănă la siîrşitul
vieţii, i-am văzul admirabila atitudine în. limpul războiul
ui, felul splendid cum u aştepta

t cl sfirșitul acestei iragedii naţi
onale pentru ca, apoi, după
0 încercare ziaristică, deviată
-în curind, 'să se retragă la țarii,
întrun

sat din
societate

această
sus;

-

.

Rînnicul-Sărat, iarâși din despreţ
aţă
pe care o pecetluiește pănă la cei
mai
A

de
de

“

„Minciuna stă cu regele la masă.
..»
Astiel a trăit el, apoi, aspru cu cei
mari, cu iubire de jerani,
nu pchtru ţeranii ci înșiși, ci ca reac
țiune împotriva degenerării

unei

clase

superioare

stăpinind

cu

nadreptate,

impu

nînd vul„garitatea ci unor straturi socia
le mult superioare în lond,
Ascuns în colțul său, el.m'a vrut să-şi
manifeste voința atâta cât
pulea, de înulte ori hotăritor, asupra
oamenilor cari în aparenţă
aveau

şi hotărirea, şi, cînd

â murit,

a cerut—încă

o condam"nare pentiu societatea contemporană
—eca toate manuscriptele, lui să fie distruse, Nu ştiu dacă
o fi avut cineva curajul să o
[acă, dar dorința lui era un, răspuns
la indiferența nemeritată
„De care o generaţie de tehnicieni
ai formei o aruncase omului
cure represintase într'un moment,
alături de. prielenii
lui,.
adev

ărata literâtură rominească.

A
Nuvelele”
lui „Din: durerile hunii” înfăţişează
de fapt viaţa
lui; eroul povestirii mai întinse, care
se. distruge din suferinţă fisică şi morală, este icouna întregii gene
raţii care voiă în zădar

să-şi croiască drumul contra, oamenilor şi
contra sorții,

şi simpatia lui 'pentru „Sămănătorul”, prie
tenia personală pe care
mi-a păstrat-o pănă “la sfîrşit, se
«dlatorese tocmai faptului că
sa găsit, aici, înaintea unor oameni
cari au avut curajul, cu
oarecare risc, să: înfrunte furtuna
și să încerce a schimba societatea. -Pentru dinsul a fost:o foar
te mare mulțămire cînd,
la 13: Mart 1906, sa „produs demo
nstraţia împotriva per'soanelor care voiau să represinte „Ma
dame Flirt” în îranțuzeşta
Î

Revenirea spiritului local

la Teatrul
ceastă

Naţional;

mişcare,

mult
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simţia ca o întinerire cînd s'a “produs
superioară

tuturor

ce visase el tînăr făceau. acuma

celor

de

-

.

fi. înţeles

numai

re-

Na

Al treilea, represintant al mişcării noi,- Barbu
poate

a-

urmă;

tinerii cari nu considerau

voluţia ca.un mijloc de a parveni.
lavrancea,

pe

Ştefănescu De-

reconstituind

condiţiile

lui |

de viață. Mai înzestrat decit amindoi ceilalţ
i în ca privește
privirea adîncă în viață pentru a smulge dinty'
însa elemente caracteristice, cu desăvîrșire noi, pe care ceilalţ
i .nu le observau,
on ' capabil de a găsi instinctiv pitore
scul . oricării vieți şi
oricării situaţii, suflet. cu desăvirşire inedit;
care, la început,
fără îndoială, cu toată cultura înaltă pe
care a căpătal-o, nu

a fost influenţat de această cultură, ci înainte
da toate de ereditatea
țerăncască pe care o ducea cu dinsul,
el n'a fost, ca Slaun om de la sat departe,ci unul din
margenea, încă să-

vici,

icasciă,
pe

a Bucureştilor.

vremuri.

cu

Aici „Srînarii” “duceau

adausul

a

tot

ce

puteau

viaţa satelor de

culege

în drumu

rile
cele mari ale lor; o viață de sat cu orizoniul
drumurilor, EI a
apuca

t suiletul ţeranului, dar încunjurat
de aventură, cum îl
represintau aceşti „Srinari”, mergînd
din sat în sat şi din loc
îu loc pentru a se întoarce acasă cu
carul plin de povești. Nu

putea

să

această

dată”,

găsească

viaţă

de

Povestea

nimic

mult

mai

ales

dispărută,

romănească,

decat

cum

pe care

să

înfăţişeze

a făcut-o

unii

au

cindva

în. „A. fost

reprodus-o

o-

ser-

vil — şi nu există o poveste, ci există mai
mulţi” povestitori,
povestea aceasta nu a fost niciodață transforma
tă într'o mai
inare şi mai înaltă, literatură : decat atunci
cînd Delavrancea

s'a îndreptat către dînsa.
“
|
Prin urmare, pitorescul natural, Viaţa
ţerănească și imaginațin din povestirile acestea, cara, alcătu
iesc fundamentul sufle-

tolui

poporului

Pound.

Acestea

romănesc,

toate

acestea

sînt

unite

la dînsul. Totuși ceva lipsește: margenea
Bucureştilor nu are, ca
Moldova lui Vlahuţă, un trecut, nu
are Simţul trecutului.
Veacurile nu trăiesc în el. Da cite ori
le încearcă, ele nu răs- .
i

le

puteam spune foare greu cîna
era în
viaţă, căci îl rănia adine orice critică și
datoria prietenilor. era
să o evite.

nu

a putut

Atunci cînd, pentru drame, a luat
subiecte istorice,
găsi în el însuși. “elementul esențial
care. 'este

de nevoie pentru întăţişarea trecutului. Ce
este Ştefan-cel-Mare
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al lui, ajuns bătrîn, puţintel luat în glum
ă de

lumea mai tinără; ce sînt şezălorile : acelea din!
fundul Bucureștilor
înfăţişate ca adunări de eroi și de tovar
ășe de eroi în cea mai
mîndră vreme a trecutului romănesc;
unde sînt "pasiunile ce-

lea tari care frămîntau

care deosebeşte vremea

societatea de atunci; unde

este, dirzenia

cea mai serioasă din tot trecutul nos-

tru? Cînd "Petru Rareş apare, arătindu-ș
i semnul, sau cînd
Ștefăniță se zbuciumă cuprins de o epile
psie pe care nu ar fi
admis-o boierii cari ştiau să moară
supt cuțitul călăului a-

lunci cînd gîndul lor nu. se împăca”cu gînd
ul lui“ Vodă, ce

înseamnă pribeagul milog ori fantoma înfăț
ișată ca represiniînd
pe însuşi nepotul de fiu al lui Ștefan Voev
od? Aceasta este o
deviare a talentului lui, şi societatea este
aceja care, cu alte

preocupări

şi gusturi,

l-a deviat.

