ASTORIA

“LITERATURII
ROMĂNEȘTI
—

În legătură

DE LA

182]

ÎNNAINTE

cu dezvoltarea

—:

culturală

a neamului

DE

Anul 48 şi urmările
Literatura din ţară de
Regalitatea literară
romănească in epoca

VOL. III.
sale.— Opera politică a emigraților.—
la 1847 pănă la agitaţiile pentru Unire.
a lui Vasile Alecsandri. — Literatura
Unirii și supt Domnia lui Vodă Cuza.

(1848-66)

e.

Doza

N. IORGA

”
N
VĂLENII-DE-MUNTE

Editura tipografiei «NEAMUL ROMĂNESC»
1909.:

.

5 Beit

B.cu.: “Carol

|" - Bucuresti

M15u
204

|

|.

CARTEA I-a.
-

—

Anul '48

şi urmările sale.

ZA UUTECI
,
1424
i CERTRILA EEE
ENEISITA
LET
/

CAPITOLUL Liă.
Presa

liberă .în anul

I. ÎN ŢARA-ROMĂNEASCĂ.

1848.

POETUL

IOAN

CATINA.

În Junie 1848, după încercarea zădarnică a lui Rossetti, după
chibzuirile- ceuminţi» ale lui Eliad, care se credea acum omul
providenţial menit. să scape neamul de tirania din lăuntru, ca
şi de cea din afară,
— sosirea studenţilor din Paris, cu fraţi)
Brătieni în frunte, aduse biruința Revoluţiei. Bibescu-Vodă, om
cu tragere
de inimă pentru ţară şi nație, cu simţ de datoria

lui, cedă întăiă înnaintea

cererilor
pe Care

m
*

le: înfăţișă cu în-

drăzneală tineretul, sprijinit de credincioşii lui Eliad și ai lui Tell,
de negustorimea, care, încă din zilele lui Lazăr, se încălzise de
noul ideal, al vieţii: romăneşti de sine stătătoare, precum şi de
ofiţerimea tînără, care, chiar de la început, la noi ca şi în Rusia,
îşi închinase sabia scopurilor de liberare a popoarelor pe care

romantismul stăpînitor, umanitarismul sentimental le scria de o
potrivă pe steagurile ostaşilor ca şi pe zdrenţele roşii fiuturate
în vînt de revoluționari. «Adunare a poporului» la îzlaz, unde
mişcarea se putea sprijini pe grănicerii aşezaţi în cordon sanitar
permanent de-a lungul Dunări!; cuvintări, cetire a Constituţiei elaborate în “frase solemne, de o filosofie politică foarte
încrezută, dar cam goală, de Eliad; Guvern provisoriu - numit
1 V. Floarea
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fără a mai sta pe gînduri, deşi nici nu era vorba încă de o
izgonire a lui Bibescu, aclamat ca Domn constituţional, în
serviciul «Națiunii»: fireşte că noul comitet de Cirmuire cuprindea pe părintele Constituţiei, Eliad, care avea lîngă dinsul
tot oameni cari nu eraii cunoscuţi ca scriitori, nici nu erai
să dovedească şi er că ati un condeiii pentru ideile lor. (Ofițerul Pleşoianu era însă, de sigur, o rudă a dascălului oltean
|
de pe vremuri.)
Scriitorii, mai vechi şi mai noi, şi toţi cei cari se credeati
cugetători politici la nivelul Europei se aflai în Bucureşti,
aşteptînd vestea cea mare; aceștia impuseră lur,Bibescu cel
d'intăiă Ministeriii al <poporului»>: el cuprindea” şi pe Băl-

“cescu şi pe Rosetti, nume mari între literatorii zilei. Îndată
"Domnul, în urechile căruia sunase de-ajuns musica de stradă
şi strigătele de bucurie ale triumfătorilor. Revoluţiei «fără o
picătură

de

singe», şi care,

sătul

de asemenea

privelişti,

în-

cercase în zădar o lovitură militară, lăsă, a doua zi după plecarea demonstrativă a consuluiui rusesc, puterea, a cărir răspundere nu credea c'o poate lua în asemenea “împrejurări, şi
trecea hotarul, după scrierea și iscălirea actului.de abdicare,
în alaiul sărăcăcios şi umilit al unui fugar, uitat a doua zi
după dispariţia lui. Acuma Republica de model frances fu instalată între cocarde. Şi acuma tinerir'represintanţi: at literaturiY
trebuiră, față de mărimeaşi însemnătatea personalităţii ' unui
Eliad ori a Mitropolitului, a lui Cîmpineanu, vechea: căpetenie
în lupta

pentru

dezrobire

supt

Alexandru-Vodă.

Ghica, —

să:

se mulţămeașcă şi cu locuri mat modeste, de secretari al deo| sebitelor.. Ministere. La sosirea eroilor de la Izlaz, Rosâtti părăsi
„Chiar, ca şi loan Brătianu, orice situaţie oficială.

Astfel scriitorii rămaseră aproape cu toţ
— ii
Boliac era însă
Vornic de poliție — afară din cercul oficialităţiy răspunzătoar
e

şi mai păzite la cuvinca
t şi la scris. EI putură

deci să dea

Revoluţiei o presă, o literatură politică, a cării însemn
ătate

înnainte de toate, aceia .că face să se audă în grai

e

liber, fără

amestec de „Censură şi respect de tradiţii, părerea
fiecăruia
concepția fiecăruia în ceia ce priveşte regimul
intern. şi viaţa
naţională, într'un stil care oglindește fără
greş personalităţile.
a.
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A. «PnUxctL ROMÂN.»

De mult, în articolele sale de
'din versurile sale, Rosetti, care
dovedise. gazetar de chemare,
glume potrivite şi întorsături
“asupra unor idei prinse răpede
„talitate

POETUL

menită

să cîştige anume

calendarii, ba chiar în multe
împlinia acum 33 de an!1,.se
scriind uşor şi vioiă, nu fără
spirituale une ori, răspîndind
şi exprimate fugar o sentimencetitori,—
în orice

vreme,

dar

mai ales într'o vreme ca aceia. Nimeni, de sigur, printre revoluţionarit scriitori nu avea mai multă şi mai veche dorinţă de
a vorbi, prin'ziar unui public întins, unui popor mare, cu înţelegere şi simţire, decit el, Rosetti, care nu era înzestrat, ca Eliad,
ca Brătienii, ca Bălcescu, şi cu însuşirile deosebite ale oratorului.
Încă. de la 12 Iunie, în ajunul plecărir lui Bibescu, ieşia, folosîndu-se de neţermurita voie a Constituţiei proaspete, pe care
Rosetti o ştia de'nnainte, cel d'intăiii număr, — frumos lucrat
în tipografia chiar a redactorului şi a prietenului săi Winterhalder, -— din. «Pruncul Romîn».

Titlul acesta, căutat şi simbolic, de poesie romantică falsă,
"care poate fi luată în rîs uşor, se potriveşte cu articolul de
îndrumare a foii. «Fraţilor romîni din toate clasele» li se. vorbeşte, —

fără

a se găsi cuvinte

de acelea

care

merg

la inimă,

- sau a se desfăşura o cugetare din acelea care conving şi stă— de noul Stat, menit a cuprinde pe toţi Rominii, de
pînesc,
«homănia . iubită», de «sîngele de Romîn> al cetitorilor, de
«orașul! nostru care înnoată în bucurie și veselie», de Moldova,
încă roabă, deşi ea dăduse întăi semnalul vremurilor mal bune,
de această soră întru Roimănie Moldova, căreia «peste undele
Milcovului îi se întind brațele», pentru ca să se îndeplinească
în sfîrşit idealul ce se urmăria necontenit de pe la 1840 înnainte, odată cu ivirea în viața “publică a: acestor tineri: co:
singură nație», şi aceasta în ciuda lui Mihai-Vodă Sturza,,
«tiranul a” cărui, nume va rămiînea o pată veşnică în istoria
ţerii>, pe. cînd Bibescu < ÎȘI. iubeşte patria». < Vouă», li se strigă
emfatic, «vă rămîne gloria că aţi început, nouă gloria (sic) că
am sfârşit».
Moldovenii, .nici; aceia

dintre

„1 V. Fruncul-'Romin,

-

re:

p. 66.

dinşii cari

se bucurati. de Ii-

*

-
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bertatea de scris a pribegilor, nu răspunseră, şi fură mustraţi pentru aceasta1. Despre Ardeleni, cari afirmaseră totuşi,
în Maiă, voinţa lor de a trăi romăneşte, ca nouă nație liberă
pe pămîntul înnaintaşilor, niciun cuvint: «Romănia» trebuia să:
meargă pănă la hotarele Moldovei de către Bucovina şi Basarabia,— şi ele uitate. Libertatea aceasta, adusă din Paris de-a
dreptul, plutia prea pe sus pentru a vedea unele mari şi vechi
E
dureri de pe pămîntul oamenilor.
«Pruncul> se publică de două ori pe săptămînă, în două file
de format 'mic.' Colaborarea “lui Rosetti nu se simte mai de=
parte altfel decit în buletinele ziler,—o cronică revoluţionară
„fără multă coloare; în schimb, articole slabe, în acelaşi gen
declamator şi sentimental, vin de la asociatul la tipografie,
poetul de pe vremuri, Germanul cu totul naturalisat Winterhalder, care înnalță <Dezrobirea Romăniei>, de la tineri studenţi, ca un C. I. Arion, un Gheorghe Bacaloglu, un Barbu
Gănescu,—mai tărziă, cum se va vedea, unul din agitatorii în
“Apusul unde rămase ca ziarist satiric de oposiție împotriva:
lui Napoleon al III-lea, al chestie romăneşti, represintate acum
de pribegi ; apoi un C. Halepliu, care, aflător în rîndurile oş+
tirii, se îndreaptă către «fraţii săt de arme», un Gh. Ioan Ver-

nescu, căruia-i era menit un mare viitor politic, „un Grigore
Lipoianu, care dă în vileag glume. Ceva mai consistent, dar

„ fără însuşiri literare, e ceia ce scrie pentru foaia lui Rosetti V.
Boerescu 2, al cărui tată publică şi el aici considerații politice.

Foaia se întregeşte apol cu discursuri, ca al lut Pretorian din
Ploieşti sai

al lui Dimitrie

ților romîni de la
legătură,

Brătianu 2, ținut în cercul

studen-

Paris
— nici unul, nici altul n'aă putere

al studentului

mai

puţin decit al profesorului —,

şi
ori

cu adrese, ca acelea de la studenţii romini din Atena, cari
dădea ziarelor greceşti traduceri din produsele literare ale
ÎI

1 Dar de la el vine, pentru foiţa «Poporului
Suveran», no. 20, «Cuvintul
unul țeran către boieri». L-am atribuit lui
Vartolomeiti Măzăreanu ; v. st.
lit. rom. în secolul al XVI-lea,], p. 5%
şi urm. Trimitătorul îl pune în

seama tinărulut boier frondeur de la 1821,
Ionică Tăutu. asupra căruia v;
ata
peeastă parte: «Se presupune că ar fi fost scris
de răposatul Tăutuls;
„cesta
a 0
210
fost
lă.dat
cazi
de Al. Russo (v. : Open . ele sale, ed. P.
V, Ilaneș)j.
3 N. 1818.
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Revoluţiei1, ori de la |. C. Massimu din Brăila, care începea
astfel o carieră literară cunoscută mal ales prin excesele de
latinism din Vestitul Dicţionavii,2.
Totuşi,

dacă din «Pruncul

Romîn>

lipseşte

-cugetare, simţirea adevărată şi comunicativă

maturitatea

de

ca în tot ce se pu-

plică supt iscălitura tinerilor revoluționari munteni,—colaboraţii
întimplătoare da unor pagint o valoare trainică. Cutare articole

neiscălite sînt de sigur ale lui Eliad 3, care, adevărat preşedinte

de Republ
— divinisat
ică
la Bucureşti în acelaşi: fel cum era
divinisat la Paris, măcar de unil, Lamartine,—nu găsise cu cale
saii nu putuse să-şi aibă o foaie care să înfățişeze părerile sale, .
adese ori şi în puncte esenţiale deosebite de a celor mai nor
tovarăşi af 'săi. Simţi sufletul săii socotit, puterea lui de a împărtăşi sentimente, de a crea convingeri, evlavia-I
adevărată
şi umanitarismul lui neprefăcut, cînd” se tratează în linii largi
chestia țerănească, pe care oamenii Revoluţiei, adesea încurcaţi
de dinsa, n'o puteaă părăsi totuşi: <Nu iartă Dumnezeii să
sufere două milioane şi jumătate de suflete pentru ca 6.000 de
proprietari să 'aibă cîte un pogon sati două de pămînt mat
mult... Aceste două milioane şi jumătate de creştini [ajsudaii
zi şi noapte, bătuţi ca dobitocul, pentru ca să îngraşe pămîntul
proprietarului şi să hrănească pe răpitorii funcţionari.» Umbra
supt un copac nu i se îngăduie adesea omului în toiul muncii,
ca să poată spune, odihnit o clipă: <Supt pomul acesta mă
umbresc de arşița soarelui și mi se alină durerea de la inimă.»

«Pentru
tregă,

cel ce nu are un petec de pămînt, patria e mumă vi-

şi nimeni

nu-şi dă

viaţa

sa

pentru

muma

cea vitrigă. >

Şi proprietarii se vor folosi de libertatea ţeranului împroprietărit, căci, «moşiile lor vor creşte îndoit şi întreit în venit cînd

vor fi lucrate de mini

libere», şi un blestem

se va îndepărta

de de-asupra capetelor unei societăţi vinovate, căci, altfel,
«bătăile lăi Faraon vor cădea peste nor». Şi, mai departe, se
arată cum pănă la «sfinta» proclamaţie de la Izlaz nu erati
nimeni mulţăa niţi, nici măcar boierii, «siliți a îngenunchia înna1 Iscălesc: [. Benescu, |. Nicolescu, D.- Racovită, Lazăr Druţeanu ; n-l 36.
2 p. 4924,
3 Poate şi cel din a-l 20, in care se strigă unora: «Vol cari nu cunoaşteţi
suferinţele decit din romanţuri». V. şi articolul din n-l 32;
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şi ameninţaţi

că fiii lor vor

<trage boii de funie la fraţii lor din Basarabia». In acest sens

mat vorbise Eliad şi altă dată, şi-l recunoşti Şi în respectul cu
care pomeneşte de Grigore-Vodă Ghica, <adevăratul Domn romîn>, pe al cărui fiii Dimitrie, «crescut în leagăn de mătasă>
cu cheltuiala ţerii, îl chiamă din mijlocul fugarilor privilegiului cari «<dănţuiesc la Pomul Verde» din Braşov, pentru a-și
îndeplini o datorie, pe care în' aceiaşi foaie acesta refusă să o
|
E
recunoască 1,
Cu grei s'ar putea crede, în sfirşit, că altul decit dinsul,
vre-un tinerel oarecare, ar fi scris articolul-prim din n-l 34 în
care se spune, aşa de plastic, cum ţeranul răspundea pănă
atunci boierului săi «chiria temniţei lul> şi, vorbind despre
orăşenii nebăgați în seamă, se cuprinde o întreagă realitate

<Ce drept avea cetățeanul decît

urită în acest tabloii trecător:
să măture
rească ?>.

uliţa de praf cînd

boie-

era să treceţi la Adunarea

B. «POPORUL

SUVERAN.»

Cu mult mai bine ca libertate de apreciare, ca vioiciune de
ton şi ca spirit se înfăţişează o a doua foaie, a revoluționarilor
cari

nu

intraseră

în ministerit

orf în

secretariatele

lor, a tine=

rilor ambiţioşi cari nu se puteaii socoti mulțămiţi în noua viață
politică, a scriitorilor de frunte cari vedeai cu oarecare neplăcere pe Rosetti, colegul mai mic al multora dintre ei, luînd
numai pentru sine rolul de crainic al noit Republice romăneşti.
„N-L 1 din <Poporul suveran», altă publicaţie, apărînd de tre!
ori pe săptămînă, ca <gazetă politică şi literară», . poartă data
„de 19 lunie. Articolul-program e scris de Bolintineanu, care,
- în această d'intăiii scriereîn prosă pe care o cunoaştem de la
dinsul, găseşte energie şi mlădiere. Scopul săi este de ca sprijini idealurile poporului romîn»>, dar nu măgulindu-l şi ispitindu-l pe căr greşite, ci fiindu-i totdeauna un bun sfătuitor şi,
„la întimplare, mustrîndu-l pentru greşelile ce ar face: ziarul,

asigură redactorul săă unic— mat tărziti i se adause Al. Zane,
iar cheltuielile le luară asupra lor fraţit lux Bolintineanu, Ştefan
şi Atanasie,

T. Piscupescuşi C. Mănciulescu —, «nu

va

LV, n-l 14, Rosetti fu silit a lua asupră-și ideile din
acest articol:
„colul prin care chemam pe D. Ghica în braţele
patriei sale» ; n-l 16.

ră=
varti-
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mînea mut nici împotriva poporului, cînd acesta va abusa de
libertatea de care se bucură». De la început, se cere socoteală

noului Guvern — căci lui Bibescu, care

părăsise. acum

țara,

„â se urează, fără nicio părere de răii, «drum bun>
— pentru că
n'a organisat garda națională -apărătoare, că n'a ales bine,
se face' omul
„după merite şi “credinţă, pe <amploiaţi» —<nu
republicari într'o zi», «cocarda republicanului este inima, iar
nu panglicile în trei colori, care se pot cumpăra de oricine».
Cele două idei mari ale "mişcării se întîlnesc şi aici: Mol"dova trebuie să ajungă şi ea liberă, şi. e o datorie să se dea
„moşiede hrană cţeranului, căruia patria abia îi dă trei coți
de pămînt să odihnească ţărna lui». Nimeni însă —şi aici e
deosebirea, o uşoară cotire către un conservatism generos —
nu va trebui să păgubească în prefacerile ce se impun; nimenea, nici .arendaşul, necum proprietarul — tatăl lui Bolintineanu
era şi el 'dintre arendaşi —, căci «glorioasa Revoluţie de la
11 lunie s'a făcut de către toţi pentru toţi de obşte, şi toți
.Romiînii de obşte trebuie să fie mulțămiți şi să se bucure de
sfintele drepturi ce am dobîndit».
"

Câtă vreme «Poporul suveran» stătu numai supt conducerea
lui Bolintineanu, ca şi pe urmă, cînd i se. adause, de la I-iii
August, colaborarea lui N. Bălcescu, a lui Cesar Boliac, a lui
P.. Teulescu, traducător,— ba chiar a lui Grigore Alexandrescu,
aceasta rămase atitudinea foii de revoluționarism moderat,
sprijinindu-se pe armonia de interese a tuturor claselor şi pe
cruţarea tuturor drepturilor. Căpeteniile Guvernului Provisoriu
sînt

necontenit

învinuite

că

se încunjură-de

elemente. rele, de

“tot 'soiul de «patriotâşi», de «patrioţi not» cu cocardele mari,
de unii «spioni mîrşavi» și «zbiri al poliţiei», că unii din mem» cît se.pare, un .
— după
bril săi aşteaptă «colăcari de Domnie
atac, nu la adresa lui Eliad, socotit, din potrivă, ca un «bărbat
ce pare că s'a născut pentru toate gloriile», ci mai- curînd o

lovitură

pentru

lon

Ghica.

«Pruncul

Romiîn»>

e ţinta unor

glume, adesea izbutite şi totdeauna crude, într'un gen scurt
şi scînteietor, necunoscut pănă atunci în literatura noastră,
pe care Bolintineanu-l intitulează <urzicărie». Satira se întinde
une ori asupra întregului regim noii, de «librerie» (libertate)î,
1 Mahalagioaica din Bucureşti zice: aLeberteaua a venit, şi eit am
tot cu unchiaşul>; p. 36.
NI
i

rămas
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ridicat pe ruinele cisocraţiei» (aristocrației), — dar numa! în chip:
glumeţ, fără consecvență. Plecînd de la ideia patriei, definită foarte:
frumos ca cace
ființă
astă
ideală pe care locuitorii e! sînt gata.
a o apăra cu viața, identitatea intereselor, ideilor, pasiunilor
ce-i stringe şi unește în apărarea unu! bine comun, se afirmă
nevoia de a se da altă viață săteanului, nu atît din umanitarism sentimental, cit pentru că <ţeranii sînt o clasă de oameni
!
de care sînt. legate toate interesele noastre» ; sistemul
de Cîrmuire al unui Bibescu e luat în batjocură, ca şi uneltirile
din «cluburile boiereşti» 1, ca şi lipsa duşmănoasă a
pribegilor, pe :
care nu înțelege a-i chema înnapoi, cu. Dimitrie
Ghica în
frunte, cum. făcea Eliad prin foaia lui Rosetti,
ca şi ifosurile

privilegiaţilor,

acum

zădarn—ice
«cine

ar fi găsit o diplomă

de Mare-Logofăt», se ceteşte într'una din'
curzicării>, «să o.
arunce pe Dimboviţă» ?. Alipirea la Constituţie,
punerea ei în
practică, servireaei cu credin— ţă,
acesta e crezul lui Bolintineanu şi al tovarășilor săi, cari nu vrea
decât «să se dezvolteze.
principiile Constituţiei noastre», pe care
le tălmăcesc răbdător
„pănă şi ţeranilor într'o serie de articole:
< Constituţia explicată
într'o şcoală de sat» 2, <Proprietatea
muncii şi a pămîntului e
sfintă», de o potrivă, strigă ei, adoptînd
părerile lui Ioan Ionescu, care, colaborator la <Pruncul.
Romîn», se împacă destul de
bine cu ideile celor d'intăiti scriitori
munteni ar timpului pentru a putea tipări şi în foaia lor,
spre asigurarea tuturor faţă
de scopurile “republicanilor,
precum face şi A. G. Golescu,
în
Scrisoarea lui către creacţionari»
*, Iar, ca îndreptare practică.
ȘI alegere a
puterilor

conducătoare,

ei

cer, fireşte, să se res-pecte caristocraţia cea naturală
a talentului şi a meritului» 5,
Faţă de Turci, cruţaţi» aiurea,
se întîlnesc aici judecăţi, care:
amintesc
pe

Bălcescu, şi istoricul muntean
tipăreşte în <Poporul suveran» studii, care nu
i-a fost recunoscute pănă
acum,
despre «Drepturile Romînilor
către Înnalta Poartă».
DI
1 Pp. 85-6.
2 P. 40,
* P. 45 şi urm,

4 Pp. 70-4.
Di
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Și aNOMĂNIA».

Şi redactorii «Poporului Suveran» citează odată 1 foaia «Con
stituționalul»>. Precum se vede din titlul ei, ea era menită să apere încă mai desluşit politica de armonie socială, de oprire
a Revoluţiei în hotarele statornicite de proclamația lui Eliad,

de înlăturare a reformelor prea îndrăzneţe de care visati unii.
Era deci un ziar conservator. Nu l-am putut vedea ; la 6 August însă el fusiona cu o publicaţie nouă, în pregătire, din
partea cul nu ştim: Propuanda. Se zice în n-l 1 din noua.
publicaţie, Romănia, care avea poate ca redactor tot pe Florian
Aaron, întemeietorul vechii < RomăniY> — de şi el se găsia acum
la Craiova?—, că, astfel, «Constiluţionalul şi Propaganda, ce
cra să iasă la lumină, unindu-se amîndouă într'una, „de acum
înnainte iese supt acest titlu de: Itomănia».
Programul e cultural şi moral, fără a se înlătura aceleaşi două
puncte care fac solidară toată presa revoluţionară : «principiul:
democratic> şi cideia de Unire a tuturor Romînilor>, aceasta
din urmă exprimată, deci, aice mai conscient şi mai limpede,
ceia ce ne face iarăşi a bănui redactori ardeleni, ca și îngrijirea
ce sedă ştirilor privitoare la luptele Rominilor de peste munţi:
«Va sprijini Constituţia -Romăniei în toată întregimea el, «va
înrădăcina

religia», va

cultiva.

ştiinţa

şi

literatura,

negoțul, va popularisa «politica Europei»,
— acestea
duielile articolului-program. De la un timp măcar,

plătoarea
Turci
scrisă

va

servi

sînt făgăcu întîm-

colaborare a lui C. Rasti, care publică tratatele între

şi Ruşi, ori a cite unui poet de mina a doua, foaia e
de tînărul romantic G.'A. Baronzi, care traduce din

Cartea Poporului a lui Lamennais— Poporul Suveran avea în
foileton idila sentimentală a lui Lamartine, Graziella
— şi se
întinde în lungi consideraţii necompetente, într'o formă ener=
gică
: şi colorată, asupra limbii romăneşti, cu privire la care
se tot ceartă gramaticii, pentru a o face «curată, înnavuțită,
la îndemina înțelegerii tuturor», chiar «deşertînd dicționare

latine în gura Romînului>:

<o gramatică din vintrele mume-

sei», scrie trivial. poetul, «latră pe o gramatică, ce o blestemă:
din fundul mormîntulux er>T.
TI
1 P. 48.
2 V. Floarea Darurilor,
3 p. 27.

vol. ll, art. despre

Craiova revoluționară.

- 1STONIA

-
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D. POrSIA

Un poet la Pruncul

LITERATURII

ROMĂNEȘTI

REVOLUȚIONARĂ

MUNTEANĂ.

Romin,. unul şi mal

mare,

apoi o în-

treagă pleiadă de posți, cu Alexandrescu, cel mai însemnat,
în frunte, la Poporul Suveran, un începător de talent la ho— şi totuşi Revoluţia, pornită cu un avint politic aşa
mânia,
de idealist, servită cu declamaţii aşa de lirice, nu şi-a găsit
poeţii. Oastea cea nouă, Regulamentul Organic, Domnii din
timpul săi, şcolile. romăneșşti, şi-ati avut pe rînd -cîntăreții; er
„ai lipsit celei d'intăiă Incercărt naive de a da poporului romănesc întreg o viață de sine stătătoare. Strigătele de chemare
la luptă din Moldova şi Ardeal nu găsiră măcar un ecoii vrednic
de ele în Bucureştii ajunşi Capitala Republicei pentru toți
Romînii, :
De la Grigore Alexandrescu n'avem nimic: colaboraţia lu!
la «Poporul: Suveran» va fi fost numai cu numele. Eliad, ajuns
-Mîntuitorul naţiei, nu dă decît doar cuvintarea de pomenire
a singurelor jertfe pe „care le-a făcut Revoluţia 1. Rosetti uită
şi el că a fost poet, pentru a-şi închipui că ar conduce de fapt
-o republică reală; odată numai, el asigură în versuri că, în
noua fericire politică:
Toţi se string în brațe,

"Căci toți Sai înfrățiţ], *

IE

SL 2

Bolintineanu, în foaia sa, care-l arată pentru întăia oară
„bun prosator, mai cugetat şi mai stăpîn pe nuanţe decit poetul,
află numai aceste accente în «Cântecul de libertate, improvisat în ziua de II Iunie», ziua biruinţei din Bucureşti:
”

Nobili fii ai Romăniei,.
Pănă cînd să suspinați ?
Iată ziua libertăţii:
Către arme alergaţi!
P'ale. bravilor morminte
Dalbe

Astfel,

cu

flori vor

toate dezmierdările

răsări.

dulcege,

cu

toate

lităţile şterse. pe care se. deprinsese -a le întrebuința
1 Pruncul

Romin,

sentimenta-

oricind

pp. 11-2.

? Iid., n-l 3, O cuvintare de el, p;. 106-3.

”
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pentru orice, înnăbuşind cu ele ultima notă de sinceritate, ast:
fel cîntă cel mai iubit dintre poeţii tineri un eveniment care
trebuia să i se pară îndeplinirea celor mai nebune visuri ale
lui, credincios al Patriei şi rivnitor al Libertăţii! Alte ori el.
îşi dezgroapă versuri mai vechi, în care e vorba de «tristă
mandolină», «fraged suflet», cilusii efemere», «păsărele» şi «ră-

murgle>!.

Mai

vioaie

sînt

bucăţile .lui satirice,

singurele de

acest fel în toată opera ce-a rămas de la dinsul şi totuşi lă«
sate la o parte! din toate culegerile er (sar putea însă ca ele
să fie ale altuia, Bălăcescu, de pildă):
Cind ieşise vorb! afară
Cor să vie oşti în țară,
Toţi Rominii se *ntristară ;
lar o turmă. de. cocoane
e Aplaădară prin saloane
Şi luară din Lipscani
Rumeneală

Apoi,
tiase

după

pe

doi

-

ani.

cîteva n- re, cînd frica venirit Ruşilor se imprăş:

acum:

:

.
-

" Sempărţiră vorbe-afară
Că nu mai vin oști în țară:
Toţi atunci se “Dbucurară,
- lar o turmă de cocoane
Se "ntristară prin saloane,
Și-unele ai aruncat
Dresul ce ai cumpărat.

"Primirea pe care o parte, o mare parte din lumea bună a
Bucureştilor o făcu oștirii ruseşti de ocupaţie la sfi rşitul Doms
nief lui Barbu Ştirbei — nici zece ani de la această scurtă şi
singeroasă satiră—, nerușinatele baluri date ofițerilor împărătești
de floarea societăţii muntene, „nesfîrşitele petreceri de -la Mă-.
rioara Ghica Hangerliu, mama beizadelei Dimitrie, pe care aşa

" *de călduros îl chema
tară cît era de dreaptă
<aristocraţilor> .căzuţi

înnapoi din Braşov Eliad
această
pentru

la 1848, ară<

icoană sufletească pusă în fața

moment.

În acest gen, supt înriurirea literaturii poetice” de zglobie şi
crudă

oposiţie a unui

Beranger,

pe

care

Rosetti-îl cunoştea

1 0 noapte pe malul Dunării, dedicată lui Boliac; August 1845; p. 32...
|.

ROMĂNEŞTI
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mal pe mult şi-l imita după puteri, sar fi putut dezvolta, potrivit şi cu firea luătoare în: ris a neamului nostru, şi: cu atmosfera morală ce a domnit totdeauna în Bucureşti, cintecul politic”: n'avem însă decit încercarea de mai sus şi această urare
către” unul din privilegiaţii, aşa de lesne, dar pentru aşa de
scurtă

vreme

Mergi
Și

din

să

țară,

vii cînd

Va dori încă

Gheorghe

-

_:

învinşi:

numai

Romănia

.

robial.

Creţeanu, care dăduse une ori dovezi de energie,

mergînd pe urmele lui Alexandrescu în invocarea trecutului
eroic, primeşte o ma! puternică zguduire sufletească de la mişcarea revoluţionară. La înmormîntarea celor. împuşcaţi de oastea
colonelului Odobescu, el ţine o cuvîntare, destul de rece și falsă,
care ni s'a păstrat 2. Colaboratorul de pănă atunci al lui Eliad

scrie în «Pruncul Romin> —iscălind L.: Iorgu Creţeanul — «Oda
Ja patrie»,

cu stîngăcil ca acestea:
E viaţă 'n Romănia, frăţie generală,
E simţitor Romanul, e mlădios şi dulce
.

1.

.

Plebeul

chemînd

.

e.

.

.

.

.

.

.

şi patriciul ca frați sembrăţişează;

în ajutor pe vechii viteji:
O umbre a” lui Mircea şi-a” lui Mihai cel Mare,

dar mîntuind

cu această

urare,

foarte puţin

naţională

şi răz-

boinică :

i
Trăiască

tot străinul

ce vă al nostru bine d.

Mai firească e Rugăciunea din <Poporul
care începe măcar cu un vers frumos:
Dacă

ești tu, Doamne,

Dumnezeă

suveran»

LI

(p. 56),

de pace....

| Îi anonim care scrie în genul lui Alecsandri, dă în foaia
] ui
Boli ntinean
2 u 2acest “Cântec
înec
* "pandu "esc escî, î, — popular pănă
1 P.8.
2 Pruncul
sN-I 4.
4 P. 92,

romin,

p. 42..
-
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astăziîn Ardeal— cu: gindul la «căpitanul» Magheru, ce strîn-

gea supt steaguri pe pandurii: de glorioasă amintire 1:
"Auzi buciumul că sună,
Tricolorul s'a 'nnălțat,

|
:

:

i

Cete de panduri s'adună,
Văile adînc. răsună,
Armăsarul a turbat.
Aducâţi-mi arme mie,
Aducăţi-mi calul mieă. .

,

Pelimon
mai rele,
bielşugul
părea că
sunet ale
cite-o odă

dă «Pruncului Romîn> prosă slabă şi versuri încă
către «păstorul romin>, «ministrul crucii» 2. Dar
cel mare de poesie vine. "de la C. D. Aricescu, carevoieşte să se specialiseze în declamaţiile fără de răcelei. mai şterse poesil . politice, | E! are la îndămină
pentru fiecare, pentru « Ministeriul actual»
* —

Divina

Libertate,

ce naşt

Egalitatea —,

pentru copiii Națiunii cari se roagă la Dunminezei în vederea triumfului Revoluţiei — cra vorba “Chiar de o <gvardie naţională»
a şcolarilor?, pentru c<eroina> romînă Aneta Ipătescu, înfățişată

,

.
Zburind

pentru

2

într'o trăsură. ca bomba

Guvernul Provisoriu,
—

Deşteaptă-te

pentru Eliad,
Rousseau

noi
„—

întors din fugă

din groapă,

o umbră

Mihai Viteazul,

Este el, Eliade,

ceva mai mare decit luliu

tunătoare —e

basarabă

emulul

—

lui Tasso, Franklin,

al nostru Lamartine -—,

Cesar el însuşi.

1 Bolintineanu însuși e, de sigur, autorul bucăţi! aTrel panduri de pe pe
104 a foi sale. Îl recunoşti de la cele d'iutăii versuri:
Ei aveam
Cu

o mindră,.mindră

panglice

roşii

pe a

mîndruliță (!),

ei guriță (!).

2 N-1 20,
3 Poporul

suveran,

n-l î.

4 ÎL mar cintă, pe el, «soarele. gloriei romine», «Elenca
Mocăneasca» ! V. no. 19.

-

Lupeasca,

născută
i
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Astfel e 'o adevărată: plăcere cind, după atita contrafacere a
simţirii, se întilnesc versuri de Ioan -Catina, care, oricum,
sînt în margenile adevărului și deci pot să trezească un ră- sunet în suflete. Gindul adevărat.al mulțimii în timpul Revoluţiei, setea er de a pedepsi prin. distrugere pe obraznicii el

stăpîni de pănă atunci, de a smulge averile răi cîştigate, acest
sentiment

real se întrupează

lui:

în strigătul

Haideti, fraţi, într'o unire,
Tara noastră e ?'n peire;
Aste ziduri şi palate,
Unde zac mii de păcate,
Haideţi a le dărima.
Cu-arma

*n mină

să perim!

Fraţilor „să m'aveţi milă,
Daţi în cei.ce vă fac silă,
“Vă ieaă plugul, arătură,
„Boul chiar din bătătură,
Parc'ar fi un drept al lor.
Dreptul
Cimpul

lor

e şi al nostru,

lor

e și al vostru,

Şi-adunarea
Fiind

.

casă

cea obștească,
romănească,

" Este casa tuturor,

Voi, ciacoi, să staţi afară,
Tu, Muscal să ieși din ţară!

Dulce-i

Un

Catina

tipărise

de

pentru

mormint

curînd

libertate

a ciştigal!!

un

volumaş

de' versuri, în care se

cuprind ecouri din cîntecele închinate de Grigore Alexandrescu
trecutului nostru, pe lîngă imitații după Alecsandri, în baladele
haiduceşti,

pe

lingă

unele

bucăţi

lirice

fără

caracter

personal

şi traducerea, pe alocuri izbutită, a unei frumoase ode a lui
Hugo. Nictuna din aceste poesii nu se poate păstra, fiindcă
tuturora

li

| A Pruncul

lipseşte

Romin,

n-l

siguranța

stilistică — 'se

10.

i

N

o...

s

mai

primesc Și

,
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17:

italianisme de-ale "lui Eliad, ca ctera>, <potentă>, <revibra»,
<belă>— şi măsura, cele mai grosolane trivialități întîlnindu-se

alături cu versuri în adevăr frumoase, care se desfac, pare că,
fără voinţa

|

|

|

spuse :

banalităţilSr

mijlocul

din

poetului,

şi ştiinţa

răă

|

Trăişi cu toate astea o viață “zvinturată,
De-amaruri, de durere, ca Marea 'nfuriată,
De

valuri

spumegoase,

cu

patimi

te-ai

luptat,

ştie el să spuie lui Byron, pe care-l -pune
“Napoleon, zicind despre amindoi:

pe același plan cu

Aţi dat mina ?'ntrun secol ce voi l-aţi stăpinit.

În cutare

poesie

de iubire, afli versuri ca:

„„Ţi-aş_fi ardicat jertfelnic

În îniina-mi, şi ?n taină eă te-aş îi adorat,

.

sau :
ţine cirmaşi visla, blind amorul,

Speranţa

E

drăgălăşie

refren :

în acest

Dulce-ţi e glasul, lin .e-al tăi zbor.

Catina a murit tînăr; altfel, cu oarecare cetire şi critică de
sine însuşi ar fi putut ajunge la ceva, acela care, începător
încă, jucîndu-se cu versul ca şi cu vorba, cu aceasta ca şi cu
Ascult cerul cu Marea vorbind spăimintător,
Şi văz că "nţelepciunea e tot cît nebunia.

„„„Natura e divină

Și omul

nu găseşte

innaltu-i alfabet.

Aiurea:
Natura

pare

?ntreagă

|

|

Sau:
„„Veacu

O putere

o undă de viață,

?n care

sîntem,

poetică netăgăduită

e amorțit de ger.

se afla în tînărul

de, douăzeci -

de ani. care putea să caracteriseze într'un singur vers zboruri ”
pămîntului :
negură s'afund”,

TED

to

sus de-asupra

e

AIR 077

ideia, nemeria astfel de cugetări :
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de poesie
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18.

o singurătate

greiere 'n firidă şi silful la fereastră,

Un

|

în juru-i:
.

o miseriece călătoreşte,
Cerşind pe la răspîntii

şi uşi de

mănăstire.