|

„Dar asupra lui sa exercitat şi o
altă influență. EI aducea cu dinsul, şi a spus-o în povestiril
e lui, ura copilului,
întrebuințat în cutare familie ea peda
gog, ura tinărului care
îndrăzneşte să ridice ochii către cineva
de acol şi căruia i se

spune:

dumneata

la cărțile dumitale

de şcoală! Despărțirea

aceasta brutală între dreptul inimii lui
şi între dreptul societăţii, care-i interzicea acest drept, l-a lovit
şi el a fost un chinui în lupta socială, care nu sa ispră
vit nici pănă în momentul de faţă, ba încă astăzi este și
mai dureroasă, căci, pe lîngă tăgăduitorii de sus, este neînțele
gerea grosolană' de jos. O întreagă tragedie care se deschide
astăzi pentru socictatea
romănească şi sîngele intelectualilor curg
e din două vine, una
tăiată supțirel de cuțitul boieresc și alta
sfărîmată brulal da
izFitura de topor a omului ncînţelegăto
r de jos.
i
Şi peste toate acestea trebuie să amintim
că era un pictur.
un artis
t

extrem

de fin.. Și

în

materie

de literatură,

se

poate
vorbi de așa ceva Sînt direcțiuni
pe care e chemat să
le ia cineva, dar împrejurările l-au
împiedecat şi atunci tot

ce fusese
jează
„ceia

îndreptat

în altă
ce în

în această lature se întoarce

direcţie.

literatura

Este

în stilul

francesă din

lui ceva

aceiași

şi influen-

asămănător

epocă

se

cu

întilneşte

în opera curioasă a celor mai sublile
spirite din secolul lor,
care numai fără dreptate se numesc
şi ei naturalişti —fraţii

Edmond

şi Jules

de Goncourt,

Delavrancea,

mai

tîrziu

, şi
în elocvenţa lui se presinta cu acelaşi nesfi
rşit meșteșug. Atunci,

Revenirea. spiritului local

ou

în el nu găseşti o singură expresie obișnuită: pretutindeni,
pe lîngă ce dădea fondul lui propriu, se adăugia și arta de
a găsi cuvîntul riou, legătura neobişnuită între cuvinte. In
privința aceasta, față de clasicismul sec al lui Caragiale şi faţă
de 'retorismul sentimental, cu oarecare plutire de cuvinte, al
- lui Vlahuţă, la dînsul este întradevăr o îndreptare către ce sar
putea numi literatură modernistă, dar fără îndoială în alt,
sens decit sensul cu totul scăzut al literaturii moderniste de
astăzi.
-

XIV.
-

Noua

orientare

a tineretului

de

la 1900.

La sfîrşit să încerc “a întăţișa aspectele,
generale ale literaturii romăneşti după ceia ce am putea
numi: generația interme

diară.

-

n

Fiindcă generaţia lui Caragiale, Vlahuţă
şi "Delavrancea este
de sigur o generaţie intermediară,
și aceasta nu scade de
loc
"tatea

valoarea talentelor care sau manifestat
atunci, nici nouscris
ului

lor,

dar,

de oare

ce avem

a face

cu

o grupa

re.
care nu s'a închegat — i-a lipsit şi un
organ de luptă—, care
nu a satisfăcut nicio teorie sau măca
r un. îndemn teoretic,
o putem numi „intermediară”, între două
generaţii organisate,
„junimea”, oricare ar fi fost originea
celor scrise la „Con:
vorbi
ri”,

îndoială,
sibii
supl

a

isprăvit

printr'o

și a: pierdut

organisare,

influenţa

asupra

care

a

decăzut,

publicului,

făcînd

fără

p>-

alt capitol din istoria literaturii romăn
eşii, dar a existat
un conducător
de o înaltă valoare doctrinară,
chiar

dacă, întrun anumit moment, Maiorosc
u asimila pe Eminescu
cu Samson Bodnărescu. Acolo se dăde
au decrete, se fixau
rangu
ri,

şi, cu toate că ele nu

au rămas. pentru

totdeauna,

aar.
organisaţia cra visibilă şi impunătoare.
Mai târziu noua generaţie se va afla concentrată în jurul unei
reviste cu o oarecare
-leorie—de şi adversarii mai mult au vrut
să vadă o teorie acolo
unde nu erau decit sfaturi de un caracter,
nu părintesc, fiindcă
nu era deosebire de vrîstă, dar așa cum
putea să fie da la
cineva care umblase prin mai multe lucru
ri şi mai multe literaturi—, „Sămănătoru”,
1 Samson

Bodnărescu

era un

om

foarte simplu si foarte

complex, îmbicsit
de influențe străine, în mare parte germane, ceia
ce-i dădea un stil indescitrabil
și lumea în afară de „Junime“ ridea pe sama
lui „Sămsune:,
"
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Dar, înainte de a alinge
mediu şi alte intluențe, o
țelegerea scriitorilorde
. la
esle o literatură unitară,

cele

mai vechi, aşa

19%

generaţia aceasta, care înseamnă alt
observație care poate servi şi la în1900. Vechea literatură romănească a:
general romănească. Din timpurile

este. Incercările din

Maramură;

şi.

din
porțile vecine. Maramurăşului de a da o
literatură stîntă' pentru
publicul romăriesc au trezit imitatori pretu
tindeni. Mai tîrziu,
cînd s'a trecut de la cărțile acest
ea bisericești, presintale
întrun stil de începători, cu stîngăcie,
la opere de: un carac-.
ter mai solid, au mers pretutindeni
traducerile secolului al
VI-lea. Alexandria, discutată în ceia
ce priveşte locul în
care s'a făcut cea d'intăiu

acestea de
Cronicile
în Ardeal,
grafii au

şi Dimitr
' Cante
ie
mir

* în mintea

traducere a

ci: în Ardeal.sau părţile

dincoace, a avut şi ea un; caracter gener
al romănese,
nu au pătruns. imediat din Moldova
în Muntenia şi
dar, cînd a început istoriogrăfia în
Ardeal, istoriofost influenţaţi 'de letopiseţele moldoveneş
ti. Pănă
Romînilor

a trecut într'o: formă

din toate părţile.

- tura bisericească din secolul

oarecare, tîrzie,

Cînd

al XVII-lea,

s'a pornit ltera-

care se adresă

popo-!
ridicu
- încep
l,e a tipări cărți romănești acolo, el
s'a adresat bodelenească, Psaltirea în versuri a lui
Dosofteiu a fost copiată .
şi am găsit manuscripte în care
Psalmii lui sînt introduşi
foarle

apărut
delean
ridicul,
icrilor

departe de margenile Moldovei

lui. Mai

tîrziu, cînd a

editura de la Buda, şi 'cînd Zaharia
Carcalechi, un Ar-de origine grecească, spirit întreprinzător,
puţintel cam
începe a tipări cărți romăneşti acolo,
cl s'a adresat bode la nui, şi i-a trimes Alexandru. Beldi
man din Moldova

traduceri, care au apărut cu. litere
cirilice frumoase, acolo,
îa „tipografia din Buda, răspîndindu-se
în toate părțile locuile
de Romîni.

40, cînd

sa

de

unde

locul

priveşte

Cind a urmat mişcarea cea mare de
la 1820-

ivit

romantismul,

erau

pe principalii

conducerea

lui Barițiu,

scriitorii,

acesta

aceiaşi

represintanţi
un

creator

a

găsit, „indiferent

primire

ai lui, Sau,
de

oi

care

caldă în ce

cînd,

supt

aveau

ca- racterul de revistă, pe vremea cind între
un ziar şi 0 revistă
nu se făcea

deosebire,

mi

şi literatură,

după

a apărut

modelul

Foaia

pentru

foilor germane,

minte, -ini-

aceasta

a păruns și în Bucureşti şi în Iaşi: o
rubrică specială privia
Principatele, și această rubrică -era făcută
numai pentru ce13

|
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titurii de aici; indiferent chiar, de scopul
practic pe care îl ur-

măria

de

rubrica

şii.. Și, dintre

nu

aceasta,

la Brașov
a fost

corespondenţa,

a contribuit
scriitori cei

niciodată

„Asachi nu a trecut
telor, ci ale Moldovei

să
mari

prea

de

ton: general,

pe

Romîni

apropie
ai acestei

popular

dincolo de
lui, fiindeă

în

generaţii;

părţile

a

între

foii

din-

dacă

Eliad

ardelene și dacă

margenile, mu ale Principa-.
la București n'ciodată „ASachi

„Mu a găsit cotitori mai mulţi, este din
pricină că Moldova
“şi Muntenia, Moldova prin Asachi, Munte
nia prin Eliad,
au stat în veşnice certuri cu privire la
limba literară. Cu
toale acestea, peste şcolile filologice, a
stăpînit şcoala ue
mândrie latină care, în ultima cei fasă, a
cuceril atita ain cultura, populară, a. Ardealului, şcoala lui
Cipariu. Totuşi :Ardealul

acesta,

influenţat

de ciparism,

pănă

foarte

tirziu,

pănă

„Ia. 1870, a primit foarte bine pe Alcesaniri.
Pe. vremea cînd am

început întăia oară. a cunoaşte mai bine
Ardealul pănă
- bibliotecile lui, mi-a. făcut 6 deosebită
plăcere cînd am

acolo foarte

des

pe

Alcesandri,

în frumoasa

ediție

şi în
găsit

Socec,

lo-

gală, cu chipul. scriitorului de-asupra.
:
"In ce privește Bucovina, o-ţară romiăneasc
ă “așa de mică în
care cra însă, relativ, foarte multă cultur
ă, o cultură falsă,
dar
o cultură de şcoalii foarte remarcabilă,
ueci un
număr
de
celilori
destul de mare,. peste
pumnalism, peste

„Stilul marelui reformator ardelean de la Cernă
uţi, peste: mada
lui de filologie, cu desăvirșire -neacceptabilă, Alces
andri sta
impus,

apărînd

acolo

ca

un

fel

de zeu

tinăr,

bine

primil

în

pe.

o.

cercurile dominante din acea vreme. Am pomenit
de acel poet
care învățase în Viena, foarle puţin cunoscut pe
- vremea ui,

uilat. imedial

după

„purte, se inspiră

moarte,

din: sufletul

Vasile

Bumbac,

vicnes, ca

care,

şi Eminescu,

de

suflet

mult mai complicat, de o evidentă noulate şi
în” fond şi în
formă, dar, pe de altă parte, ia ritmul poesiilor
lui Alcesun:

dzi pentru o altă parie din opera lui. Sa vorbit. de „regalita-

tea”

lui

Alccsandri.. Această

regalitate

s'a exercitat

în

Buco-

Vina mult mai multă vreme decit în părțile noast
re, unde începea să pară: demodat, lînced, îmbătrînit,. pe
cind răminea

tot cu aureola de veşnică linereţă în părţile bucovinene
.
Era prin urmare o literatură generală romănească, şi
literulura aceasia, trebuie s'o spunem, a fost rupti pe
vremea

|
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„Junimii”;,

Atitudinea

de

decisie

irevocabilă

care a avut-o conducătorul: „Junimii
”,

desprețul

„195
şi

abstractă

cu

care

pe

trata

onul. foarte cull, spiritul critice ascuț
it, Imai mult filosofie şi
politic decit psihdlogie şi înţelegăto
r de suflete, au înstepărlat
firă îndoială şi pe Bucovineni,
dar, în cea mai mare măsură, pe Ardeleni, cari se simţiau
jigniţi de acele arlicole, |
adunate în broşură, împotriva cure
ntului ardelean. al lui Ci-“
pariu și

împotriva curentului ardelean
trecut în Moldova şi
aşezal în laşi prin Bărnuţiu.
Iată efectul ivoniei, care nu era
_mecesară. Greșelile de limbă,
de gust erau o boală care se pulea

lecui fără să recurgă cineva la acest
e mijloace chirurgicale
care curăţind fac răni ce nu se
pot închide. Dar prin „Convurbirile
Literare”,

prin

felul

cum.

ele

au.

atacat

„chestiunea
dcosebirii de limbă între provinciil
e, romănești, sa creat fără
îndoială o deosebire, şi de atuncea
în Bucovina, în Ardeal, în
Dasarabi
:ale

a— aici după casuri cu totul
lui Donici sau Stamate,— a fost
altă

slijată,

descurajată.

In

special

şcoala

isolate, sporadice ca
literatură, locală, ne-

ardeldană

pulea fi
cruțală, căci scriitorii aceştia erau
oameni da o înaltă intelectua-

litate cari
se judecă

se găsiau, e adevărat, -pe “dru
mu
. greși
ri
te, dar nu
omul -după drumul pe care l-a
greşit, ci foarte.
“ese ori după intenţia pe care
a avut-o

călăuzit “pe
o - singură

acumă,
purile
vechii

şi după ţintele care l-au
drumul “acela greșit. Na a fost
pe 'vremea aceia
literatură românească, şi urmă
rile le simțim şi

aţiţate de nenorocitele

deosebiri

ale

politicei

din

tim-.