Gindese

că

noii

ajunge,

n'oiă

apuca

şi

îndreptăţite,

Sfârşitul lui răpede curmâ atîtea speranțe
Catina însuși părea că-l prevede cînd scrie::

vre-odată

Schiloada bătrîneţă!.

Aceasta e şi toată literatura timpului. Cărţi nu se tipăresc”
fireşte, şi ziarele pot anunţa doar publicaţii întărziate, ca <Vocabulariul roman de toate vorbele străbune repriimite pănă
acum în limba romana şi de toate quelle que suntu a se mai

priimi d'acum

înainte şi mai alesu în sciinţe> de I. D. Negulici

şi piesa Doudi sute de galbeni
ar putea să aibă interes.

sai

Păhărnicia
:

de lrei zile, care
.

Totuşi la această dată se dă întăiii, în București, la1 Kopainigg, o bună traducere, de sigur, superioară aceleia, mai veche
cu cinci ani, a Blăjeanului Mani, din Cuelările creştineşti,
mistice şi romantice, socialiste-revoluționare ale lut Lamennais,
Nota din Foaia braşoveană
că traducătorul e cun chinovit din
mănăstirea Neamţului, care : însă noi propunem că nu mal petrece în acea mănăstire» 2, nu trebuie apropiată de cunoscuta
mistificare literară cu alt călugăr, pusă la cale de Al. Rousso
pentru lucrarea lui, Cintarea Iomăniei : în adevăr, tălmăcitorul
<Cuvintelor unui credincios», care-şi păstrează anonimatul, <în-

chinîndu-le

popolului romin>, nu e

altul, — cum spune o în-

semnare .manuscrisă pe exemplarul Academiei Româîne, — decit
arhimandritul Dionisie Romano, care petrecuse un timp şi la

Neamţ şi era menit să ajungă episcop de Buzăă?.
1 Volumul lu! Catina, publicat la Bucureştiîn 1846, se chiamă simplu Poesii,
E închinat fratelui poetului, Constantin. Sint bucăţi dedicate-lui Aricoscu şi
prințului moldovean C. Moruzi. Întiluim şi o traducere din Bâranger. O alegere de poesil ale lut am dat-o în ediţiile de poeţi ţipărite la Valenir-deMunte. În 4847, „Catina pretăcea in dramă, dar dramă in prosi, Zoe, nuvela

lui C. Negrut. — Chipul lui şi al fratelut săii, cu unele lămuriri “(îumele se
ceteşta: Catină ; a trăit de la :1828 la 1851),: în Revista
2 P. 237 şi urm.
3

Vezi

pa ragralul

desspre
pi

Morii
scriitorii

r re l 110 3 T

munteni .

Nouă, VI,
a

doua“

n-le 41- 2,

ediție
:

e
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„IL. ÎN Bucovisa. «BucoviNA» HURMUZĂCUEŞTILOR.
O presă în Moldova nu exista. Scriitorii din această ţară
cari vrea să-şi arăte părerile asupra regimului moldovean al
lui Mihai-Vodă Sturza, sînt pribegii adăpostiți în' Bucovina.
innainte de a, cerceta broşurile lor despre situaţie
— ceia ce
se va face în alt capitol, al ideilor politice din acest timp, —
să urmărim foaia bucovineană care se deschide pentru «ei.
O publică în 1848: 'dok din fraţii Hurmuzaki, fii ai unui paşnic
boier de moda veche, Doxachi, așezat în curţile de la Cer-!
nauca. EI sînt—,nu Eudoxiu sai Dochiţă (n. 1812), între:
buinţat la prefacerea. în romăneşte a legilor nouă ale Imperiului, nici Nicolae, —ci Gheorghe (n. 7 Sept. 1817) şi Alecu
(n. 16 August 1823), studenţi în 1 Drept la Viena.
. Foaia, « Bucovina, gazetă românească, pentru politică, religie
și literatură», avînd text german în faţa celui romănesc, arată
prin chiar aceste condiţii ale apariţiei sale ce trebuia să fie.
In rîndul întăi vine, în articolul-program, noua Austrie revoluţionară,” care e «puternicul scut al nouălor şi de lume mîn-.
tuitoare idei», azi cînd «spiritul popoarelor sale a luat un zbor
sublim. În al doilea apare „concepţia teritorială a Bucovinei,
ziarul făgăduind să fie «defensorul intereselor naţionale, intelectuale şi măteriale a' Bucovinei, represintantul dorințelor şi
nevoinţelor

ei, organul bucuriilor şi suferințelor ei».

De oare ce

.

însă într'o <Austrie liberă, puternică, falnică> se poate admite
«deplina îndrituire a tuturor naționalităților» şi cautonomia provincială», foaia din Bucovina va putea să fie închinată mat ales
<naţionalităţii romăneşti,: care este în ea predomnitoare». „Apoi ,
punctul de vedere austriac apare iarăşi cînd se spune că Împărăția întinerită e «cu osebire chemată de a mijloci, ŞI cunoştinţa
îmbelor surori, Moldova'şi Valahia, Austriei şi Germaniei, care
ai de'apărat în aceste Principate interese de o nemăsurată”
1 V. și articolele d- ur 1. G. Sbiera, în Enciclopedia
Părţi

alese,

Il;

prefața

1 (ediţia romănească).
Despre Ilurmuzăcheşti,
pe urmă.

lu! Bariț la Eudoxiu

ca

şi despre

Pumnul,

de

Romină;

lHurmuzalki,

va fi vorba

Morariu,

Fragmente,

mat

pe

larg,
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importanță». Se aminteşte că «pănă la 1775 Bucovina au făcut
parte întregitoare> din Moldova şi că ea <este unită cu Moldova prin fireştile legături a' unei aceiași naţionalităţi, a istoriei, a' religiei, a' năravurilor şi a' multor altor relații de trebi
şi de familii», dar fără a se trage alte conclusii decit aceia de

mai sus

că:

înfierînd

tirania,

cterorismul

fără pildă», al lui

Mihai Sturza şi ţiind seamă şi de soarta «fraţilor noştri romîni
— în număr de mai mult de 3.000.000
— din Ungaria şi Transilvania», în puterea <frățeştii împărtăşiri la care prin aceiaşi
naționalitate sîntem îndatoriţi>, va fi crepresintantul simpatiilor care există în Principatele danubiene între Austria şi
Germania».
Se făgăduia publicarea de «nouă producţii a” literaturir romăneşti», făcîndu-se astfel din foaia de la Cernăuţi <oglinda
activităţii intelectuale a Romînilor», dar pentru numerele din
cursul anului 1848 nu se găseşte în această privinţă decît doar
corosivul foileton împotriva lui Mihai Sturza, bucată de lite-

ratură

adevărată, al cărit

autor trebuie să fie

Kogălniceanu

însuși.

Făgăduielile se îndeplinesc

însă larg în cursul anuluy

1849..

Observind. principiul, enunțat de Alexandru Hurmuzaki,
că se-vor însemna în foaie «mişcările nație romănești din toate
păr-țile>, <tot ce se atinge de dinsa sai o poate interesa»,
Bucovina ajunge a fi şi o revistă literară cum nu mai.
era alta, un
fel. de urmare
— fără conducere şi necontenită colaborare din

partea lui Kogălniceanu
—a

Dacici literare de odinioară. Arti-

colele de teorie leare Aron Pumnul, strămut at
de “curind, supt
scutul, puternic în toate privinţele, al Hurmu
zăcheştilor, la.
Cernăuţi, unde el fu numit îndată (Februar
1849) profesor su-

plinitor la catedra de

limba şi literatura romănească » întemeiată.
prin stăruințele acestor fruntaşi, bine văzuţi
în cerc urile oficiale:
austriace, ai tinerimil din Bucovina.
El publicăî n revista cea.
nouă pentru toată cultura Romiînilor
un studiu, cam greoiii şi
confus,

despre

«Dezvoltarea

limbii

din

sîmburul Său»

1,
Titlul însuşi dă la iveală noua
teorie a lui Pumnul, care se.
desfăcuse din ideile lui Cipariă:
limba romănească are viața.

PN

.

1 V. 1. G. Sbier a, Aron

ă

Puninul, "Cernăuţi,

1889..

ÎN BUCOVINA.

«HUCOVINAD

el deosebită, organismul ei
neologism pătrunde în ea
urmă părere, care duse pe
adesea în batjoc—ură
nație

HUNMUZĂCHEŞTILOR
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particular, legile ei proprii, şi orice
trebuie să li se supuie. Această din
Pumnul la <ciunismul> luat aşa de
era năciune, proposiţie-propusăciune,

etc. — era, neapărat, greşită, căci anume
legi, corespunzînd unui

anume stadiu în dezvoltarea, supt anume înriur
iri, a organelor
vorbirii la un popor, îşi aii puterea numa! asupr
a cuvintelor
întrate în limbă atunci, iar nu şi asupra celor
care se adaugă
Ja comoara lexică după ce acea stare mater
ială a. dispărut.
Însă tendința lui Pumnul de a privi limba, <dulc
ea noastră
limbă», spune el cuo adevărată şi adîncă iubire
, ca un <obiect
de sine stătăturiii», ctratarea după modul dezvoltă
rii»,— introducerea, dacă nu a momentului istoric, măcar a conce
pţiei unei
dezvoltări —, «punctul săă de vedere din lăuntru în
afară» sînt
“vrednice de luat în seamă, cu toate că, odată ce
se cunosc
-părerile lui Ciparii, exprimate cu cît mai limpede, într'o
formă
care nu e lipsită nici de frumuseţă poetică, ele nu
cuprind
nimic noi,— inovațiile, nenorocite, ale ucenicului venin
d mai
tărziu abia şi mărgenindu-se în domeniul ortografic
, unde e
mai uşor pentru oricine, în anumite vremi de nedumerire
, să-şi .
găsească originalitate.
«Bucovina» mai cuprinde oarecare note despre istoria
Ardelenilor, consideraţii «despre starea viitoare a Bisericii Romi-

nilor

din Austria»
— cu tendinţa

de a se uni

întrun

singur

corp bisericesc Rominii din toată monarhia —, ce se par a
fi
datorite lu] Bariț, care îngrijeşte şi.el de foaie în vara anului
1849 ori poate chiar aceluiaşi Pumnul.
"
Se mai dai știri despre «faptele belice> ale Bănăţenilor în
"48 şi cun Bănăţean> îşi împărtășește <intuiţiunile politice»
1,

Niciun poet muntean nu scrie la «Bucovina». Dar din Bolinti-

neanu, care ajunsese.a fi şi aici foarte iubit, se reproduc pe
rînd bucăţi în toate genurile : vestita elegie <Fata tînără pe patul

de moarte»

începe seria, şi editorii <Bucoviner> vorbesc. într'o

„notă de <însemnatele merite» ale poetului, înfăţişat de er publicului bucovinean, <pentru renaşterea poesiel naționale» şi
1 N-L 42.
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de <luminatul patriotism ce
jurărileîn care patria sa se
din Cîrlova se dati şi ele în
xandrescu se reeditează mai

avu prilej a desfăşura în încunafla în anul trecut». Unele bucăţi
foileton. In sfirşit fabule de Aletărziiă.

— vin din Moldova. Po— şi mai noi
Colaboratori mat mulţi
lemicile împotriva lui Mihai Sturza se urmează în: partea gazetărească şi nu se mai amestecă în foileton, păstrat literaturil. Doar dacă vre-un cleric ieşean invidios
— de sigur Iustin
de Edesa, apoi locţiitor de episcop la Roman
—atacă pretinsul

«iesuitism> al directorului Scriban !
Porru

CuronGut:

|
SIox.

De'un D., de K. L., mort în 1848, se publică versuri; se
reproduce o bucată a lui Conachi, o veche «Profeţie» de-a
lui Pogor?. Un «Il» — ceia ce nu înseamnă Istrati, ci, inițiala
fiind greşită : Sion —laudă pe Hurmuzăcheşti, în versuri care
curg uşor:
”
O dulce Bucovină, te las şi înc'o dată
Mă

?ntorc cu întristare, şi țerna ta sărut,

și cuprind şi o îndrăzneală — chiar într'o nouă Austrie
rală
— ca aceasta, privitoare la soarta Bucovinei :

libe-

„„„Ursita, ce prin diplomaţie
Te-a

smuls

de

lingă

muma

ce-odată

ai avut 2.

Adesea ss mat întîlnesc poesii de-ale lut Sion, care iscăleşte
O singură dată încă şi tot numar cu iniţială, arătînd
de obiceiii atita că bucăţile sale fac parte dintr'o «Panoramă
a Moldovel>. Ele erai destul de cetite, şi Asachi însuşi
crezu că
trebuie să răspundă unuia din atacurile lui Sion
împotriva
stării de lucruri din Moldova ?,

Sion

păstra

şi vechile lui legături cu oaia din Braşov, ,
în

care dă pe acest timp

versuri

mar

vechi

ale lui și, dintre cele

1 No. 20.
2 Rostul petrecerii poetului în Buco
v ina € lămurit prin versurile următoare
:
Moldova, bintuită de- un Domn fără de lege,
Mă alungă din sinu-ă şi m lumeam rătăcit (n-] 29).
3 Cf. Sion, Poesii, 184 7, p. 101
şi urm. şi Asachi, Poesii, ed.
lorga.

.
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nouă,

plingerea,

foarte

HURMUZĂCHIEȘTILOR. POETUL

prosaică,

pentru

moartea
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tînărului P.

Casimir1. Între scriitorii mai tineri el părea să fie cel mai ră-

sărit. Culegerea mai tîrzie a celor d'intăiă din possiile lui, înfăţişate pretenţios ca o «carte a vieţii luf> — culegere tipărită
în Bucureşti, „nSălt timp după încheiarea unei pribegir care nu
cuprinde prea multe nenorociri—, dă satire tari, grosolane
une ori, dar fără o adevărată şi nobilă indignare, versuri
de ocasie, fantasii de .zbor pănă la stele şi de «legănare pe
Carpaţi», închinări îndelungate şi monotone, dar fără evlavie,
către

«ţară»,

«Romănia»

sa,

către

climba

ce

vorbim»

(1844)—

o bucată. rămasă poporală pentru sentiment mai mult decît
pentru formă —, către Unire şi către Dumnezeirea însăşi, reminiscenţe din' Bolintineanu despre Ştefan şi Mihai, sentimentalităţi asupra soartei <proscrisului>, care se sfătuieşte cu riîndunelele ce trebuie să-i fi văzut, în Moldova, <mîndra» ori
<mîndrulița» ; apoi fabule cu prea puţin spirit, — «versuri uşurele> şi «scurte versurele>, cum le numeşte şi superficialul poet
el însuși ?.
O epigramă fără ascuţiş la adresa lu! Grigore Alexandrescu
„trezi la scris pe marele poet muntean şi îmbogăţi literatura

_romănească cu strălucita glumă Răzbunareri Şoarecilor
Aloartea lui Sion, în care scriitorul se înfăţişează:
Pe

dealul

În Arhiva

sati

Mitropoliei

României,

Unde Statul grămădeşte
Tot ce nu-i mai trebuiește,
Unde s'află aruncate—

cutează

să zică directorul

însuși:

Hirtii, condici osîndite,
Judecăţi

nenorocite,

- sai, mai precis şi solemn:
Pergamentele

,
antice, condicele de Divan,

1 Foaia pe 1850, p. 104; şi în volumul citat.—În Foaia, 1. e
cuviniarea

PP- 108-9, şi

ţinută de Sion la îngroparea lil Casimir.

2 Dar întimpint o bună încercare de traducere din Milton, — după franţuzeşte. V. şi mat departe, la ziarul Zimbrul.
-
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|ee declară războiă ! lui Sion, prin Craiul lor şoricesc, care,
! amintindu-și de cetirile lui din istoria Franciei, își îndeamnă
l astfel luptătorii, chemîndu-i :
"Unde'ţi zări că se mișcă vintul de la coada
Ce pe a gloriei cale pururea o veți vedea,

N

N

N

1

i ”Ocrotind «ca un părinte»:
A
N

aaa m

e

.

"în bod
——

|

Numeroasa şoricime
Seminţie roditoare

-

RI

mea,

PE

Și de literi rozătoare,
cr

a

ae are

/

Alexandrescu, ajuns astfel. colaborator. la operele complete
ale prietenului săii Sion, asigură în acest răspuns, aşa de spiritual,
al Musei sale, că adversarul săii în șagă are «talent şi inimă»:
istoricul literar nu i le poate recunoaşte. Falsitatea tonului sentimental pe care apucase a-l lua Sion contribuie poate la această
impresie rea, căci <Zi'ntăiii Mai» al săi, in care vorbeşte co-

legilor.de artă
Trubaduri,

copii de cioară,

are vioiciune și haz.

«Bucovina» cuprinde însă, în acest an 1849, mai ales revelaţia unui noii Alecsandri, scăpat din chinurile vechii dureri
de iubire şi chiar din melancolia lăsată pe urma lor, un Alecsandri întinerit, care-şi cîntă iarăşi ariile vesele şi vioaie
şi
care înfăţişează cetitorilor săt, deprinşi a vedea în el pe
cel
dintăiii poet al Moldovei, o poesie poporală, îndrepta
tă, rătezată sai împodobită de el, care-şi va culege astfel
şi îndreptări pentru viitoarea sa carieră literară,
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II.

——

ALECSANDRI

ÎN

1848-53.

Alecsandri, care începe acum a da la lumină lucrul săă poetic
încă de la 1843, tipăreşte întăiii în noua foaie romănească din
Bucovina o fabulă politică, mai puţin definită şi energică, mal
puţin: discretă în indicaţia satirică decit acele capodopere de
bun gust şi măsură care sînt fabulele politice ale lui Alexandrescu: e Păsărica (1843) în care se biciuieşte pofta de cucerire a Rusiei ce ameninţă plăpînda ființă nevinovată a Principatelor romăneşti, a Moldovei în special, «alba păsărică»,
ce «stă singurică lingă cuibul săii>, cu ochii la «pasărea mare»
rusească ce o ameninţă şi ştiind de «<şerpele cumplit» ce-i roade
la rădăcină, — Mihai-Vodă Sturza însuși. Fabula poartă aict data
de 1848; ediţia -parisiană din 1853 a operelor lui Alecsandri
are însă, ca şi manuscriptul poetului această însemnare «1843,
Iaşii».
Aşa cum e, această fabulă se ridică însă mult mai sus decît
«celelalte scrise de Alecsandri în această epocă: Zimbrul şi
vulpea,
— fără alt sens decît al Păsăricăi (Zimbrul e Moldova,

Rusia : Vulpea) 1 — şi Curcile, cu inspiraţie cam banală ?. Amintiri
de iubire, scurte cîntece

curtenitoare:

.

De-aș îi, iubito, gingaşa floare,
De-aș fi, iubito, pasărea mică,

1 Apare întăiii, cu data de Februar 18%, in Foaia:pentru minte pe acest
an, p. 184.
* 2 Din ms. dăruit lur C. Negri al poesiilor lur „Alecsandri -se vede insă că
" fabula Cureile e din timpul petreceril poetului la Borsec, în 1844, cind anume
persoane

mâl

în vristă vor fi ţinut

de

răii

adoraţia

«damicela» Zoe Filipeszu, o frumoasă bolnavă.

lui

Alecsandri

-

pentru

.
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De-aș fi, iubito, îngerul care
Te-adoarme noaptea cu glasul

săă!,.

de o desăvirşită moralitate monotonă, care aii nevoie de cîntecul însuși ca să le strămute în acea lume de sentimente ne'
lămurite, unde numai ele pot trăi.

Foiletonul <Bucovinei> dă întăi închinare a <Lăcrămioarelor>. Accente mal puternice sar fi aşteptat în <Adio Moldovei», scris pe cale, la Hangu, în April, care nu are însă alt
"graiii decit acela care se prefăcuse, aşa de răpede, la acest
poet tînăr, într'o manieră: ţara stăpînită de Mihai Sturza, ţara
amenințată de năvălirea rusească, ţara cu tîrgurile copleşite
i
însuşi o spune cu dezgust, în prosa
— Alecsandri
de Evre
sa —, şi cu cîmpiile lucrate de.ţerani săraci și deznădăjduiţi,
țara tuturor ruşinilor şi umilinţilor e văzută în mîngiierea de
soare a idealului, «scumpă», «frumoasă», cu «viaţa dulce»
Ca

o dulce zi de Maiă,

cu «munţi răsunători» (2), «codri de verdeață», «reci izvoare»,
țară «ferice», cu viitor neapărat «ferice>, pe care totuşi cîntărețul puţin inspirat o lasă «plingînd amar» şi camar oftînd>
ca bătrinul şi bătrinescul săii învățător, Conachi. Doar gindul
că moartea l-ar putea împiedeca «să sărute pămîntul» ţerii dacă
introduce o notă de Seriositate înduioşată,
<«Inturnarea în ţară», datată din «Bucovina», 1849 (în manuscript însă: 19 Septembre 1850), şi nepublicată pănă la apariţia volumului din Paris, are contururi mai limpezi, — deşi une
ori exagerate —, prin zugrăvirea naturii de iarnă, are o notă
poporală mişcătoare prin îndemnul cătră <murgul> ce-l duce
—
dar... în trăsură
! —, şi un accent sincer, dacă nu în pomenirea
unei nouă iubiri, ori în brutalul strigăt <piel străină
tate», mă„car în refrenul:
Eu, înstrăinatul,

ei la țara mea,

Altă dragoste, de cîteva zile, din Parisul a
nului 1831, pentru
<o floare cu mici aripioare», cu numele
Dridri, persoană «<dălbică» (o Bolintineanu !) şi <frumuşică>, «ca
un dalb (|) de lună»

n are in amintirea ei de către acel care
s'a bucurat şi dînsul la
1 Tot din

Lorsec, 1844,

după ms.

2

+

.
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cîntecele uşoare ale păsăruicei nepăsătoare de oraş mare, acel
ameştec de impresii voioase şi de păreri de răii adevărate,
care s'ar potrivi pentru cine nu mal este, căci moartea înnalță
„pe oricine şi pe orice mormiînt se: cuvine ca o lacrimă să stropească cununile de flori, chiar cînd iubirea trecătoare le de:
pune. Un cîntec către «primăvara cea verzie>, către «<drăguliţa primăvară», cu «sîn plin de lăcrămioare», cu <izvoraşe»,
cu farmece de tot felul, care fac pe poet să-şi ceară «aripioare
sprintenele» 1, arată cît de mult răzbătuse spiritul de zădarnică
„armonie, cîntînd în diminutive, al lui Bolintineanu pe acestălalt poet, mult mai bine înzestrat; ultimele patru versuri, cu
adevărat înţeles, sînt împrumutate poesiel poporale..
Prietenia

toate

inspira pe Alecsandri,

iubirile

uita. Cind,

bun

prieten,

în Maii :1848,

Grigore

Romald

nopol, de o boală căpătată sati întărită
de puşcă

ale

mai bine decit

afară de una singură, a căril cîntare nu se va

înduioşat, ştie să

frate înstrăinat» :

în Constanti-

supt loviturile de pat

ostașilor
lui Sturza-Vodă,

luţia»,. Alecsandri,

muri

cari

<reprimaii

cînte

sfirşitul

revo-

«dulcelui

Si
O dormi

în pace

pe-aceste maluri,

" Înginat dulce, ca ?m vis ușor,
De. glasul Mării
De

glasul

nostru

|

purtat de valuri,
uimit, de

dor.

De şi cu aceleaşi” comparații de flori pe care le-a prins frigul, închinarea către Petru Cazimir, şi may răi pomenit: de
Sion 2, se poate încă ceti; şi mai prosaic e însă alt cin memoriam»>, pentru Nicu Ghica. În ton prietenesc, de scrisoare,
- fără silinţi spre sentiment şi ambiţii de efecte mari, «strofele>
către <frățiorul» Negri odihnesc prin caracterul lor aşa. de natural şi de intim, prin alusiile la fericirea pierdută, la iubita
desfăcută de pe pămînt,
Unind

prin deschiderea
|

minile noastre în veşnică 'mirăţire,

de perspective

senine:

Acum, pe malul Mării, la umbră st;nd culcat,
În linişte adincă şi ?n visuri cufundat,
" Privesc trecînd mulțime de vase călătoare
Ce lunecă pe valuri ca lebede ușoare...

1 laşi, 1852.

2 Foaia din Braşov pe 1849. V. mal sus.
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care, mal tirzii
De aici îşi iea el

Alecsandri era atunci în Constantinopol,
“numai, trebuia să inspire şi pe Bolintineanu.

inspiraţia pentru o Orientală în genul lui Hugo, cu mai multă
linişte delicată la început, iar la urmă cu o mat tainică atingere a iubirii de seraiă a căril cunoştinţă o pregăteşte zugrăvirea frumoasei nopţi pe Bosfor:
De-odată
Trecu

Lăsind

?n întunerec o luntre nezărită

ca visul' negru

o urmă

lungă

pe-o

frunte -adormită,

pe-adincul

umed plaiă;

Pe mal un cîntec dulce se auzi de-odată ;
Iar luntrea, cu grăbire spre cîntec îndreptată,

Se afundâ

în umbra

mărețului

Saraiii.

Cum se vede din manuscriptul poesiilor sale dăruit lui Negri,
la 1831 (azi la Academia Romină) această scenă era să facă
__parte dintr'o lucrare mai ambițioasă, «poemul oriental» Aoaptea

Bairamului, a cărui ideie a fost apol părăsită.
În foaia fraţilor Hurmuzachi 1, apare un articol al lui Alecsandri în care, cu multe citaţii bine alese, se vorbeşte despre
poesia poporală, căreia cîntăreţul fericit, inspirat de dinsa încă
de la început, voiă să-i închine o culegere într'ales de cîntece
<îndreptate> după gustul săi şi al epocei sale?; ma! tărziă
un al doilea se tipări, despre improvisaţiile horelor, în Zimbrul,
noua foaie ieşeană a tinerilor,la 1830. Pănă la publicarea

volumului,

care zăbovi

încă,

tot cîntecul

poporului dădu lui

Alecsandri cele mai trainice bucăţi din acest timp.
Astfel în versurile intercalate ?ntr'o traducere după Alexan-

dru Dumas:

În“ stavila mlăștinoasă,
În prăpastia glodoasă
Este-un trup de hoț vestit 3.

| In colaboraţie

cu

Negri,

fiecare

scriind

o parte.

deosebită,

inspirat de legendele poporului despre Strigoi, Alecsa
ndri alcă1 Asupra petreceri! lut Alecsandri , în Bucovi
na, v. | Amint irile
Porumbescu ; întăiii în Gazeta -Te
ansilvaniei,
], n-le '167-8, apol
şi în Sbiera, . c., pp. 81-2.

2 Poesia populară a Rominilor,
3 Ducovina,

p. 87.

-

în n-l 32.

lut Iraclie
în volum;:

ALECSANDRI

ÎN 1845-55

|
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tuieşte balada sa «<Strigoiul», în care dacă «miile de focuri mincinoase> flutură vesel în «nopţile întunecoase», elementele în
adevăr tragice nu lipsesc, — la unul din cîntăreți ca şi la
cellalt. Dar această înrîurire fericită a dăruit poesiei noastre
şi balada <Mărioarei Florioarei» care cuprinde pagini din cele .

mai bune ale poetului.

i

o

Redactată la Paris, în 1832, dedicată doamnei M. K. (Maria
Cantacuzino, întitulată apoi <princesă»), mica poemă înfăţişează,
— în cadru de lumină cam banal,
La Moldova cea frumoasă
Viața-i dulce şi voioasă,

cu <dulce soare», «floare lingă floare», <păsărăle»,
şi neveste», care, şi rima o voieşte
Fură inimi

făr'

lîngă «fete

de veste,

fiind «nevestele, — mîndruliţe», iar fetele, — <drăguliţe», — pe
«Zina munţilor» şi «surioara florilor», cam prea bogat descrisă,
cu: amănunte brutale, cu false podoabe de la Bolintineanu, —
<perişorul aurel>1, <mărgărelele> din «guriţă>, «crinişorii> şi
<frăgușorii». Iubirea cu florile
— în metru poporal —, prietenia
cu izvoarele muntelui, cu
Cintecul păsărilor
De pe virful crengilor,
Și sunetul doinelor
De. prin fundul codrilor,

şoaptele de iubire care se desfac din natura curată
de sine, îndreptindu-se

şi mîndră

către zină, întîlnirea cu străinul
”

Pe-un

„Care venia
fugar sirep de munte

Cu steluță albă "n frunte,

vorba cu el, în cel matadevărat ton poporal, duşmănia de iubire cu cealaltă fată, aşa de primitoare pentru solul de iubire,

biruinţa. zinet prin jertfa

nevinovăție!

sale,

„„„Sus

strălucia

fericiți în răsărit de lună:
pe

munte

Țintă mică de lumină,
Ce creştea merei şi lină
Păn' se făcea lună plină,—
1 Adaus,

ceva

mal tărziă.

iubirea

celor

doi

“
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sfaturile între dînsa şi stelele vioaie, care privesc curioase la
fereasta căsuţei de adăpost, fuga Mărioare! cu iubitul în «te-!
leaga sprinteioară», triumfala ei scăldare în izvorul muntelui, ofilirea florilor părăsite şi răpirea Zmeului — fără motivare poetică ori morală — trec iute în cea mai. desăvirşită musică de
silabe în măsura simplă a cîntecului mulțimilor.

Alecsandri se dovedia astfel cel d'intăiii poat, cel diintăiă
scriitor al vremii sale. Ca să se vadă mai bine aceasta, se
va urmări, întrun alt capitol, scrisul celorlalți după anul 1848
"şi pănă la apariţia acelei: reviste proprii, Romănia literară,
prin care, în Iaşi, Alecsandri-şy proclama, fără contestaţie, suveranitatea literară.

CAPITOLUL

III.
N

Presa ardeleană în 1848; crezul lui Bariț.

I. BARI

ŞI ANUL

1848.

«Foaia» lui Bariț avuse o largă. parte în pregătirea mişcării
de regenerare politică, în părţile de peste munte, ca şi în Principate chiar. Sar fi crezut că anul 1848 trebuia să-i întărească
viața prin bucuria biruinţei în sfîrșit cîştigate : ea ar fi ajuns
astfel, supt raportul politic, ca şi supt cel literar şi cultural,
pentru toţi Romînii, acelaşi organ central cea fost Bucovina din
Cernăuţi pentru Ţinutul în care ieşia şi pentru Moldova vecină.
Dacă <Bucovina» însăși trebui să se oprească la sfirşitul anului
1849, aceasta nu se datorește numai unor motive personale ale
Hurmuzăcheșştilor ce o dăduseră la lumină şi nici unor împrejurări de politică bucovineană, ci şi—poate mai ales—faptului
că, prin censură, una din măsurile de apărare ale lui Mihai

Sturza, se impiedecâ
0 hotărîre

răspindirea foii în Moldova

în toată forma

opria

«gazetele

de

«turcească»:!

Bucovina

și de.

Transilvania şi orice alte tipăriri în materie politică, mai ales
unele

ce se tipăresc în

limba

naţională>?.

Știm

că

numărul

cetitorilor foii din Cernăuţi era foarte restrîns în Ardeal şi în
Banat, unde, de alminterea, nici gazeta de informații
Bariț n'avea mai mult decit 4-500 de abonaţi?.

a

lui

1 V. mărturia lui Florian Aaron în scrisorile către Bariț, publicate de N.
Bănescu, în Neamul Românesc, Ile
2 Bucovina, n-l 5. Cf. studiile d-lui R. nosetti despre «Censura în Mol-

dova», în An. Ac. Rom. pe 1907,
3 Cf. şi Familia din Pesta, XII, p. 90.
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O foaie pentru toți Romînii nu se mai întilneşte în acest
timp. Revista lui Bariț, care adusese atitea servicii cugetării
politice romănești, e acum în deplină decădere. In 1S48 mal
află răsunet în ea certele naționaliștilor cu Mihai Sturza şi cu
<adunătura străină, care, dupre sistemul fanariotic, totdeauna
se țin răschirați. în partide, căutînd, foloase particulare», ori

prigonirile îndreptate împotriva

marelui

Mitropolit

Veniamin

Costachi de acelaşi Domn;
şi fiul lui Vodă, Grigore Sturza,
crezu că trebuie să se amestece, tipărind în Ploaia o apărare
a sistemului părintesc în. ceia ce priveşte reformele agrare ?.

De fapt, partea

interesantă

din

«Foaie»

o alcătuiesc

doar

declaraţiile lui Bariț însuşi cu privire la marile probleme politice ale momentului. El răspinge cu indignare vechea politică
de sprijinire pe puternicii. patroni străini şi, în legătură cu
greşita interpretare umilită a tratatelor, de .un corespondent
moldovean, el scrie: «Niciun tractat nu dă Curţii protectoare
dreptul de a se amesteca
în trebile din lăuntru ; prin urmare,

nici Guvernul, nici oposiţia, nici alți particulari

ma

dreptul

a duce din țară apelaţie în afară, iar, cine face aceasta, e
vînzătorul independenţei principatului, garantisată prin tratate,
anume prin cel de Adrianopol» 2. <Friculița oarbă» de Ruşiti
se pare

însă

nădejdilor

o greșeală

tot

aşa

de

mare

ca şi punerea

într'inşii, cari sînt totdeauna

aşteptaţi

tuturor

cu nerăbdare

de «negustori, ospătari şi femei publice», plus <puţine

familii

rusolatre» care se deosebesc prin «nebunie, obrăznicie,
neştiinţă,
„vînzătorie de patrie» 5.
„Prin sine însuşi trebuie să încerce măcar acum
neamul, în
toate provinciile sale. «Sosise timpul», scrie
el cu privire la
ultimele tulburări din Principate, <şi prea
sosise, în care naţia..
romină îşi era datoare onoarii, vieţii şi
chiar viitorului săi cu
o tare şi categorică manifestare a voințe
i sale, prin carea să.
arăte că ea nu mai este și nu mai
are nicio plăcere a fi tratată ca pruncă». Ea trebuie să înlăture
<despotismul> “pentru
|

-

.

_

.

1 V; p. 193 şi urm,

Pp. 273-5.

3 P. 206,
4 p, 217.

5p

nota.
”

”

.

-

.
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a-şi grăbi «maturitatea» 1. . Deci, întîmplările din Iunie se pot
socoti ca <adevărat trebuincioase», nu numai din punctele de
vedere revoluționar ori liberal, ci şi din acela naţional. Moldova nu poate face altfel decit să urmeze mişcarea începută,
peste

Milcov, şi redactorul

braşovean

se

gîndeşte

chiar

la pu-

tinţa unui amestec al lui Mihai Sturza în revoluţie, pentru a
o călăuzi?.
De almintrelea, viitorul curentelor şi partidelor va atîrna de
la felul cum ele vor recunoaşte şi servi Revoluţia necesară:
cEste un adevăr confirmat prin istoria tuturor popoarelor şi a
timpurilor», scrie el profetic, «cum că, în crise grele politice,
cînd elementele dușmănoase se luptă cu toată tăria, numai
acele partide aii speranţă întemeiată pentru înfiinţarea planu. rilor şi a scopurilor lor, care nu se pornesc numa! orbeşte
după vre-o ideie răi înțeleasă şi rumegată, nici sînt conduse
de patimă nebunească, ci scopul din urmă al lor este o trebuinţă neapărată, fundată în timp şi în popor, care de şi nu
o ştie manifesta în cuvinte, o simte însă profund 3».
Limba şi naționalitatea sînt temeiul vieţii oricărui popor;
jertfele cele mai scumpe trebuie aduse pentru ele la orice

«nație întreagă la suflet și inimă», de vreme ce <unitatea
organică a celor trei milioane de Romini» e ţinta ultimă, Şi,
dacăe vorba de îngrijirea şi apărarea limbii, rostul scriitorilor se impune de la sine. EI nu mai ai răgazul cîntărilor,
polemicelor, studiilor ştiinţifice speciale, al glumelor uşoare,
Lupta-i chiamă, şi ei nu se pot turişa de la datoria lor.
II. PoESIA

ÎN

ARDEAL.

Bariț schimbă astfel, cu totul, felul de alcătuire al revistei sale,
pe care împrejurările neprielnice o reduc la numere de cite
două file, şi numai din când în cînd se mai întîlnesc, fără vre-o
direcţie,

materiale

1 P. 236.

ca' acelea
:

de

odinioară:

uşoare

versuri de
.

2 aPune-se-va Domnul Mcldover cu fiii să! în fruntea reformei,
Cel mal de aproape viitor ui va descoperi» (ibid).

sati nu?

3 Pp. 371-2.
4 P. 253 şi urm,
sa

5 Jbid., 1819, p. 99.
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. „Gheorghe Sion, ori balade - întirziate de Nicoleanul, reproduceri din Alecsandri, după <Zimbrul» din Iaşi, — dar şi poesia la
moartea maiorului Iancu Bran, ca şi monologul Șoldan Viteazul,
— şi din Bolintineanu, fabule, unele buriişoare, de Ralet, spirituale versuri de C. Bălăcescu, note de «economie» ale lul Ve-

ale lui loan Maiorescu 1, reproduceri din
lea, pagini de filologie
« Magazinul istoric», pagini traduse din Lamennais or! din amintirile despre Rusia ale lui Custine. - În schimb, se daii articole

de

luptă

Ungurii

cu

împotriva

« asiatici >, întîmpinări

cu-

tărui dușman de alt neam, <al cărui cap nu merită un glonț
de plumb» 2, comunicate de-ale lui Cipariii, atunci delegat

la

Pesta, scrisori .de: la emigraţii din

Principate,

reproduceri

după cumințile articole economico-politice ale lui loan lonescu, Moldoveanul din Bucureşti, apol cutare epistolă a lut Şaguna, cutare raport al lui Avram lancu,—întimplător şi vre-o
cuvîntare de-a noului Domn muntean, Barbu Ştirbei.
„
Poesia o represintă doar, la prilejuri mari, Andrei Murășanu,
care, după ziua cea mare a vieţii lui literare şi politice, a căzut
iarăşi în obişnuita-i mediocritate de idei, sentimente şi formă,
de şi el îşi dă toate silințile pentru a cînta după cuviință
„„„Poporul ce

piere

în foc pentru: "mpărat,

|

-

adecă

Rominul ce din seculi ştiu păzi credință
„Monarhului şi Curţii la care-a fost supus ;

saii își îngroaşă glasul pentru a îndemna
pe acelea care i-ati iubit:
..
Copile

ruşinoase

la

plingerea

eroilor

(sic), voi plingeți cu' durere

Pe-amanţii cari ?n lupte cu glorie-aii căzut
!
Dar nu ştiţi c'a” lor inimi juraseră ?n tăcere
A

Scopul

fi eroi în

moarte,

iar. nu

sclavi

ca

*n

trecut,

<Foi

i» s'a schimbat, însă acum: el
e, înnainte de orkce, luminarea neamului, prin pros
ă energică, limpede, practică
asupra

intereselor sale imediate, care
sînt din domeniul politic.
Incă. din 1848, Bariț însuşi
a spus-o fără încunjur: <Să
ne dăm.
Jos cu toții din dom

eniul

1 1850, p. 57 și urm.
2 p.. 359.