acestea mai noi. In mare par:e
vina acastei rupturi a
unităţi” sufleteşti înire toate provi
nciile rominești care,
atuncea cînd se seria cu orlografia

cipariană, .se- ascundea mai
mult supt o aparență” de deosebire,
pe” cînd, mai: tîrziu, cînd
Sa scris cu aceiași orlografie, Care
era aproape ortografia
lui Maiorescu şi a „Junimii”, vădia
și alt spirit, vina o poartă

tot „Junimea”,
Să ne mai oprim un moment asup
ra lui Eminescu, aşa de.
nou, aşa de adînc pătrunzător în sufle
te, aşa «le capabil de armo- „mie

sufletească

şi

care,

de

şi pe alîţia dintre fruntaşii

ei la Viena

Ardelean
„măncască

şi fiind

81

altă

parte,

generaţiei. noi

însuşi,

o bucată

cunoscuse
ardelene,

de

vreme,

pe

Slavici

învăţîna

un

cu

tînăr

din Blaj, care, apoi, se inspira de
la literatura rovech
e

şi cunoştea

şi literatura

populară, “care

toc-
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atuncea

greşite

se aduna,

cîțiva ani

ale lui Alcesandri,

după

mai

tirziu

reproducerile

,

a

după

încercările

parţiale

din lău-

tari - ţigani, de: prin cafenelele brăilene, ale, lui G. D.
Theodorescu, de un Jarnik şi Birseanu. Eminescu, cu
toate acestea,.
nu şi-a găsit în. părțile ardelene. cetitori. -Estâ o deasa

„bire între Ardeleanul venit în Principale, de felul lui Slavici,

Ardeleanul, care, trecînd prin multe centre romăneşii,
devine
un Romin în sensul general, și: între Ardeleanul de acasă.
Vorbesc de Ardeleanu preot de sat, sau învăţător sau chiar
şi a-

7

vocal

sau, profesor

prin cutare cenire,

aparţinină

unor

sru-

„Pări profesionale "deosebite, dar care se “adună la o.
casină,
terenul neutru pentru cetiri şi discuţii represintînd diferite
direcţii.. Ardeleanul acesta, din “Ardealul rămas Ardeal,
cel cu
punct de: vedere ardelean, nu l-a primit și nu l-a înţeles
pe
Eminescu în genialitatea lui. Este chiar o carle răbdător
scrisă,
a unui canonic blăjean, împolriva“
lui Eminescu,
în care
carte, foarte bine intenţionat,
sa denunță marele poct ca fiind:
cel mai niare stricător de suflete cara a existat

vre-odală,

infie-

rînd direcţia imorală a lui Eminescu, limba stricatăa lui E-

„minescu, primejdia pentru sufletul romănese care stă în
Emi"nescu. Cind am fost întiiia oară la Blaj, am- cules între altele
aceaslă scriere, care încă se împărţia. Prin urmare nici geniul

lui Eminescu nu a fost în stare să “dreagă ceia ce stricase o

anumită

critică,

din

punctul

de

tăţită; dar cu urmări nenorocite.

vedere

logic

foarte

înarep-

i

Cînd âu venit Vlahuţă, Delavrancea, Caragiale, în Ardeal nu
„au 'Străbătut, Caragiale a străbătut în Ardeal doar
prin gencTația d-lui Goga; ceia ce înseamnă cu totul alteeva. Era
după

1906-1907, şi el a pătruns acolo

curios, a cărui

spaimă

şi de

arzăloare

admiraţie,

mai “mult

ca

un

tip foarte

ironie era privilă cu un amestec

în anumile

de

cercuri. de tineri -cari

făceau haz nespus de glumele lui, şi bune și rele, şi cari
şi:au
văzul în parte sufletul stricat de pe urma acestor -glume,—fiinăcă gluma, în acel moment, în“ Ardeal, cra întradevăr o nenvro- cire, în Ardealul acesta care avea nevoie de toată credinț
a. In
lipsa aceia de caracter care se observă une ori la generaţ
ia
ardeleană care nu este cea tînără de acum, ce se ridică
în
- şcoală, este ceva din ironia bucureşteană, transplantată
prin
Caragiale. Vechiul Ardelean, aspru, dirz, acela era cu mult
pre-
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ferabil. Canonieul de la Oradea-Mare,cu părul ras, cu mustăţi
- lungi ungurești, cu pipa în gură, vorbind:pe jumătate latineşte,
pe jumătate

romăneşte,

cum

l-am

apucat

eu

pe

vremuri,

esie

„cu mult superior tînărului cu legături bune la București, care
aruncă

banii

în dreapla

și în stînga

şi consideră

viaţa

ca un

lucru care trebuie să fie profitabil, în grabă, aceluia care
.se
culundă într'însa. Dar alături de dinşii stăteau bătrinii cari
ma ştiau. ce să facă. Să fugă? Era prea glumeţ, prea hazliu

“şi

spiritual.

Să protesteze?

Li

cra frică

de

a fi

consideraţi

ca

nişte oameni cu totul demodaţi. Aprobau, dar, chiar -atuncea
cind aprobau, simţiau oarecare căință pentru lipsa de curaj.

Glumelelui Caragiale
devăratu
Caragiale
l , nu.

au pitruns, dar Caragiale
|
-

însuşi, am

In ce priveşte pi Delavrancea, știlul acesta, nu numai pi"„toresc; dar „de. pictor”, aşa de. căutat, așa de artificial,
prin
care totuşi din cînd în cind străbătea o inspiraţie indigenă de
u1

caracter

atit de

interesant,

nu

se

putea

aprecia

în

lumea

putriarhală, dar. deosebită, a culturii ardelene, Melancolia,

des-

gustul: de viaţă, desprețul împotriva unei clase
dominatoare,
bogată şi pretențioasă, dar fără merit,nu pulea străbate
în Ar-

deal literatura nouă,
în

ce

privește

literătura lui Gheorghe: Coșbuc,

desgustul

da

viaţă,

lumea

aceasta

literatura
era

reli-

"gioasă, adine morală şi nu putea să primească nici
posi_mirmul filosofie al lui Eminescu, .cu atît mai puţin pesimis
mul

„acesta

mai

scăzut, de

caracter

practic

pămîntean,

care

se.

întilneşte şi în opera lui Vlahuţă.
,
i
Astiel prăpastia a rămas. Și, atunci cînd începe. în
Ardea: literatura nouă, literatura lui Gheorghe Coşbuc, literatura
aceasta se inspiră de la un alt izvor; această literatură,
care
a rămas "multă vreme necunoscută Vechiului Regat, ca şitoată.
literatura de la „Tribuna” din Ardeal, cea da la Sibiiu,
nu cea
din Arad, literatura creală în direcția lui Slaviei,.de oamenii .
gencraţici lui, e la o parte. Apariţia „Nunții Zamfirei” - în
fruntea „Convorbirilor Literare”, prin urmare cu decret
de
la „Junimea”, cu pecetea lui Titu Maiorescu, a fost o
revo-

„luţie

surpriuzătoare,

şi

oarecum

o jenă.

Era

o poesie

cu

to-

tul n6uă, cu care nu cram deprinși, o poesie, care a: rămas
la poartă pentru toți cei din Vechiul Regat cari aparţine
au

acelei generaţii. Pe urmă

a venit o alta care nu a mers nici

.
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Coşhuc, nici la altul, “pentru că i sa
părut — așa cum i
pare și acum — că poasia lui Coșbuc
este o poesie muyn-

cită, smuncită. Fără îndoială că în părțil
e acelea de către:
Năsăud ale lui Coşbuc, în părţile acelea
grănicereşii, este un
all
spirit între

“bililor

țerani.

Iobagul

dnguri,

de

țeranul

srănicer,

pe fundus

din

Ardeal,

regius,

în

de

legătură

pe. moșiile

cu

no-

Saşii,

ura

* întrinsul îngrămădite pasiuni sceulare produ
se da imensa “şi .
aproape intolerabila nedreptate care-i era partea
, pe cînd culălalt,
este

mai. aspru,

mai

împăunat

cu:

laude. Ar fi foarte interesant să sa cerce
teze în viața Ardealului spiritul grăniceresc, care sa ridica
t loarle sus în ar
mala austro-ungară.
- S'a scris foarte mult, dar nu tot ce trebui
e despre Coşhuc,

— şi de călre Gherea, care era un spirit
delicat, un om foarle
de, treabă, dar în afară de rasa noasir
ă, care habar mavea de
adîncurile vieţii” romăneşti şi venia
cu anumite iipare de li-

teratură care au impresionat așa de mull
generaţia lui Caragiale, Vlahuţă și Delavranceal..
„Pe de altă parte, acei din această generație
cari erau în legă.
tură cu Eminescu drebuiau să pună, natura
l; faţă în faţă cele

două poesii: fondul fără păreche al
lui Eminescu, armonia lui
* desăvirșită, magia -aceia a sunpielor
cu ceia ce, în. acest domeniu, lipseşte aproape cu deșsăvirşire
lui Coşbuc. Coşbuc cra
un spirit grăniceresc, luptător, provo
cunt, siidător, un spirit
brusc și Dălăios, Şi aşa a rămas
pănă la sfîrşit; cînd a tra-

dus

pe Dante

și cînd

a tradus

pe Virgiliu,

a introdus

aceiaşi

nolă, care, în ce priveşte pe Virgil
iu, este greșită, căci el e
înainte de toate poctul armoniilor.
supreme, dar în ce priveşte
pe Dante, nu poate da acel cor
medieval] într'o biserică go-

Lică.

* Am

:

apucat vremea

PN

e

A

“

1

cînd se

adunau toţi înaintea lui Gherea, şi fiecare
mişcare a ochilor inteligenţi ai aceluia, fiecare tremur
are a bărbii rotunde şi blonde, fiecare mişcar

e a minilor acelora dibace erau socotit
e ca niște decrete
divine. Aceasta este iarăşi dovada că ne
aflăm în fața unzi generații neorganisate,
"care-și căuta conducătorul
întrun imigrat, cu cite calități vreţi,
dar un imigrat, a cărui formă literară era revăzută
de lon Nădejde și vă puteti închipui
ce poate însemna corectura: conducătorul
ui „Contemporanului“ de la laşi, om

care niciodată nu s'a gindit la ce înseamnă o
formă

literară, Jargon

ul lui Gherea
trecea prin corectura lui Ion Nădejde,
şi cu toate acestea scriitori pănă în vîrful
unghiilor, mergînd pănă la cea din urmă
legătură între două cuvinte, s'au lăsat

conduși de

dinsul,

.
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“De unde sa inspirat Coșbuc, am spus. Inainte de toata din
spiritul popular de acolo. Este în scrisul lui o îndărătnicie

a ţeranului care lucrează cu triulă as: upra unui lemn dur; se
vede nvierşunarea în a face tăietura în materialul rebel. Nu
"este o poesie care să izvorască spontan, ci o possie da alelicr,
muncită și dureroasă.. Rima este căutată, ritmul este descoprrit anume, fondul este scormonit. Dar de sigur mai este încă

ceva.

In Eminescu e ceva

romanlism,

nu

numai

german,

dar:

de pretutindeni, şi asupra romantismului acastuia. a venit clasicismul, atitudinea obieclivă a lui Coşbuc, cu înlăturarea oricărui element personal. A reconstitui viaţa sentimentală a lui
Coşbuc după operele lui este, cu desăvirşire imposibil, pe
cînd liceare, fasă din viaţa sentimenială - a lui Eminescu se
întrevede în opara lui, Intluenta clasicismului care se, ridică
din nou în noua deneraţie, aceasta sa întilneşte şi la dînsul,
dar poesia aceasta făcută dintrun amestec de țerănism de
graniță din Ardeal, de influență clasică germană, pătrunsă
prin şeoală, nu este o poesie de circulaţie generală romăncască,

cum

la

hu era o possie de circulaţia generală romănoască” cca de

Bucureşti.

Coşbuc

a fost introdus,

decretat:

societatea

noas-

tri a trebuit să-l accepte, pentru că aşa spusese crilicul .
cu hotăriri încă nediseutabile, dar pătrunderea în viaţa însăși
a societăţii, ac:asta nu Sa întîmplat. Coşbuc nici ma avut imi-

taler la noi. Și, fondul
prea multă muncă,” un

nu

cra capabilă.

și forma sînt prea complicate,
devotament de care lumea de

cer
aici

!

Dar mai lirziu, supt influenţa noului romantism, a modernismului unguresc, — hotărita influentă .a acostui modernism

unguresc

dar

în

precis

cu

lenlinț>

același

timp

al

luplei

așa

sociale, cu pornre

fără

ca

cum -se

lupta

aceasta

înfăţişează

aprigi către luptă,
să

în

aibă

poesia

caracterul

lui

Coş-

buc, ci “cu nemulțămiri, cu sfidare: societăţii, cu porniri că
tre un
viilor nelămurit,
cu
iubire peniru
clasa de
jos
înainte de toale, pentru feran, pentru femeia cu copilul întăşural în mintean, cu scene dintre acelea muncile Şi, durerouse
din viața celor de jos, apare poesia d-lui Goga,
care pa
urmă
a răsărit aici și a avut contact cu poesia de la „Sămă-

nătorul”.

se

Cu

manifesta

toate acestea
în

pornirea

activitatea

luptătoara,

polilică

a

d-lui

bătăioasă, care
Goga,

în

pa-.
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girile de prosă pe care le dădea prin publicaţii ardelen
e, vin |
iarăşi dintr'un alt mediu decit mediul de aici.
EI a fost primit aici şi înţeles mai mult decât Coşbuc pentru că
a căzut înir”un moment de crisă, și multe din pornirile
sale corespundeau
pornirilor de dincoace. A căzut în mediul acela
de chinuire pen-

tru - idealul românesc, “şi a fost” unul dinire
aceia: cari Sau
"pătruns niai tare de acest zbucium. Dar mai mult
tendința sa
decât forma sa, tendinţa care a fost la început
mai limpede, :
dar