:

poesiel, să scriem prosă, însă
prosă
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solidă, luminătoare, deşteptătoare, pănă ni sînt zilele în disposiția
noastră» 1,

,

În acest sens urmează «Foaia», şi după. întreruperea ei la
1849. Dar, cu vremea, Guvernul austriac, reluînd tradiţiile <despotismului>, pentru a strînge frinele, ea nu mai are aceiaşi
voie deplină :de â trată chestiile politice, şi, iarăşi, nu ajunge
nici-odată. a: rivalisa „ca. însemnătate “literară cu. foile moldoveneşti nouă. Pe lîngă reproduceri din: vechi . volume - ale celor:
mai buni scriitori din generaţia bătriînă şi cea tînără; “ea dă a.
la lumină însă cîte o bucată romantică, izbutită, de Creţeanu:
Vedeam

mii

de

stele

pe

cer sămănate

Și ale lor' raze parcă-mi suridea!...
„Eu

erm Byron:

| Goniam din Grecia oștile barbare,
Sai scriam Corsar ul lîngă Panteon2.

Tot în «Foaia» din aceşti an! de crisă, apare o traducere
din <Namouna»> a lui Musset şi o parte din <Paradisul pierdut»
al lui. "Milton, redat în bune versuri romăneşti —— întâiă în
«Zimbrul> — de Sion.:Sărăcia literară „provocată. de îndreptarea
silinţelor în altă direcţie o constată, de alminterea, şi Bariț
însuşi,

cînd

scrie:

«cărți

se

tipăresc

prea

puţine,

zac necumpărate şi .necetite; jurnalele abia, ÎȘI
-viaţa lor. cea plină de dureri 3».
IIL.. Coana

cele

tipărite

pot

trăgăna

ÎN ANII REVOLUȚIEI.

“La 12 Maiu 1848, Cipariii, care nu plecase încă la Pesta,
-unde rămase mai multă vreme, urmărit şi de bănuieli şi. în-vinuiri, aşa de puţin temeinice, încerca, în aceste atit de nouă
“împrejurări, a da Romiînilor de peste Carpâţi cea d'intăiii foaie
pentru popor. EI se îndreaptă deci, în «Învățătorul poporului»,
„către aceste mulţimi din clasele sărace, umile şi neluminate, care
sînt «ca şi un călător în ţară străină, care nu ştie drumul şi nu-și
află om. care să-i arate. calea, ca pruncul sărac, lăpădat în mij„locul căii, carele de toţi se roagă şi de puţini este ascultat».

Lp

247.

2 4833, p. 40.

3 1831, p. 16.

.

a
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i
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Neamul săi romănesc nare încă niciuna din puterile pe care le

poate da cultura : la Saşși cetesc 300.000 de oameni ; câţi dintre
cei 1.300.000 de Romîni a această înlesnire hotăritoare pentru
a-şi căpăta lumina: siară din Romiîni oare este măcar o mie
care să ştie ?>. Şcolile lipsesc şi ele: «pentru 1.300.000 de Romîni numai o şcoală de Doamne-ajută, iar asta încă rar, cit
de săracă, şi mîne-poimîne muritoare de foame». Ţeranul romîn e de vină şi el pentru această nenorocită stare de lucruri,
care împiedecă orice adevărată înrădăcinare a culturii. <Ro-

mînul plăteşte la boariă, porcarii,

păcurariă,

ca să-l grijească

şi să-i apere vitele, da! de copiii să!, cine să-i grijească, să-l
înveţe, nu are voie măcar un ban sati o picătură să dea dela
sine>. De aceia, cu toate că sînt în ţerile Coroane! ungureşti
<I5 sute de mif> de Romiîni, faţă de străini în număr de două

ori mai mic, cu toate că în Ungaria mai sînt odată şi jumătate
atîţia membri

ai naţiei,

iar

în Ţara-Romănească

mai mulţi, nu se poate face încă nimic:

de două

or!

<politica romănească

încă n'a fost nimica».
Ziarul ar putea crea conştiinţa naţiei. Romînit din Ungaria
at pănă acum două. In ele: se află şi <multe bune pentru
popor, dar nu-s pe limba poporului». Acesta are nevoie de <o
/

foiţă pe limba lui»,

fără. cîntrebările ce

nici

nu-l

ating, nici

le-ar înțelege», şi Cipariă .oferă foaia sa, ieşind la două-trei zile,
cu preţul de cun creițar de argint pe un număr vindut din mină».

<lnvăţătorul

Poporului»

dă poesii,

ca aceasta:

Fraţilor, nădejde bună ! Fiţi cu toți ?n veselie,

Cerul însuși ocroteşte scumpa noastră Romănie ;
Azi e ziua de 'nviere a rominului popor,
Care singur îşi croieşte dulce, mindru viitor.

Dar, pe urmă, ea cade ?n miînile lui Pumnul, care
scrie despre

«viaţa năciunii romîne, dulceața limbii şi simţe
mintelor et» şi
a altora, ca <Samuilă Părăuţ, | cleric şi cănţăl
ărist> Sint articole
despre Cicero
ne,
- tradu
ceri d in «Ricardul> lui Franklin, «Ca"tehismul constituţional pentr u popor>,
tratat abstract de doctrină metafisică, E, deci, lu icru
firesc că foaia se opri răpede,

scusîndu- se cu <imprejurările crincene
de aici».
———————
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POEŢII MUNTENI

ŞI ANUL

1848.

- “Ce ati putut da represintanţii de căpetenie ai poesiei romăneșşti din principatul muntean la 1848,s'a putut vedea din cercetarea foilor ce ieşiră la Bucureşti în timpul Republicei de
trei luni. În curînd exilul îi adunâ pe toţi la Parist, unde nemeri şi cel mai mare poet al Moldovei, cel mai cumpănit, mai
sigur de sine şi mai stăpîn pe stilul săi, dintre toţi cîntăreţii
Romînimii, Vasile Alecsandri, care se afla acolo, făcînd cunoştinţe uşoare, ca a zglobier Dridri, în 18312.

I. D. BOLINTINEANU.
Bolintineanu găsise formula sa. De acum înnainte

nu-şi va

mai schimba versul, epitetele, diminutivele create prin silirea
graiului, aşa încit, nu numai că ele nu puteaă pătrunde în
limba vorbită, dar trebuiaii să ajungă cu vremea—şi nu tocmai
peste mult timp—să fie răspinse şi de gustul cel mai puţin
supţiat. Simţire veşnic nouă, privire lacomă de a prinde-frumuseţile firil şi în stare a le păstra, experiență de lucruri şi de
1 Asupra petrecerii lor acolo şi operei politice indeplinite de el, v. capii
|
tolul 1 din Cartea a 2l-a.:
2 Aceasta

e data bucății de versuri

care o pomenește ; poesia închinată um-

brei lut Nicu Ghica; sinucis, e însă din laşi.. de şi tot de la 1851;

în Iaşi se

iar
află poetul în 1852, apol, şi în anit următori. La 1853, Alecsandri, pornit
din
tot
Mărgărita,
Biarritz,
din
la drum depărtat, datează Păsărica Mării
în Spania
4853,e scrisă în «canalul de Gibrallare. Asupra acestel călătorit,

şi Africa, va veni prilejul de a se vorbi şi mal departe.
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oameni, cugetare îndreptată spre întrebările mari, îl lipsiaii
.
de o potrivă..
În lipsă de alte subiecte, şi deprins a „ceda ispite! de a scrie
pentru a dovedi că tot mai trăieşte, el, poetul tînăr, aşa de
iubit, aie cărui versuri se lăsaii, între panglicuțe albastre, pe
mesuţele de toaletă, Bolintineanu, care adusese folos şi îmbogăţire

sufletului naţional, prin cele diintăiii balade cu subiectul luat din
Istoria 'lui Florian Aaron or! a lui Kogălniceanu, exploatează,
pănă: la însutite repetiţii şi un desăvîrşit dezgust, acest gen îstoric, redus la clişeele cunoscute: al Voevodului rătăcitor la
vînătoare, al ciobăniţei, ale mîndrilor ostaşi, ale cîntăreţilor
de versuri eroice sati plîngătoare. Avem astfel o. sumă de asemenea refaceri şi prefaceri în Melodiile romine, din 18538, în
Bătăliile Rominilor, din 1859, în deosebitele < Opere complete»,
de mai tîrzii, ale acestui răzgiiat bastard al Muselor.
În ceia ce priveşte durerea specifică a pribeagului, dorul de
țară, care a răpus pe un Bălcescu, e vorba la Bolintineanu de
«păsări trecătoare»,

care,

«drăguşoare»,

se

duc

spre «<ţerişoară»>

— «barcă pe Ocean plutind» — prin «eterul înflorit». Doar dacă .
din întîmplare versuri duioase-i cad din condei, ca în această
plingere pentru cei ce mor departe de pămîntul lor:
De-ar

fi unul

mai puțin,

„ Nu ?mtreba de-a lui lipsire
Din

pămîntul

cel străin 1!

Poesia sentimentală se reduce la suspinări banale
către «damicela F. C.», către Luisa, Victoria şi alte <biulbiulice
», <liliţe>

şi <albulițe», «cu perii, băliort>

şi albii <sînişori»,

Inspiraţie sinceră, pare să fi avut numai
în versurile: închinate
«La o nălucire iubită», versuri pline
de o cinstită şi curată
evlavie:
- Eşti pe pămintul acest de dor,
Saii arzi,. ferice, sus, între stele,

|

cu această

rivniIto:
toare,

peste “moarte

:

căldu roasă dorință
i

Să las, îndată, „viaţă şi lume,
.
Să zbor la tine, ce am iubit!
———_—————

—————

1 Poesii

vechi şi nouă,

”

1855.

—

de

!

ao

căut
“

acelor
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Şi iarăși o singură dată, el se pricepe a acoperi. cu o diafană melancolie filosofie adevărată în Călătorul şi suflelul, care,
înfățişind fabula drumeţului pierdut, al cărui ochi obosiţi se
mîngiie în sfirşit de strălucirea zorilor, duce la problema vieţii
celeilalte, şi smulge poetului această mărturisire de credință.

sigură :
Asttel, al miei suflet, nu
Cind această viaţă se va
Dincolo de noapte e ziua
„Dincolo de groapă, viața

te întrista,
precurma:
aurită,
nesfirşită.

_ Din rîndul multor balade monotone, cu <capete tinerele» de
«fluturei», cu <lăcrămioarele» şi «chipurile frumuşele»> ale celor mai măreţi «războinici», doar cîteva se ridică în spre culmile scăldate în aier limpede al adevăratei poesii: «Fata de la Cozia»,
care, din ostaş biruitor, se destăinueşte, în revărsarea bogată.
„a pletelor ascunse supt coif, fata prinsă de iubire pentru Domnul
însuşi, cutezind a şi-l cere ca. răsplată, ori lupta lui Preda Buzescu cu <Tatarul mare>—<doi juni eroi». Încolo, numai clipa
fericită - dacă strecoară neobositului înşirător de versuri com-

paraţii fericite, ca acestea:

Vorba ei răsună
Ca păduri uscate ?n vint,

Sau :
Ce e 'n viaţa ţerii, viața unui om,
Ce e 'n primăvară floarea unui pom ?

Baladelor li urmară «Poemele», pornite cu multă încredere, şi
îndrăzneală chiar, căci Bolintineanu nu era dintre aceia cari se
îndoiesc asupra puterilor lor, şi aceasta a dovedit-o şi prin ediția ' francesă, cu traducere de sine însuşi, pe care o dădu din scrierile sale la Paris, aducind înnainte și judecata. lui Philarete
Chasles, cunoscutul critic, care mărturisia 'că află interes în
aceste versuri de o factură aşa de.... străină. Două din aceste
încercări aă o mai mare întindere şi pretenţii mai! înnalte. <Sorin sati tăiarea boierilor la Tirgovişte» vrea să fie o scenă din
măcelurile lui Mihnea-cel-Răiă, iar «Andrei saii luarea Nicopolex> caută a fi un capitol din epopeia cuceritoare şi distru-

gătoare a lui Mihai Viteazul. In loc să se păstreze însă în ele
o simplicitate şi o scurtime în adevăr dramatică, poetul amestecă
Li
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Hermann,

doctor

cu meditativul

din Faust,

care. lasă

să picure cuvintele fatidice:
Nimic,

nimic...

O studiu

Luminami

fără roadă,

mie,

se ascunde

ce mai

înveninat,

lungi disertaţii de filosofie nesigură, episoade de sarbădă iu bire şi o sumă de comparații, pe atit de nouă, pe cit de neizbutite. Niciunul din aceste <Poeme» n'a trăit mai îndelung
decît baladele nenumărate, din mijlocul cărora ati răsărit în
ceasurile de ambiţie supremă ale poetului.

I-ai plăcut şi lui Bolintineanu Orientalele lui Hugo, care străbăteati triumfal cercurile cetitorilor din lumea 'ntreagă, fermecindu-i
de splendori, adevărate şi false, biblice, neo-elenice, constantinopolitane, turceşti, etc. AI lui trăiseră pe ucolo, în tîrguşoarele cu
strade înguste, cu zdravene case de piatră acoperite cu olane
'nnegrite, cu fereşti zăvorite asupra tainei ochilor mari din seraiuri, cu veseli Turci din popor şi Agale măreţe, cu luptători
cinstiţi, dar fără frică şi milă. Aceste locuri le văzuse el de
curind, într'un drum care ajunse în văile macedonene, ca şi pe
stradele Stambulului şi în orașele Asiei Mici. Şi iată-l deci pe
Bolintineanu încercînd a sădi în pămînt romănesc «Florile

Bosforului»

şi fredonind, după luntraşii fără grijă de pe Cornul

de Aur, <Caiccelanee».
Sînt aici zile de soare, valuri aprinse
de lumină ori argintate
de lună, sînt negri chiparoşi de cimitire, sînt aurite zăbrele de
seraiu, scări de marmură, iatacuri tăcute, în care plutesc grele
mirezme răsăritene. Decorul este tot, şi sint scînteieri de vers
ce taie umbra obişnuită —
+. Ca un

diamant

ce-a trecut prin

singe

sună o comparaţie 1, — dar cugetarea Răsăritului, patima lu!
puternică şi discretă, viața-t simplă în cadre mărețe
——acelea nu se
vor afla,
i şi nici, în schimb, forurile bengale, loviturile de algere
t
greoaiele p arfumuri din contrafacerile splen
dide ale lui Hugo.
lugo.
1

AI
.
Că Bolint
ineanu putea să scrieAIR în ceasurile
sale, arată şi aceste versuri:
Crezind

că-i

o

turmă

de

zmei,

ce,

în

noapte

Aleargă în lume pe cai nenfrinaţi,
lar lupul sălbatec, prin vechi cimitire,
Scobeşte morminturi, de foame urlin
d.
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Partea cea maj serioasă a scrisului lui Bolintineanu va trebui să
o căutăm aiurea, în scrierile lui francese despre politica Austriei
în Principate şi starea acestora, în cele patru descrieri de călătorie
ale lui, în ziarul pe care începe a-l tipări, urmînd tradiţia celui

din

1848, în preajma

Unirii. .
II. Cesan

BOLIAC.

Decăderea e mult mai simţitoare în ceia ce priveşte pe
" Boliac. Era inegal odinioară, cu momente fericite şi cu o caldă
inspirație omenească, — căci la dinsul era şi adevărată milă
pentru suferințele nemeritate, pentru grelele suferinţi de clasă,
pe lingă aplecarea de a imita pe cîntăreţii şi predicatorii
francesi cari dădeaii în scrisul lor nota cea nouă a socialismului sentimental: Lamennais, Hugo, în a doua fasă. Acuma
egalitatea domneşte mal totdeauna în cîntecul săi, dar egalitatea unei monotonii declamatoare, ce-şi bate joc de cel mai
elementar bun simţ. E un Bolintineanu violent şi minios, pe
care l-ati îmbătat cu totul retorica virulentă şi ritmul eroic.
Exilul inspiră pe Boliac, un poet mai scăzut încă, să ciînte
<geniul Daciei», cu <Zarabii tereii», «Dacii pileaţi» şi alți fruntaşi aY vremurilor, pe care crede că le cunoaşte prin felul săi
particulâr de a înţelege arheologia. El face 'întreaga poveste
poetică a Romăniel, care i se pare o «brunetă părăsită». cAc- .
vila străbună» își are şi ea partea de laude, — în acelaşi stil
pompos încărcat de antice nume solemne, — şi în aceastălaltă
invocare:

-

„Traian, plin de ardoare,
Stă pe Omul în picioare.

E acum şovinist intransigent, dar vai de forma 'n care spune
că neamul săi biruieşte pe toate celelalte:
Fie
Fie

neam oricit de mare,
Neamţ, Frances, Englez,

Neam mai mindru şi mai tare
Ca Romînul eă nu crez!

Rușii i-s mai urîţiți însă decit orice nație:
“Cu
Vin

1 Poesii,

Renaşterea

holăra pe picioare
Muscalii

Romăniei,

de

la Nistru...

Paris, 1857.

m

Un
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popor ca al nostru

cît de curind:

ROMÂNEȘTE

e vrednic să-şi aibă chiar Împăratul,

Sa

!

.

„Mi-e urită tirania
Și-crice

cap

încoronat,

Însă astăzi Romănia
Li ?u necoie

de 'mpărat 1!

Altă dată, Moldovei îi vorbeşte în stil poporal Țara-Romănească. La c<Hora Unirii> a lui Alecsandri el răspunde cu un
- «răsunet». Şi <princele străin» își află locul în această serie

de articole versificate. 'Iar

bucăți sociale, ca <Vaca Văduve

şi «Salahorul>, arată cît de jos era căzut, în aşa de scurtă
vreme, vechiul cîntăreţ al celor săraci şi umiliţi. Doar <Clăcaşul>,-cu energicul final:
e
|
”

“Nu vreţi ? Ni-l ţinem cu
Și veniţi de ni-l luați,

dacă aminteşte avîntul

pieptul,

de odinioară.

III. GueoncuE

CREȚEANU.

Este însă atunci un poet care cupr
inde în sufletul săă toate
sentimentele de care trebuia
să fie mişcați, în acest timp de
crisă, tinerii pribegi. Dorul de
țară, pe care o pune mai presus
de cele mat fericite locuri ale
celor mai blinde ceruri şi de cele
mai binecuvîntate în cultură
din centrele cele mari ale Omen
irir;
iubire

pentru

graiul romănesc, Prin care

se păstra legătura
cu cei mulți de acasă .şi
cu întregul.
şir al înnaintaşilor, odihniţi acum. în Pămîntul.
patrier; avîntul către ma
re
- Revoa
lutie
mintuitoare, începută la
acelaşi semn de toți oame
nii nobili şi
viteji pe cari-i exasperează
<tirania» ; speranțele că
va fi cîndva
9 singură cîrmuire,
liberă, frăţească, fericită
zîmb
itoare în
ae
admiraţia pentru cuceriri
le culturale, “artistice
şi po-

« menita a sta în fumutu Cultul Pentru
tint
aie
poet trebuia să fie tînăr
Pasi care
|
trăina de
» cu Curat străi
ae intri
E gile
2
urite Ace

1 Aceste
:
i
=>
i
ste 1849;
bucăţi
(apărute
în 1857)
di in, luliei
49. Rumelia,
dai şi itinera:iul
August 1849 ; Octombre
"Creta ;--August 1830,
1849,
Ate

,

de

pribeagulur: Seghe-

, Brusa; A Mart 1830 ,
Paris. — «Oda la Romănia»! a apăra, an ParisFER 3 1854= . Pari +
s, Mart-A pril, 1856- ,
versuri de-Jules Ferrand.
anţuzeşte, la 1857, tradusă în
,

na;

lauua

3
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marile ambiţii pătimașe, de amintirea amară a puterii prea răpede pierdute, trebuia să aibă în el simțul de neam bun, să
fi primit o creştere aleasă şi să lucreze harnic între străini
pentru a o desăvirşi. Faţă d3 Alecsandri, alintat uşor în po-

pularitatea

care-l

scutia de muncă,

de Bolintineanu,

anemiat

cu totul prin exploatarea aceluiași fond propriu, sărac de la început încă, față de Boliac, _versificatorul - articolelor de fond
de
„pe care nu le mat putea scrie, el are însuşiri de noutate,
fac
care
cultură,
prin
luminat
şi
credinţă, de entusiasm lămurit
pe istoricul literar să-l dea un loc la care nu Sar fi gîndit
contemporanii, cari nu l-ai cunoscut decit tirziă prin poesiile
— iscăpublicate în <Romănia Viitoare», «Republica Romînă>
ri.
Alecsand
lite aici: L. Fabian —, ori în revista cea nouă a lui

inÎntre 1840 şi 1854, cînd îi apăru “cărticica de «Melodii
lui
talentu
urarea
desfăş
,
vorbind
time», se întinde, la dreptul
.
săti. Pe urmă, el a întins din cînd în cînd mănunchiul versuale
mari
cele
le
ceasuri
la
rilor sale vre unei rude ori prietene,
care
vieţii, săvîrşind cite o possie de politeță şi de complesenţă
întimd,
i se cerea ca unui aşa de vechii cîntăreţ, ori prinzîn
stre"plător, citeo scenă duioasă, din viața sa, ori din viața,

curată pe lîngă el, a celorlalți..

şi un
Creţeanu a fost un colaborator al lui Eliad, un prieten
poesie,
admirator,— deci, dată fiind contagiunea acestui fel de
şir de
un
dedică
şi
i
căruia,
ineanu
Bolint
şi un imitator al lui
mai
le
nu
care
pe
ne,
veneție
confuse- întîmplări romantice
cu
—
<barzi»
de
el
şi
putem ceti astăzi cu plăcere. Ştie, astfel,

Mirceagîndul însă la evocarea lui Alexandrescu a umbrei lui
cel-Bătrîn —,'de camabele virgine»:
Vergine

blonde,

A” inocenței

vergine

purtind

ai căror obraji tineri şi sănătoși
ştie de «tirani», cari

brune,

cunune,

sînt ca «două rose de Bengal»;

"sînt beți, beţi cu turbare, : " Toarnă sînge în păhare
Şi aă sete nencetaăt. .

El are jălanii pentru

«filomela închisă ?n colivie»

şi pentru

A
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ce soțul
Cinele
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şi-a pierdut»
|

şi îl îngrozeşte de o pre-

ce urlă la lună 'm miezul

nopții.

«Trist muritor», cu «fruntea încă jună» şi «rîzindă față», el
se arată chinuit, ca orice .romantic ce se respectă, de întrebări
aşa de mari şi de zădarnice
ca acestea:
Ce

e omenirea

Ce

este

şi-a ei destinare,

misterul

ce-i

zic

Dumnezeă,

de ce, apoi, coarba întîmplare» singură hotărăşte între <răl» şi
<bunb:

!

|

Cind. oare aceste probleme sublime
Vor fi dezlegate...
Din cupa ştiinţei cînd oare vom bea ?

|

De aceia-i e jale, o jale pe care n'o lămurește, din mîndrie,

nimănui ;

Nimeni

nu

"nţelege

pentru.ce suspin !

Şi nemereşte une ori chiar un ton puternic pentru a
cînta
desperarea lui Sorin asupra nimicniciei omului şi
zădărniciel
vieţii, — ca în Rugăciune, o «rugăciune»
de blestem:
Precum,
Legile

"” Aşa

nainte-i avind
vieţii

un

medie

schelete,
cată,

gîndirea mea infocată

Ades” întreabă a! lumi-anale
Şi țiă în mina-mi țărini regale,
Popoare, naţii, imperii sute,

Și el afă, ca singură mîngiiere,
o iubire
„Un sin de fecioară lingă şînul

Multă

“coama

vreme-l

farmecă,

unduioasă>

dinţii de lapte»

ŞI

eterică :
mieiă,

în cei d'intăiti ani de tinereţă
liberă,

a unet <blinde îngerele», <
Magdalina>

<ochiii
PERI

Dintr'o

languros>, — un

x

copilă

px

făcuiă

«geniu»,

«cu .

o <fee»:

,

o zeitate.

i nfame şii sin
si geroase răzbunări,
ca îîn povestea lu!
cruntul boier care
- Caraiman,
ciube şte şi nu iubit».
Din. ele rămîn doar
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paginile impresionante din <Tasso nebun», cu o crudă satiră
a măririlor oficiale, ori <Eva nebună», o frumoasă baladă fantastică. Acel care ştie în citeva versuri să dea i icoana mişcărilor
fulgerătoare : :
'

Filfiie

coama-i

neagră

; cînd

sare,

-Roşeşte friu-i între-ai săi dinți,

abusează însă şi diînsul de c<vechile stindarde»>, de ceroicele
oase» şi alte elemente ieftene ale decorului şcolii poetice de
care se ţine, prin modelele sale romăneşti, ca şi prin cetirile
sale în străinătate.
Creţeanu are însă mai mult decit Bolintineanu puterea de a
prinde în descrieri simple şi limpezi adevărul naturii. El strămută pe cetitor în ceasurile acelea:
Cind line susăruri
dulce

Saud
e plin

la fintînă,

Cind

aierul

Cind

silfii se joacă pe-o rază de lună,

Cind

sacre

concerturi

de

miroase,

departe

răsună.

.

În ţară-l farmecă
A

Oltului valuri şi Dunărea

Dumbrava

cu

păsări,

cimpia

lată,
cea verde,

Carpatul cu fruntea-i ce'n ceruri se pierde,

ori pacea

muntelui gol:
Un clopot se-aude vibrind, din stinci în stînci
Şi “muncitori ce cîntă prin văile adinci.

E

apoi
e
un om

el părăsia

care

patria

«cunoaşte

sa, din

noi

lumea».

robită,

În Septembre

şi, străbătînd

1848,

munții

în

care era să așeze scena romantică neaşteptată a ofițerului TUS
basarabean care vine în mijlocul Ardelenilor revoluționari
pentru a vorbi o clipă despre libertate înnainte dea
fi împuşcat pentru

păcatul

acesta

covirşitor, el trecea hotarul,

cîntecul, răspîndit aşa de mult,
ani, printr'o musică dulce:
Steaua

acum

înginînd

douăzeci — treizeci de

nopţii dă lumină.

Stătu în Paris pănă în Iulie 1853, învăţind dreptul, dar luînd
parte la adunările: studenţilor -şi pribegilor și declamîndu-şă
*
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versurile după discursurile, . tot aşa -de focoase, ale
Capitala Franciei stăpînite de romantism în toate
el simţi întăiă frumuseţa artei, de a cări! sorbire
“simte adesea. scrisul lui, rar mult decit al oricărui

altora, În
domeniile,
însetată se
alt poet al

vremii. El descrie astfel pe un:prieten nenorocit în iubire, care,
după o lungă dispariţie, se ivește din noi numar ca să-și ri- -

dice

<de

trelr ori toastul

|

la amoru-i

Îi dedesem "nume, noi, de
Căci, jucînd adesea cu al
Îngeri şi madone blonde
Apoi chipu-i dulce, ce la
Cu-al marelui pictor mult
Bucle unduioase fruntea-i

mort»:
Rafael,
săii penel,
el făcea :
toți plăcea,
s'asămăna:
cununa”,

Avea ochi albaştri ca cerul senin
Şi

pe

a

sa

buză

un

suris

divin.

El e acela care a cîntat tînărul talent poetic al prietenului
săi Aman, arătîndu-şi dorul de a-şi întovărăşi fapta de cartist>
cu a lui, de şi în domenii deosebite, pentru gloria ţeril.
- Peste puţin, pleca spre Italia. Văzu în cale lacul Bourget,
Geneva, Simplonul, şi amintirile istorice se ridicară puternice

înnaintea lui, cu oamenii
Am

cei mari ai gîndului,

trecut mai mult de-o

de pe vremuri:

noapte,

Studiind întra lor carte:
Vă

salut, maieştrii miei.

Călcă apoi cu evlavie

în Italia,

Patria lui Dante,

Era

Petrarca,

Rafael.

la Veneţia în Septembre, şi tinereţa - veselă-I
!

Mergi

inspiră

acel

la Lido, barcarolă,

într'un ton pe care şi Alecsandri-l introduse
=
San
în poesia lui. Cintă
supt farmecul marilor splendori moarte :
DIE
Vinul

dar mal

de Cipru

Piatră

de <geniul Ruine»,
operei

cel dulce ca mierea,

ales cutare

lui de

surpată

din veche palate,

care-i apăru atun ci în toată nemărgenirea

măreaţă

distrugere:

-

'

Și vechea Palmiră, cu mîndre
ruine,
Şi Troia, Carthago, şi Tir,
şi Sidon,
Şi Memfisul,. Teba cu mari
suvenire,

”
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Cetatea “umbrită de tristul Sion,
Şi-Atena, prin arte atit

strălucită,

Ce'n braţe ţinut-a pe Platon și-Omer,
Şi Roma antică, cetatea "nzeită...

A dorit şi el, ca şi atiţia poeţi de toate neamurile, după iubirea timpurilor de cîntec şi crimă:
Cind

supt balcoane-amanţii

şoptesc

încetinel,

dar conştiinţa lui l-a smuls din locurile unde acest romantism
vensțian învie pentru tineri! drumeţi cu dare de mînă:
Fereşte-te de cintul
Italicei sirene,

o june

călător.

Cine a văzut, a cetit şi învățat atitea, poate să aibă avînturi
ca acestea, în cintecul pentru bătrînul Strassburg, cu catedrala minunilor :
Cit marele templu
Domnesc

Şi el poate să-şi
care,

peste

dea

seamă

de-aici,

ca un

ze.

de menirea

întinsă

a

poesiel,

cînd
Şi-arune
Şi cînd,

a sale note la vinturi şi la nori,
în valea

Şopteşte unei

dar,

eă însumi sînt mare,

lume

verde

făcind

cununi

fete cintări şi mai

din ele toate, el ambiţionează

de

flori,

plăcute,

pe cea ma! înnaltă:

Aceia ce-al miei suflet neincetat tot cată
E-a dobindi prin cînturi o faimă meritată
Și a lăsa în urmă un nume glorios.

Țiind în mîni «spada și lira», el vrea să lupte,
și vitejia, pentru libertate.

cu cintecul

ŞI, de fapt, el este poetul elocvent, energic, inspirat adesea
al acestuilalt ideal romantic, pentru care atitea vieţi tinere
Sai stins în.tragicul 1848. E pentru not, de sigur, ce a fost un
Gabriele Rosetti pentru Italia ce îşi căuta unitatea şi neatîrnarea.

În străinătate,

|

.

Fie pinea cit de rea:

Tot mai bine 'n ţara mea, —

el a spus-o. Dorul de ţară-l arde, şi une ori el
elegiace pentru a-l mărturisi :

află

accente
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Ca'n ţeară şi aicea e seara senină
Şi-aicea natura de-armânii e plină,

dar nimic

„Ducâţi-mă
Căci

cu

asămăna

nu se poate

ce a lăsat

iute, ducăți-mă

pîinea

străină

îmi

în urmă:

"n țară,

este

amară.

Spre părinţi—
Scumpa-mi

spre soră, frate, spre

mumă

şi bunu-mi

părinte, —

şi vatra

străbună»:

<leagăn

Acolo'e

viaţa

plăcută

şi bună, —

într'acolo-l trage o putere nebiruită.
Cei cinci ani de învăţătură, de iniţiare
frumuseţile cerurilor nouă îl apasă:
Destul, destul plimbat-am
De la un loc la altul...

în studii, în artă, în

cinci ani a mea
|

*ntristare

Să vie între ai săi, cari sufăr şi: nădăjduiesc,
sfat şi ajutor, şi nu numa! din ceruri! Acolo

cari aşteaptă

Douăzeci de secoli din al lor mormint
Vorbesc

de trecutu-ți, de faima

Şi el ştie că este loc pentru
luptă, care s'a deschis, pentru

romînă.

-

orice voință, hotărită în marea:
<Unirea> neamului,

CARTEA

a

[l-a

—D—

Opera politică a emigraților,

CAPITOLUL

1.

———

Condiţii materiale și mediu social.

Scriitorii romini în exil
A. SALOANE

LITERARE

PĂNĂ

'-

LA 1848.

Viaţa scriitorilor romîni..din tineretul radical de pe la 1840
încoace nu avuse centre de adunare şi stătuire, de critică şi

îndemn. Societăţile ce înființaseră pănă la 1848 'aveaii de fapt
un caracter politic, şi, "chiar! dacă ar fi fost întemeiate cu alt
:scop, însemnătatea problemelor politice trebuia să le cîştige ŞI
să le stăpînească. Saloanele care se pomenesc în acest timp,
saloane în care se convorbia, se danţa, se făcea musică, se
„jucaă cărţi, se înnodaii intrigi de dragoste şi se uneltia împotriva Cîrmuirii, adunînd laolaltă adevărată şi veche boierime
cu tineri ridicaţi, din rangurile boiereşti de mai jos şi mai nouă,
prin meritele lor de scriitori, — n'aveaii deci un caracter literar
propriu zis.
" Numai în. Moldova, Asachi, sprijinit pe reputaţia sa literară,
ca şi pe foaia, pe tipografia sa, pe. caracterul de oficialitate
al unu! creferendariii al şcolilor», ţinea cerc literar la o dată
ştiută. În “frumoasa casă ridicată după planurile sale şi purtînd de-asupra intrării o filosofică devisă de pace şi «repaos»,
se adunat scriitori lingă diînsul, lingă 'soția lui, o musicantă..
pricepută, şi lingă frumoasa domnişoară de casă, botezată cu
poeticul nume clasic de Hermiona,
—ea însăși traducătoare,—
lîngă fii Dimitrie şi Alexandru, iniţiaţi
în arte şi avînd unul din
ei şi cunoştinţi de matematică, dobiîndite în Germania, — Dimi-
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trie a scris Impresii de călătorie în (erile Caucasului prin Dasarabia şi Crimeia, de care va fi vorba şi aiurea, şi Alexandru,
* atunci (1858)-şi el maior, a adaus ilustrațiile (călătoria e făcută

în 1846). Se adunaii poeţi ca Dimitrie Gusti, privit ca ucenicul
lui Asachi, de şi era numut un sarbăd romantic inspirat de
Francesi, şi ca Sion, apoi oameni de lume, ca beizadeă Alecu
Moruzi de la Pechea, care fu întiiul soţ al Hermione! Asachi,
şi, pe urmă, după o scurtă văduvie, tovărăşa de viaţă şi de luptă.

a marelui publicist frances Edgar Quinet 1. Se făcea musică şi

se vorbia
care

despre

deosebeşte

Tulburările

literatură,
versurile

anului

poate nu totdeauna

maestrului

1848

strînseră

întăiii

laolaltă

“ajunşi acuma revoluționari învinși, «proscriși»
goniţi, în alte locuri de adunare şi înţelegere.
B.

OsPIrALITATEA

cu seninătatea

clasicismului

romîn 2,

pe

scriitori,

spionaţi şi pri-

FAMILIEI. HURMUZACUL.

La izbucnirea tulburărilor, îndată potolite, din Iaşi, uni!
dintre cei cari ar fi vrut mat mult să se amestece în
ele, lipsiaă:

Negri, Alecsandri şi A. Rusu .veniră numai
peste cîteva săptămiîni din Paris la Bucureşti, şi la Giurgi
u, „unde merseră pe
urmă,ei întîmpinară pe Manolachi
Costachi ,.Iepureanu,. pe
Alecu Moruzi, pe. Lascăr Rosetti şi
Moldoveanu, cari fuseseră
liberaţ

i la Brăila,. după

ce suferiseră bătaia cu puştile ?n Iaş
ŞI expediarea la Galaţi în brişte jidoveş
ti. Cu toţii merg acum .
pe Dunăre în sus, se opresc in
Banat şi de acolo, prin Lugoj, .
străbat în Ardeal
, care numai. pămînt de pace uu

era atunci,
dar tocma! pentru aceia trebuia
să fie interesant şi ispititor
pentru nişte apostoli tineri aj
Revoluţiei. Aici aflară. şi pe Nicolae pr oneseu, sonorul orator
de mai tirziă, «feciorul lui..popa
on
din. homan» şi fratele lui Ioan
iali
î
forme agrareal Republicer
ce şe intomete ao geecialistul
în ;
Petrachi Cazimir, Gheorghe
Sion se adauser
ibegz;
ba chiar, din Piteşti, Dimitr
ie „Brătianu trec
<liberarea»> principatului.
muntean..
1 Vezi şi volumul publicât
'de 4 -na Quinet 'în 190), Cinquant
tic, Michelet-Quinet,.
e aus d'ami1825-75; o analisă de
d, O. Densuşianu, în Noua: Re
vistă Romină pe
2 Sion,

t-iă April 490),

po
.
we e
.
A
? Suvenu
ere,
cute pon:ane
, Ş Bucureşu, 1888,
p. i449şi . i urm... a ..
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Albcsanări cîntă viitoarea. <Romănie» la Braşov Și tipăreşte
versurile sale în «Foaia» lui Bariț; la Sibiiiă, la Blaj şi Cluj,
la Bistriţa se întîlnesc tinerii din <ţară>, minunîndu-se de condiţiile cu totul speciale în care trăia pe acestelalte plaiuri
neamul lor. Ei fură printre acei cari văzură priveliştea cea
-mare din «Cîmpul Libertăţir> de pe. Tirnave. La urmă, pe cînd
Jepureanu și Rosetti mergeaii în Banat ca să caute ostaşi pentru a năvăli în Moldova, cei mai: mulți,: Sion, Casimir, Balș,
Moldoveanu, şi alţii după ei, trecură în Bucovina, care se
făcu astfel sălaşul parlamentului zgomotos al emigrației «moldovalahe *,
În Bucovina, după aceste rătăciri de la început şi înjghebări
întîmplătoare de tovărăşii menite să nu ţie, în Bucovina, dar.
nu la Cernăuţi, de unde holera -goni ps: pribegi, ci la ţară, la
Cernauca, în casa primitoare a lui Doxachi Hurmuzachi, acolo
„se

alcătui

pentru

întăia

oară,

fie şi numai

spre

a trăi

puţină

„vreme, o -viaţă: comună,— naţională şi trățească, pe de o parte,
literară şi artistică pe de alta, a scriitorilor. romînt din toatz
părţile.
Stăpinul casei, om încă puternic, cu trupul şi mintza, la
vrista -lui înnaintată, înţelegea acest rost al soborului de tineri
“poeţi şi revoluționari pe cari-l strînsese supt aripile sale, şi
” într'o scrisoare, păstrată de Bariț, el'înseamnă anume <acest
bine că bărbaţii romîni cari simt adînc şi sînt gata a se jertfi
pentru națiunea lor, împinși de o putere neresistibilă, se cu„noscură, se iubiră şi se îndatoriră' unii pe alţii, legindu-se și .
„unindu-se spre binele neamului, cu legăminte atît de plăcute,
precum şi trainice... Răzleţitul trup al naţiei noastre fără îndoială s'a îndesit

şi s'a

Era acolo cel cinct

închegat»2.

|

fraţi, dintre cari

Gheorghe

e calificat

de Bariț ca un tînăr aşa de inimos, încît «doria să aibă braţe
spre a cuprinde cu ele cîte un milion de Romiîni dintr'o dată» ;
erau cele două surori ale Hurmuzăcheștilor, Eufrosina Petrind,
din Rusniţa, 'al cării fii va fi cel Gintăiă” adevărat. poet al
1 V. vol. II, paginile din urmă.;
,
Mai
Se
2 Sion, î. c., p. 293 şi urm.
3 Prefaja lut Bariț la Fragmentele lu, Eudoxiu de. Hurmuzaki, ediţia remănească. V. corespondenţa
„nesc' liter a, anul l-iă,

Ilurmuzăcheștilor

cu “Bariț,

in Neamul

Romă-
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al' Bucovinei,

păstrind

rea. de iubire

pentru

în lira sa note care

amintesc

moşteni-

sale, şi Elisa, soția lut

neam a familiei

Gheorghieş Sturdza din Dulceştii Moldovei. La Viena, aceia
“dintre fraţi cari-şi făcură acolo studiile de drept, cunoscuseră

o sumă de Ardeleni şi Ungureni, meniţi a juca apoi un rol
“mare, bisericesc sati cultural, la ei acasă ori în alte Ținuturi
romăneşti,—între ei Ioan Popazu t, apoi episcop la Caransebeş,
cel d'intiiă înnoitor al acestui Scaun de păstorie, şi loan Ma-

iorescu. Deci cu o deosebită bucurie

e!

îmbrățișară” pe tineri!

cari trebuiserăa părăsi Ungaria frămintată de Revoluţie : pe
Bariț, care, trecînd în Muntenia, fusese oprit la Ploieşti, ca

unul ce se afla pe listele de proscripţie ale Ruşilor, fusese dus
apoi între puşti laIaşi, unde un soldat ţeran,. aflindu-i po"vestea, îi făcu drum de fugă, şi sosia acuma în Bucovina, fără

să aibă mijloace de traiii ort alte cunoştinţe ; pe Aron Pumnul,
sosit şi el zdrențuit şi flămînd, purtînd pe faţă povestea suferihţelor ce îndurase în fuga sa peste munții Bistriţer *. Şi Ci-

pariă, Jacob Bologa, Grigore Mihali fură o clipă oaspeţii curți-

lor din Cernauca. Ba a fost poftit acolo, în zădar, şi poetul Ardealului,

Andrei

Murășanu.

—

„ Mai mulţi erati Moldovenii, şi abia dacă lipsiaii
cîțiva dintre .
cei mai străluciți fruntaşi a! vieţii politice,
sociale şi culturale
din laşi. Era şi un Vlădică: Iustin de Edesa,
care se luptă
prin '<Bucovina> cu Scribanii, rămaşi în ţară, cari
i se păreaii
guvernamentali şi deci <trădători>; era Kogălniceanu,
cu un
unchii al săi 2, era Dimitrie Ralet, care-şi pregătia de aici satirele,
D

or

al viitorului,

miliţie! în zi

şi Petrachi

a

şi uneltelor

1

lui Mihat

Sturza:

«Mihail

c iris anu,

Alecu
Domn
care, „lovit: Cuza,
răii deun puştile

Casimir,

„Ziua de Mart 1848 a «represiunii»
ss stingă în -exil, cîntat
de dof poeţi.

din Iaşi,

era să

se anvorbia

mult la Cernauca, de
laşului meşteşugul convorbirir oameni cari ştiati din
spirituale, se redactaii

“noile

|

.

Familia lui era de «di
ncoace», de la Vălenirde-Munte.
Versiunile lui Gh.
Sion şi lui Iraclie
Pumnul, în cartea cita
„Porumbescu
tă a d-lur [| Sbiera
3

V.

[ar

:

-

dâspre' sosirea lul
scrisori ale lut din acest tim
p în ultimul volum de Stu
dii «i doc. VII.
.

.

.

-

A
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memorii, se alcătuiau broşuri de luptă, se ascuţiaii versurile
satirelor personale, se întreținea o întinsă corespondență cu
cer de acasă, cari trebuia să dea informaţii şi să răspîndească
broşurile, foile volante ale scrierilor aţiţătoare. Iar fetele familiei transcriaă, ajutate de musicantul Mikuli, de mai mult timp
amestecat în viața ţerilor noastre, melodiile “poporului romănesc, culese de la «cel mai buni lăutari, ce i-aii adus din toate
părţile»1.
prin

Încă

1849 se împrăştiă

această

veselă şi vioaie societate,

care, în plăcerile spiritului vioiii şi harnic, în zbuciumul tinerețelor, în mîngiierea prieteniilor adevărate, putea să uite durerile țerii şi jisnirile personale. Legătura care se statornicise
nu se rupse, însă, la risipirea oaspeţilor cîntători şi glumeţi :
sufisteşte Bucovina era din noi alipită la Moldova, la întreaga
Romînime prin munca fără preget a lui Pumnul, care dădea o
întindere şi o valoare tot mai mare cursului săă, ciştigînd pu“blicul obişnuit, de modă veche, prin aşa de potrivite scrieri
de propagandă ca dialogul săi dintre un tată simplu și un fiii
cult,

cu

privire

la natura,

obiîrşia

şi cea

maj

bună

scriere

a

limbii şi, pe de altă parte, creînd, prin învățăturile sale, ca şi
prin însuşirile de cinste, de soliditate, de credință nestrămutată,
care se vădiaă oricui cu toată lipsa lui de mat strălucite mijloace personale, minţi nouă, îndreptate în sensul idealului Romînilor de pretutindeni. Şi, pănă tărzii, sosiră în Ardeal, în
mînile lui Bărnuţ, în ale lui Şaguna ori ale femeilor din Braşov, unite în societate de binefacere şi cultură, daruri de'bani,
de 'odăjdii, de cărţi, trimese de la Cernauca, prin care se dovedia că nu puteati fi uitate zilele de împărtăşire spirituală
între tinerii tuturor provinciilor romănești, - zburătăciţi de o
Revoluţie grozavă şi lacomă de jertfe, dar nu fără urmări
miîntuitoare?.
C. VIAŢA PRIBEGILON ÎN PARIS.

Viaţa pribegilor în Paris ni e cunoscută din scrisorile Jur
Rosetti, ale altora dintre tinerii revoluţionari,. din scrisorile lui
Eliad ori cele privitoare la dînsul. De-odată, „studenţii de mai
1

Prefata lui Barit şi memoriile
2 Bariț, prefața citată.

lul Gh. Siov.
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ieri ori necunoscuţii. profesori din Bucureşti se prefac în celebrităţi -europene, în glorioşi martiri cari. întrupează. durerea
unui popor şi aduc la cunoștința puternicilor lumi! dorinţele
„lui. Eliad mai ales, acela dintre toţi care a pierdut mai mult
orice măsură, crede: că Dumnezet i-a dat harpa lui David, că
neamul lui se ridică pănă la Radu Negru, întemeietorul prin
Constituţie al principatului muntean — de aceia se şi numeşte
acum, pe lingă: Heliade, şi: <Rădulescu» 1; că are puterea de
a face. preziceri ca <Pitonisa din Endor» 2. E1 scrie lungi
memorii în limba francesă; află Institutul de editură. revoluţionară
gata să i le tipărească, primeşte ilustraţii de la Danteuil,
în“dreptări şi comentarii de la Sebastien Rheal (Gayet)
; un pic-:
tor îi va da chipul; un sculptor îi va modela medalia.
O -to'varăşă de suferinţi ale exilului şi de așteptare
a Revoluţiei; o
Italiancă, frumoasă după chipul pe care-l adauge
la versurile
ei: Harpa exilatului 3, «Grecca. di: Roma»,
după pseudonismul
ei, cere de la dinsul versuri, pe care poetul,
— într'o'limbă romă„_mnească menită. a fi înţeleasă fără ca
niment s'o fi învăţat în
deosebi,—nu le poate refusa :
Ardente, creatâre a lui Febu radă
Săruto tânera Ausonia plage,
Si 'n amoru'i' estasiat produsse
Filiiă demnă d'Italia, de Stael,

şi, în schimb, ea, care-i traduce
unele cîntări, înnalță pe cRomani»>, pe <di Rumanati il fausto
lido> — «fericitul ţerm al...Romanaţilor> —, pe «di Caracal esser
sereno> — <fiinţa senină a
Caracălulur», dar

mat ales pe <«G. Eliade», care e „una
cu soarele
e

din cer:

Fosti în terra come

ŞI poartă

«pe plete

cunună

Elio nel cielo,

nouă,

verde,

de

lauri»,
La Paris îl supără vama, care
cutează a se atinge de rufele
<exilatului», îl. supără Legiunea
de onoare, îl supără şi Cimp
it-

Sa

-

! V. ce zice însuşi în MeEmoine
s sup Phistoire dle la r6ge
nevation
ou' sur les &ucnements de 1848,
accomplis en Valachie, par J. Hcli roumaine
ade Radu
lesco, Paris
Ă

,

1851:

«Je connais

son păre et ses oncles
;
dici, de Tirgoviste»; p. 145.
A
a
2 Soutvenirs et impressions d'un
proşcrit, Paris, 1830.
“3 Parpa

delVesule, Paris, 1851.

iis sont

Radulesci

ie
Ea
|

'
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Elisei, :primblarea obişnuită a une! lumi deprinsă a uita răpede
şi cele.mai grozave: nenorociri; îl. supără zăbăvile trufaşe de:
la audiența unui «biet ministru de nimica> (pauvre petit: ministe, pauvre homme)
— pe cînd lord Palmerston de la Londra! e «nobilul fii al Albionului>: Napoleon, pe care i-l amin“teşte Corsica pe lingă care trece
— <înriainte, proscris rătăcitor !> —e un «mare 'ucigaş, - înşelător, care escamotează libertăţile», un «Bizantin. italianisat,-un Italian: francisăt», iar prinţul-preşedinte,: Ludovic- Napoleon, e doar un neînsemnat «nepot
de .Impărat> ; Bonifacio al săi e de fapt un Malifacio. <Popor
frances, eşti decăzut : ai datoria de a te ridica», strigă el unor
găzduitori prea indiferenți pentru sublimul oaspete.
„ Cu Ţarul se află în veche luptă—e un «bastard al Romanovilor;
nu e om în Rusia ca să nu știe cît răi a făcut el căpeteniei
acesteia de.<Cazaci». Grigore Ghica, noul Domn al Moldovei,
o aşa de nobilă figură, e pentru el numitul <Ghiga», samsar.
al străinilor, ca şi vecinul să, Ştirbei. Nu numai că pe el nu-l
sperie asemenea scăuieşe de mici tirant usurpători, dar tronul
însuși, i se pare prea puţin. O da, l-ar. primi, dacă însă naţia,

toată naţia l-ar voi, şi, atunci,

l-ar

sfărima ! «Dacă

une ori»,.

scrie acest despreţuitor al măririlor, în «Memoriile sale asupra
regenerării romăneşti» apărute 'n franțuzeşte, la. «librăria de'
propagandă democratică şi socială europeană», «dacă une ori
gîndul mi-ar .veni să aspir la ziua, cînd, înţeles (entendu,. dar
“şi compvis) de naţia mea, aş putea să ajung pănă la tron,
atunci ambiția mea se înflăcăra:. doriam să văd ziua aceia;
doriam să "mă apropiiii de tron, nu pentru a mă urca pe el, ci:

pentru a-l sfărma, — pour le br iser!2.
În agitata Capitală a Franciei, în Londra <Albionulut», pe”
Marea, “bucuros de furtuni care n'aii o măreție mai sublimă decit
gîndurile ce simte zbătîndu- -se în el, în vederea coastelor Greciei nouă, căreia-l strigă, într'o limbă pe care ea n'o mai înţelege decit mulțămită şcolii : Chaire Hellas («bucură-te, Helladă»),
la Constantinopol, unde nu află sprijinul aşteptat, apoi în insula din Arhipelag unde ai lui îl. aşteptaii, minioși . pe. urma
“zvonurilor că are-la Paris o contesă şi că se joacă acolo cu
aurul, apoi în şederea-i mai îndelungată prin lagărele turceşti;
1 Dimitrie Brătianu corespunde cuu publicişti englesi.
2 1Vid., p. 400...
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— Eliad ni dă un tip noii, neîntilnit” pănă acum la scriitori
noştri :. romanticul-politic pierdut în norii sterpi al sublimulur
permanent.
Si
Ceilalţi, afară de Ion Ghica,

prea

cuminte,

de un

Nicolae

Bălcescu, prea superior, puteai să-şi facă ilusii asupra însemmătăţii lor personale şi să creadă că pot resolvi jucîndu:se cele

.mai grele probleme de ştiinţă politică şi socială, dar ei erai
" harnici cetitori de ziare şi cărți, zeloşi -autori de broșuri şi
redactori de ziare, oameni

neastîmpăraţi,

pe

cari

multele ocu-

paţii ce şi le. creati îi smulgeati de la primejdioasa privelişte a

Eului exagerat peste orice măsură. Ds aceia viața lor sufle„tească creştea zilnic în putere, în varietate şi echilibru, pe cînd.
a cestuialalt pierdea tot mai mult adevăratele idei conducătoare,
În conruperea răpede a strălucitorului mediu noi.
D. SCRISORILE

ÎN EXIL

ALE

Lui

BOLINTINEANU.

In Brusa, în Capitala chiar a Imperiului Otoman, în Insulele
Principilor, în colțuri de Archipelag trăiai însă şi alți proscriși

„cari.n'aveaă nici adoraţia de sine a lui Eliad, nici
fanatismul
revoluționar al lui Rosetti, nici nedomolita energie
a Brătie-

nilor, nici vioaiele capricil politice ale lui Boliac. Astfel
trăia
un Al. Zane, ocupat cu cercetări privitoare la tablele
cerate

şi alte subiecte de anticitate romană
— cercetă
,ri pe care le:
tipări apoi întrun calendar bucureştean,
de care va fi vorba
mai tărziă ; astfel trăia însuşi Bolintineanu. Scrisor
ile acestuia
către Zane, coleg de şcoală al săi, ca
și Gheorghe Sion, fiul
unei Schină şi crescut la şcoala de la
Sf. Sava, ca şi oranu,
alt revoluționar al timpului,
— şi către doamna Zane, născută
Luzzatto, dintr'o familie prietenă
cu a lui Ion Ghica, aceste
scrisori, în limbile romănească
şi
demia Romină),
ne
(azi păstrate la Aca
ş francesă (azi
Pati
ne ajută să cunoaştem adevărata
viață, intimă,
ami iară, nepregătită pentru
public, a unuia din scriitorii
a
căror înfăţişare literară e mai
prefăcută, mai! artificială.
După o scurtă şedere la Pari
s, poetul se afla în vara anul
ui ..
1852 la Constantinop

ol, de unde se pregătia să mea
rgă la Meia pentru a vedea pe sora
sa, rămasă la Bolintin, cu gri
ja

SCRISORILE

DIN

EXIL,

ALE

LUI

NOLINTIXEANU
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gospodăriei: cimpului. Apoi trece la Brusa, unde era pe la sfirşitul anului 1854, la Samos, şi pe urmă vine iarăşila Constantinopol. Călătorește prin Macedonia, prin Siria
— la lerusalim—
prin Egipt—la Piramide —, pe Dunăre, la 1857 apoi în'Mol„dova,
— de şi dorul lui l-ar duce aiurea, în Franţa, Anglia,
Italia şi «alte ţeri». Visează de o foaie politică pe care ar publică-o : odată scria cu Bălcescu la un jurnal oprit în Mol-

dova—iscălind'

«Valentin»,

pe cînd

pseudonimul

istoricului .

era Conrad Albrechti!—; acum vrea să aibă publicaţia sa,
"redactată -impreună: cu loranu, cu Teulescu, Baronţi poetul şi
alţii: Nenovici, Maxim, Creţescu ?. <Manuscriptele ce le tirăşte
după sine ca pe copii săi» îi dati de lucru şi-i fac mingiiere
“cînd această veşnică rătăcire' de om singuratec îl oboseşte şi-l
dezgustă. Prin ediţiile poesiilor sale, pe care.le scot prietenii
moldoveni, fără a-i păstra drepturile de autor, se hrăneşte mîndria sa de poet, care.se simte foarte popular, cunoscut nu
numai în saloanele Iaşilor, care-l primiră la 1857, cu favoruri,
Şi chiar cu daruri preţioase3.
- El nu-şi pierde însă firea şi se gîndeşte la lucru noi, la publicarea poesiilor şi descrierilor 'de călătorie £, la scoaterea revistei.pe care, în 1837, fiind la Iaşi, voiă să o publice cu Kogălniceanu şi Hurmuzachi, cu Laurian chiar, dacă nu cu Sion,
care «nu ştiii cum să fac, căci este cam răi văzut de toți, şi
cam la.o parte».
Era la 6 Iunie. 1856,cum însuşi se zugrăvește, <de treizeci şi
unu' de ani şi trei luni și jumătate. Chipul, nici frumos, nici
urit, nalt, cu ochii negri, cu un dinte rupt, cu barbă neagră
1 «Ţi-am

trimes

o mică

broşură

din jurnalul ce s'a oprit la Moldova,

din

pricină că a: scris într'insul Bălcescu, supt numele de Conrad Albrecht şi eii
supt numele de Valentin»; scrisoare. din 2 Iunie 1852. S'a publicat în Acamul

romănesc

literar, |.

”

2 Scrisoare din 3 Februar 1855.
3 V. scrisoarea lui din laşi: aAm atitea pungr ce mi-ati dat dămele, incit
aş putea să -le vind la magazie... Toată lumea, bărbaţi şi femel, mă încarcă
de darurl... Închipuie-ţi

că unul

galbeni».
4 Scrisoarea din.G Iunie
place, voii

1856,

tipări şi al doilea

tom,

mi-a

către

dat un

Sion:

pe Nil

inel de briliant de o sută de

«Dacă

in sus, pănă

tomul

de călătorie vă

la Cataracte

şi Teba,

unde sint cele mal interesante lucruri de văzut şi de mirat, şi încotro am de
gind să plec».
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“încă, cu păr cam lung, dar cam rar, prost, palavatic (sic), sărac”
-ca un beduin>.. Dar lăsa bucurossă fie zugrăvit, şi trimetea
prietenelor '<la: frimousse du potte de Bolintin> (cmutra poe-:
tului din' Bolintin»). Îi plăcea în tovărăşia cutăril fete din Constantinopol, o Greacă, Svoronos, simplă, dar cu <ocht de foc»,

„— «brinduşa lui cea neagră». Une ori visa de «o fată nebună
“cu bani, fie cit de urîtă, numai să aibă spirit», alte orf are sete
- de o idilă pierdută ?n singurătate. lată-l acolo în Moldova luxoasă şi franțuzeşte stricâtă, în care divorțul e curent, fără

„motive, în care plutesc greoiii infame învinuiri de incest şi cu

privire la cele

mai inteligente femei

bune, în Moldova

unde o maică

din

familiile

nu poate

trăi,

cele ma!

la Varates,

decit «regal», cu <tablouri de artă», biblioteci 'de poeţi, «covoare turceşti» întrun mic palat mănăstiresc, şi unde altecă-

lugăriţe— aceasta e miîndră şi curată, sora lui Negri —, ştiii
pe de rost poesir, samănă cu <loretele> şi sînt răspinse de călător

„numai. «de dezgust»: aici în Moldova el nu poate admira decît

doar «tipul de 'gentilom»> al lui Ralet, «activitatea prodigioasă»
“ŞI marele “talent oratoric al lui Kogălniceanu, avîntul
politic

“al unei întregi
„oasă pentru

generaţii. Îl îngrozeşte şi jidovimea, primejdi-

viitor şi scîrboasă şi în present : «pe

jumătate de suflete în Moldova
laşi sint 45.000. Pe

se află

500.000

urmă, în orice oraş, în orice

un

de

milion şi

Evrer. La

sat, sînt mul-

țime. Am văzut orașe numat şi numa! de Jidan!
curaţi. N'am

văzut aşa lucru de cînd trăiesc.
de politică, de glorie, de nație,

mt crina Cesar a

Şi atunci iată că, dezgustat
de viața publică în genere,

poate chiar de poesie, care-i aduce admiratoare din ochit
cărora

le Ende n So

țează acest dor, pe care nu era săli cotă în deplin
sorbit de viltoarea patimilor
politi
care
| învă i
<Eă însumi am de gînd
să : Si aa la i inu
cdi
unde, din banit după cărţii i Îi E gnios
or!
grădină şi o casă Ki să irăieae i uri APEI
să-mi

i Toata.
niciodată,
Spre fund
Ja Rodos,
cumpăr 9

tului, însurîndu-mă cu o fată onestă şi săi, seaca
Lon
ŞI săracă, greacă». Ser

CAPITOLUL II.
————

Scrierile liberalilor -munteni.
I.: REVISTE.

În centrul
ţară,

cum

lor de petrecere

se ştie, toate

-

din Apus,

puterile

noi pribegi. întrebuin= |

lor pentru

|a

face

cunoscută

pretutindeni, în cabinetele miniştrilor, în odăile de audienţă “ale Suveranilor chiar, în redacţiile ziarelor care formaă opinia
publică, hRomănia care trebuia să fie, de la Tisa pănă la hotarul rusesc, ori măcar de la Carpaţi pănă la Dunăre. <Amin:
tirile din pribegie», ale lui Ion Ghica, o culegere de docu:
mente

şi scrisori

contemporane,

legată printr'o scurtă povestire

tîrzie; <Anul 1848», codicele diplomatic al Revoluţiei şi, pănă
la un timp, ,şi al emigrației, «Actele şi fragmentele pentru a
servi la istoria renașterii Romăniet», de d. D.A. Sturdza, unul
dintre cei mai tineri printre oamenii cari se împărtășiră atunci din acelaşi ideal pentru a îndeplini aceiaşi muncă, şi, iarăși, «Scrisorile din exib, unite cu alte piese, pe care le dădea,
acum cîțiva ani, cel mai credincios ucenic al lui Eliad, d. N.
Rusu Locusteanu, — aceste publicaţii ne pot lămuri asupra tuturor faselor. stăruinţei tineretului romănesc din Paris-şi.alte
locuri pentru a-şi izbindi dorinţele şi aşteptările.
Aici interesează numai scrisul lor, pus în serviciul causei,
"ori 'de erai scriitorii cel noi politici: «căusași», ori de se în- .
treceati, din potrivă, cu dușmănie, cu furie chiar, împotriva ra- .
dicalilor,. a -revoluţionarilor cu orice preţ şi a republicanilor :
cari erai înţeleşi de obiceiii supt acest nume şi cari, începînd .
destăinuirile lor unul către altul
cu tainicul .cuvînt de «frate»,
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le isprăviaii cu invocarea zeiţelor nouă, vrednice de toate jerfele şi de toate suferinţele, Libertatea, “Egalitatea şi Frăția,
spălate, prin noul izvor de-ideal, de sîngele care le stropise:
la

1793.
A.

"e ESPATRIATUL,

Cei ma! mulţi, mai neastîmpărați, mai îndrăzneţi sînt tinerii
liberali, cari-și atribuiaii mai ales meritul Revoluţiei, socotind-o
bine condusă de la început 'pănă la sfirşit, glorioasă, disciplinată şi folositoare, şi cari nu așteptată nimic -alta decît o nouă
ridicare a tricolorului în Bucureşti, scăpați de apăsarea ru-

sească, și de brutalitatea Turcilor din noua
şi mai ales de reacţionarismul şi lipsa de
«domnului Ştirbeiă> («Monsieur Stirbey»,
franţuzeşti de Domnul muntean, care era
neri un Domn de pastid, unealtă rusească,

oştire, de ocupaţie

energie naţională a
se scria în broşurile
pentru proscrişii tişi un usurpator).

Innainte ca Parisul 'să fi strins pe cea mai mare parte dintre
emigrați! romiîni, înnainte. ca ei să se fi adunat momentan în
jurul Romăniei Viiloares, la 25 Mart 1849, Boliac începea, supt
invocarea «Dreptate, Frăţie», publicarea unei foi revoluţionare romăneşti, care nu se îndrepta numa! către <căusaşi», ori către |

tineretul rămas în ţară, ci şi către alți Romîni aflători'în grozava crisă revoluționară, între cari era scriitorul.
<Espatriatul> începe cu această declaraţie în cel ma! firesc Ă
stil republican umanitar: «Nu sînt luptele între cutare şi cutare
nație, între cutare şi: cutare Împărat : astăzi este o „singură
luptă în toată Europa; este lupta între libertate şi tiranie, între popoli şi dinastie», Și Romînii trebuie să tindă, prin urmare,
la «libertatea facultăţilor fisice şi morale», şi numat la atita,
Cari sînt duşmanii? : cReacţionarii din Romănia, către cari
Boliac îndreaptă o fulgerătoare epistolie, apoi teoreticianii sail
slugile absolutismului domnesc, ca Asachi, pe care:l atacă un
colaborator anonim al «<Espatriatului»>, — mai scrie la. foaie
un Gh. B, povestind despre «viaţa sa de emigrant» şi se reproduce cuvîntarța arhimandritului Iosafat Snagoveanu 1; în
străinătate, duşmanul cel. mare e <panslavismul>,. dar nu numal
el, ci şi autocraţia în forme: europene a Austriei. Boliac ştie *
1 aoasaf Zlagoveanu»

aicl!
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să scrie despre «dinastia sugătoare de sînge», despre egoismu
l
aristocratic» al claser stăpinitoare, «despre. infernala camarilă»
care încunjură pe Împăratul apăsător.
Aliaţii, sînt toţi cer ce se luptă pentru libertate, şi, pentru
că Unguri! se fac a luptă pentru dinsa, cele mai mart laude
li se cuvin, de şi sîngele” romănesc — al rătăciţilo
!— rîi mînjeşte. EI sint ceroil fraţi maghiari, pătrunşi de dulcele simțimînt al libertăţii», <generoşii fraţi maghiari», cari aă stator-.
nicit cu jertfa lor cadevărata libertate în Transilvania». lar
Bem, căpetenia lor, e mai presus de orice contemporan, fiind
«marele geniu al resbelului, acel apărător al dreptăţii şi.al fe-.
ricirii, omeneşti», iar, într'o formulă mai simplă: <arcangelul
libertății. >
Intrun timp cind simpatii pentru Unguri aveai doar Boliac
şi Bălcescu, în cele citeva luni pe care, pănă în 1849, le petrecu
pe lingă dînşi!, riegociind cu Batthyânyi frăţia romîno- maghiară,
cînd adevărații noştri frați sîngeraii muntele într'o luptă cu
adevărat eroică, împotriva tocmai a prietenilor întru libertate
ai <Espatriatulut», astfel de idei nu puteai prinde.
|
După
douăsprezece numere deci, foaia filo- maghiară din
Braşov încetă, iar Boliac, păstrîndu-şi părerile, ajunse la urita
afacere a diamantelor Coroanei ungurești, încredințate lui şi
dispărute, — pată neştearsă pe onoarea lui,
B. «NOMĂNIA

Tineri!
început o
Revoluții,
năbuşită.
<Romănia

program

revoluționari din Apus

VIITOARE.

încercaseră

a-și face de la

foaie care să strîngă în jurul ei pe toţi luptătorii unei
ce. nu era, în părerea lor, decit în chip trecător înCu un frumos tipar se publică la Paris, încă în 1850,
Viitoare». N-1.1, singurul pe care-l cunosc, are:-un

iscălit de Nicolae şi Constantin Bălcescu, de Dimitrie “

— însă nu şi de Ioan Brătianu, fratele mai mic şi mat vioiii,—
de doi dintre Golești, de Rosetti, de Ioan Voinescu, de Gheorghe
Magheru, — care încercase în 1848 a fi în Oltenia un al'doilea
Tudor—, de Moldoveanul Vasile Mălinescu, de C. G. Florescu,
de un necunoscut Paleologu. Rosetti parea fi scriitorul acestui
articol de direcţie în care se întilnesc frînturi de fraseologie
iacobină : “poporul mare şi bun», <răcnetul suferințelor: 'țeril>,
Muscalii şi ciocoir», «ceasul sculări popoarelor şi al biruinței

64

ISTORIA LITERATURII ROMĂNEŞTI

lar», «ziua preursită>, «sentinele ale poporului,
- dezlipite :de
trupul .lui» şi răspîndite
de vijelie: pe faţa ':lumii»>, şi aşa mal

departe.

|

CET

a

Ia

- Mălinescu cîntă «Steagul -Rominilor», .C. Bălăcescu face politică a zilei, ca şi Voinescu. Rosetti se
parte cu Ştirbei-Vodă, Creţeanu înnalță

iea la ceartă .de decexemplul de onoare»

al. pompierilor din Dealul Spirei.; se: reproduce o. Doină a lui
Alecsandri, pentru caracterul et. politic, de ură împotriva ciocoiului!. O notă puternică o amestecă în acest: concert de cam
„ supţirele. glasuri tinere, Bălcescu cel mare, cînd face teoria dezvoltării. naționale:a poporului săă, privind Revoluţia zdrobită,
şi pe dreptate zdrobită după. dinsul, pentru rea. chibzuială, numai ca un moment, şi nu unul din cele mar fericite, după care
"va trebui să fie o luptă mai. grea, o mişcare.cu mai mulți. sorți
„un program de Guvern mai serios. Cum se .vede, nu numa!
alte idei, dar şi alt.fel de a gîndi, altă concepţie a politicei

şi altă nevoie de

soluţii

decit aceia

retoric. De aceia va..fi analisată
» tovărăşii, C.

Peste

«RrpuBLica

a

romantismului liberal

aiurea,

în alt. cadru

şi cu alte

NoniNăĂ.o

trecere de cîtvă timp revoluționarii -hotăriţi a scoate |

o revistă de propagandă:
erai numai trer: Rosetti, care îndreaptă către orice bun patriot, în numele «direcţiei»,
îndemnul

de

a colabora

la această

«tribună dupe care fiecare

Romin (sic)

să poată spune în toată libertatea ideile şi credinţ
a sa», pentru
ca din polemice întîmplătoare să ciasă unitate
a, unirea şi frăția
cea mai deplină şi cea: mai temeiiiică»,
Brătianu şi Boliac. Publicaţia, care apărea în cărticele groase, se chiamă
< Republica

Romiînă»'şi

se tipăria,
— de

lîngă Douai,
— la Dehou

frumoasă

literă cirilică

şi Rosetti

stătea

întrun

sat,

de

din Bruxelles, care-şi adusese o foarte
|

.
a
e
|
Numărul 1 din această revistă politică nu l-am
văzut
nicăieri
:,
al doilea, de ' peste trei sute de pagini,
cuprinde un articol
al lui Brătianu despre naţionalitat
e, care va fi cerarticol
1 Alecsandri,

intors din Orientul “turcesc, era
atunci la Iaşi, unde-și! seria
«Suvenirile poetice. V. mal sus,
p: 37, nota 1,

2 Mi să făgăduit insă. de un ascult

ător al cursurilor din Iaşi.

o
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Cetat -în. legătură. cu cealaltă activitate
- literar-politică a lur.
Apoi un lung stidiu al lur Rosetti despre
Rusia şi,. în sfirşit,
curate fantasii arheologice şi filologice ale
celui de al treilea
«cetăţean» şi tovarăş, Boliac, Care ascun
de aceste ciudate elu-

-cubraţii

supt

titlul de <Unitatea

Romăniei»,

care

LIBERALILOR.

+

ar părea. să

făgăduiască demonstraţii politice. Poetul publi
caţiei de propagandă în țară e Creţeanu, care, iscălind L.. Fabia
n, îi dă bu„căţ
:. Spera
ilnţa»,
e
<Fata pandurului», <Mormintele martirilor»
şi o «Noapte în Carpaţi», dintre care ultimele două,
recunoscute
de scriitor şi ma! tirziă, aă sinceritate, căldură şi avînt.
. |
II. BROȘURILE

A. Cesan BOLIAC;

Cesar Boliac se face în pribegie istoric. Într'o broşură .francesă,
<Memoires pour servir ă lhistoire de la Roumanie
(Provinces danubiennes)», pe care o iscăleşte <Ancien Vornic,
Maire et Profet» al Bucureştilor şi o pecetluieşte cu o nouă pecete proprie a țerii ce va să fie, <Rumania», avind marea Mol„dovei lîngă a Ţerii-Romăneşti, ba chiar, sus, stema cu dinţii
de lup a Ardealului—el
, dă o descriere a teritoriului naţional
romănesc, cu multă preten
“ arheolo
ţie
gică, mai adesea puţin
îndreptăţită..
Pentru el Ismail vine de la Zmei şi Bucovina de la bucolicul
meşteşug al păstorului. E, altfel o lucrare de merit, care ar fi
putut să contribuie la răspîndirea în Apus a cunoştinţelor pri-

vitoare

la țerile

avintat "către

noastre,

Europa,

pentru ca Puterile să

cu

Ultimele
prilejul:

pagini

cuprind un apel

Congresului

de

nu ni refuse Unirea dorită a

la

Paris,

Principa-

„telor, care ar fi adăugite teritorial cu pămîntul Basarabiei,
pentru a formă un Stat puternic,. cîrmuit de un <prinţ european de rasă latină», cu ajutorul unei singure Camere, «Sfat»
* «Adunare» saii <Divan 1».
1 Academia Romină păstrează un exemplar din memoriul centigrafiat al lui
Boliac, prin care înfăţişează “viitorului Napoleon al Hi-lea, pe atunci numai
president al Mepublicel francese, un proiect în vederea intemeierii unul noi Stat
pentru naţia romănească, de obirşie «galo-latină» și numărind «12.000.009 de
suflete» (Choiz de lettres et mămoires sur la question roumaine j 1852
— 0).
Sint innuntru consideraţii politice. interesante cu privire la Fanarioţi, la

-
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„Ca şi ceilalți poeţi romini aflători în Apus, şi el are ambiția

de a-şi pune 'scrierile la îndămîna marelui public european prin

traduceri. Alecsandri publicase în «Revue de POrient», XIV-AĂV,
şi în «Illustration», XXIV, «Mărgăritărele»>, apoi Ilercule le
Fantâme şi traducerea Bălţii-Albe; o ediţie francesă a -Poesiilor
sale apare tot în Paris. Bolintineanu se traduce şi el,
chiar o prefaţă de la un critic vestit, care insista însă
asupra caracterului exotic, oriental, al versurilor, de
prea puţin obişnuită în literatura francesă.
I. Voinescu preface în limba cea mai obişnuită

căpătînd
mal ales
o formă
.
în Apus

«Alexandru Lăpuşneanu» al lut Negruţ?. Boliac publicăîn aceiaşi
mare revistă parisiană poemul Domnul Tudor, căruia-l păstrează
acest

romănesc?:

titlu

e o

sentimentală,

poveste

cu

multe

comparații, cîteva tablouri foarte colorate şi episoade de călugăriţe frunoase, care cad la picioarele <Domnului>, înduioșat
«de farmecul atotputernic al frumuseţe! nenorocite: şi al virtuţii ofensate». Fireşte că Tudor, rivnitor de a merge pe urmele
lui Mircea şi Mihai, se gîndeşte la Basarabia, la Bucovina, la
Ardeal şi la Banat; ba chiar Bitolienii din Macedonia îl recunosc, aşa încît e un luptător pentru Romănia de la Tisa la
Marea Neagră, în dreapta şi în stînga Dunării.
|
Acest poem şi altele apărură în 1857, ca «Poesir» de Boliac,
traduse în versuri şi prosă francesă : Vaillant îi făcuse prefața.
B. BOLINTINEANU.

Dintre căpeteniile literare ale emigrației, cum se vede, lipseşte

adesea Bolintineanu, care se ţine mai mult la o parte. El cerea
la 1855, cu

Sirghiescu

şi Grigore

Pereţ,

a fi primit

iarăşi în

«ciocot», la ura impotriva Rusiel cotropitoare, dar şi ciudăţenit ca acestea:
«Les uns et les Valaques (?) n'ont jamais commis en Europe autant di'atrocites que les Nusses dans ma patrie».
E
e

i „2

Skitistice

Aaa a
din ei
publica

me

preţioase şi o bibliografie, de mare

folos, a articolelor apă-

ces Deux-Mondesp cu privire la «chestia Principatelor».
. se intilnesc şi în revistele clandestine ale enocei, şi n-l

homină

Și drame

publică unul

despre

«Regulament,

arhontologie,

pra-

sea, condica criminală de la 1851»: el cuprinde o critică vioaie
i Robee, a XIV
vechiuluiAN regim
gim
ş şi dă p pe alocurea
urea şişi cite
ci o informaţi
i
ei nouă.
2 Revue

d'Orient,

XVIII.