şi după

aceia

o tendință

„un loc în literatura de aici.

generală

romănească,

i-a cîştigat

Cînd în Bucovina, — pentru a trece la acest mic
pămînt ro-

mănesc

—

a încercat cinevaa scrie, a fost unul

pe, care o

carieră politică, strălucit începută, terminată tragic,
l-a -rupt
din. domeniul literaturii, de și putea aici, ca şi dincolo
, să dea
„lucruri mari. George Popovici a. fost conducătorul
unci întregi
geverații, şi dispariţia-i a fost dureros: resimţită
de toată vreinea
luj. Supt pseudoniniul Robeanu el a scris balade.
Şi ca aspect
fisic Popovici era un coboritor bilan al arcaşil
or lui Ştetan“cel-Mare. Dar asupra lui .a venit falimentul
politic, iar după
așezarea

dul

aici,

sinuciderea

Maramurăşului,

în nu

pierzîndu-se

ştiu

ce -otel

acela

pierdut: din

care

mai

mult

fun-

decit |

alţii ar îi putut da, la cl acasă, lucruri mari în literat
ura romă-

neiscă

.

Apoi,

e

cînd alt scriitor din: Bucovina,

Sa

Teliman,

|

a încercat

ceva,

a fost doar un fel de glumă de foileton din
Neue Freie Presse
adaptat pentru mediul cernăuţean. Se vede
gustul: de Viena,
fumul. gros:de ţigară al unei cafenele german
o-evreieşti din
capitala Bucovinei. Ce nu ar fi putut
ieşi -din viaţa ţerănească. a Bucovinei, din Cimpulungul admira
bil! Altceva decit numai adunarea. de doine şi de poesii
populare a preo-.

tului Simion

Florea

Marian,

membru

al Acadlemici

Romîne,

om foarte -meritos, dar care nu cra decit un
adunător de lucruri pe care i le oferia. poporul:
„ȘI, atuncea, era o necesitate ca noua generaţie
de aici să în“ deplinească două condiții pentru a înlătur
a anumite imitații
fără nicio valoare literară, anumite copieri
de servi ai lite-raturii apusene, ceia ce a.revenit pe urmă,
din nenorocire.

Dar

„Sămănătorul” a pornit pe calea oficială de organ

îsei "Şcoalelor „pentru

cultivarea

poporului

şi răspîndirea

al
de

-
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"idei morale, nu ca să înociască' literatura romăneascii
şi Să
crecze un curent. In mişcarea aceasta
nu se poate. vorbi do o .
revistă

creată

de la început,

liber,

de

Vlahuţă

şi-de

Coşbuc,

cari, de altfel, nu se puteau înțelege mult timp între dînșii:

-unul eminescian, iar celalt in tînăr Ardelean care: venia cu

” ciocanul lui Vulcan ca să sfărme. stinca aspră a limbii
romănești din ţinuturile năsăudene; unul blind, fără unghiiiri
ascuțite,

sentimental,

argila

şi

piatra

melancolic,

amestecată

celalt frămîntînd

cu

dînsa,

împreună.

cu primejdia

de

cu.

a-şi

zgiria mînile, de a amesteca sîugele său în pasta care ar re-

Sulta

meargă

din

această

împreună,

trudă.

Nu

către

se putea

ca

o ţintă comună.

oamenii

aceşti' asă

“Revista a fost deci

la

început o simplă creaţiune de birou pentru a se da ca premii

şcolare.

După

aceia numai

tori, a. trecut în mîna

„Sămănătorii!”,

lui Ilarie. Chendi,- un

părăsit de fundafoarte bun polemist,

dar care nu avea princăpii literare, nu: avea o estetică. a sa,
ci se,

“îndrepta, din simpatie sau. antipatie, către un
scriitor sau
cilre altul, astfel că acel care fusese mare scriitor
azi, putea să

scadă mai tîrziu din causa unci schimbări în legăturile sale
cu

Chendi.

Așa,

încît, cînd

Sămănătorul”

a apărut

ca. 'organ

de luptă, a fost o întîmplare faptul că poetul, cîntăreţ
dulce de vremi noi, Iosif, şi Chendi mi sau adresat
mie.
Revista aceasta se impunea da'la sine: era o necesităte
a socictăţii romăneşii. Şi de ce era o necesita
a societăţi
te. i romăneşti? De o: parte fiinucă generația nouă, care se iveşte
pe

„

atunci, pe la: 1890, era deosebită, prin toată pregătirea ei,

prin toată educaţia ci, de generaţia precedentă. Cred.că
asupra
iucrului acestuia nu sa atrasîn de ajuns atenţia.Şi
motivul a-

cestei deosebiri îl arăt.

-

ai

ă

In. afară de Caragiale, care nu învățase în străinătate, dar
cetise multă literatură francesă şi cu multă alegere şi era influențat de multe ori de altă literatură decât de esa! curentă,

spiritul său clasic ducindu-l către «cărţi care aveau ele
însele a-

cest caraeler clasici, Vlahuţă, fără a fi mers. în străinăt
ate,
cra

_în

.

şi el supt influenţa literaturii francese. din

ceia

PI

ce

|

priveşte

"1 Era, de pildă,

pe

un cetitor

|

Delavrancea,

vremea 'sa, iar,

acesta: făcuse

studii

oc

de

natia | E)

al lui Topiter, Scritorul geneves, care are lucruri
foarte frumoase: este un spirit de Geneva deosebit
de spiritul de Paris,

|

202

„Istoria

literaturii romănești

drepl “la Paris, aşa încit în el este fără îndoială influența
literaturii . Trancese de atunci. Deci, Caragiale nu învățase, în
înţelesul nostru al cuvîntului, la nicio şcoală, Vlahuţă învățase,

"Făcuse

liceul și cîţiva ani

de drept,

mi se pare.fără

a lua li-

școlii romăneşti definitive.
“Dar liceul vechiu a creat un anume tip da spirit.
foarte multe lucruri “inutile, pe lingă foarte. multă

Pe. lingă
choseală

„cena, care „de -alifel se căpăta foarte uşor pe vremea
aceia,
iar: Delavrancea fusese: trimes de limpariu în străinătate: ne
unul dintr'înșii nu era produsul şcolii romănești complele,
a

înainte de vreme, pa lîngă enciclopedia strivitoare, care
deiectele acestui învățămînt— şi cite forţe sulloteşii nu

sînt
Sau

* prăpădit din causa relei organisări care durcază şi pănă acum
în acest Dlăslămat învățămînt secundar! —, şcoala făculă
Ia
noi, într'o formă care cra oarecum detinitivă, a dat o generaţie
“care a primit de la acest organism gl. şcolii: un anume
caracter: ochiul aleni asupra vieţii de aici, conștiința în rîndul
întăiu a acestei vieţi romănești, o legătură, cu voie sau fără:

voie, de o doria ori nu profesorul, dar o: legătură. cu realităţile
«de aici. Literatura cca nouă este acuma a absolvenților de liceu.
D.

Ă
Mihai

.
a terminat clasa

Sadoveanu

într” un "liceu din Moldoia-de- -sus, Girlcanu,
lași, Sandu Aldea

vo şcoală

de

a

agricultură:

VII- -a,

mi

şcoala

mililară

din

pe fiecare

din

luaţi

se

pare,

acei . cari sau. manifestat la „Sămănătorul” şi ve i vedea că
siut absolvenţi ai acestui învățămînt integral, aici, în Vechiul
Regat.
Se celia şi liter alură străină, dar literatura aceasta străinii

nu mai avea, fără îndoială, prin anii în care s'a format
aceâstă
“generaţie, marea putere de suggestie pe.cara 0 aviise
pe vru-

muri. Erau,-în Apus; scriitori la modă, nu mai erau. scriitori
mari, cari să cucerească sufletul întreg. Nemţeşte sa ştia foarte,

“puţin,

englezeşte,

italienește

nici

vorbă:

cultură

cl: asică

cra

uita cîtă putea so aibă un om care învățase să decline în
lalineşte și în grec: Şte, aşa, că, p: vremea acein, rămâne
sin-

gură putinţa iniluenţei

din. partea literaturii france

contempo-

rane. Era însă cpcca decăderii naturalismului, şi epoca acoastu

„nu. a putut
rații.

da

Oamenii

ceva
-au

care

fost de

să. prindă
aceia

întreg

originali:

din

sufletul
causa

unei

gene-

înv: ățămînt

3
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tului, cit şi din lipsa unci alte literaturi
care să domine.
Dintre toţi cei cari au fost la „Sămănătorul”,
sau, mai

lir-

ziu, cu sau fără voia lor, au fost alipiţ
i de această mișcare, .
unul singur a fost influenţat de o singu
ră literatură sirăină,
curc. atunci putea Suug=ra: cesta, d. Sadov
eanu, care, la înca"pulul carierii sale, Sa inspirat din litera
tura» rusească lradusă
pe vremea aceia, grație enormei prop
agande
pe care :i-0 făcuse. întrun stil aşa de cuceritor, Melchior.
de Vogu6. După „Le
roman russe” al acestuia, literatura
rusească s'a cotit foarle
mul în străinătate, mai. mult, prin tradu
ceri francese aiurea,
decit în Franţa însăși. Scenele acelea de
Cazaci prin Basarabia

ale d-lui Sadoveanu,cu oarecare potrivire miste
rioasă între om.
şi natura încunjurătoare,
In

generaţia

aceasta

vin fără îndoială din asifel de lecturil,
nu

csie

niciun

singur

criiter

care

să

plece întradevăr numai de la sat, și, chiar
dacă unii crau 0riginari de. acolo, nu mai este contactul direct
cu satul, contact |

care

durează

în Ardeal, dar dincoace

nu.

|

Sa

Dacă ar fi fost numai atîta, nu sar fi simţit
însă nevoia de
a se deschide un nou capilol:în istoria
literaturii romăneşti, capitol care va rămînea cu toate acusările
total neîntemeiate, |

şi atit de pălimașe care se îndreiptă împotriva
unzi mişcări “
literare de p> urina- căreia
a mai fost cova: sa simțit

drepl

inslrum-nt

popor.

lupti

Ştiu că se joacă

teratura

cit

de

estetică

scopuri

buinţată

care

pentru

şi

sufletul romănese a ciştigat. Dar
nevoia cu literatura să servească

pentru

anume

literatura

nu

sînt

orişice

scopurile

oameni
care

estetice”,

scop,

[răieşte

cu

supreme

cle

„contusia

între

nu „urmăreşte

Orişice

nimic

literatură,

de-

într&

numai

cînd

cuprinde

facă

de fapt

o literatură

estetică

și acela

carc

pretinde

€-.

să

fucii literatură estetică să nu ajungă nici măcar
la o literatură

culturală,

fiind că aici lotul atîrnă

de la puterile ascunse dină-.

1 Eu ştiu ce se cetia pe vremea aceia, pe
vremea cind generaţia "mea se
formă :- librăria noastră presinta pe Alphonse Daudet
, în Tartarin de Tarascon,
o literatură care ua putea influență nici întrun fel,
pe Bourget, în criticile-sale,

în „Incercările de psihologie contemporană“ și în primul
său roman, Cosmopolis,

şi ceva din literatura r.scască,

-

ii-

lemente estelice. Nu este cu putință-o
alegera pentru ca să
se zică: [ac literatură estetică sau nu fac
literatură estetică. Ba,
se poate întîmpla ca acela care zice: eu fac
literatură culturală

să

|

unui /

mi

,

-
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untru: acelea nu crese și nu. scad după socotelile abstracte ale
oamenilor cari scriu. Este o foarte frumoasă bucată a lui Long-

fellow,

pe care am

tradus-o

acum

vre-o

patruzeci

de

ani,

care

„se isprăveşte aşa: „el trebuie 'să se: supuie, cînd îngerul îi
zice: scrie”: Poetul american ştia , foarte bine de unda porneşte . adevărata literatură. Şi aceasta e o acusaţie a pSendocriticei interesate şi pasionate. De fapt nimeni, la „Sămănă-:
torul”, nu a spus șă se neglijeze literatura estetică, fiindcă,
“cra inutil so spui unui scriitor de chemare,. după cum ar fi
fost.inutil să i-o recomanzi, pentru că, dacă era în adevăr un:
scriitor de chemare, o punea el fără de niciun fel de teorie.
.-

De fapt toți oamenii aceştia adunaţi în jurul revistei, cu tem-

peramente

cilztea

deosebite

atit de

al povestitorului

producătoare,
_Începuse

meșterul

a

sc

—. calmul

temperament

visător,

simpli-

atrăgătoare -a lui Iosif, cu temperamentul
Girleanu,

cu fircă puternică,

a d-lui” Sadoveanu,
ralia

—

aliît
de su
supțirele,

epică,

liric

neconlenit

toţi aceştia,

pe

lîngă

observalor

al

lucrurilor,

cari.

descoperitor nl resorturilor secrete ale fiinţei omenești,

delicatul întățişător al părţilor: celor -“mai ascunse din sufletul romănesc, care este d. Brătescu.- . Voineşti, plecat de la „Convorbirile Literare”, „pentru a se adăugi, măcar lateral, mişcării a-.
cesteia nouă, nu înțelegeau să sacrifice nimic din chemarea lor
în literatură în acelaşi timp cind se supuneau chemării lor
"sociale şi naţionale.
.