,

i
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țară1. Întrun tirziă apoi, el făcea să apară două broşuri poli“tice. Una tratează despre politica Austriei faţă de Principate şi e
iscălită numai cu inițiala numelui scriitorului. Ea are interes. şi
prin urmărirea
.cu de-amănuntul a deosebitelor. încercări de
anexare din partea Austriei şi printr'o serie de portrete politice
foarte crude, adevărate numai în parte, dar alcătuind cea mai
aprigă satiră a politicei rare se făcea acasă, în ţară. A doua 3,
„purtînd chiar iscălitura sa, e o scurtă descriere în. limba francesă a Principatului muntean. Ea are oarecare însemnătate
prin aceia că dă aprecieri cu privire la cel mai însemnați scriiprin
tori al timpului săi. Se bucură de scoaterea la lumin— ă,
călătoria la munte a tinerilor scriitori moldoveni de la 1840,
Alecsandri, Rusu (Rousso) şi Cuciureanu, a poesiilor poporului
şi, pentru a lăuda «Mioriţa» 3, capodopera balade! romăneşti, el

află aceste cuvinte : <Ce gingăşie de simţire în sfătuirea ciobanului
care-şi roagă mioara să nu spuie căa fost omorit de tovarășii
săi! Ce comparații ingenioase şi. pline de graţii întrebuinţează
pentru a-i povesti.moartea !». În Asachi, ca şi în Conachi, în Văcărescu cel mal noii şi în vechii lui .înnaintaşi, din aceiaşi
familie, el vede numai poeţi cari ati. fost cetiți— afară doar de
Dochia lui Asachi —doar pentru că nu erai alții, şi, făcînd
încă o escepţie pentru Primăvara Amorului a lui Iancu Văcărescu, repetă, el, romanticul, că toată această poesie are a face
numai cu zeii dulci <Cupidon şi Venus»,ori cu cochii albaştri
sati negri al unel biete femei» (cum se uita pe sine însuşi!—
ca şi atunci cînd spune că <o' poemă în care nu se află decit

o singură strofă bună nu e o poemă

bună>!).

Altfel are o notă dreaptă cînd iea în rîs ultimele jucării
de versuri fără sens ale lui Văcărescu, ajuns, în brutalitate,
<prea romantic», ca şi atunci cînd spune că, într'o ţară fără
spirit public, valorile literare nu pot avea un caracter generâl, în adevăr naţional, ci atîrnă de legăturile politice saii
personale î. În Cirlova găseşte geniu, în Eliad gramatică, în -

-1 Documentele

2
3
4
tica

Știrbei- Vodă,

I, p; 561, no.:cxviir;

pp. 565-6,

no. cxir.

A mal scris.încă o broşurică pe care n'am putut-o afla.
V. ma! departe.
i
NR
„
,
,
«Tel parti politique veut se servir de son talents; p. 50, Ride şi.de criprivitoare la'întrebuințarea limbii vechi or!a celel latinisate,
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Laurian ultima biruinţă asupra <panslavismului> în stil (!).
Alexandrescu, ca şi Negruţ şi Rosetti, dă bucăţi romantice
<întunecate şi zburlite> şi cearcă a imita pe Lamartine, ajutîndu-şi popularitatea prin «fabule .politice», mai bune ca ale

lui

Țichindeal!

Negruţ

e elegant

şi curtenitor pentru dame,

La Boliac el constată lipsa de fluiditate a formei, recunoscîndu-i energie poetică şi închipuire nouă; în Alecsandri vede pe
acela care a înnoit literatura romănească introducind riota populară, pe care Bolintineanu însuşi se arătase asa de puţin în
stare'o imita. El <şi-a pus talentul în serviciul unei şcoli mal
naţionale, mai romăneşti şi de un gen mai original». E neaşteptată prețuirea lui Anton Pann, care <dă în fiecare an o ediție nouă a. operelor sale», ca unul «ce scrie pentru popor, pe

care-l face să riîdă şi. să plîngă şi căruia-i . vorbeşte .în limba
lui>, «căutindu-şi inspiraţie în jurul casei, şi nu în jurul lumil»
şi îndreptîndu-se către acer cari nu cetesc în alte limbi, ca
lumea de sus,: dispusă abia să cumpere «două, trei sute de
exemplare» din poesiile literaturii celei nouă. Şi iată ce osindă
dreaptă, dar uimitoare, din punctul de vedere al scriitorului,
aruncă el asupra imitatorilor romantismului frances: «In loc să

meargă a-şi căuta inspiraţiile în sinul patriei lor,.în suferiiele, în speranţele ei, ei se duc să se inspire pe malurile Seinei saii ale Tamisei: de aceia possiile lor respiră parfumul
funest
al literaturii
veacului al XIX-lea „. sensualismul, îndoiala
NI
i
şi. descurajarea».
Dintre prosatori, Bolintineanu ridică mar sus pe Bălcescu,—
mort atunce — care a fost cuna din acele inteligenţe superi-

oare ce sint sortite a crea un neam».
Din punct de vedere politic, față de noua crisă ce s'a deschis, el sprijine întemeierea unei Romănii nouă şi întregi,
simpatică Turciei, duşmană -Rusier,. represintantă a ideilor "francese, care să fie pstavilă în calea slavismului năvălitor,
căci
fără mijloacele pe care Principatele le pun la îndămîna oștilor
ruseşti, ele n'ar ma! putea înnainta pe vechiul
lor drum de
cotropire, O suzeranitate turcească, fără
protectorat al Ruşilor

şi cu deplină autonomie - naţională, ar ajunge
- «Principatelor
Lniteo, Basarabia singură s'ar uni la ele, supt
garanţia Pute-

zor ; ? pare, operă de reforme, cu <frăţia
tuturor claselor>—
iul i eal din./48 al lut Bolintineanu — ar întări
Statul cel

BROȘURILE

noă, în stare:a
Europei.

luptă şi militar:
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Ruşilor şi în folosul
:

intre scrierile politice “ale lui Bolintineanu își. află cel mat

potrivit loc şi cărţile sale de călătorie.

Călătoriile in Palestina şi Egipt ieşiri cele

d'intăiti de supt

tipar. Se daii multe pagini de: erudiție ieftenă, anecdote asupra tovarăşilor de călătorie, <dame bătrîne», «fete ale Albionului», adecă <june englese>, etc., accidente de călătorie.
_ Dar întilneşti și simple scene din natura Răsăritului, icoane:
adevărate ale locurilor nouă. ce-i răsar înnainte, caracterisări

pătrunzătoare ale străinilor, cu cari vine în atingere călătorul
— o bună pagină despre Peroţi—, note de moravuri câştigate
printr'o experienţă, de cele mai multe ori plăcută,
Arată petrecerea-i în Iafa, la «schitul Grecilor», gol «ca o închisoare>— tixit de oameni, sălăşluiţi ca «o laie de ţigani în călătorie, înnecat în praf, năpădit de purici călugăreşti», lipsit
- de distracţii; dar iată călugărul moldovean Ionă, care cîntă
«cu flautul doine» din ţara ar depărtată şi scoate <lacrime de
dor pentru țara, părăsită, dar niciodată uitată». Nicio urmă de
evlavie, ci simţul pentru pitoresc, unit cu mîndria 'amănuntelor
istorice şi arheologice, care deosebeşte 'şi pe călătorii francesi
din acest timp. Din biserica Sf. Mormănt el iese în ceasul
aprinderii luminilor de Înviere fiindcă <fumul lumânărilor îl
:
"
înneca»>!
În 'Egipt i se trezeşte dorinţa de a cînta, şi iată-l slăvind pe
Cleopatra între «verginele finice> care-i: presărat supt picioare
cierihoene rose». Piramidele- Y inspiră cea mai strălucită evocare
din toată poesia lui, de la cei
Trei regi ce ridicară aceste piramide,

pănă la Cambise, cuceritorul
sale, şi la Bonapaite:
.

„Mamelucii zboară

pers, la
|

Antoniu,
|

jertfa

iubirii
.

prin cimpii cei sălbateci

Ca pulberea în vint,
şi umbrele lor mute, cu caii lor fantastici
Reintră în mormint...

Aici copleşirea

cu arheologia. se face.

în

proporţii

cu: mult

mat mart şi dă scrierii un caracter de compilaţie, — altfel într'un
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stil 'uşor şi plăcut. Ținînd seamă de cit
astfel de operă îşi avea folosul el.

Peste doi. ani,
„Dunăre

Bolintineanu

şi în Bulgaria.

Aici

însuşi
povestirea

ştiaii contemporânil, o
-

tipăreşte

Călătoriile pe

e, fireşte,

mal

perso-

nală ; chipurile de călători sînt mai exact zugrăvite ; întimplă-

rile drumului povestite mai în răgaz; şi la ele se adaugă povestirile tovarășilor,

după

obiceiul

şcolii romantice ; nu lipsesc

nici note asupra ultimelor zile ale Revoluţiei şi tristei închisori
plutitoare pe' ghimii, de care se învredniciră învinşii, dintre
cari unul era el, care acum se întorcea, de la Paris, pe la
Orşova. Se pomeneşte totuşi cîtă arheologie și istorie a războaielor ruso-turceşti ştie saii poate afla Bolintineanu cu privire la locurile
ce vede, —pe apă pănă la Rusciuc,. unde se

pare că veni să-l vadă
de aici cu căruța

sora sa

la Şumla

de hoţi (o întreagă nuvelă,

Ecaterina,

şi Varna,

de la Bolintin, iar

în' primejdie
: de

lupi şi

apot o păţanie personală sînt inter-

calate cu privire la aceştia). De
cu vaporul, care nu e descrisă,

la Varna

începe

o călătorie
|

„Cu călătoriile răsăritene se leagă acea făcută in Macedonia,

la 1858, şi care se tipări numai în 1863. Începînd cu 'consideraţii filosofice asupra naţionalităţii — «credem că,
spre a îmbunătăţi soarta lumii, trebuie mal întăiă a îmbunătăți
soarta na-

țiunii din care facem parte», scrie el cu bun sir
mţ —, scriitorul arată
cee l- l-a îndemnat să vadă acel <popor de un milion
op de Romin
i
risipiţi în Macedonia, Tesalia, Epir şi alte locuri >,
«nobilă ruină
a legiunilor ce umpluseră lumea cu gloria lor». Se
arată tot
odată, fără a pomeni: de originea
sa macedoneană
ctul de
vedere de la „ca
care pleacă » Şi care e numai acela
la zial iubiri
iubirit
de
neam,

al curiosităţii simpatice pentru
fraţii răzleți, iar nu al
„uri împotriva
Grecilor, cu cari generaţia sa
aveai un ideal
comun: <o naţionalitate a formă».
Dar "<Romiînit din Macedonia nu sînt Greci, sînt Romiî
ni; trebuie să fie Romint:
nu
este ideia noastră a-i uni cu
NOI, căci sîntem depărtați de
dînşii; nu este

ideia noastră a-i ajuta să opereze
răsculări
nostru este că acest popor de
un milion, aruncat în
Macedonia, cată să aibă conşt
iinţa naţionalităţit. sale
Cupa
Vieţii sale poate să fie mică,
însă trebuie să fie cupa sa 1.»
1
Cugetul

P. 10.

|

aa
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Găsimo întîlnire cu Eliad, gătitca Turc 1, pe care-l deplîng
e,
îl înțelege şi nu-l loveşte,
— apor călătoria pe Mare pănă la
“Salonic, îngînîndu-se cu lirice avînturi către Patrie, «maica
cea
mai mare»,şi ascultind cele d'intăiii sunete ale dialectului aromănesc ; în locul Engleselor din călătoriile „precedente, acum
surori de caritate protestante, «fiinţe poetice, inspirate», cde-

„venite îngeri», îi mîngiie ochir.

Din Salonic înnainte se dai note precise despre locuri şi
oameni, însemnări dese despre obiectul călătoriei, 'amestecate

cu scurte amintiri istorice.

.

Convorbiri, în ton foarte “natural,

|

înviorează expunerea ; critice ale stărilor din țară-i dai un
gust amar; probe de limbă apar din cînd în cînd; un întreg
capitol e: închinat datinelor, lămurite prin ale Romînilor de la
Dunăre. Fără îndoială că această frumoasă carte e şi un document de prima ordine, de şi Bolintineanu clasează numat lucruri aflate din auzite saii comunicate lui la Bucureşti, căci:
frigurile-I întrerupseră călătoria, oprindu-l la Monastir. Noteleasupra Muntelui Atos sînt de o natură mai generală şi artificială..
În sfirşit

articole
pourriuri,

lare

un

calendar

arheologice

de

bucureştean

fără gust, de Pantazi

lingă

din

1858,

care

mai dă

de Zane, prietenul lui Bolintineanu, pot=

Bucureşti,

Moldova ale poetului.
barcase la Galaţi, de

Ghica,

publică

probe

amintirile

de poesit popu-

de

călătorie

în

EI venise din Constantinopol şi ' deunde o iea cu trăsura, visitînd Iaşit

şi mănăstirile pe la care fuseseră Alecsandri, Rusu, Cuciureanu
Ja 1840. O lungă convorbire pe vapor a unut mare boier mol-

dovean ocupă începutul acestor pagini. De la Brăila se trece
la Vasluii pentrua se povesti lupta de la Podul-innalt. În
Iași, îl îngrozesc pe scriitor Evreii, în <turme numeroase», cari
fac toate <afară de munca pămîntului și îndatoriri către: ţară».
Aşezat la Otelul Binder, plin de deputaţii Divanului ad-hoc,

el întrebuinţează
de petrecere

vremea

pentru a vedea, pe jos,

parisiană Brănişteanu,

i se par mai gata de

cu

colegul

Capitala Moldovet.

Boierit

jertfe în politică' decît cei munteni, dar

poporul cu totul sărăcit şi decăzut. Intilneşte pe Ralet, se adună
"cu Kogălniceanu, «spiritualul istoric», cu C. Hurmuzachi, cu

Scribanil, «ce fac onoare
1 Pp.

10-4.

clerului moldovean»,

cu Rolla şi P.

.
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Mavrogheni,

şi admiră

buna

ROMĂNEŞTI

înţelegere

a

deputaţilor

asupra

“«chestiilor noi». Prin d-na Zulnia Sturza şi maica Evghenia, sora
lui Negri, el ajunge a fi: primit la Gheorghieş Sturza,.a cărui
soţie era sora Hurmuzăcheştilor, «una din acele rare. excepții ce
rechiamă vechiul timp al damelor romiîne, care ştiati, cu graţia
cea mai deschisă, să împace virtuțile casnice.cu _ virtuţile--pa-

triotice». Se află bine şi la Caimacamul Vogoridi, încunjurat,
de altfel, «de dame plăcute din familia Negri>.: Critică rigidi“tatea aristocratică

luată de

la. Germani

și uşurinţa

strică legăturile de familie.
.
Prin această carte avem Divanul ad-hoc

cu care se

e
descris de Bolinti-

neanu; e martur chiar al şedinţei în care se votă Unirea.
|
Urmează cunoştinţa unui preot beţiv, găzduire la Ştefan Ca-

targiu, visită la Războieni, — descriere a luptei —, apo! la TirguNeamţ, «Tîrgul Jidanilor>, la cetatea pe care.o cîntase
— întilnire cu Cozadini—, la Văratec, <oraş de călugăriţe», la Agapia,

unde află iar femei culte şi cu «dorul ţerii>, dintre fetele boierilor ieşite din lume ca :să poată trăi boiereşte fraţii -şi să se

poată mărita bine surorile mai mari —, la mănăstirea Neamțului, care nu i se pare frumoasă «supt raportul arhitecturii»,
avînd pe jos cărămizi «ca la băile armeneşti> şi 'unde nu-i
place slujba rusească, nici «necurăţenia, decadenţa, miseria».

La Folticeni, birtul jidovesc îl desgustă: Evreii “mergea pe
strade în alaiuri c<religioase»> «cu făcliy aprinse» ; cercetează
Baia,

moşie

mincă —

aici

țioasele note

a: înstrăinatei: marchise

descriere
de călătorie
C.

de Bedmar,

născută

Ro-

a biruinţei lui Ştefan-cel-Mare.: Pre-.
se întrerup : astfel.

|. Vorxescu.

c.

:

A, RosErrI.

__ŞI IL. Voinescu — care moare în Paris — î şi dă partea, publi-

cînd în <Revue de POrient> un'ararțicol,
de mult uitat, despre
datinile poporului nostru : < Coutumes
du pays roumain» 1. E o
mică parte, privitoare la datina nunţilor,
dintr'un memoriu
pentru Michelet, care, cu m se ştie,
a povestit, cu multă

curtefem eieşi cu multă simpatie pentru un
popor robit, episodul rev oluționa
r al întovărăşirii de către d-na .
Maria Rosetti a arestaţilo r
din

nire pentru o nobilă

Septembre

1 Mart,

1854.

1848, duşi pe ghimi!

BHOŞURILE LIBERALILOR - -:

în susul Dunării1. Ela
al lui C. Negruţ?.

13

tradus în aceiaşi foaie şi <Lăpuşneanu»>

cu ironia
„Rosetti se dovedeşte un fin şi spiritual polemist,
tă,
acoperi
unui Paul-Louis Courier şi cu acel talent de glumă
singur,—
de alusie mascată, care deosebia. pănă acum pe Eliad
păstrează aceîn scrisorile sale către Vodă Ştirbei: (1850-1). El
erea m sine
Incred
în
şi
(1850)
le
laşi ton în Apelul la toate partide
«girbov
Eliad,
lui
rilor
învinui
(acelaşi an). În apărarea-l împotriva
de
mişcări
se
frumoa
şi
de ani, de ştiinţă şi de geniu», el are
neîntotul
cu
i
indignare față de vădite clevetiri şi de bănuiel

temeiate, căci greşelile

stîngăciei se pot deosebi lesne de cal-

E
„culele păcatului.
e
care, tipărit în
Partea cea.mai frumoasă din aceste scrieri,
elor din ţară că
format mic, se răspîndiati uşor ca.să arăte:c
în toate ramurile :
spiritul din 1848 n'a fost nimicit, e critica,
însuşirilor unui
tuturor
irea
tăgădu,
politică, socială, morală
Şi blindul
urăşte.
regim pe care în toate manifestările sale-l

Grigore

lăudat

Ghica,

de Eliad,

tot om

al trecutului a fost,

însuşire: era, în
al trecutului căruia nu i se recunoaşte nicio.
pentru patrie».
vremile lui, «şeful unei caste conrupte şi. moarte
în «certuri, desfrinări,
Cei ce fac parte din ea sint deprinşi
a cu «cînele cel
asămăn
pot
se
jepădături, jafuri şi trădări»;
cază -saii să-l
să
nd
aşteptî
Aămînd la scaunul măcelarilor,
; purtarea lor
vinde>
arunce. vr'unul din oasele ce nu va putea
viitoare,
zilelor
ai
«lilieci
de la Revoluţie încoace e ca a unor

șlugi al slugilor

străinului,

furi de cele sfinte».

Nimic nu se

ei, înrudiţi cu străinii, înpoate ţinea mindru şi sănătos lîngă
ce poate zice că copiii
chinîndu-li femeile — «care este soțul
din cele mai frumoase şi
soţiei sale sînt. fiii săi 2, cînd atitea
onoarea la

bogate femei ale clasei stăpinitoare

îşi «dăruiesc

ocupat odată de curiaşi al
patru-cinci străint>. Lîngă tronul,
putred ce-l vind străinil celui
Romăniei>, iar acum un «scaun
acești oligarhi -putrezi, stă... -: ce-şi vinde mai jos inima», lîngă
le», după 'sistemul rusesc, stă. . oastea, «cu spatele vinete de nuie
re. Nădejdea ar î doar în
o ţară fără conştiinţă şi fără pute
or
os, sănătos, bun, “drept şi iubit
acel <Romîn neconrupt, frum
„ 1, Prineipautes

danubiennes,

2 4833. Novembre

Madame

Rosetti, 1848.

şi 1854, .p. 12.şi urm.
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rudenia

sa

cu

pămîntul»,

care

e țeranul,

saă, Cum

îl zice

el, cu sinceră simţire, «sfintul mucenic sătean romin».
lubitor milos al ţerănimil, aşteptînd «libertatea noastră de la
noi înşine», Rosetti spune, de alminterea, apriat, în studiile
sale
— o destul de bună compilaţie după cărţi şi broşuri fran-

_cese -— despre Rusia, «lănţuire silnică, nedreaptă,

antiumană şi

nefirească de poporaţii felurite, care gem supt o autocraţ
ie străină
lor ca și pămîntului rusesc», că nu înțelege viaţă
fără naționalitate. O spune măcar odată, însă desluşit
: - «Cînd poporaţia nu este: de aceiași nație, cînd n'ar6
o unitate morală:
şi o gîndire comună; cînd toţi locuitorii
nu tind prin natura
el la aceiaşi ţintă, şi puterile sociale nu
se unesc, nu se strîng
toate, fireşte, de bună voie şi într'o armonie
deplină, atunci nu
este o nație, ci o adunătură nefirească
şi prin urmare timporală şi periculoasă» !. Dar acest principiu
, cunoscut lui, adaptat
de

diînsul, nu e rodnic pentru 'cugetarea

sa. Punctul

de vedere
de la care pleacă totdeauna, nu
e realitatea naţională, ce
cuprinde în ea atitea părți de trecut,
care o întăresc şi o apără,

ci acela al egalității— «toţi oamenii
sînt de o potrivă> —, al
libertăţii: suverane, al Revoluţiei
izbăvitoare. < Revoluţiunea se
cere în numele lui Isus: să-jy deschide
m braţele... Revoluţiunea
n'a tras plugul ei pe niciun pămînt
fără ca Pămîntul acela,
mai curind sati

mar tirziă, să nu fie binecuvintat
de ceruri
întru rodirea sa». Orice Revoluţi
e, înfăţişată prin orice
oameni,
la orice popoare. Pentru el
aceasta e singura cale prin
care
se pot liberă
în drepturile

şi ferici neamurile. E voinţa
naţională restabilită

er. Nu

e de mirare deci că .de
la O vreme argu:
mentaţia încetează, ca şi sănătate
a cugetării, pentru ca
romantismul despletit

să-şi scuture torța aprinsă,
: înginînd în delir:
<O revoluţie, geniu uriaş
a] viitorului, sfintă trimbiţă
a vieţii,
curcubeti sfînt al lumii
celet noi, scînteie sfintă
a
sufletulu
i
urzitor»>, etc.2, :
:
|
D.

Ioxşi Diurrnrg

BRĂTIANU.

De lala Ion Bră
Bră tianu avem, pe li ngă
articole în. < Republica
Romînă», un întins stu
diu asu pra politicei
————
austriace — unul
- 1 Rusia, în «Scrieri
le

lut C.A,

Rosetti»,

1, 1837, p. 8.
|
literare, au fost adunat
Scrieri din Juneţe și
e în
exiliu ; vol. II e din
1883. Rusia a apărut
la 1887, — fiind scri
și deosebit
să la Doueţ lingă Nan
tes, în August 1852,

2 Operele

politice

ale lur

Rosetti, ca şi cele
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bine studiat şi ţinut într'un' ton măsurat. Apoi, în <Memoire
sur la situation de la Moldo-Valachie depuis le trait€ de
Paris» : (1837), el combate firmanul de - convocare a Divanurilor ad-hoc, firman care călca, în forma sa de cimbroglio»,
_ tradiţionalele drepturi de autonomie ale ţerii. Informaţia e ne—i se pare că Vlădicii de pe vremuri eraii aleși
îndestulătoare
întrun fel: de <Cîmpul lui Marte> —, şi tonul e al unui inspirat, .
cum e mai adesea tonul lui Rosetti: «Europa feodală, monstru.
cu'o mie de capete... Europa democratică din veacul nostru.
modern şi căreia libertatea i-a dat aripi pentru a merge dincolo
de Oceane, să iea cu sine toate popoarele în virtejul civilisae
ţiei sale» !.
cetitor,
harnic.
un
era
modă
de
înrîurit
Totuşi acest tînăr
chiar
şi
Thierry,
Michelet,
ca
care ajunsese a cunoaşte istorici
întrebuința
poate
că
mâîndrie
pe Schafarik, şi el simte o deosebită
termini şi formulele şcolii ştiinţifice sociale din Franța acestui

timp.

|

El ştia mai bine decît Rosetti că <a trăi ca nație este cea
d'intăiă condiţie a unui popor». Urmărind «Romănia liberă,
una şi nedespărțită»,el își dădea 'seamă că «sufletul Romăniei
nu se poate manifesta decît în unitatea națională>. Naţionalitatea o cercetează: el ştiinţific în elementele el reale, şi articolul
din < Republica Romînă>, n-l 2, îi desluşeşte astfel esenţa: <O nație
mal înnainte de toate trebuie să aibă un pămînt al ei, pe care
lui
să se poată hrăni şi desvolta şi pe care, prin apropriaţia
Atunci
săi.
la trebuinţele sale, ajunge a-i pune pecetea geniului
ea este
numai pămîntul acela face parte din naţia aceia ; atunci
nu se poate
datoare să-l apere ca însuşi trupul ei>. Mai bine
că o nouă
păcat
:
axiomă
ă
rosti nici astăzi această fundamental

politică n'a putut izvori dintr'însa !

ungur
Dimitrie Brătianu porni o corespondență cu emigratul

e ieşiră, la 1851,
Daniel Irâny în La Presse, şi aceste scrisori politic
ă, adunate de
supt titlul de Lettres hongro-roumaines, şi în broșur

Brătianu
scriitorul politic Henri Valleton. incheiarea cestuilalt

sale a revoluţioera aceasta, potrivită cu crezul frăţiei univer
ntele martirilor
mormi
narilor: <Să ni dăm mîna, fraţilor, peste
i <Romănii>
întreg
unei
— dar, e drept, după alcătuirea
noştri»,
i.
1 Se cere 'şi toată Delta Dunăril pentru Romin
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naționale

-

desăvîrşite

într'o <Cori-

federaţie dunăreană».
|
De la D. Brătianu mal vine o broşură cuprinzînd scrisori
politice schimbate cu Dudley Stuart 2.
|
|
Cele d'intăiii scrisori sînt însă cele mai însemnate prin aceia că
şi faţă de Unguri — nu numai față de Ruşi — se pune hotărît
chestia romănească, se exprimă dreptul <Romăniel» viitoare de
a-şi avea hotarele ei naţionale fireşti, — oricît de mult, din ca-

maraderie

revoluţionară,

ar întinde Ungariei

libere,

cuprinsă

şi ea însă în stricte- margen! naţionale, o mînă frățească, fie
chiar şi peste mormintele, încă aşa de proaspete, ale unor morţi
nerăzbunaţi.
E.

Iox Ginca.

V. BoiERESCU ŞI ALŢII.

Deosebit. în multe .puncte de aceia cu cari făcuse Revoluţia
fără să se fi putut amesteca însă şi în conducerea ei, Ion
Ghica-și

expu—ne
supt
şură, care

după

pseudonimul

G. Chainoi — părerile într'o 'bro-

titlu. ar avea

să 'se- ocupe

ocupație rusească înnaintea anului 1848 2.
E şi o analisă serioasă

numai

şi metodică a regimului

de

ultima

politic, social

şi economic âdus de Regulamentul Organic.
Apoi o critică a
Domniilor regulamentare: Bibescu-Vodă în
Muntenia, Miha!

Sturza în Moldova,
— acesta

din urmă tratat mult

decit obişnuit, din causa amintirilor

*

Î

recunoscătoare

mai blind

ale scrii
torului. Grigore-Vodă Ghica are
«inimă» şi <intenţii bune»; pe
cînd Ştirbei e învinuit. de conrupție,
lăcomie şi intrigi.
|
Sînt pagini asupra literaturii, însemnat
e . prin judecata ce
cuprind. Poesia populară, <poesie
'de hoţi», 'scrie” Ghica (de
brigands), dar «în stare a emoţiona
Europa», a fost strînsă de
Alecsandri, într'o «culegere minunat
ă», «strînsă şi îndreptată
(corrigee) de el», care a dat literatur
ii noastre şi balada cultă,
La Alexandrescu, un prieten,
recunoaşte «marea concepție»,
dibăcia spirituală în fabulă ; lut
Millo cimensul talent dramatic»,
lui Bălcescu «imaginaţia vie,
inima caldă, spiritul adînc,
cugetările înnalte»>, stilul curat
şi bogat, lui Văcărescu
chiar
—
târzii omagiu! — un <suflet
tînăr şi original». Numai dușmanu
l
nene

0

Ei

1 Şi în Armand Levy, La
Russie sur le Danube, Paris,
1833.
2 Derniere “occupalion des
Principautes danubiennes,
Paris, 1853,

”
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Eliad iese” maltratat : e un negustor de literatură, lipsit de idei
.
şi gust, care-cşi tireşte în noroiii poesia».
i, . cari
teoreticien
proscrişi
<roşii»,
cu
loc
de
împacă
Nu se
din
naţionale
or
Republicil
a
generală
cvisează o confederație
şi
Tisa
la
«de
fost
fi
.ar
Rominilor
Europa», în care partea
chiar
nici
învoieşte
se
nu
Dunăre pănă la Marea Neagră», şi
cu aceia cari caută un prinț german pentru noul cregat dacode către Poartă
roman». Lui îi ajunge respectarea capitulaţiilor
faţă de un Principat unit, avînd o Adunare parlamentară de
proprietari. În aceaștă privinţă, el anunță şi o lucrare. anume,
care n'a apărut niciodată. Însemnătate mat mult din punctul de vedere al dreptului
o preceinternaţional are broşura lui V. Boierescu, pe” care
înlard
Royer-Col
dează o prefaţă a profesorului săi, marele
<răscum'suşi, care ne sfătuieşte a desăvirşi cît mai răpede
religioasă,
părarea şi liberarea proprietăţii ţeranilor, educaţia lor
iute la nivelul
morală şi politică, ridicarea lor cit se poate mai
naţionale,
miliții
bune
unei
formarea
tuturor locuitorilor ţerii,
Acestea
regulate».
armate
puteri
care va pregăti pe a unei
propune
care-şi
Boierescu,
lui
sînt, de alminterea, şi încheierile

însă înnainte de toate să arăte că ţerile noastre

n'a, pierdut

al ginţilor 2.
piciodată 'suveranitatea lor după strictul drept
.pe note
După o expunere, răzimată pe Vaillant, pe Bălcescu,
program naale lut Boliac despre monede, el precisează un
lui Mircea, de
ţional moderat, în care e vorba. de miliții ca ale
de autonomie
împroprietărire cu despăgubiri pentru proprietari,
minislitatea
responsabi
de
comunală, de separaţia “puterilor,
între
să
hotărîri
cării
ale
de Adunare legiuitoare unică,
terială,
aibă
să
care
şi
în putere după al treilea velo al. stăpînitorului
cu
pedepsei
a
dreptul de război şi pace; se cere suprimare
Evreilor
— cu escepţia
moarte, chemarea la cetățenie a tuturora
«măsuri speciale» —,
presupune
din Moldova, al căror număr

organisarea

îndreptăţii, a administraţiei şi şcolii, autonomia

treagă, Unirea şi prințul străin. Visul
îndeplinite fulgerător printr'o misiune
parte şi de dinsul, cum se vede.
1 La Roumanie

<Romăniei> republicane,
a entusiasmului, era de-

..
apris la traile du 50 mars 1856 ; Paris, 1859.

-
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Lucrarea lur A. G. Golescu: despre chestia 'ţerănească, pe
care a văzut-o şi înțeles-o şi.lon Ghica, dar care n'a fost tratată decît de acest scriitor şi de N. Bălcescu! —,e un răspuns
la o broşură, întărită: cu. statistice, prin care <conservatorii> în

materie socială
des principaules
Golescu, care
în Principatele

'căutaii să apere privilegiile lor, — lat. social
|
danubiennes ?.
se sprijine pe documentele de curînd publicate
amindouă, e pentru răscumpărarea părții de

moşie a ţeranului, dar, puţin aplecat să facă revoluţionarism
egalitar, el înseamnă cu mîndrie că şepte familii boiereşti sînt

1848.

acelea care ait ridicat steagul tricolor. în lunie

„De la un alt Golescu, Ştefan, avem. cîteva pagini de com„batere a unuia din manifestele lui Vodă Ştirbei, acela prin
care făcea de-a dreptul procesul Revoluţiei 2.
|
C. Filipescu, alt conducător al mișcării de la 1848, a publicat
şi el, în 1854, după deschiderea chestiei Orientului, un memoriu cu privire la viitorul <ţerilor dunărene» £. E, ca şi Ion Ghica,
pentru o părintească suzeranitate a Turcilor, pentru o autonomie modestă, apărată şi împotriva Rusiei şi împotriva Austriei. E un moderat acest sfios care nu îndrăzneşte a-şi iscăli
cartea; și, oprindu-şi gîndul de a merge pănă la Romănia mare
“şi deplină, cerută de colegii săi, el îndrăznia chiar, în cea

d'intăiă redacţie.a scrierii sale— schimbată apoi în acest punct
—, să declare, cu privire la Ținuturile romăneşti pierdute,că
<faptele sînt îndeplinite, şi provinciile Basarabia, Bucovina şi
celelalte vor răminea cîştigate pentru Rusia şi Austria, precum

Alsacia pentru Franţa» | — cviitorul era să-l dezmintă—
cum insula Jersey:şi Gibraltarul pentru Anglia». .
In sfîrşit

punctul

de vedere

al foştilor

Domni

, <pre=

se cuprinde

in aceste broşuri neiscălite: J.es principaules roumaines devant
PEurope, al căriY autor, A. Sanejouand, e Bibescu, doritor al
Abolition du servage dans les Principaultes,'
Paris, 1856,
2 Se citează şi o lucrare a lu G. A. Mano,
Eramena du qualvieme

1

...

:

de garantie,

.

!

point

3: Un mot sur . le manifieste
i y, par St. Golesco
de MM. Slirbe
„a ; 1850, 12 pp
Paris, 100
moire sur les conditions
itions Mezis
dezistence
tenee des princ
ipaut
"inci
is danubienne
paute
ienes,
5 Ediţie

falsă scoasă

în Iaşi la-aceiaşi

dată,
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unei Domnii deosebite pentru. fiecare . principat ; tot el-pare a
fi scris, după un an, Quelques notes sur. la Valachie?.
-.În Quinze annces Vadministration en Moldavie 2, Mihai Sturza
înşiră, fără a se îngriji, pe această cale, de viitor, reformele şi
îmbunătățirile de administraţie şi gospodărie: făcute de dinsul.

Pănă şi o. femeie contribuie la. felurimea acestei literaturi
politice : pe lingă ce spune întîmplător despre noi Dora d'lstria,
răi şi scurt
fiica Banului Mihai Ghica, arheologul, şi măritat— ă,
lingă brope
Prut,
.măritată, cu un Colţov-Masalschi de peste
cu simț,
scrise,
şurile de amintiri din vremea ocupaţiei rusești
— de Soucuriositate şi plăcere, de Francesa din mica nobleță
iscăli cu
putea
ea
—
Ghica,
beizadeă
unui
a
soţie
biran,
Aurâlie
«princesse
tînără,
persoană
de
ei
văduvia
în
„mîndrie,
de la o Sturza,

„Ghica 5 — întîlnim

născută

Ghica— «contesă»,

născută princesă> — o carte. serioasă, închinată numai nouă. În
<Regime actuel des .principautes danubiennes>, ea critică regimul lui Mihai Sturza şi, tratîndu-şi. neamul de '<ceară moale»,
de «<copil>,. ea cere înlăturarea influențelor fanariotice, Domn
străin şi o soluţie a. chestiel rurale. .
1

IL.

STRĂINI

PRIETENII

cari se interesează

Străini

au

Al <CAUSEI>,

de noi, ne sprijine şi ne. sfătuiesc,

ar putea da et singuri subiect unor „cercetări interesante. Vail1 Paris, 1857.
2 Paris, 1856.

|

|

|

3 N. la Bucureşti, în 22 lanuar 1828

deux mondes», 15
1 De ea însă La nationalile roumaine, în aRevue des
cunoscuta-l carte
În
Plilustration.
în
şi
Mart 1859. Apoi articole în Il Diritto

ea-şi arată dorinţa
La vie monastique dans VEglise orientale, Paris, 1855,
în Les fermRomince
despre
_de a vedea libertatea ţeranului romin. Capitolul
snes d'Orient,

Zărich,

1859,

e vrednic

de toată

ceti-

Această

luarea-aminte,

se ținea în curent cu
toare neobosită, care ştia uimitor de multe lucruri,
poporale ale lui
poesiile
aicl
literatura ţeril sale de naştere, şi ea citează
Alecsandri

şi Melodiile intime

ale lul Creţeanu. Toţi poeţii şi scriitorii, no!

Vie monastique (1858)
şi vechi, apar în nota de la p. 28. A doua ediţie din
Cernica, Neamţ,
Căldăruşani,
are ştiri preţioase despre mănăstirile noastre:
|
Văratec, Hurez.
devant W Europe, 1838:
5 La Valachie moderne, Paris, 1850; La Valachie
Lettres

Wun

penseur

des bords

du

Danube, 1852,

-.---:

,
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lant, vechiul: Vaillant de la Sf. Sava, care adauge -acum la
numele săi adăusăi” “sensaţional «de Bucharest», traduce din
Bolintineanu, Negruţ, Văcărescu, Asachi şi Eliad, din Cuciureanu şi Facă, Alexandrescu şi Boliac, ba chiar şi din uitatul
Paris Mumuleanu, în broşura Podsies de la langue d'or— faţă.
"de Latinil limbir de coc» şi coil> din Franţa, nol sîntem pentru
el, Dumnezei ştie de ce, Latini at limbii de cor».
P. Bataillard, care avea de gind să vie în Moldova pe la:
Seara er 3
'1847, condus de Bălcescu, «tot aşa de mare prin patriotismul
săii ca şi prin eminentele sale calități de scriitor, de. erudit şi
'de istoric>2, duce lupte - cu Grigore-Vodă Ghica, pe care-l ju'decă prea slab, şi cu Eliad, omul plin de ură, ambițios ŞI mes,
,
.
chin> (pusillanime)?.
Edmond Texier - face, în 1856, un capel» la congres în favoarea noastră+; Rheal-Gayet, de care-a mai fost vorba, prezice

cemigranţilor romîni>

«Învierea popoarelor».

Să nu uităm pe Alfred Michiels, autorul unor tratate, foarte
cetite,: despre politică ; pe H. Desprez, care încă din I-iu Januar 1848 vorbeşte de numele lui Negruţ, asemenea ?n «vioiciune şi libertate cu vechile fabliauz», de al lui Alecsandri,
«care face să învie poesiile poporale cu o rară fericire şi o'
mare originalitate»; el stăruie pentru Romănia liberă în hotarele Daciel,
Între cărţile scrise : de. străini trebuie aşezate şi broşurile
acelui

-Romin,

Gănescu,

care,

Intilnim şi povestiri
mănească:

cum s'a spus,

nu

sa mai

<Ganesco>, care: iscălia şi cu

al căror subiect ar fi luat

<Carru-Boi, nouvelle

întors

pseudonimul

traduite

în țară,

«Theo».

din viaţa ro-

du moldave

par

X»,

1 Cărticica e din 1831. De la e tă Turcliie et Russie, dedicată Sultanulut,
4834

i.

2 La Molovalachie „dans la mamifestatioa

de ses efforts et de ses voeuz,

Paris, 1856; din cHevue de Paris», p:,33, nota Î.:
3 De el,şi Les principautâs de Moldavie el de Valachie devant le congres,
Paris, 1856,
V. şi Essai d'une vibliogr aphie. historique des provinces danubionnes, de
J. M. Qncrard, din foaia sa «Le Qucrard», Paris, 1857.
4

?

5 Coup d'eeil sur Padministration de la principaită de Valachie, par b
un
Valaque ; Bruxela, 1854: neiscălit; La Valachie depuis 1830 jusqu d „ce jour,
son

uveniv;

1855,

Diplomatie

et

nationalite,

.
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ovenească», de Leo Jou_Marioula — Măriuca —, «nuvelă mold
«nuvelă valahă> din 1630, de
_bert?, Loxandră — Luxandra —
a

A

|

„Adolphe Royer ?.

cişti, competenți numai
Cu mult mai: sus decît aceşti publi
rmaţii şi avînd un interâs de
în-margenile unei. anumite info
Quinet, care

curiositate, se ridică marele
fu în curînd

studiu

al lui Edgar

lui Asachi, . despre

ginerele

Romini. Puternicul

gîceşte unde nu ştie,— şi ştie
„predicator al ideilor Revoluţiei
mărturiseşte că l-a căpătat.
„doar din” Şincal, pe care însuşi
iri generale, întrun stil punumat foarte tirziii. Pe lingă lămur
tru,el dă ju-

rea neamului nos
_ternic, despre obirşia şi dezvolta
cari
rii romăneşti. ÎL plac scriitorii
_decăţi asupra literaturi şi cultu
işul
coper
supt
cea bună: «Acolo,
merg la ţară să caute limba
.
du-i plinserile, doinele, ei caută
de papură al țeranului, ascultîn
himaral limbii strămoşilor, nesc
să afle din noii adevăratul tip
oraşelor mari, şi e neîndoielnic
“bat, nestilcit prin neologismele
părţi
turi cu ciobanii, cu plugarii,
că aă şi adus din aceste legă
te»,—

a fi luate vii din anticita
uitate din graiul lor, care par
«cel mai vechiii dintre poeții

hi,
și între aceştia pune-şi pe Asac
gă
r, pe această cărare să mear
viito
ru
lor de astăzi». lar, pent
că
ți
dinţa
încre
după spirit. Rămîneți
-naţia. «Nu vă căzniți atita

sămănat»
nu veţi 'secera decit ce aţi
IV. IDEILE

«NAȚIONALE»

ALE Lul N. BĂLCESCU.

,]

eşte
Romănia viitoare» se deoseb
Articolul lui Bălcescu din
a lui Rosetti
entala Republică roşie
tim
sen
de
şi
ţie
cep
con
-în
ind. ranalismul oligarhic, represint
ori Boliac, şi de 'constituțio
, a lui
scă
cea
tur
protecţia

sprijinită pe
“iunea politică de Stat,
basă istorică
naționalismul ştiinţific fără
Ion Ghica 'şi chiar de
al lui [. Brătianu.
şi înţelegere a trecutului
veacuri de
inţa celor «optsprezece
EL pleacă de la conşti
asupra lui însuşi»,
e a poporului romîn
rar
luc
şi
nţe
eri
suf
,
făcut
-trude
. şi sfintă. In ea trebuie de
asă
lmo
tru
re,
toa
osi
fol
ire
moşten
„copac, în
e moarte ale vechiului
cil
cră
r
doa
nd
tăi
e,
o aleger
rădăcini. Nu urăşte «boie-

puternicele-Y
stare încă a se hrăni cu

re 1850.
1 Siăele, din.7—14 Novemb
1854.—N'am.

Ul,
“2 Lurope littâraire,

o
avut la indă nină

colecţia acestor fl.

6
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rimea», ci. ar fi bucuros de
dînsa, dacă S'ar fi păstrat cum
tre- *
buie, cum îi trebuie, adecă;
neamului, «Bogăția şi asuprire
a> .
i-a «degradat» însă pe frun
taşi! prin singe al ţerii.
Fanario=
„tismul, care iea în stăpînir
e Statul, crearea claset
de <Ciocol»,
„Cuprinzind pe orice aventuri
eri ai izbutit,— acestea-Y
sint urite
de moarte,
a
Astfel s'a alcătuit o clădire
de privilegii şi nedreptate
care
- striveşte un popor vrednic
de viață : «mare şi monstr
uoasă clă_dire de tiranii puse una
asupra alteia, şi toate răzima
te şi apă„Sind ps popor, ps ţeranul
muncitor, care se coboar
ă tot mai
Jos <prin robie şi sărăcie»
. Aici, şi nu în <tiranie
», nu în influența rusească, nu în ifos

urile boierimir nouă, nu
în intrigile
de Curte, nu în păcatele
lut Mihar Sturza Ori lui
Știrber-Voqă
„€-izvorul tuturor
rerile.

relelor, larga
e

D=ci, programul se impu
ne

rană din care pornesc
toate duE

de la sine. Nu e vorba,
„Tea a crede uni; «mo
cum păderați», de crearea
unei class polilice de
mijloc, între boierimea
ghiftuită şi țerănimea
lihnită, demoralisate
amîndouă prin Situația
lor anormală : <Sint
unii moderați, cari
_Propun, ca o transa
cţie, ca să se întinz
ă drepturile: politice
starza de mijloc, la
la
negustorims numai,
adecă a se întocmi
Stat negustoresc sali
un
orăşenesc, făr
reîncepe epoca Fanari
oţilor
de «mijloc la not
e străină... Numa

Revoluţia a pus
prob
bl lema ' rurală, proble
probDle
lemămă Toro măneas: că
ma socială, marea
, dat a p us-o::răă
, — cum, de altm
o siliati ȘI imprej
interea,
urările. Nu -Pr
in democraţie
unitate naţională,
se va ajunge la
ci o viaţă. democr
atică, prin libe
țarea, cultivarea
rarea, înnălPoporului, o. ast
fe]
de viaţă va izvo
tatea naţională Od
ri din uniată îndeplinită, În
puterea unui <dre
criptibil>, pentru
pt
impresliniştea .]
a
un
il, universale cu
naţional, cara
un noă suflet
ctre un tru P Pot
rivit cu el, pent
se impune as
ru
tfe] “0 naţi e
puternică şi liberă toate acestea
ȘI datoria noas
, prin dreptul
tră » Pentru: bin
ele nostru
.

şi. al. celorlalte
naţii»,
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Ş

«unirea într'o singură nație, unire la care [Romiînii] sînt meniți
prin naţionalitate, prin aceiași limbă, religie, obiceiuri, sentimente, prin posiţia geografică, prin trecutul lor şi, în sfârşit,
prin nevoia de a se păstra şi de a se mintui».
Pe ce cale se va ajunge însă aici? Prin rugăminţi la oamenii
_mari din :lume, prin. memorii la toate Curțile, prin stăruinți la
_ toate cabinetele, prin anticamere, cu articolul în mină, la toate
_xedacţiile ? O, nu! Această cale, urmată de mai toţi fraţii <căusaşi»,

se pare

înjositoare

şi nepractică,

în același

pentru

timp,

această inimă mare, acest spirit nobil, acest caracter mindru.
«În zădar. veţi ingenunchia şi vă veţi ruga pe la porţile Împăraţilor, pe la uşile miniştrilor lor. EI nu vă vor da nimic, căci
Un

nici

popor

pot.» :
simte, prin conştiinţa lui, ţinta spre care trebuie să

rîvnească şi o atinge prin silințele lui. «Fiţi gata», strigă deci Bălcescu tovarășilor săi, <fiți gata de a lua voi, fiindcă Împărații,
domnii şi boierii pămîntului nu dai fără numai aceia ce i se
;
smulge.»
|

Conştiinţa naţională

se crează

prin cultura

națională.

Aceasta

„pot s'o aibă cîțiva numai; de la dinşii ea se poate răspindi,
cu toate foloasele pe care le aduce credinţa şi aplecarea dea
_Jertfi pentru dănsa. Cei «puţini aleşi» însă ai datoria de anu.
ţinea

pentru

dînşii

numai

lumina

care

poate

arăta

unui

neam

întreg drumul spre. mîntuire, de a nu se isola într'o energie
rece şi stearpă. <Sprijiniţi inimile slabe şi îndoioase», se spune

„celor

ce nu

înțeleg. cît

cere de

la

dinşii

interesul

solida- .

Tităţii naţionale, «propoveduindu- -li adevărul care luminează şi
dă putere». Iar, dacă ar cere pribegie, lipsă, batjocuri îndurâte,
- singurătate tristă, ce are a face ? <Suferinţa e condiţia esenţială
a dezvoltării morale», — în ceia ce priveşte un om singur sati
_mărețul lucru care înseamnă o nație.

Bălcescu a vorbit o singură dată străinătăţii
nere în franţuzeşte a chestiex esenţiale, chestia

printr'o expueconomică.

Ideile lut căpătară, . astfel, o manifestare mai deplină mai bo-

gată, şi, în acelaşi timp, mai metodică şi ma! ştiinţifică, îr;
broşura pe care o tipări la 1850, în Paris, supt titlul <Questior,
Sconomique des principautes danubiennes>, — la început memoriu destinat Porții şi, în urmă, mijloc de lămurire pentru

publicul apusean.

o.
.

vor,

nici
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Se arată aici vechile împrejur
ări, începînd,

mani,

se. trece la regimul

Regulamentului

fireşte; de la Ro-

Organic, analisat
pănă în cele mar mici amănun
te, la ideile celor mat înna
intaţI
dint

re tineri.

_
|
|
|
Proprietatea zădarnică, storcăto
are şi primejdioasă a boierulu
f
e atacată fără cruţare. Ea i

se pare scriitorului numa! <temni
ţa
în care închide pe ţeran pentru
a-l exploata prin el însuşi, prin
argaţii

sati prin arendaşii er». Stră
init o: vor moşteni : < Viol
rea dreptăţii şi legii econom
aice a adus ruina genera
lă
a
rilor şi țeranilor în folosul
boieaventurierilor' străini...
2
a
Încheierea e că treb

uie substituirea dreptului
real al posesie
dreptului nominal al propriet
ății. Astfel nu e vorba
:de <abolirea, ci de crearea prop
rietăţii», potrivit cu
principiul că <datoria societăţii bine orga
nisate e a da fiecăruia
din membri
ei întăi solul, apor capi
talul necesar culturii
acelui sol». Oa-menii S'ar face astfel harn
ici ca altă dată, căci
popoarele «leneşe sint popoarele robi
te>. O

instituţie de credit, alcă
casele comunale, lipsite.
tuită din.
d&' sar

Pentru

aceia

mai

ales se hotări

el a scrie

Istoria

bi

Mihai

Y

cu-

studiile sale de pănă
Viseră mal ales
atunci, care priistoria militară,
dar şi aceste stu
provocate de o
diy fuseseră
ideie politică a sa,
de aceia, repetată
mai multă energi
acum, cu
e, după o dure
roasă experiență
nu se poate ridica,
,
că
neamal
decît prin sine, pri
n puterea sa sufl
dar şi prin pute
rea armelor sal
et
ească
e. Cu izvoare
——
————_
pe care le cu1 Re-producem aceste rin
duri di in
acos
iri
agrară a Nominilor
, 1908; pp. 57-8, Constatări istoni
iviră pe
Lip:
oice

cu privire la viaţa
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noştea de mult şi între care nu putea, acum mai bine decit
înnaintz, să deosebească esenţialul de secundar şi adevăratul
izvor de acel tulbure, Bălcescu lucrâ deci la noua şi marea sa
operă, în care înțelegea să cuprindă două învățături şi două

idealuri:

organisarea

militară a Romînilor

şi, ca o urmare a

ei: Unirea lor într'un singur Stat, aşa cum fusese acela pe
care Bălcescu trebuia să creadă că Mihai Viteazul îl crease,
pornind, el şi tovarășii săi, de la o stare de spirit care abia în
aceste timpuri nouă ajunsese a se răspindi, înrîurind acţiunile
politice.
Atins, după rătăcirile sale prin Ungaria !, după zbuciumurile
şi lipsurile pribegiei, de o boală de piept care era să-l răpuie
răpede, Bălcescu nu pierdu din vedere o singură clipă scrierea
acestei cărți, care ajunse din ce în ce ma! “amant rostul însuşi
al vieţii sale. La Paris, la Hytres, unde fu silit să caute ma!
mult soare şi aierul învietor al Mării, el urmări, în tragedia
fără speranţă a vieţii sale, tragedia eroului de pe vremuri,
care putea da îmbărbătare, prin biruinţele sale, prin trecătoarea
lui izbîndă, dacă nu prin nenorocitul lui sfirşit, generaţiei care
acum se afla în luptă. Numai la urmă, cînd puterile-i slăbiseră

cu totul, el părăsi
muri, în otelul

ocupaţia

Trinacria

iubită a ultimilor săr ani. Îndată

din

Palermo,

abia trecut de 3o de

ani, lăsînd neisprăvită o mare operă, care numai mai, tărziă,
— în întregime, tărziă de tot — „putu să înriurească în sfirşit
conştiinţa

națională.

——————

1 E dus cu ghimia

.

Ja Semlin.'

De

aici

trece, cu Boliac

şi. Al. Golescu,

la

Sibiii şi Braşov. La Belgrad petrece ultimele zile din anul 1848 şi cele dintăi din anul următor. Pleacă de acolo spre Trieste. Apol se duce la Constan- tinopol, cu un Dălăceanu. Porneşte în April spre Ardeal ca să facă liga romino-maghiară a Libertăţii. ÎI aflim pe rind la Belgrad, Panciova, Mehadia,
Dobriţin, Pesta (Iunie). La 14 Iulie face tractatul cu Guvernul lui Kossuth.
Din Pesta ajunge la Orşova, pleacă spre Lugoj, cu Boliac, intră în Iaţeg,
ajurge la Murăş, e prins de Ruşi şi scapă. Din Cimpeni, imbrăcat ca Moţ,
- se intoarce la Panciova, la Pesta. Prin Viena trece la Paris, unde e ia Octombre. Face (1830) o călătorie în Londra. E bolnav în August. Vorbeşte, la
„15 Maiu 1851, studenţilor ro'min! din Paris despre luptele Rominilor din Ardeal. Petrece vara şi toamna Ia Ville d'Avray şi în insulele Hyăâres. În toamna
anului 1852 pleacă spre Constantinopol. Din Malta trece la Neapoli şi Palermo.: unde moare la 17 Novembre. V. Schițe din literatura vomină, 1; şi
in Revista Nouă pe 1891; Ovidiu Densuşianu, în Noua Revistă Romină pe
Li April 1901; Ateneul Romin, 1894, p. 353: testamentul lut Bălcescu.
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V. IDEILE CONSERVATOARE»
PRIETENILOR

ALE LUI ELIAD
SÂl.

ȘI ALE
”

In sfirşit Revoluţia dă şi o revistă «conservat
oare» care nu
putea fi decit a lui Eliad, şi anume din acel
timp, cînd el părăsise cu totul Apusul pentru a umbla prin
taberele turceşti
cu fesul în capşi o uniformă asămuită
de dușmani cu a unu!
Ccavas-başa, ca delegat al emigrației stîrnit
e de intrigile ruseşti,
Împărţ

it pe <secţil»

încă de la început,

Conservatorul apăre

a
întrun număr dublu, pe două luni
— Republica Romină, a celorlalţi, se publică potrivit cu sosire
a «materialului trebuincios> —, în Decembre 1856. N. Russo,
credinciosul cel mai devotat al lui Eliad şi, adăugim, acela
care, spre onoarea lui,
i-a păstrat cu mar multă pietate
mem oria, tipărindu-i, mulți
ani după moartea fostului locote
nent d omnesc, tristele şi meschinele «Scrisori din exil», Rusu
-Locusteanu dă, deci, un lung
studiu despre <dreptul „Public>
romănesc, în legătură cu vasalitatea față de Turci şi începînd
de la Traian însuşi,
nu fără a.
da une ort şi ştiri istorice folosi
toare 1. Ilusiile, destul de
interesante, de altfel, ale lur Eliad,
despre constituţia primitivă
romănească, < Republică creştină,
militară și patriarhală», Cu caşezimîntul redigiat de cer doi
capi aliați Radu Negru şi
Banul
Miha (D), cu Domnul-duce
şi cele douăsprezece « jurisdicții
sa
judeţe, ca seminţiile lur Israel»,
sînt împărtăşite de ucenicul
săi.
Suzeranitatea și autonomia
sînt cele două puncte de
căpetenie
din program.
|
Se reproduce broşura lut
Eliad, iscălită «Ioan Prosdo
ciu»,
<loan care aşteaptă»... ceia
ce nu era să vie niciod
ată, și se
fac comentarii care arat
ă că nici în Turci, căl
cători ar Autonomiei, prin ultimul fir
man cu privire
la
alc
ătu
irea Divanului
ad-hoc — Eliad voia o
«Adunare generală» dup
ă Constituţia
înnaintaşului săi Radu
Negru —, nu mat pune
această mică
ceată de înnăcriţi speran
ţele de pănă atunci,
răm
iin
d doar ca
ele să se sprijine pe
«mamele şi surorile
noa
str
e,
ale “căror
străbune ai produs Mir
ci şi Razi și Mihar
şi Ştefani» ori pe
popor, care e chemat
să arăte «că înțelepciune
a şi prudenţa sa
nu vine din romanţurile
tranţozeşti, nici din Cha
umiăre-a din
1 La p.
57, despre

Napoleon l-iă,

persoanele,

dintre

» "care

iscăliră

memoriul

către
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ELIAD

Paris, nici din inspiraţiile -Petersburgului şi Vienei, ci de-a
dreptul de la Dumnezeii», fără aesclude din această noţiune a
poporului pe <boierir de judeţe, negustori, meseriaşi, săteni,
de ştiinţă, de arte şi de litere».
articol,. foarte! interesant și plin de

preoți, profesori, bărbaţi
Boieria e definită întrun

amintiri folositoare, al lu! Eliad, pentru care ea <a fost ca un
templu

de

de adamant

cea

arhitectură,

mai rară şi minunată

ce după timpi fu impresurat de toate părţile de atitea cocioabe
şi taverne

de trafic, încît .i-aă. acoperit, şi nu i se mai văd, nici

splendoarea materiei, nici frumuseța formei» 1. Ba e vorba şi
de catolicism, de propaganda catolică la noi, amestecată cu

vechile invective împotriva.lui Ion Ghica, care a făcut <pact
cu. lesuiţii» în vederea. Domniei ce va. să fie.
După şepte numere, alcătuind un «period I>, venia apoi cel

de-al doilea, cu acelaşi amestec de bun simţ şi de sofistică, de
trivialitate,

spirit şi

de

şi,

ştiinţă şi închipuire

în

sfîrşit, de

"chestii mari, de anecdote şi de polemici mărunte,— păstrînd.
însă aceiaşi basă politică, pe care o vom cunoaşteşi mai bine .
analisînd scrierile din exil ale lui Eliad: «Constituţia lui Radu
Negru,

vechii

cel mai

constituţional»,

monument

etc. şi ar-

monia socială răzimată pe respectarea întregii moşteniri a tre-

cutului 2. Autonomia, Unirea <Domniatelor>, «Adunanţă constituantă a ţerii»>, «Guvern electiv> sînt cererile din urmă. ale
foii în care Eliadşi Russo nu se pot despărți, unul fiind numay răsunetul, umbra celuilalt. <Democraţii> şi «socialiştii> îi
sînt dușmani de moarte.
Da
influență,
t
vre-o
exercita
fi
să
fără
1857,
lulie
în
înceta
Foaia

dar lăsînd literaturii romăneşti pagini care nu pot fi uitate.

Acest mai puţin însemnat printre pribegi, N. Rusu-Locus-teanu stă neclintit lăngă Eliad. Cînd, în sensul revoluţionar,. .
dar nu exclusiv al tinerilor, vorbeşte despre împrejurările:
bucurest=ne din 1848. Elias Regnault?, el sare îndată *'n aju1:p, 446.

.

-

2 Tractatul din Paris 'e pentru el «o

autonom»; p. 8.

.

.

!

violație flagrantă a dreptului nostru.

.

-

Se

3 "Traducere românească de |. Fătu, Iaşi, 1856: Istorie politică şi socială a .
Principatelor

rominie.

Cartea

e o compilaţie

după Vaillant, Ubicini, St. Mare-

Girardin, Billecocq, Bălcescu, după broşuri: şi arlicole de revistă. De acelaşi, Mysteres diplomatiques az .bords du Danube, Paris, 1858; cu citaţii
din Conservatorul lui Eliad.
|
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torul
<şefului> săă, tipărind o lungă broşură franc
esă, 'de
peste 200 de pagini, pline de citații, scoas
e mar ales din
scrierile lur Eliad însuşi, pentru a doved
i că activitatea

acestuia în zilele Republicei nu, poate
fi criticată cu temeiii,
Această lucrare, tipărită la Bruxelles,
Suile ou supplement &
Vlisloire polilique et sociale des princ
ipaules danuliennes de Mr,
Elias Regnault (1855), poate fi
socotită, de. altminterea, ma!
mult ca opera lui Eliad însuşi, careşi descurcă socotelile şi cu
tinerii republicani şi cu Ion, Ghica
, pe care-l face a se cobori
—şi încă după

mărturisire

proprie—dintr'un bragagiă, ba chiar
şi cu Goleştii, cari ar fi şi dinşii
tot produse ale Şcolii <romino=
fanariote», incap
abili de jertfe pentru ţară

şi rămași boieri lacomi de venituri; Tell e -un
soldat de veche modă rusească,
<pervertit> de Ghica şi
de cexemplul Revoluţiei Vladi
mires=
ului»,
care însă a ştiut să mîntuie
«măca

r bine», pe cînd: Ma.
gheru <nici n'a început
bine», fiind un om fără
carte şi un
boierinaş de Ținut, Doar
Grădişteanu şi Zosima dacă
află în.
durare înnaintea neînduple
catului judecător, — bin
e înţeles pe
lingă Rusu însuşi,
__-

» Parte

în romăneşte. O înşirare
scurtă analisă a lor pre
şi
cedă expunerea ideilor
cuprinse în ele,
care alcătuiesc crezul
interesant, curios în
orice cas, al luj
Eliad în exil,
|
Sou
ven
in
a Cuore et imp
impesa
; ons
, n pro"ose
essi
d'u
scrni
it (18520). E o descri;
|
ere
orie spre Paris, apor
pe
'Ma
re
la Constantinopol şi
acolo, cu agrementul
de
unul naufragiu, înd
ărăţi, Expunerea
în frase intretăiate
e
de un lirism
frumuseţa, — Brux

care

ii

numai

rare

ori atinve

t

„Xrecia
speranţă». În
el «
cari S'aă luptat! pentru
Şi Bociari, Grivas,
liberarea
Giavellas, dar i se
pare că samănă
cu emistocle,— şi
bine
cu dînsul, ŞI prin
această carte, menită
NILOr, rătăceşte vec
străihea lui părere că
trebuie de creat,
Pus o <limbă-simbol,
de com„0 o ];limbă re

generatoare : a naţional
ionaliittăățţiir»,

! Din Paris plecă
apol la sfirsitul Lut
unde rămase *proap
Julie 1851 3; în Au
e un an,
:
|
i
după care-și relua :
eril şi darea de scamă
„TirătăcireaAug
lai iGheza
a; ; ustY. era
Scriso
despre ele în Timpul
isov
Ainli
, 4 Mart 1893,
ii
.
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89

„Le proleclorat du Czar ou la Roumanie et la Russie1, Critică pătimaşă, cu amintiri personale.
Memoives sun Phistoire de la: vegeneralion roumaine ou su

les venements de 18485, accomplis en Valuchie?, E o foarte folositoare lucrare, prin expunerea largă, colorată totdeauna de
interes personal, a împrejurărilor în care u fost amestecat.
Biblia sacră (1858). Traducere în limba şi ortografia proprie,— <în limba regenerată, din zilele noastre, în limba combătută iarăși de fiii periciunii, de teocapili, de o parte? şi de
atei, de alta» — cu lungi excursuri pretenţioase, care tind
să

arăte în autor un geniu omniscient.

Issachar saii, laboratorul, scriere socială, polilică şi literară.
Amestec cu neputinţă de descurcat de amintiri, atacuri personale, teorii metafisice, cu această declaraţie. preliminară
:

<Misiunea acestei scrieri
va fi spre a arăta durerile Rominului
în genere, nevoile şi aspiraţiile lur>. De fapt, scriitorul tinde
a face un sistem din vederile sale politice, un cechilibru între

antitese»> : «Drept, datorie, autoritate, libertate, guvern,
popor,
conservaţie, progres», <între focul despoților şi
între focul demagogilor sai anarhiştilor», «nuntă între ambele principii
corelative, paralăle şi simpatice». Nu un juste milieu
banal, ci o
subtilă operă de înţelepciune politică.
|
Mergînd mai departe, el stabileşte egalitătea filosofică
între

«dreptate, religie, ştiinţă, de o parte și adevărul, de alta».

Venim acum la crezul politic al lui Eliad. în exil.
Rusia e pricina tuturor nenorocirilor— Ţarul, « Arhi-Calmucul

cel roșu», <Anticristul septentrional», <Ursul uralia
n>. |
Politica ei de cotropire o înfăţişează în ţerile
noastre <Romino-Fanarioţii», «venetici din Fanar şi din Bulgaria»,
oameni

de o diabolică şiretenie, în fruntea cărora stă generalul Mavros

ŞI ginerele săi Ion Ghica,

Suţir ş. a. Ura

triva femeilor lor, care sînt
cărora li zicem cocoane».

de

1 «Par J, tâmoin oculaire
1828

ă 1840»;

Paris, 1850.

numite

se îndreptă şi împo-

«doamne

romino-slave,

des vânements qui se sont passcs en
Valachie
:

:
2 1851. Sint iscălite cu numele" întreg
: «J. Ildliade Iadulescos,
3 „Atac imp
, otriva
. lul Şaguna care desaprobase int
i roducerea îni Scriptură a
„graiul. artifici

al,

|
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"EI au înşelat, ai e<descîntat> şi :cimbrobodit» «tinerimea
credulă şi generoasă», cțingăil>. Crescuţi
. prin străinătate,
«copil nevrisnici, trimişi de părinții lor spre învățătură», lipsiţi
de noţiuni reale, <Fanarioţi francisaţi»—numiţi astfel în cuvinte |
greceşti chiar,— şi <muscăliți», ei, <declamatorii de libertăţi»,
n'a fost alt ceva decit cuneltele inerte ale despotismului Nordului>. Aceasta ati: dovedit-o la 1840, cind s'aii amestecat în
„complotul bulgăresc
de la Brăila, «o cabală :ţariană». În 1848,
tineretul moldovean a servit pe Ruși, ieşind cu tricolorul din

curtea consulatului rus, — otelul Regensburg, în care s'a ţinut

Adunarea, era in fața consulatului!. În Muntenia, ceia ce
Eliad însuşi a început, declaraţia armată de la Izlaz, era numai
un mijloc de a opri întinderea. canarhismului moscovit>, prevenind o revoluţie. rea prin alta bună, cuminte, naţională,
anti:rusească. Totuşi loan Ionescu, «sărutînd pămîntul», ar
fi
îndemnat «să dea să omoare pe cine are pămînt».
După începerea pribegiei, «democrații», «cavalerii vînturătorI»,
cari ati <prepus de crimă gravă», şi-ar fi însușit bani
publici.
Cererile lor de acum sînt neîndreptăţite şi obraznice.
<Pui de
Fanarioţi să meargă să învețe pe Transilvant
şi Bănăţeni romiînismul ?!>2. Se ţin de banchete şi certuri,
frecventează cluburile, Piaţa Sorbonei şi. a' Teatrului, «cafenele
:şi cîrciume ca
la Chaumicre— cînd soarta unui neam
e în discuţia lumii !> 2,
Astfel ei «frații», <căusașiI», nu -mai sînt
decît <turburători de
meserie prin Londra şi prin Paris»:
de şi <întortolați cu numele de liberali, de progresiști, de naționaliști»,
totuşi numai
<comedianți grotesci şi fără talent»,
<Tartufi declamatori» 4,
<arhinebunt», cari nu știi că «numai
legile naturale sînt eterne,
numai ele sînt drepte şi liberale,
pentru că numat ele vin de-a
“dreptul de la Dumnezeti». ŞI
el înfăţişează tipul revoluţionarului cu cravata <înfioncată, dezmăţată»,
cu <veşminte desfăcute»,

«mina pe mustăţi»,

<înnălţat din umeri,

coate, înțepat şi răţoit la
mers»,
AO
ii,

fițiit şi îngîmfat din

Ori <răsturnat în trăsură»
—
,

1 Totuşi Kogălniceanu,
Aleesanuri, sint citați şi lăud
Eli:
aut. niurea, de Eliad.
puiu
N a coboară za p ănă li joreele,
numind pe adversuril sal:
er elogul, Tila, Ulou
Gunoiescul,
ul, Berlicocd, odin ;
scrisoare către Cali:
de Nimnic, 1850; în Epis
nic, episcop
tole şi acte; ci. Issachuv
, p. 63
1

2

3 luid.

+ Issachar, p. 7, nota
4,

o
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cu un «ris sardonic şi hidos», care strigă «jos boieria> şi apasă:

pe săteni, comuleţ», <ciocoiii înipelițat>, neștiutor de ale ţerii,:
de limba, trecutul şi drepturile ei 1.

După
Ştirbei,

un

<Ghiga»,

fără” legitimitate : un

Domni

1848 ai venit la putere

<proconsuli»,

«gospodari», «trădători»,

«bei», «gospodari».
Ce trebuie în loc ? O politică în adevăr creştină — erelegea
e garanţia legir> —:, inspirîndu-se de la propaganda «<proletaruluf-Dumnezeiă», care.e Hristos. De altfel Hristos şi <Popolul>
sînt aceiaşi. ființă, întrupată: acum în el, Eliad— caii uritşi ai
crucificat pe Crist; de ce să nu mă urască Romiînii>2—?: cRăs-

tignitul eşti tu, Popole» 3. E şi politica lui Radu Negru, un Romul
«creştin răsăritean», care a pus Biblia la temelia vieții naționale.

Cu Turcii să se respecte tratatele. Din partea lor, el aii greşit
Adunări,

în locul vechii

însă, rhemînd,

statornicite

de... Radu

Negru, Divanuri ad-hoc.
Să avem un Domn ales pentru fiecare Principat, «după vechile
stipulații

cu

iar nu

să fie toţi,

Alegători

Poarta».

cei 77

de

privilegiați. Unirea i se pare un vis nebun sai o şărlătanie.
rusească ; la «Dacia» nu vom ajunge niciodată ; şi totuşi numai
ca Dacie întreagă ea ar avea un înţeles. Altfel n'ar fi decit

<preziua încorporării definitive cu Rusia», un «marafet gospodaral> stirnit de alde «<Ghiga» şi Ştirbei, saii chiar o «fată
bastardă, ieșită din adulteriul Franciei cu Ţarul».
Străin să nu se aleagă — îl înțelegem noi de ce —, fiindcă
<Prinţul străin va veni cu cîţi calici după dinsul»: el nu poate
fi decit

crus

saă

sau austriac».

austrian

rusesc,

«boier e vorbă cuvioasă>,

Boieria să rămiie. Doar

spune el

în scrisorile sale. E numai împotriva prinților noi, <Prinţipi
Zamfir» şi <Peneşi Împărați». Adevărata boierie, a coborito-

rilor «Senatului»

din caverea dejă

lui Radu Negru, e o parte

—————————

1 În felul lui Eliad

scrie

Ariceseu,

care, într'o

Jstore

a Cimpulungului,

care nu e lipsită de inforimaţie folositoare, întrebuințează pe Balzac, pe George :
Sand, pe Moise, David,

lai Cimpulung sint de

Osian

prin

818 sint cele mal insemnate

şi Wilhelm

anul

709

Tell, ca să arăte cum Șcheienii

şi cum,

din istoria noastră

apol,

de

datele de 1290, 1594 şi

pentru

că amintesc pe ltadu

Negri Miha! Viteazul şi Rădulescu.—Aici și etimologia: Nămăieşti
= nemo est!
2 Scrisori, p. 43: mal sus se comp'rase cu Aristide şi cu «toți profeții».
3 Epistole = acte alle oamenilu»

inizecării vomine

din 1848, Paris, fără an.
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realisată», şi în care trebuie să se vadă o condiţie a progresului,
din instituția democratică, şi totuşi cadevărat aristocratică»
, a
timpurilor de la început, pănă nu venise «aristocrația eredita
ră»,
cevghenia, prostituata apocaliptică», aducînd ranguri
goale şi
stricînd vechea rînduială bună care îngăduia unu!
«sătean în

„opince» să ajungă Marele-Logofăt Nestor,

|

„Eliad e şi pentru <burghesul pămîntean»,
care-l susținuse
şi care ma! credea în el.
- Cit priveşte pe țeran, <săteanul laborator»,
el e bun, a rămas
bun
,
— moral
pentru că e creştin. Sărac, el e. însă
mîndru;
incult, şi-a păstrat inteligenţa ; robit,
n'a uitat ce e vitejia.
Lui Eliad îi place să amintească mișcarea
țeranilor spre o mat
bună stare socială şi politică, crevoluţia>
din 1821 a lui Tudor.

„ Pe el se poate răzima o democraţie
cuminte 1,

a
1 Souvenir,

partea a II-a,

CAPITOLUL

III.

———

Literatura politică a pribegilor moldoveni.

După împrejurările din
voltă o literatură politică.

Mart 1848, şi în Moldova se dezEa se deosebeşte însă foarte mult

de acea care se face de către pribegii munteni, deşi
crezul celui

maj însemnat dintre Moldovent, Kogălniceanu, e identic
cu acela
al lui Bălcescu, represintantul concepţiei naţionale
organice
între emigraţi din Bucureşti.
|
|

Aceştialalţi sînt revoluționari cari mai putut face
revoluţia
lor, cari n'aii fost în stare măcar să stea înnain
tea Domnului

urgisit de dînşii. Înşelaţi, loviți prin trădare, răniţi
şi ameninţaţi,
În chiar

viaţa lor, de dînsul, ei at a face mai puţin,
în' setea

„lor de răsplătire, cu Rusia, cu tirania europeană,
ci ura lor,
îndreptățită „din toate punctele de vedere, dar
menită să înusteze

cercul lor de vedere,

se îndreaptă. împotrivlui
a

<Mihail> apăsătorul, lacomul, 'vindutul străinilor,
fiul vitreg al
Moldovei, care urmăreşte cu toate mijloacele
puterii pe fraţii.
Săi
mar curaţi şi mai

buni.

|. <PLUTARIUL>

LUI RALET,

In Bucovina, adăpostul celor prigoniţi de Domni
e, se scrie
astfel 0 întreagă literatură politică, avînd
un caracter de sa-

tiră personală, împotriva lut Vodă şi a spionilor, a înteţi
torilor

ȘI a uneltelor lu,

Aici şi o poesie politică se iveşte, se dezvoltă
din -vechea
fabulă cu alusii, din începuturi, nu totdeauna
spirituale, dar
insemnate

pentru cunoaşterea. spiritului

epocei,

—

ca «Sfatul

9
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(1847), cu

domnesc la anul 1846» şi «Deputatul în provinţie>
versuri ca
țerii»>:

acestea, în

«darea

de

seamă»

a <represintantului

La palat,
Ca deputat,
Cu miniștrii am mincat
Toţi aă dreptul a tăcea
Şi "mpilați a rămînea, —

ori ca «Ziua bună a lui Mihai către deputaţi».
Sînt multe din aceste producţii anonime, pe al căror autor
nu-l putem recunoaşte și care ai o factură destul de slabă, ca
Muwsiliesa moldovenească, ce sună aşa de slab :
Supt Domnia lui Mihai,
Gem Rominii, strigă: vai!2

ca Ungaria şi Moldova, în care,

după

idei mai

obişnuite

în

Bucureşti, e vorba de unirea întru Revoluţie a celor două ţeri
în sfirşit liberate?, ca Suspinul Moldovei şi Uneltele protectovatului, împotriva lui Duhamel. Dar Kogălniceanu a spus mai
" tărziă că istețului Dimitrie Ralat i se datoresc cele mal: multe
Şi cele mai bune din aceste cîntece politice, mat ales cele cuprinse în culegerea care 'circula în fok volante, purtind în
î ironie |
titlul de Putarhul Molduvei..
Întilneşti aici, în caractetisarea lui Costin Catargiu, lui Petrachi Asachi şi a altora mai mici, versuri foarte bune. Cutare

<ucete a putrejune in a palatului noapte» şi i se face astfel

chipul:
Blind ca motanul ce trage a' lui unghii sîngeroase,
Îţi tăinuieşti răutatea cu ziceri politicoase...

Şi nue
putere:

singurul

rind

energic.

Urmele- “ sînt însemnate

Mal

aflăm

altele

cu dărmări şi cu ruine

Cina. ea" numai te ajută din abusuri să-ţi scoţi
pine”
Pe

a

1 "Toate in ms. 21 al Academie

2 fuid,, p. 217.