_
Era nevoie de o literatură care să creeze un suflet unui popor
„Care' ajunsese a nu mai avea suflet de pe urma celui mai

josnic politicianism. Era nevoie de o adevărată, mare, şi binecuvîntată revoluţie, care aceja nu se făce cu strigăte de revoltă,

cu

arma.

în

mînă,

ci

în

suflelul

omenesc.

A

fost

atunci o însăniitoșire printr”o literatură de realităţi. naţionale
asupra cărora puteau să picure şi lacrămile sufletelor celor mai duioase, dar înainte de toate o literatură de „cuvinte
adevărate”. Nimic nu inspiră mai mult literatura unui popor
“decit realitatea naţională văzută cum ' trebuie.
Și, fără niciun fel de reclamă tevrelică, fără niciun fel de legălură interesată, fără niciun îcl de comercialisare a acestei
literaturi, sa ajuns ca literatura acestei generaţii a Vechiului
Regat să se lege de la sine cu literatura care se făcea dincolo. „Luceafirul”, apărut la _Budapesta; cam în. „același -- timp...

|

.

.
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[eu

foaia

lui

Gheorghe

Tofan

în Bucovina,

au

mers .de

la 'sine..

ț alături cu . „Sămănătorul”, Pentru întăia oară în
desvoltarea
| literaturii” romăneşti, trei _mişcări,_porni.. te
din -punele. dife- .

(rite, sau confundat_de_Ia
sine pentru a.alcătui acelaşi” curent. .
. Goga, care scria la .„Luccatărul” supt pseudonimul
uşor de
recunoscut de „Nicolae Otavă”, de la cele d'intăi
u manifestări,
a fost, primil frăţeşte de acei cari -represinlau
acelaşi curent

:

dincoace, în: Vechiul Regat. Jâr, în ce priveşte Bucovi
na, scriilorii de acolo, împreună. cu 'd. Ioan Nistor, învietor
al trecutu-

lui, și atiia alții,au venit de la sine în mișcarea
aceasta nouă.
/O Mişcarea deci nu este numai a „Sămănătorul
ui”, ci generală

" românească.

„Sămănătorul”

înseamnă

una. din

înfăţișările

ci,

„cea de la București. Cînd „Sămănătorul” a pierdut
direcţia
i de la început şi, pe urmă, a dispărut, alte reviste au continu
at

"în

același

spirit,

necesar,

In

„Viaţa

Roimănească”

de. la

Iași,

; care represinta curentul de stînga al partidul
. liberal,
ui hră: vind ambițiile unora, cu contribuţii silite ale tuturor
clubiștilor,
în „Viaţa Romănească”, 'zic, a trecut,
| peste direcțiile impuse de un anuinit

“Spiritul 'sămănătorese.

niul criticej romiănești,

fesorii
„Yorbă,

de

literatură,

Că nu-l exprimă

cu voie sau fără voie,
politicianism, ceva tin

d. Ibrăileanu

în dome-

aceasta e altceva: eu vorbesc, nu

fără . talent

ci de. colaboratorii

literari

literar

sau

ai acestei

fără

de.pru-

talent. ce

reviste.

Dar la mişcarea aceasta Ardealul a dat elemente extrem
de
prețioase, pe care humai o neglijare condaamnabilă.
le scoate
în afară de interesul şi de preocupaţiile actuale ale
criticei ro„măreşti:. este vorba de părintele loan _Agirbic
eanu
Viaţa de

sat din Ardeal, așa cum este, în toate Tiicruir
ci ile
bune, ca şi

în

toate ascunzișurile cele mai

adinci ale acestor” suflete de

a-

col, numai în aparenţă primitive, dar capabile de o nesfîrş
ită

putere

de

simţire

și

da

cugetare,

va

trăi

în

opera

aceasta,

foarte întinsă,a d-lui Agîrbiceaniu. Dar toţi aceia cari
doresc numai

decit frasa

de efect, cuvintul

neobişnuit,

legătura de vorbe

car. să scapere, aceia cari aşteaptă în ficcare
moment să se
deschidă cerurile pentru a' se ivi o nouă revelaţ
ie literară,

“blasaţii

şi esteţii, cari ieau în mînă

un sceptru de critic, pe care

te întrebi cine li l-a hărăzit, fireşte se dau în lături
cu despreţ
înaintea lui. | se face astfel o foarta mare nedrep
tate şi va
veni vremea Cînd se va recunoaște 'cît de mult
datorim adevăra-

*
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tului continuator al lui Slavici în regiunile acestea ardelen
e.
Este la el o bogăţie de sufleț, o puritate morală, care
nu predică, dar care se simte din fiecare pagină, atît de
fără
pireche, încît el este și va continua să fie pentru
cetitorii

"lai; cari

sînt

încă

destul de

numeroşi

—

căci

lese, ci aceia cari nu cetese pe crilici, —
samă “al

poporului

romănesc

din

nu

crilicii

ce-

scriitorul cel mai

această

de:

regiune.

O literatură sănătoasă, inspirîndu-se de la realitatea
națională, tinzînd la soluţii de'care poporul romănasc av.a nevoie

în
cu

acel moment,de loe indiferentă
desăvirșire capabilă de a se: pune

represintă
lost

literatura

„Sămănătorul”.

apuseană
Il

ma

făcut

pentru laturea estetică,
în curent cu iol ceia ce.

de pe
altceva

acea vreme,
decit

aceasta

să spuiz:

a

inspi-

-raţi-vă de la literatura occidentală, inspiraţi-vă de
la Literatur:
clasică, dar nu vă robiţi de literatura momentului
care irece. Acestea sau „Spus,' acestea le-um spus. Interzicerea
a fost
numai
iar nu

peniru

literatura

penlru

marea

legată de
laşi timp
mare, de
- ncrală a
ror talent
personale

de modă,
de export,
a Parisului,
literatură universală,
Literatură strîns)

pămîntul unde cra înrădăcinată, dar trăind în ace.
din toată atmosfera timpului, - capabilă, prin ur-.
a-și Însuşi tot ce era sănătos şi viu în inspiraţia ge:
acâlui limp,. literatură represintată de oameni
al cănu a avut nevoie de o teorie csletică nici de lupte
pentru

a se impune,

aceasta

cra

literatura

care

în

pragul războiului de unitate națională a croat sulletul romăne
se.

Iar, cil despre ce a venit pe urmă, Vremea nu
a sosit încă
pentru a se fixă ranguri, dar“ este ceasul al unspre
zecelea pen- *
lru a chema la ordine literatura aceasta, care
a uitat conștiința
datoriilor sale, morale şi naţionale, a căror
Observare, nu exclude suprema datorie eslelică, ci, din -potrivă,
o cuprinde,
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