3 vid, p. 249 și urm,
„+ Ibid., p. 80 și urm.

homi: He,

de

aceiași

LITERATURA "POLITICĂ

A: PRIBEGILOR

MOLDOVENI

,

95

:, LuY Petru Asachi: Știind numai c'o să cadă prin faptele-i vinovate,
Petrule, atunci de sigur te vei, lepăda 'ntr'o noapte,

a

RR

Lu! Catargiu:
Cind fraţii tăi gem în fiare, cînd Moldova sîngerată
Supt un tiran făr' de lege plinge ?n doliu îmbrăcată.

|

e

A.

BROȘURILE

LUi ALECSANDEI

ŞI ROGĂLNICEANL,

Alecsandri se preface în. polemist. şi serie şi el broşura sa
. în prosă împotriva unui Domn, căruia, ce e drept, nu-l datoriă
„nimic. Începînd cu formula revoluţionară solemnă: <În numele
„Moldovei, al omenirii şi 'al lui Dumnezeii», el aduce o serie de
„învinuiri pe care însă nu ştie să le lege într'un sistem. E is„Călit ca «mădular .a' comitetului de obște> pentru redactarea
Constituţiei

noului

regim...

Kogălniceanu pare a â scris broşura «Mihail Sturza, partida

naţională şi comisia». Aceasta ar dovedi-o unele foarte
„fru„ Moase expresii ca: «Împărații nu-s niciodată aşa de departe
„Ca să nu afle în sfîrşit crimele, şi Dumnezei aşa de sus, ca să

nu le poată fulgera», apol. felul atacurilor ce se aduc. beiza-

_ deley Grigore.
El a

dat

|

însă critica

cea. mai

bogată,

sprijinită

pe cele

mai

_ puternice argumente de drept şi de istorie, formularea cea mai
precisă şi cea mal luminoasă

tilcuire a dorințelor

care, în Mart

„1848, erai să se înfăţişeze de către tineri lut Mihai Sturza, în
„Cărticica sa: Dor ințele partidei naţionale în doldova,
o adevă-

rată Evanghelie a naţionalismului moldovenesc
î,i
O parte d'intăii din acest indignat Şi călduros răspuns la
„nota din lulie a Rusiei, care ne numia o «pretinsă naţiona-

„litate», căreia

tinerii fără minte

ar vrea

să-i „ creeze 0 țară

cît

„vechea Dacie, cuprinde! atacuri generale şi, de
sigur, exagerate : e vorba de suferinți de care «niciodată
, şi în timpurile

„cele

mai

barbare, strămoşii

„bănuită de scriitor

ca

Sturza

n'a

silnică,

cugetat

măcar»,

a Mitropolitului;

de moartea,

mai, departe,

e.tratat'de <zaraf” învălit în haine domneş
ti», de cro„codil, şerpe, stirv, mârşav, „vampir, prigonitor al culturii, „proi...

August

1848.

.

.
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fanator al mănăstirilor, din care face .temniţe, ocrotitor de
<biurocraţi> şi' de spioni. Se apără Adunarea din Mart, care.
e pentru autor o Constituantă, menită să aducă creaşezarea
în legalitate», potrivit cu o «suveranitate» care niclodată n'a
fost pierdută.
|
„_ Dovedirea acestut fapt ocupă o bună parte a cărţii. Pentru
întăia oară se atacă fățiș, constatindu-se că Turcia e «cu mult
„mai dreaptă.şi mat. mărinimoasă>, politica Rusie!, care n'avea
alt drept decit acela: de a ne sprijini ca tovarăşi întru creştinătate. Şi o intervenţie de acest fel am plătit-o -de ajuns cu
jertfe de bani şi sînge, făcînd cu putință prin supunerea de

bună voie a ţerilor noastre înnaintarea oştirilor Ţarului în Ră-

sărit. Căci Rominii, cu «fraţii lor în dureri şi în nădejde»
din
Balcani, aii fost «piedestalul pe care Rusia şi-a întemeiat colo-

„sala putere» împilătoare.
<cu înşesita pustiire

Înnaintările

a ţerilor

ruseşti, noi le-am plătit

noastre, cu

sîngele

nostru, cu

sărăcia familiilor noastre, cu primejduirea ţerii şi a driturilor

noastre», cu sfăşierea teritoriului naţional. Pierderea Bucovinei
către Austria e pusă tot în seama Rusiei, care şi-a răsplătit astfel,
cu avere străină, aliata. Smulgerea Basarabiei, <a toată Moldova din a stînga Prutului», e înfierată ca protivnică «<principiilor a orice drept

care «nu poate
probat,

ca unul

public

şi privat».

Regulamentul

Organic,

nici într'un chip să facă fericirea țerir>, e rece ni

răpeşte- dreptul, „desăvirşit,.de a rîndui”

singuri lucrurile noastre. Vorbeşte cu minie de «consulii
censori», cari jignesc şi apasă, -fără să apere măcar de birurile

plătite de cite opt ori. În zădar saă pus, pănă în urmă
de tot,
atitea speranțe în Țar, al cărui nume venia doar, pentru noi,
după

al lur Dumnezeii.
Precum e şi îndreptăţit, neamul își va da
o altă orînduire.
Ceia ce a pretins în 1848 e numa! cea
mat simplă formă a
aspirațiilor sale:

respectarea

momentană

care va trebui întregită întăiă, pănă

a

une!

leoi. impuse,

va putea fi înlăturată la

urmă, în toate elementele et pe
care nu le-am voit.
În aceas

:
tă operă nu se va pleca
de la principit generale; de
la entități metafisice şi postulate
de filosofie politică. Nu, — ReSulamentului Chiar i se înseamnă
păcatul că cni-ati tăiat toată
relaţia „Cu trecut
ul>.

O nouă Constituţie va trebui să
le înnoade iarăşi : <a ne întoarce la
acele instituţit a căror origine
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este din pămîntul nostru», adaplindu- le numai altei vremi—,
fiind, în acelaşi timp, <expresia năravurilor şi nevoinţelor țeri*>.
Căci, - din studiile sale, scriitorul ştie că am avut <Domni
mult mai naţionali decit cei de astăzi, Guverne mult mâl neatirnate decit acelea de. acum, libere numai cu numele».
Se va atinge cu hotărîre chestia: rurală, înlăturîndu-se orice
urms de vecinătate, de şerbie. Să înceteze odată sprijinirea Statului întreg numai pe cacel mal sărac, pe acel ce n'are al lui
decit trupul săă, adecă pe locuitorul sătean>, care «numai
acesta plăteşte pe Domn, care nu ştie de dinsul, pe administrator, care-l fură, pe judecător, la care niciodată nu cere drep-.
tate, pe slujitor, care-l ţine supt biciă, pe militar, care n'are
ce să-i apere, căci ţeranul n'are nimică al lui supt soare, nici
măcar bordeiul unde îşi odihnește obositele mădulări». Numai
aşa se poate garantă şi viaţa ţerii chiar, căci iubirea de dinsa
nu se poate întîmpina decit «acolo, unde patria își tratează
fiil cu o deo potrivă dreptate şi dragoste, supuindu-i la ace-

leşi îndatoriri

de oameni
tățeni,

nu

şi drituri>.

<O

nație

care

numără

numai

3.000

înzestrați cu drituri şi averi, singurii adevăraţi cemerită

acest

nume.»

Ca şi robia, boierescul trebuie desfiinţat, «<făcîndu-se proprietari pe toți gospodarii săteni», cu despăgubire pentru pro-

prietarii moșiilor, chemînd astfel la o adevărată viață pe aceia
cari aă fost pănă acuma doar cinstrumente de muncă în minile Guvernului, a” proprietarilor şi a posesorilor de moşii, în
practică lipiţi încă 'pămîntului, pe care de sute de ant îl lucrează în folosul altora», şi făcînd din et prin dreptate Şi Ocrotire, generoasă şi harnică, în adevăr c<nădejdea şi puterea pa-

triei>.

Proprietarir

înşii — dacă

nu voiesc ca această chestie «să

se hotărească fără de noi şi cu vărsare de sânge» — vor folosi
din <îmbunătăţirea radicală a acestei stări», care a «înrudit.
pămînturile cu sudorile lor». Ar trebui citate în întregime,
mai ales azi, aceste rînduri de adevărată şi curagioasă înţe-

lepciune politică.
Unirea e «cununa tuturor, cheia: bolţii». Dar ea nu va tinde
să cuprindă provinciile luate de Puterile cele mari, <spre a se

reconstitui „vechea Dacie».

Ajunge

nediscutabila

unitate a unei

«naționalități de 8.000.000 de Romîni, pe care o avem de opt-

98

ISTORIA

LITERATURII

ROMÂNEŞTI

sprezece veacuri şi care a resistat tuturor viforelor ce aii trecut
peste țerile noastre într'această lungime de timp>?.
Domnul va fi ales. | se va scădea lista civilă, acum uriaşă.
Îl vor încunjura miniştri responsabili.
Adunarea nu va mai cuprinde funcționari sfioşi sai lacomi.
Ea va avea dreptul de inițiativă şi va putea singură să împartă răsplătiri.
Se cer, fireşte, toate libertăţile de care se bucură neamurile
ajunse la o dezvoltare modernă. Ca şi Boierescu, Kogălniceanu vrea forme noi de organisare în toate ramurile. Primeşte

juriul şi chiar garda civică, şi e cel d'intăiii care propune înlăturarea pedepsei cu moartea şi a bătăir. ÎI trebuie judecători
inamovibili. Prevede şi impositul proporţional.
Cu scrierea lui Kogălniceanu nu numai că revoluționarii
moldoveni îşi exprimai dorinţele într'o formă sistematică şi

desăvirşită, dar

se dădea şi un program

cerea în sens modern

întreg pentru prefa-

a ţerilor noastre,

|

PNI

1 Se pare ca prin Nicolae. Istrati Guvernul luj
Mihai Sturza a încercat să
zădărnicească
paria
pe paca
efectul
t cuvintelor
Cuvin
lut [ Kog
Hogălniceanu. O broşură, care se dă a fi
ŞI poartă
a se

Căinţa

părea

că

Istrati

încrederii

sta

în boierii

, pe lingă initialele N. 1. şi altele: M. K. pentru
intovârașit cu Kogălniceanu ca să
o serie, —
aristocrați

crede —, Încearcă a infăţişa toată

și

sfinta

hotărire

de

a nu-i

mai

mişcarea numal ca efectul nemulţămir
ilor

unei aristocrați! ambiţioase. Kogăl
niceanu protestă îndată arătind
că scrierea
€ a vre unul «ticălos spion, cine
care muşcă furişa. Sint intere
sante ştirile
desppre
re
el, el, cuprinse in aceas
aceastătă «Scin
«cinttei
eie de deşteptare» (Viena.
41848):
9“ viață cu totul romantică,
ec
insă foa rte puţin
intors, sănatos şi alobod înca.
puţin oaodihnită.
odihni .. 3Mă “n
ii Moldov
aflu uîn
Aral : a

_ GARTEA

a III-a.

Literatura din țară de la 1848 pănă la agitaţiile pentru Unire.
Regalitatea literară a lui Vasile Alecsandri.

CAPITOLUL

1.

Literatura din principatul muntean
(1848-53).
Pe cînd pribegi! cei not redacta în străinătate memorii,
broşuri de informații, cereri de ajutor către Europa, blestemaii
împotriva «<gospodarului> sai chiara «gospodarilor» cari stăpîniati
„acasă, şi scriaii satire indignate împotriva învinşilor de la 1848,

cari-i învinseseră la urmă cu ajutorul străin,
— supt blinda cîrmuire a acelor gospodari,

Şi — mai ales Domnul
practică, urmată

cari, de fapt, se ţinea de gospodărie

muntean

Știrbei — dăduseră o direcție

cu o deosebită

hărnicie, cu multă pricepere şi

cu un patriotism netăgăduit, o literatură de un anume ordin se
dezvoltă în Principate.
E tot aşa de puţin literatură, în' adevăratul înţeles al cuvîntului, ca şi aceia pe care o fac, în depărtare, emigraţi. Cel
Puțin aceasta, venind de la oameni cu mai puţin. talent, ce-i
“dreptul, e scrisă în romăneşte, pe cînd nevoile causel fac ca o
mare parte din literatura, de un mai mare avînt, de o ma!
mare valoare ideală şi de o frumuseţă de formă superioară, a

Celor izgoniți şi înstrăinaţi să fie scrisă în franțuzeşte, înlătuTindu-se astfel, propriu vorbind, din comoara scrisului nostru.
Această literatură «de acasă» e în legătură cu cerința, de
neînlăturat, a ziarului şi a şcolii, care începuseră a trăi din
Moi, cel d'intăiă supt o'censură îndurătoare, 'chiar şi în Ţara-

Romănească, cealaltă supt o deosebită îngrijire iubitoare, după
Statornicirea liniştii şi scăderea rostului, un timp hotăritor, al
-Oştirilor străine,
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Î. ŞCOLILE MUNTENE ŞI MANUALELE LOR.
Reorganisarea învățămîntului public se face în Domnia lui
Vodă Ştirbei, la 1850. Se înlătură eresia formei francese pentru.
cunoştinţele superioare, eresie pe care o născocise şi o aplicase,
de altfel cu intenţii bune, credem, regimul anterior, al lut Bibescu. «Nevoile poporaţie!». şi «specialităţile folositoare societății şi potrivite pentru ca să asigure cuiva o carieră cinstită»
cereaii de o potrivă limba de învățămînt romănească, în noua
şcoală pe care Domnul o făgăduia «naţională», şi, deci, alcătuirea de cărți romăneşti. <invăţămîntul trebuie să fie privit,
nu ca scop, ci ca mijloc. Instrucţia publică trebuie să fie po-

trivită cu nevoile poporului şi să nu aibă în vedere numar
convenienţele citorva famili! privilegiate. Ea trebuie deci să fie
națională, să mulţămească nevoile deosebilelor clase şi să păslreze
coloarea locală». Acestea sînt rîndurile țrumoase şi înțelepte
pe

care le scria Ştirbei-Vodă, în April

18501.

Pentru şcolile pri-

mare din fiecare reședință de judeţ, întemeiate cu un
program
de economie casnică, de fisică, matematică şi istoria
ferii, apoi
pentru gimnasiul romănesc, cu ajutor de limbă latină,
— după
ideile lui Laurian —, nu francesă, cu toate protestările
consulului, care nu înţelegea că nu prin confiscarea
culturală se capătă şi se păstrează simpatiile trainice şi generale
ale unui popor,
în sfîrşit, pentru <clasele complementare» ale aceluiași
gimnasiu,
un început de Universitate, a cărui ideie
se datoreşte tot lui
Ştirbei cînd Domnia era încă departe de dinsul
— acum acest

învățămînt superior se mărgeneşte însă la
drept
ramuri ale matematic—elor,
trebuia

manuale,

şi deosebite

şi profesorii cer

mal distinși, unir dintre er adevăraţi scrii
tori, luară

asupra lor
să le prelucreze.
| Pentru şcoala primară se
prelucrează din nemţeşte, după
YWilmsen, «Prietenul tinerimil>, de
I. C. P.,— carte care rămase:
multă vreme în minile şcolaril
or începători. Din franțuzeşte:
preface D. Brezoianu un «Învățător
primar» şi Alexe Marin dă
în 1858 un manual
de ştiinți naturale.

Pene

scu traduce după
Duruy «Viaţa lui Isus», iar
colonelul Ioan Voinescu, acum
:
director al Şcolir militare, adau
se un resumat de Istorie Sacr
A
ă.
1
Pa

Viaţa şi Domnia lui Barbu
a.
.
Romine»
Dimitrie Stirb
pe 4905, p. 414.
ei, IL, în «An alele Academier:
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Pentru ştiinţele naturale lucrează Scarlat Wallenstein, creatorul şi directorul Museului şi pictor preţuit?. D-rul Barasch $,
Evreii din Silesia (+ Mart 1863), care a publicat cîtva timp
(1833-9) foaia «Isis sai Natura» 3, menită a trezi interes pentru
ştiinţele naturale, şi care fu adus, de la Craiova, unde venise
la 1849, ca profesor de gimnasiu în Bucureşti, publică din îndemn oficial <Minunile Naturii>, care avu şi a doua ediţie.
Fisica şi himia, apol (1858) tehnologia le redactează Alexe
Marin (n. 1814 în Craiova; + 1895), care a fost apoi profesor
la Universitatea din Bucureşti. Ela editat apoi (1859-60) foaia
Museul Naţional; îi se datoreşte şi un manual de Ştiinţe Na-

turale după Belăze (1852)

şi o zoologie

(1855)5.

O

carte

de

algebră o isprăveşte profesorul D. Pavel.
Încă din 1848, |. Pop dăduse «Lecţii de analisă logică>. Manuale de filosofie, logică, morală, se cer (1853) de la I. Zalomit
(n. 1810; + 1885), care-şi mîntui și el cariera ca profesor de

Universitate. Al. Orăscu (n. 1817, + 1894), apoi rectoral Universității din Bucureşti, pregăteşte o geometrie descriptivă.
În -ce priveşte învățămîntul limbilor, gramatica francesă o
scrie I. Pop, cea latină Hill, cea <franco-romînă», Theot. Manualul de germană îl face Limburg. Pentru gramatică apare
la 1850 a doua ediţie din cartea, tipărită întăi la Sibiii, în

1848, pentru seminariul lui Şaguna,a lui Nicolae Bălăşescu.
Se simţia o neapărată nevoie de dicționare:

pentru. tipărirea

căruia

al lui Bălăşescu,

Mitropolia — el fiind profesor de Se-

minariu
— îl îngăduise, înnainte de 1848, a se aşeza la Sibiiii,
unde supraveghă, de fapt, lucrul a 23 de coli, fusese distrus
în tulburările din 1848. Refacerea şi publicarea din nou a acestei
frumoase lucrări un se putu duce la capăt, Bălăşescu, acum
părintele Nifon, fiind bolnav şi avind şi pretenţii prea mari.

Gheorghe loanid duse însă la capăt bun marele dicţionargrec1 Biografia

lul

a

fost

tipărită

de

curind,

la Ploieşti, de

fiul săi, d. Piă

Wallenstein.
2 O lecţie a lu Barasch, în Vestitorul pe 183%, No. 6 şi urm.
3 Pentru Isis v. şi «Vestitorul» pe 1836, No. 23.
+ Încă din 1837. publicase o astronomie populară; apol, în 1839, o geometrie, in 1840 o mecanică, în 1842 o a doua carte din această specialitate, în
1843 o aritmetică. (Biografia lui în ultimele n-re din «Revista Nouă».)

„5 Alte cărti urmează mal tărziii.

,

-
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romîn (după Bizantie), care n'a fost înlocuit pănă acum. Această
frumoasă lucrare încheie bine o carieră de profesor care ţinuse
douăzeci de ant; coala-t era plătită cu zece galbeni, şi Vodă refusâ
o <recompensă», neputind «plăti left pentru funcţii neîndepli-

nite» 1. Dicţionariul german-romîn nu fu dat lui Limburg,
care

scrisese gramatica germană, ci doctorului Polizu, care
nu-şi isprăvi

lucrarea ?. Nici dicţionariul ruso-romîno-turc, propus de un
lancu

Pascale, altfel necunoscut, nici cel în cinci limbi scris
de emigratul
polon Emanuil Drohowski 3, nici chiar noul. dicţionar
iii latin,
după Quicherat, nu văzură vre-odată lumina.
După epoca lui
Ştirbei sprijinul dat de Guvern unor aseme
nea întreprinderi
încetă.

„Nu se redactează nicio istorie a Romiînilor
sati măcar a Prin-

cipatului muntean. De sigur că se între
buința încă manualul
lui Aron Florian, care, după multe planu
ri, după petrecerea-i

în Ardeal şi la Viena, deşi avea o moșio
ară la munte

în ţară $,
se întoarse la Bucureşti abia la 1857.
Guvernul cumpărâ însă
cu plăcere 3o de exemplare din
Letopiseţele lu Kogălniceanu, care se isprăviaii de tipări
t în lași, şi împărţia comunelor această carte, pe care o
judeca <o avere de mare
preţ». Resoluţia, din April 1856,
nu pomeneşte nimic de cronicile publicate în «Magazinul
istoric» de Bălcescu, care-şi isprăvise viaţa în pribegie şi de
Laurian, care trecuse în Mol:
dova pentru a reformă şcolile
de acolo, ci se nădăjduieşte.
că
«va veni timpul să avem şi
noi cronicele noastre adunate
întruna» 5,
|

Cu citeva săptămîni înnainte, se
făcea raport lui Vodă Ştire
bel că manuscripte de cronici
ale Ţerii-Romăneşti se păstrează
în Bibliote

ca Colegiului Sf. Sava : Efor
ia doria să le tipărească,
dar Domnul cere mal întă
iă lămuriri ; «Se va

scrise Sint şi gradul

importanţei

Suviințată, dar încă din
- ! Viaţa şi Domnia

2 1bid., p. 408.

3 Ibid., pp. 15, 108.

lor> €,

Octombre

1856

lui Stirbei, 11, pp. 108-6.
-

arăta ce manuPublicaţia n'a fost în-

librarul Gh. Ioanid

4 V. Neamul Romănese Litev
av, "|: corespondența lu1
cu Bariț, publicată de
N. Bănescu.
|
i
5 Viaţa, ete., p. 108.
n
$ lbid, p. 410.
aa
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vestia printr'un prospect descoperirea «unor manuscrise vechi
în sfintele mănăstiri Cozia şi Şerbăneşti», de către profesorul
de istorie al Universităţii din Bucureşti A. Creţescu, ori în Chi-

şinăii de călugărul Daniil. Profesorul nu-și dădea seamă însă nici
de atîta lucru că aceste cronici, deosebite prin «simplitate, nepărtenire şi adevăr», ai fost, mal toate, editate de Kogălniceanu saă

de autorii « Magazinului». Astfel, supt titlul «Istoria Moldo-Romăniei>, se dai, la 1858-9, în două volume: întroducerea lui Miron
Costin şi Cronica lui Ureche, apoi fragmentul lui Constantin Cantacuzino Stolnicul, letopiseţul lui Stoica Ludescu, Radu Popescu,
Radu Greceanu şi parte din Nicolae Costin.

Foaia munteană

muire,

o foaie

cea

ideală

II. FOI

MUNTENE.

mat

cetită şi mai

pentru

un regim

bine văzută de Cir-

de absolutism

blajin

şi bine intenţionat, era Vestilorul semi-oficial al lui Carcalechi,
a cărui valoare literară, ori culturală în genere, rămînea nulă,
ceia ce recunoştea bietul om şi singur!. Nu era o publicaţie

oficială, dar Guvernul însuşi publică, pe lîngă Bulelinul săii,o
Foaie sătenească ; această gazetă pentru ţerani urmă Invăţătorului
satului, pe care încă din 1843 începuse a-l tipări P. Poenaru,
apoi C, Brăiloiu, care se ocupă de morală şi agricultură, şi

I. Ionescu. Pornită la 1830, noua foaie de învățături pentru
clasa rurală — colaboraii şi profesori învăţaţi
— se! opri în 1852?.
De la această

dată ea se contopi

acum de două

cu <Buletinul>,

care

apărea

ori pe săptămînă, în patru foi, şi trăgea 4.000

de exemplare.
Foi ca <Anunţătorul romîn>, a Germanului Ohm, a cării
titlu îi arată menirea, şi «<Culegătorul romîn»>, din 1853, a lui
C. Bădulescu, n'a însemnătate, precum pentru literatura ro-

mănească rămîne neînsemnat, afară de unele foiletoane despre
teatru,

«Journal

de Bucarest»,

întemeiat: la 1849

de Auguste

Gruson,—şi pentru cetirea ofițerilor ruşi din trupele care ocupau
țara —, ori publicaţia germană
O

<Bukarester

Deutsche

Zeitung»,

—

! Cf. Viaţa şi Domnia

lui Știr vei, II, pp. 53- -6.

2 Biblioteca Academiei Romine w'are exemplare
V.,
hească», Viaţa şi Domnia Lui Stivbei, 11, pp..5%.106.

pentru

aFoaia

săte-
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a pastorului luteran din Bucureşti, care foaie însă,
criticele teatrale, dă traduceri din Bolintineanu.

pe

lingă.

<Ehoul eclesiastic» al arhimandritului Dionisie, care se publică:
în cite o broşură pe lună din Septembre 1850 pănă la deschiderea:
războiului din 1833, erao revistă serioasă, dînd predici folositoare
într'o limbă bună; trecutul lui Dionisie Romand putea,.de al-

minterea, să făgăduiască aceasta.

Tipăritor al noului «Chiria-

codromion» cuprinzînd predica Duminecii, Dionisie se hotărise,
la 1850,.a începe şi <o mică bibliotecă religioasă
şi morală,
adunare de rugăciuni», pentru care Domnul ît dădu
fără ză-

bavă 4.000 de ler2. Se lucra la tipografia metropolitană,
care, din
noii întemeiată la 1850, ajuta şi la înnoirea cărţilor de
ritual 3.
Dionisie a dat o parte
Châteaubriand, 'ca întăiă

morală»,

făcea

la

din Genie du christianisme al lui
număr din «Biblioteca religioasă-

1830 4. Presintatorul

cunoscut,

la 1859, pe

lui Lamennais

Bourdaloue,

în romăneşte *

traducînd

«Cuvintul

pentru conştiinţa greşită» şi în acelaşi an el
înfățişa clericilor
şi
celor ce sufăr <Mingiietorul»,
_IU,

TRADUCERI

altă tălmăcire €,
DE

ROMANE.

„Pe acest timp se căuta prea puţi
n ziarele— poate mal mult
cele străine, la cluburile mixte ; literatura
religioasă era

„între zidurile

bisericir şi abia

cuprinsă:

dacă mat pătrundea: printre cle-

rici ; literatura originală era iz
gonită, şi începători! nu inspirată:
încredere. Atunci se ceti cu patimă
literatura de romane, tradusă din franțuzeşte.
Librarul Ioanid şi-a legat nume
le de ele.
A
—
1 În Brăila se publică în italiene
şte un Buletin comercial. Numai
în 1819
se incearcă un aMonitoriii» grece
sc, cu privire la care v. şi Albina
romănească
pe 1849, n-l 23,
2 Viaţa şi Domnia

3 vid,

liui Știrbei, II, p. 100,

+ Parte şi in Calendarul

3 V. mal sus, p. 18,

i
lut Asachi

pe 1832,

5 Cf. Foaia Pentru mint
e, etc., pe 1851, Pp- 46-17.
— Despre publicaţiile lut
Dionisie ce y orbeşte şi in Gazeta
de Moldavi a pe 1851, n-l
6.

LITERATURA

DIN

PRINCIPATUL

La 1856, Joanid cerea Domnului
sa, pe care o socotia foarte
naţională 1.
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folositoare, se vede, pentru cultura

În această culegere ori în afară de diînsa s'a

dat lenicerii,

— Picleanu cutează a traduce în 'prosă
traducere de Picleanu
se însărci_Gerusalemme liberata, cu a cărit: redare în versuri
cum şi «Conase Eliad 2, — vestita povestire «Paul şi Virginia»,
Pelimon,—
Al.
de
liba indiană» a lui Bernardin de St.-Pierre,
care mai
talent,
de
un poligraf cu totul lipsit de îndreptare şi
dă

şi alte

romane,

«Logodnica

ca

mănăstirii» ;

Leoni,

Leone

Boierescu
de George Sand, prefăcută de Anton Rahtivanu. V.

alege
însuşi e traducătorul <Soldatului Orfan>; I. Papazoglu
Iorgulescu
Al.
«patru moraliceşti cuvinte> ale lui Marmontel;

«Manuscriptele de la Sfinta Elena» ale lui Napoleon;

Lipoianu, «Marchisa

Grigore

de Ganges> a lur Alexandru Dumas;

I.D.

Piccardi.
Negulici (4 1851) dă pe <Gulliver> şi un roman de
cu <OrPopovici,
Gh.
pe
Intre traducătorii lui loanid găsim
fanul din Alpi», pe S. Andronic, cu <Radul-Vodă

"la

Afumaţi»

şi <Secretariul

al VII-lea de

Intim» al doamnei Sand; pe Bo-

«Octav»
bescul cu <Bunul Menagiii», de Florian; pe Aricescu, cu

şi «Călătoria împrejurul camerei mele»

de Xavier

de Maistre

al lui Shakes(1856). Descoperim traducători, după franţuzeşte,
şi «Othello»;
Julieta»
şi
peare însuşi: pe T. Bagdat, cu «Romeo

pe Şt. Băpe maiorul Stoica, tălmăcitor al lui <luliu Cesar» ;
jescu, cu «Macbeth>. Să menţionăm încă pe Gh. Baronzi, poetul
tînăr,

care

era

să traducă

foarte mult

în viaţa lui, cu <Lucreţia

al lui Sue,
Borgia» a lui Felice Romani, cu «Jidovul Rătăcitor»>
de Lam«Lucia
cu «Contele de Monte-Christo> al lui Dumas, cu
mermvor>;

ba chiar pe lancu Văcărescu,

bătrin

acuma,

cu

0

piesă de Scribe, foarte popular atunci pe toate scenele Europei,

«Bertrand şi Raton». Şi Eliad participa la opera de traduceri
publicînd la 1858, supt iniţiale, «Crucea de argint»3.
.
1 Viaţa lui Barbu Dimitrie Stirbei, 11, p. 1109.
Picleanu
Atanasie
—
recensie.
40:
36,
n-le
1853,
2 V. Gazeta de Moldavia,
fusese şi la «ostrovul. britanicesc Ergoland din Marea Nordului» (Vestitorul
pe 1850,

n-l 71).

.

pa

!

A

Nouă Sotcec
„3 Pentru traduceri, care se vindeaii de la 1856 şi la «Librăria

şi Compania»,

v. Vestitorul
alingă casele lui baron Meitan, pe Str. Mogoşoaila,

Muntenia: la Craiova,
pe 1856, n-le 80-41. Pe atunci depositari de cârți erai, in
, Anastase Boicescu.
-Vilcii
Rimnicu
la
;
fiul
şi
Chițu şi Costinescu şi Alexe Zamfir
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se vede, nu mai întîlnim acuma ca traducători pe
scrii-

torii cel mal buni ori tineri boieri cu intenţii patrio
tice, dar
nu mai întîlnim nici o alegere a operelor ce se traduc
. Litera-

tura francesă stăpîneşte, şi anume cea mai
nouă, supusă capriciilor modei. George Sand, Alexandre Dumas
, Eugene Sue,
“Scribe sînt cetiți cu mai multă plăcere,
şi, din ei patru, abia
dacă întăia păstrează o însemnătate astăzi.
Curentul spre traduceri, început spre cel mai mare folos
al unet literaturi care
căuta forme de expresie nouă şi se îndrep
ta pe drumuri încă

neumblate,

se mintuia astfel, prin

redarea

pripită,

întro

romănească neîngrijită, nici veche, nici
nouă, — poate însă totuşi
mult mai bună decit a traducerilor
următoare —, a unor cărți
trecătoare, pe care moda romantică
sentimentală ori «socială»
le chemase la viață, şi care erai
să piară odată cu dînsa,
IV.

TRADUCERILE

BIBLIEI,

După o ediţ
a Bibl
ie
iei dată la Smirna, în 1846,
pentru societatea biblică englesă, de un
Romîn muntean care reprod
uce
publicaţia din Neamţ — retipări
re, cu greşeli de tipar, la
Bu- .
cureşti, în 1855, — o încercar
e de a da poporului romăne
sc o
nouă Biblie, în limbă

italianisată, cu ortografie sav
antă şi comentaril profane, o face la
1858 Eliad, prin «Biblia Sacr
ă> şi
«Biblicele» sale, tipărite cu

frumoase ilustraţii la Paris,
Scopul
. Pretenţioaser şi, fireşte, nec
ompetentel traduceri nouă
a
prof
etului
care avea ambiţii de Luth
er, îl spune însuşi: «Ne
pre
sin
tăm
cu Biblia în preziua pericolu
lui... Înnaintea panslavis
mului punem

a ca o argine limba naţională,
cu-

Sen, contagios şi conrupător
şi presintată prin adevăratele
er. litere străbune 3»,
Arhiereir din Principate
|
nu

Li era oprită însăo pole
mică,

prin circulare, cu pribeagul.

puteaii îngădui o astfel
de Biblie,
prin ziare, ori reviste,
sai chiar

Astfel

Biserica munteană nu
apărarea Biblier sale,
luă
cea de la Buzăiă, din
1854-6, — de fapt, o
ediţie nouă a Bibliey
lut Clain, fără provincialis
mele ardelene £,
A
|
Lp.
,
2 Cf. Gh. Ionescu (Buză
ă),

Viaţa şi activitatea lui
zăului, 1850-69; teză
Filo teiii,
de licen ță in teologie
, Bucureşti, 1909
gi

episcopul Bu-

, p. e)46 şi F urm.
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De curind însă, începînd cu anul 1856 — lucrarea ţinu patru
ani — Şaguna ! începuse a da Ardealului o Biblie nouă, îndreptată după textul, socotit ca singur <autentic şi canonic», al celor
Şeptezeci din Alexandria. Lut nu-i umbla înnaintea ochilor
planuri de latinisare ori de combatere a slavismului prin go-

nireă

din

Sfînta

înţelegea,
tuturor

şi

Scriptură

o.spunea

sufetelor

ca

a

cuvintelor de obîrşie slavă. El

foarte

Biblia

frumos,

a fost

că, odată ce o carte a

tălmăcită într'o

limbă

destul

|

de bine pentru ca neamul s'o primească, numai cu sfială poate
să se apropie de această formă, consfinţită prin mîngiierea şi
îmbărbătarea atitor inimi omeneşti în suferință, îndreptătorul,
care înlătură greşelile de înţelegere a sfintului original şi ţine
limba în curent, desfăcînd cuvintele veştede, menite de la sine

să cadă. Căci, spune, cu poesie, Şaguna însuşi, climba noastră
e pom viă, care în toată primăvara se schimbă : ramurile bătrine:
şi fără suc se uscă şi cad, mlădiţe tinere iese şi cresc, frunza veştejeşte şi se scutură, dar alta nouă crescînd îl împodobeşte,.
— toate ale lui se fac şi se prefac, numai tulpina

rămîne

tot-

deauna aceiaşi 3.»
Din punctul de vedere a lipsei de cădere din partea traducătorului, din al interpretării greşite, prin comentariul

cistoric,.

filosofic, religios şi politic> al «Biblicelor»>, în care se făcea doctrină şi polemică
Șaguna

politică, în sfârșit, şi mal ales, din al limbii,
războiă cu traducerea de la Paris a Bibliei,

deschise

prin fuaia sa, «Telegraful Romîn» (n-l din 29 Maiii)3, pe care o:
reproduce

<Predicatorul»> lui Dionisie şi Ilie Benescu, care încă

din 1857 venise să iea locul lăsat liber prin încetarea <Ehoului
Eclesiastic». Eliad răspunse prin obişnuitelegrosolănii personaie
împotriva

arhiereilor cari falsifică spiritul Legii, <teocapilii», şi,

găsind porecla aceasta pentru Şaguna, el urmează furios cu dînsa .
în coiile nouă ale <Biblicelor> +. Printr'o circulară, episcopul lă--

mureşte

atunci

CS

cu

casul

<un

mirean

din Ţara-Romănească,

——

1 El trecuse prin Bucureşti, apoi, pe la Roman,
Albina Romănească pe 1849, n-l 7).
2 Din

punct

de vedere

confesional

insă, Şaguna

spre Galiţia în 1849 (v.
înlătură,

măcar

din pome-

nire, Biblia unitului Clain.
3 lese din 1833. Va

mal

fi vorba

de această foaie,

+ P. 69 şi urm. din Biblia Sacră. «[Biblia] în limba regenerată din zilele:
noastre, în limba combătută iarăși de fii periciunil, de teocapill de o parte
și de atei de alta» ; Issachar.
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anume Heliade», care «nu ştie legea creştinească şi, dacă o
ştie, nu vrea să o asculte, prin urmare învăţăturile lui nu se
potrivesc cu învățăturile sfintei Maicei noastre Biserici» şi care
momeşte lumea cu «ginduri rătăcite şi scilciate şi este îmbătat
de fudulia fantasiilor sofistice>. Îndepărtindu-şi necredincioşii
de la <păşunea aceia plină de gălbează», Şaguna nu întrebuința,
cum se vede, o formă mai creştinească decit aceia a «biblicistului mirean».

|

.

|

Numai atunci Nifon al Ungrovlahiei prinse
numi
cuția
scrie
nouă

|

curaj şi, fără a

pe autor, răspinse
la rîndul lut Biblia parisiană. Dar disse opri aici în ce priveşte clerul muntean, pe cînd Şaguna
indată <Răspingerea unor atacuri în treaba unei traduceri
a Biblier> şi urmâ combaterea tot ma! departe de marge-

nile cuviinţei literare 1.

|

a

De alminterea, Biblia lui Eliad, care nici într'un chip n'ar
fi
putut răzbate în popor — autorul scosese 3.000 de exemplare!
—,
era osindită prin sine însuşi. Ea nu fu isprăvită
niciodată şi
n'avu absolut nici o înriurire..

În acelaşi despreţ a căzut încă de la apariţia ei traducerea
Psalmilor de Aristiu, tot în limba îndreptată şi
prefăcută ; so-

cietatea biblică, — cierografică> — englesă își cheltuise banii
degeaba cu această broşură, care apăru la Bucureş
ti în 1859, ȘI
totuşi, aici stricarea de limbă, inovarea nesăbui
tă se întîmpină

în măsură mai mică decit

în

Biblia

cartea de toate zilele a unui neam

care

trebuia

întreg 2.

să

ajungă

Pe cînd în Moldova apărea de trei ori Evan
ghelia pentru
şcoli, Melhisedec, învățatul profesor dela
Seminariul din Iaşi,
abia întors din Rusia, avea totuşi dreptate
să ceară, la 18568,
O nouă ediţie
limbil, precum
———

a Bibliei întregi, care
» <atit prin conformitatea
şi a credinţii», ar fi aj utat şi Unirea
politică.

1 Ct, Gheorghe Tulbure,
Activ itatea literară a Mitropolitului
Andreiii
guna, Sibiiu, 1909, pp. 115-296
. |

2V.0. Ghibu, in Floarea Daruri
lor, II, pp. 4399-40.
3 În Calend
arul

lui Codrescu,

1 El destăinuieşte

art, Biblia Romină.

Şa-

-

în acest interesant articol că
Bibli a de la Petersburg
(1317-9), care urmează pe cea
a lui Clain,

a fost îngrijită de episcopul VarJaam şi I, Pralea, cari merseră
anume pentru aceasta; p,
8, nota.
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POLITICĂ ÎN ȚARĂ.

În acelaşi timp însă cetitorii fără multă învățătură primiaii
mai departe o cetire uşoară de la Anton Pan. Calendarul lui
între mini, picioare, şi pintece»,

pe 1850 cuprinde o «dispută
cu versuri foarte bune:

văi, pe munte,

S'alergați pe
Peste

Ori:

mări

să

faceți

punte,

Şi-aripi prin vînt şi prin nor.

”

|

|

Nu-ţi trebuie să-ți rămiie
Decit numai de tămiie,
De trei scînduri şi de popi.

„Tot

cotoiului cu vulpea» are toată

acolo fabula <Însurătoarea

lată

istețimea povestirilor poporului.

un

duo

de iubire între

Cel doi miri vicleni:
Bine este doi cu doi, |
Și noi, neică, amindoi;
Bine era mai de mult,
Dar noi, neică, mam ştiut...

N

Cel de pe 1831 e mult mat 'slab. În acelaşi timp, supt titlul
«Spitalul Amorului>, dascălul Pan stringea cîntecele de iubire
ale tuturora.
În general însă calendarele, care se înmulțesc răpede: al lui
Ioanid, al lui I. Gorjan, cel Prevestitor, «Calendarul populari,

«Calendarul istoric şi popular» 1, ai o valoare mai mică decit
înnainte.

Dintre toţi poeţii mărunți, C. D. Aricescu, care petrecuse
la Snagov un an de zile, traducînd -pe Rousseau, se afla în
țară, făcînd piese pentru

teatrul din: Cimpulung. EI se priveşte

însă ca un straşnic revoluţionar pe care tirania-l prigoneşte.
Publică Arpa Romină la 18528, şi censura-i taie unele verSuri. Aceasta-l va face ca, mal

tîrziă, în 1859, să. dea la lumină,

Supt regim de libertate?, şi acele părţi jertfite, adăugind lămurirea alegoriilor sale : <Esplicarea alegerilor din Arpa Romină,
=

cum. şi

1 Pentru

pasagele şterse la
—

acest «Calendar

censură

istorie şi popular»

Strajan,

în Enciclopedia

această operă»

v. şi Vestitor ul pe 1856,n-l 85,

+ 2 Apor, în 1858, şi Lira.3v,

din

Română,1, p. 256.
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(Bucureşti, 1859). Ca specimene ale versurilor lut Arice
scu pot

servi

acestea :

Sau:

Amară e pînea oricărui spion
Şi spinos e sceptrul unui tiran Domn,

|

Răbdare! Omenirea e ?n ora Învierii:
Puțin şi Veritatea pe tron ss va urca.

Lupta cu balaurul,— Rusia, cu şoarecele,
— Ştirbei, cu ciocoik

urmă :
!

Or:

Un timp cînd ţeranul, strivit de ciocoiă
,
Mi-ți pindia în codru pe al săă strigoi
i
Şi cu măciuchița oasele-i muia
Şi la sărăcime punga-i împărţia.

|

; lar pe
Scorpii
Cum o
Ca pe

Boierul

ăi ciocoi,
şi strigoi,
să-i jupoiiă
niște oi!

e definit
«.. O spurcată hiară,
„Ce pentru Domnie vinde a
lui țară.

Censura, dacă ar fi înțeles inte
resele regimului pe care-l
servia, n'ar fi trebuit să oprească
asemenea produse -poetice :
ele descreditează
mişcarea pe care vrea

1 Dind
iveal;lă părţile suprimate,
Cuza
-Vod.-la
ă astfe

s:0 servească 2,

la 1859, 4 Arice scu chem
) a 1 la Bucureştist pe pe'

Vino "n Tara-Romănească
,
,
,
Să-ţi dai sabie şi iască!
Și-a descris in 1859
şi «Procesul şi esilul
la Sna

gov».

CAPITOLUL

II.

Literatura din Moldova: cărți de școală, traduceri, ziare.
Opera lui Laurian. Asachiși «Gazeta de Moldavia».
Foaia tinerilor: «Zimbrul».
]. ŞCOALA LUI LAURIAN

ȘI MANUALELE

DE NOUĂ.

ISTORIE A ROMÂNILOR.
Cărţile de şcoală pentru

Moldova

fuseseră scrise cu o deose-

bită rîvnă, în cîţiva an! de zile, pentru Academia Mihăileană,
atunci cînd acest înnalt aşezămînt de cultură era în floare?. El
văspîndia atunci cunoştinți superioare în limba națională, înnainte ca noul conducător al Instrucţiei, Malgouverns, în foaia
“sa franco-romiînă, «L'Enseignement, education, instruction, litt6-

rature, industrie» (cÎnvăţătura», etc.), să enunţe principii ca acestea: climba romînă, ca şi literatura sa, se află încă în faşă»,
nu-e bine a <se amesteca.prea grabnic şi prea omogen două
clase de oameni, dintre care una se simţia prea puţin disposată
a se înfrăți cu cealaltă», <receala ce arătaţi pentru o datorie
de dreaptă recunoştinţă către străini, atîrnă mai puţin de ade-

-

văratul patriotism, decît de o presupunere (sic) exagerată», care
<mirosă de o poştă patriotismul chines», încheind cu următoarea
judecată asupra Academiei, cu atita entusiasm salutată la. deschiderea

er:

<Să ni

se

arăte

un

singur

product

intelectual,

mal mult 'saă. mal puţin însemnat, născut de Academie, de la
deschiderea sa, să ni se arăte un singur nume din tinerii Mol- doveni care să arunce lumina asupra naționalităţii. şi care, simținid' oarecare impulsie către înnaltele regiuni ale ştiinţii, să
——————————

1 V. sol. Lp. 461 şi urm.
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atribuiască cea mai mică parte a cunoştinţelor
zămiînt public naţional» 2.

sale

unul așe-

Odată cu venirea în Scaun a noului Domn, Grigore
Ghica,—

el fusese salutat în frumoase

versuri de Gusti :

Vino, prințe, vino, Patria te-așteaptă,
Pe-a' ei căi spinoase iți aşterne flor2 i
—,

sistemul Malgouven€

înceta, precum în Ţara-Romănească
încetase sistemul analog, patronat de Vodă
Bibescu. Sarcina de
a înlătura învă

țămîntul cu program și limbă franc
ese, — care,
din motive politice, nu plăcea, la
Iaşi, ca şi la Bucureşti, consulului rusesc, — se dădu lur Lauri
an, care, părăsind, la 1831,
Viena, se îndreptă spre Capitala
principatuluy moldovenesc,
unde-l

aştepta

postul

de

«inspector

general

al şcolilor din
principatul Moldavier> 3, Inspi
rindu-se de la gimnasiile
prusiene şi urmînd, may ales,
direcţia statornică a spiritului
său, Laurian puse limba latină

Ja basa noului program gimtoate că unif din generaţia ma!
veche, ca beizadeă N. Suţu, un om foarte
cult, — pred

nasial. Cu

ecesorul lui Laurian
în conducerea şcolilor —> ține
a de răi asemenea <utopii>,
care,
între altele, răpiaii limbii
greceşti locul pe care-l avus
e pănă
atunci, şi
cu toate că tiner

ii erai împotriva oricărit
latinisări, în
limbă ca şi în concepțiile despr
e neam şi menirea lui, noul
inspector nu se lăsă

a fi înrîurit, ci lucră cu
acea stăruință de
fier pe care o poate da numai
O absolută credinţă, la întemeia
rea
şcolit celer adevărate,

pe care totdeauna O doriseră
Ardeleni!
generaţia sa. Limba latină
avea în această organisare
gimnasiului
a
din

aceleaşi drepturi ca
ca una să se înveţe prin alta, şi limba ţerii ea însăşi: trebuia
mea trebuia s'o arăte îndată 4, — întru cât era cu putinţă, vreDe alminterea şi Massim, ucenicul
lu Laurian, preda
la Bucureşti

<limba latină în paralel
cu cea

!

Coredactori eraă C
anănăă şi Apostoleanu, Cola
borai şi C. Costescu, Eras
clide, D. Columl,, Porl
iriu
— tot
, elevi at noir şcoli superi
tirziă Apostoleanu, profes
oare. francese. Mal
or la Colegiu, anunţă o rev
istă proprie,de aÎnvăţătură, creştere, instru
cţie, industrie, cronic
ă» ; Albina pe 1849.
2 Albina pe 1819, n-l
61.— Un sonet al luţ
Croscelli, n-l 77,
sV.şiv. Gr. Pop,
Scriitorii secolului XIX
, ], p. 142.
4 Cr. MeEmoires du pri
nce Nicolus Soutzo, Gra
nd-Logothete de Moldav
aa
publies par Panaioti Itiz
ie,
os

[=Colescu-Vartie], Viena,
Gerold, 1899,
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romînă >, în Colegiul Naţional!. Printr'o astfel de şcoală nădăjduia
această direcţie culturală să facă din Moldoveni şi Munteni
vrednici urmaşi al Romanilor celor, vechi, singurii şi autenticii

lor părinţi 2.

|

|

|

Precum lămureşte un articol din Calendarul tipografiei romino-francese pe 1833, scopul ce se urmăria era oprirea curentului de studii secundare în străinătate, avîndu-se în vedere că
tinerii întorși din Apus aii făcut Revoluţia. Autorul anonim al

articolului arată că climba naţională» trebuie să fie basa. <Limbile străine sînt un lux pentru țara noastră. De ele avem nevoie numai cînd ştim ma! multă carte şi cînd ne ducem peste
hotar... Nenorocire că drumul în ţerile străine s'a făcut mal |
mult de modă pentru tinerii noştri... Puţini se duc cari să fie
pregătiţi cum se cuvine pentru şcolile străine,şi mai puţini
S'aii întors cari să fi adus roduri folositoare din şcolile ce .aă

frecventat... Trimiţind pe copil de mic, el în străinătate se desnaţionalisează şi se întoarce 'nnapol făr' a-şi cunoaşte nici limbă,
nici obiceiurile, nici aşezămintele, nici religia, nict interesele
ţerii sale.»
”

Pentru gimnasiul de şepte clase al lui Laurian — cursurile
complimentare de filosofie şi medicină, prevăzute în noua or-.
Sanisare, nu trebuiaii să înceapă decît în 1859 — nu erai de:
nevoie alte cărți decît cele redactate, cu cîţiva ani în urmă, de

Profesori cari erai încă în viață şi în slujbă. Doar

dacă

Seminariul, rămas,

fireşte, la o parte

din organi-

Sarea lui Laurian, îşi înnoieşte cărţile de şcoală.
O istorie universală,

după

Alvarts

Lâvy,

cUrzirile

sai curs inetodic de istorie», o dădu pentru Seminariul
Socola

arhiereul Neofit

Scriban

”
istorice

de la

la 1831. Pentru aceleaşi «şcoli

Clericale> lucrâ arhimandritul Melhisedec Ştefănescu (n. 1823),
de curînd întors din Rusia : Liturgica din 1853, Zipicul din-1854,

.

Teologia dogmatică din 1855, etc.2. Un catalog citează o Istorie
ma

o OI

Ia

.

i
3

,

) Vestitorul pe 1853, la n-l 68.

2 Programul ieşi pentru Moldova din dezbaterile une! comisiuni. Dosarul se

Allă la Academia Romină şi a fost studiat de d. Al. Lăpădatu. Lucrarea d-sale
ha fost încă tipărită.
5v.C.c. Diculescu, Episcopul Melhisedec, Bucureşti, 1903, pp. 116-9.

_
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Sacră de. Hristofo

r (sic) Scriban. Ermeneulica
o dă F ilaret Seriban. O Istorie sacră» e reda
ct
de. prof
at
esor
ăul Mandinescu,

Cit priveşte şcolile mirene,

Nicolae

Măc

ărescu dă la 1851 a.
treia ediție dina sa «gramatică
romănească pentru! şcolile primare», care nu era în sensul
lut Laurian.
|
Na
“T. Stamati prelucrează apoi
un dicţionariii germano-romin
şi
altul de «cuvinte tehnice»>1. Cod
rescu lucrează Dialoguri fran
cese,.

Era de

nevoie însă a se da o
nouă Carte de cetire,
o nouă.
gramatică, iar mai ales un
manual noi pentru. Geogra
fie
—
afară.
i, ce servia num
at pentru cursul primar
, — care tre-

mnă Tirgu-< Vasulut>, cum Tro
tuş:
citul», iar Bistriţa de la bistertia,.

<de două ori întreita»,
şi altul pentru Istoria Romiîn
ilor. Laurian
însuşi, care scrise şi o Cos
mografie în 1859, dădu
Gimnasiulur săă.
< Manualul de geo

grafie pentru clasa
a Il-a» (1854), «Eleme
de Istorie şi biogra
nte:
fit pentru clasele
II-IV» (1856-7) şi
sa «Istorie a Rominilo
ma
rea.
O
r de la Ro

mul».

cel creat, din manualel
e de şcoală ale reform
atorului, A] doilea
1 O notă despre
dicționarele

germane de Te
în Comparație
odori şi de parohu
cu acesta, în Ga
l Clement,
zeta de Moldav
torului, mori în
ia, 483 2, n-1:75.
Decembre 1852,
Necrologul auibid, n] 98. D
Laurian.
iscursul funebru il ține
:
2 Un manual de agr
onomie e alc
ătuit tot pe atuncr:
practică pentru
«Manual de agronomie
Moldova de d.
de Litinschi», laşi
:
era directorul Inst
1853, pe acest tim
itutuluy agrono
p 1; Jonescu
mic din

Constantinopol 3 G.
de A[., 1851, n-130.
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volum vorbeşte despre Împărații romani de Răsărit, Bizanțul
fiind tot aşa de adevărat al nostru ca şi Roma antică. Abia a
treia parte se ocupă cu istoria Rominilor, ducîndu-o pănă după
revoluţia de la 1848, într'un spirit care era .de sigur noi în
manualele noastre: neamul era înfățişat, în adevăr, ca unul
singur, întîmplător alcătuit în Domnii deosebite ori căzut supt
Stăpîniri străine, şi toate faptele mari ale lui erati puse în adevă“rata lumină, toate suferinţele, plinse. Din nenorocire această largă
şi plină povestire a istoriei noastre, fie şi după aceia, mal pu-

in interesantă pentru noi, a Romei

apusene vechi ori a noii

„Rome răsăritene, ma! nouă, se înfăţişa în stilul scurt, hăcuit,
al unui manual lucrat după false norme pedagogice, şi într'o

limbă, într'o ortografie,
nică de înțelegerea din

care nu ţineaii samă nici de tradiţie,
partea copiilor şi a celorlalți cetitori.

*O operă de teorie riguroasă, scrisă de un fanatic, care nu vede:
nimic în afară de margenile sistemului săii, de la care pleacă de
0 potrivă,

îndepărtîndu-se

de bunul

simţ ca şi de folosul real, şi

fondul şi forma. Multă vreme însă după acest sistem s'a studiat
trecutul nostru, şi această concepție istorică a stăpînit întreaga

cugetare a Moldovenilor despre chemarea și rosturile de viață ale
poporului romănesc1. Laurian aşi rămas, de altfel, multă vreme
factorul hotăriîtor în învăţămînt, şi anume, nu. numai în acest

Principat, unde întăiti putuse face să se aducă la îndeplinire
toate ideile sale, ci, după Unire, în Statul creat la 18359?.
Tipărirea cărții lut Laurian nu stîrni nici o mişcare istorică. Ea
nu împiedecâ măcar ivirea, grosolanului falsificat al fraţilor Sion

— nu al lui Săulescu — Cronica luă Huru,
menită

a ridica sus între neamurile

<Izvodul lui Clănăti»,

„Moldovei

pe Costăcheştii

din ramura Boldur&. “Comisiunea de cercetare numită de Domn,
care se interesa mult de lucrurile istorice, se alcătuia din Kogălniceanu,

Laurian,

Negruzzi,

„Săsi cu cale să înlăture printr'uun
ficare nedibace.

“Asachi,

Săulescu,

dar

€ nu
ea

raport tipărit această misti-

|

ICE şi Prinos tu D. 4 Sturdza, p. 45 şi urm.
2 V. pentru lipsa lui din ţară, 1855-8, — se aşeză

îndată la București, —v,

“Şi mat departe.

3 V. Ghibănescu, în Uricariul, XVII, p. 333 şi urm.; Tanviceanu, în Arch.
„soc. şt. şi lit., ILl, p. 470 şi urm.

Tocilescu,

în

Rev. p. ist., arch.

p. 464 şi urm; Papadopol- Calimah. în An. "Ac. Rom.

IV, p. 97.

şi il, IW,
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Dintre tineri, şi Nicolae Istrati se ocupa
de istorie, şi el a
tipărit chiar, între 1842 şi 1846, o broşură
cu <Unele documente
din Moldova», privitoare la lupta lui Miha
i-Vodă Racoviţă cu
catanele, la drepturile răzeşilor vrînceni,
la răpirea Basarabiei ;.
note împotriva Grecilor, şi a Rusier chiar,
se ascund dibaciii de:
censură 2,
.
|
Căpătînd două mari condict din epoca
Fanarioţilor, Teodor
Codrescu (n. April 1819), funcţionar
la Arhive, le tipări,
avînd litere

şi hirtie la îndemină, în două broşuri
care deschid.

culegerea sa Uricariul,
om cu totul nepregătit,
<Uricariul, cuprinzătoriii
» Suta a XVIII şi a XIX»,

Cuprinde şi hrisoave,

- treilea, care reproduce

operă haotică şi puţin sigură a
unui
dar avînd cea mai mare bunăvoință
.
de hrisoave, anaforale şi alte acte
din
începe astfel la 1852. Al doilea
volum:

<urice>
acte

din

din

veacul

publicaţiile

al XV-lea;

cu

al

«Comisiei arheo-

grafice» ruseşti, editorul arată în
titlu că va da la lumină tot
felul de documente, începind
cu veacul al XIV-lea, al înte
meierii politice 2,
Il. ZIARELE

DIN

MOLDOVA.

—

TRADUCERILE.

Ziaristica moldoveneasc ă,
deşi censura era mult mai
uşoară:
în acestălalt Princi pat
— censor era de la 22 lan
uar
1831.
Asachi, «potrivit i nstrucți
ilor împărtăşite de Secret
ari
atu
l de:
Stat» 3, — nu e sim țitor
mai bogată decit cea muntea
nă.
Şi în Iaşi apare un Bule
tin oficial; şi aici Guv
ernul dă ţeranilor o foaie a lor, întă
iă după normele obişnuit
e supt Mihaf
Sturdza, <Foaia sătească

a prințipatului Moldaviei»,
apoi, supt
titlul noă de Săptămina,
supt conducerea exclusivă
a lui C,
Negruzzi, care tipăreşte

în această foaie, începu
tă la 1853 şi
urmată aproape un an,
multe “prelucrări din
fran
țuzeşte, de
Cuprins moral şi econom
ic, într'o limbă
foarte frumoasă, aşa
încît şi astăzi ele treb
uie să facă parte din
orice carte de .cetire pentru Şcoli sai pen
tru Popor, şi unele scr
ieri originale de
care se va vorbi maj
departe,
Dar şi aici se întîmp
ină o foaie comercial
ă, în portul
1 Cf.

Gala-

şi Prinos Sturd za, p.
51—.Un articol al
Neamţului, în Albina
lui N. Istrati despre Cetat
ea
p e 1819, n-l 101. ?
2 V, orga, Aote crut
i ce asupra culege
rilo de documente
cureșii, 1903,
româneşti, Bu

3 Gazeta de Moldavia
pe 1851.
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ților, «Jurnalul de Galatz> (sic), care se întitula şi <politic> şi
«comercial» şi <literar>1. «Jurnalul de Galaţi» se opri în 1551
pănă în toamnă se făgăduia reapariţia lui, ca <Patria>?*. Moldova n'are însă foi străine ocupîndu-se
de literatura el..

întîmplătorşşi: de cultura,

Foii lui Barasch îi răspunde aici «Foaia soţietăţii de medici
şi naturalişti din prinţipatul Moldaviei», pe care în 1851 începe a o publică dr. Virnav, unul dintre cer mai capabili
tineri pe cari ni-l dădu în această epocă Universitatea din
“Paris, şi frate al cunoscutului preot şi luptător pentru Unire.

Aici traducerile sînt mult mai puţine. Lipsia şi un editor ca
loanid, dar mal era un motiv. Publicul care lua la Bucureşti
romanele traduse, obişnuia, la Iaşi, a ceti în originalul trances.
Astfel, doar în lucrările -Păharnicului D. Antoniu («Maria saii

fata Orbului>), în traducerea de Codrescu

a lui «Mihail Mol-

doveanul»>,

âpărută

Moldova

ciudata

operă

a contesei Dash,

o clipă

în

pentru a primi omagiile quasi-conjugale ale beizadelei

„Grigore Sturza, în «Filosoful Indian», mai vechii [1834] al lui
D. Buznea, în traducerea după Thiers a lui Gusti («Dreptul
proprietăţii»), în <Peticarul de Paris», de A. Manoli, în cîte o
poveste de bandit calabres, închinată, fără intenţie, de un elev,
Caimacamului Vogoridi, or! în «Adelaida» lui Augustin Thierry,
tradusă de altă Adelaidă, d- -ra Crisianovschi, se încheie traducerile moldovenești.

Am lăsat una la o parte, pentru că-ea se ridică mult mai sus
decît celelalte lucrări de acest fel ale epocei, prin alegerea operei,

prin îngrijirea stilului şi prin prefața lui Kogălniceanu despre
robie, E <Coliba lur moş Toma», vestita protestare împotriva
robiei, de d-na Beecher Stowe, carte prefăcută în romăneşte de
Teodor Codrescu?.
Traduceri bune în versuri face Gh. Sion, care publică, la

1864, <Misantropul>

de Moliăre şi <Zaira> lui Voltaire. În cu-

rind el era să dea la lumină părţi bine prefăcute .în - versuri
rumăneşti din <Namouna> a lui Musset şi din «Paradisul pierdut> al lui Milton. D-na Stamati dă, din Molitre, <Preţioasele

ridicule».
n

—

1 Începe incă din Octombre 1849. Dă in foileton şi bucăţi din Bolintineanu.
2 Vestitorul pe 1851, n-l 20,
3 2 volume, laşi, 1853.
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Gheorghe Romanescu tipăreşte la 1852, o bună formă romănească a vestitei povestiri <Atala» de Châteaubriand, iar un Avi„neanu, din Huşi, se apropie, după Eliad, de romancierul
en-

gles Bulwerl.
*

i

IE. «GAZETA

În- Moldova

DE MOLDAVIA»

ȘI LITERATURA

însă vechiul îndemnător

LUI: ASACHI,

şi călăuz literar nu se

găsia peste hotare. Asachi fusese guvernamental în
1848, şi el

„rămaseîn

ţară. Pe cînd foile

lui

Eliad se închidea

şi tipce

grafia lui se prăda 2, Asachi nu întrerupse o singur
ă zi vechea Y
gazetă
„

, care în aceste împrejurări

căpătă

chiar o nouă

viață,

<Albin
fu prefăc
a>_
ută insă la 1849, ca să nu mar supere pe
nimeni prin calificativul.
de <romănească», în «Gazeta de Moldavia»

, cu text de informaţie roriăries€şi frances,
pentru

domni!
ofiţeri şi funcţionari ruși. Ea se păstră
în cadrele şi cu direcţia
statornicite la început. Coloanele foii
cuprindeai ştiri inofensive
din toată lumea, comunicări oficial
e, «deplasările» boierilor,
. anunciuri, iar foiletonul se hrănia
mai ales din reproduceri,
pe lingă obişnuitele poesii fără
sinceritate şi cu forma de îme
prumut.
a
!
Întrun moment, la 1850, Gazeta de Molda
via rămăs

ese chiar
singura foaie pentru literatură în
Moldova. Uitind vechi polemice
“şi nedreptăţi dureroase, Kogălnicea
nu începu în foiletonul e!
tipărirea unei lucrări, care, dacă
am avea-o “întreagă, ar fi unul
din cele ma! însemnate produse ale scrisu
lui romănesc în această
epocă. Supt titlul de Tuinele
Inimii, el căuta să înfăţişeze
întreaga viață socială
a Iaşului prin 1850,
pe buzele personagiilor sale exprimarea. puind în acelaşi timp
ideilor care se ciocniaă
între ele atunci.
Din

nu ni e cu putință

nenorocire,

măcar

să

romanul

deosebim

nu tu continuat, şi

liniile

lur generale,
Iscălitura lipseşte, dar frasa
largă, expresiile colorate,
spiritul
vioiii, cunoştinţa adincă a
civilisaţier apusene, menţiunea
stu' diilor făcute în Germania
EN AI
aa

2 nu ni îngăduie a admite alt
autor,

1 Cf. Gazeta de Moldavia
, 1832, n-l 42; cf, şi
n-l 62,
2 Viaţa şi Domnia lui
Știrbei, ||, pp. 114-6,
3 Pentru petrecerea in
Prusia a autorului: cÂni
întregi, am putut observi
de aproape Domnia celu
l de pe urmă ă | din cel
trei aliați a' anilor 4814 şi 4813,
Friedrich-W'ilhelm a*
Prusiel. umbli

mal neinsemnat al săă gene
ral».

ind şi mal simplu în traiul 'săui decit
cel
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Ceia ce ni s'a păstrat, cu expunerea împrejurărilor în care trăia
«mult treptăluita societate» a timpului, în care <butcele din
vremea lui Ipsilant, droştele lipoveneşti şi daradaicele de la
Rădăuţi» trecea pe lîngă trăsurile de modă 1849, în care un
oraş cu lux de Paris şi... Colomta era încunjurat de locuri pusti!,
cu pășune pentru <bivolil boierilor, vacile Jidovilor, caii sluji-

torilor Agiei şi măgari!

lăieşilor> şi cu locul

de

putrezire al

«cailor morţi ai poştei», şi în care leşeanul purtat prin străinătate
represinta alt tip uman decit provincialul şi acesta decit ţe-

ranul neschimbat de veacuri, formează pagini preţioase de
moravuri contemporane. Negruzzi publică aici puţinele pagini
pe care

nu

le dădea

foit sale

pentru

sate.

De

alminterea

Ne:

_gruzzi, colaborator al lui Asachi, traducător, în 1854, de imnuri
luate din <Abeille du Nord>

de la Petersburg:

Astă mașin” are dar
Să o miște trei cuvinte:
Dumnezeă, Patrie, Țar,

se desfăcuse

cu totul din rîndurile

-

tinerilor,

pentru

a duce o

bătrîneță obscură şi isolată ?,
„Asachi însuşi nu încetase

de a

fi un scriitor. Opera lui poe-

tică urmează şi mai departe. Păstrînd stăpînirea asupra formei
lui €oncise şi musicale, turnată după normele
italian de la începutul

Hiâl inult ori mai puţin
figuri stăpînitoare,

veacului,

noului clasicism

el nu lasă a trece întimplările

obişnuite ale timpului, apariţia noilor

fără să închine imnuri Anului

Noii,

Mărie!

Sale Domnului, aşezămintelor de binefacere întemeiate de acesta. Frumoase

bucăţi

de

versuri

înseamnă

pierderile

ori amintirea duioasă a lor, ca această blindă

din

familia sa

visiune a

fiicel

moarte

în
0 tinereță:
"1 Gazeta de Moldavia, 1834, n-l'17.
Ă 2 Pare că de ele şi Necrologul Carnavalului, ibid., n-l 18. Cu dinsul se
intrecea în imnuri pentru Ruşi doar lanov, funcţionar la Consulat, pe care-l

incălzeşte in deosebl «manifestul imperial din 9 Fevruarie»;: ibid., no. 19;
cf. Albina 1849, no, 33.—vV. şi un imn la trecerea Ruşilor peste Dunăre:
.

O zi de mărire, o zi strălucită,
__De tot ortodoxul atit de dorită, —

,

,

ibid., no. 24. — Pentru colaborarea lui Negruzzi la Gazeta de Moldavia v.
anul 1850, n-l 26. — Calendarul tipografiei romino-francese — a tinerilor —
are

insă de Negruzzi

«Pele rinagiul

la Tirgu-Ocnel»

şi aMoartea

şi Amorul».
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Al mieii cuget mă

ROMÂNEŞTI

"nnălțase în a cerului tărie, .

Unde s'afl' acea ființă ce ?n zădar chem prin morminte :

Acolă

în ceat”

aleasă,

Mai frumoas' am

în lumină

şi-armonie,

revăzut-o cu duioase simțiri sfinte.

|

Mă luă de mini, şi-mi zise: „În această sferă fie

„Ca să vii, de se ascultă umilita rugăminte :
„EU sînt fiica ce n viaţă vă eram de bucurie,
„Și-a mea zi am încheiat-o de-a ei seară
mai nainte,
„Despoiarea

muritoare

jos

țărina o culege,

„lar aceia ce voi plingeți, mîntuită de
furtună,
„Aici gustă

fericirea

care

omul

wo

*nțelege“.

Ah! de ce îmi lasă mina şi-a” ei
vorbe nu mai sint, —
C'auzind a lor dulceaţă, chiar atunci
voiam alege,

Să

rămin

în loc ce veşnice sufletele

împreună 1.

Motivele populare care inspiră o gene
raţie întreagă către o
„ poesie. originală, trezind pănă
şi în bătrînul. Văcărescu, ale
căruia puteri erai cu totul stînse
— de şi trăi pănă la 1863
şi tipări numai la 1861 una din trad
ucerile sale, Brilannicus, o
dori

nță

nevinovată

de imitație, — aceste motive nu înri
urese
asupra acestui cîntăreţ pe care-l
visită numai Musa aristocratică
şi erud
ită, şi care

contact cu

nu

mulțimea.

înțelegea

să aibă

nici

într'o

privinţă

Ar greşi cine ar crede însă că ac
eastă poesie n'avea adevărate izvoare de

inspiraţie. Asachi a cîntat de
sigur pe Grigore:
Ghica în alt ton de cît pe un
Mihai Sturza, şi imnurile
sale de ocasie nu ajungn ictodată înnăl
țimea şi puterea acelui,
de tot vechii, pe care i -l smuls
ese pentru Ion Sandu Sturza
Voevod întoarcerea Do mniei
pămîntene. Pe cet de lîngă el
în
iubia într'adevăr, şi, dacă
durerea lui pentru plecarea lor
din
lume nu scoate ţipet ele strid
ente ale romantismului
la modă,
ea înduioşează şi su pt vălul
tăcut al discrețier

Vodă

tăgăduit

sentiment

de

iubire

a

antice. Un ne?
țeril însufeţia pe poet cînd

atingea, într'o disposiţie
de spirit înnaltă, coardele
o nouă

lirer pentru
odă Moldover. În Sfirşit, pănă
la dînsul credința adincă
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spinii şi pietrele drumului greii care duce la întreaga îndeplinire a datoriel:
Către-apostolii săi zis-a 'dinioară Domnul lor:
„Cel ce vra a fi cu mine, de-astăzi fie-mi următor:
Calea noastră va să fie
Pe această cale grea“,
Spre cerească 'mpărăţie.“
Altul șede peste-o piatră,
Un stol mare, strigind, vine:
Cugetind la a sa vatră:
——— „Unde "i merge, noi cu tine!*.
Unul pe iarbă se *ntinde,
Cu un zîmbet Domnul pasă
Altul gust” a? lui merinde ;
Înnainte prin pustiă.
|
Din drum alții se abat...
Călătorii se indeasă
:
Însă Domnu-i, neschimbat :
Să s'adape la un riă.
Din ?ntunerecul pămint,
Vintul cald, focosul soare
Nici li zice vre-un cuvint. —
A lor frunte a umplut
Apoi, cind s'a luminat,
De

arină,

de

sudoare:

Faţa

De şi nu prea li-a plăcut,

_

Pănă "m sar' ai suferit,
Umbra

cînd

i-a

Domnul

răcorit.

urmă

a se ntrece,

Văzu numai doisprezece.
„Adevărul

„Doar aice vom minea“,
Între dinşii toți şoptea' .
Însă

sa a înturnat.

Din ciţi vrură

?n

-

cale,

vouă

zic“,

Zise-atunci cu duioşie:
„În astă călătorie
.

Numărul

nostru

e mic:

Peste ripi şi peste vale,
Pe loc unde rare ori
A păşit un călători.
Următorii tot suspină,

Mulţi chemaţi, aleși puțini!
Cel ce ?n cale se 'mgreuiază
Printre stinci şi printre spini,
Şi cuvintu-şi nu urmează,

De

Niciodată

spini

Zicind:

unii

se anină,

„Pasă ce-l ce-a vrea

va

să

vie

În cereasca *mpărăţie
1“,

Şi altă dată încă poesia religioasă se înnalţă
la frumuseți

ca

acestea,

care

vin

şi din

prin

ştiinţa

el pănă

desăvirşită a

formei poetice, dar şi dintr'o evlavie adevărată şi adincă:
Cind Isus cu Ci din urmă dureros al lui suspin
A. deschis, murind, morminte, tremurat-a sfintul munte:
Se trezi Adam în Tărtar, şi'n păreri un serafin
La judeţ cu-ai săi îl chiamă: înnălță anoasa frunte,
Cuiundat în cugetare, de mirare, spaimă plin ;
Din al umbrelor *ntunerec, ridicind gene cărunte,
Vede-un

înger

și-l

Ce pe cruce-arată
Cind află

că

Învăţind,

dind

Revărsă

amar”

intreabă:

cine-i

cununat

de spin,

lumii soarta şi-a” lui timple crunte?

Urzitorul

de

mingiiere,

luceferi,
fiere

bind,

de

putere,
capu-a

plecat,

oftare, din ochi lacrimi de durere,

Şi 'nturnîndu-se spre Eva, zise-i: iat'a triumfat
Peste "ntunecata boltă, din a cerurilor sfere:
Cel ce pentru noi. murit-a, înviere azi mi-a dat!
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“ Romantismul frances, imitat 'de o generaţie întreagă, înlătu- )

! rase

din

preocupările

cetitorilor versul grei, grav, solemn

ŞI i

| trainic al bătrânului poet. Grija iubirilor trecătoare înlocuise în

literatura cunoscută înnaltele griji morale şi patriotice, religi"oase şi artistice ale învățăcelului de odinioară al marilor maieştri

italieni. În sfirşit popularitatea noit poesit izgonise aceastălaltă

| poesie, aristocratică prin cultura de unde pornise şi prin cultura
“pe care .0o cerea de la cei ce veniaii s'o guste. .
Se-poate zice că Asachi s'a retras tot maj mult în uitare,
nu prin defectele, ci tocmai prin însuşirile lui, acelea care fac
să se cetească astăzi cu un respect mişcat poesiile
lui, care

trebuie să între

iarăşi în curentele de inspiraţie ale timpului.

Tipărirea deplină a Cronicelor Moldovei, de Kogălniceanu,
îl în-

omeneşti neodihnite, apoi legenda fetelor vînate
de Tatari fără milă, care, zburătăcite de urgia păgină din paşnic
a lor mănăstire,

sint ajutate de puterea dumnezeiască a-şi căuta
adăpostul cel
mai sigur în adîncimea apelor unui
iaz, unde nu se trăiește cu
adevărat,

dar nu se poate muri niciod; ată
drama

fetei înşelate

care încremeneşte de durere, aii,
cu toate obscurităţile
piedecile pe care le aduc impresiei
poetice “anumite

norme de limbă nenaturală,

lor şi
vechi

aă, deci, mişcare, avînt, simţ al
misterului din care se hrăneşte balada
fantastică, atunci cînd ea
nu vrăjeşte uriaşe
figury încleştate în lupte

de patimi ce nu pot încăpea
Cu

nume

istorice,

într'o fabulă

nuvelele lui Asachi, — apărute
pe
lendare

şi strinse

la

un

titanice sai

într'un piept de om.
documentată

rind

arse

de letopiseţe,

în Albina

şi în Ca-

loc în volumul” <Nuvele isto
E
rice a'
i E de mirare ce bine ştia Asac
hi unele lucruri cu privire la
istoria noastră,
Din Calendarul său pe 1836
se vede: că el avuse supt ochi
în Viena ltinerariul lui Petru Șchiopul, care
azi e tipărit in vol. XI din
Hurmuzaki : «În
Arhivele Statului se păstreaz
ă, in Viena, un itinerariă
autograf al lui PetruVodă, scris romăneşte» (p,
81, nota),
.

i

demnă însă pe Asachi să încerce şi balada istorică,
pe care o face
după normele romantismului, ale celui german
pe care-l
, cunoştea
dintr'o cetire întinsă 1, Legenda lui Butu, care
se întoarce din
mormînt pentru a lua cu dînsul, în sălbatec
drum de noapte,
peste riuri şi pe de-asupra stincelor, pe
iubita. care nu-şi închipuie că se duce la cetatea, de blestem
veşnic, a une! umbre.

)
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Romănier»? — care caută să aducă înnaintea contemporanilor
chipurile lui Alexandru-cel-Bun, Ştefan-cel-Mare, lui Rareş, lui
Vasile Lupu, cu frămîntările eroice ori tragice ale unor vremuri simple şi mari, nu-şi ating scopul: nict pe cel literar, nici

pe acela de a înfățişa în episoade romantice o.istorie a Moldovei de la Tatarii lui Haroboe şi de la Bos-Urus pănă la

mijlocul veacului al XVII-lea, adăugind notele de erudiție şi
ipotesele de filologie la paginile de iubire 1,1. Ca prosator, Asachi

m'are_mlădiere: “greşelile

lui de

limbă

nu sînt acoperite de

eufonia triumfătoare a versului de armonie italiană ; m'are nici
acea putere de emoție care se desface din cunoaşterea deplină
şi iubirea

adevărată

a timpurilor

dispărute,

nici

aceia,

de

un

caracter deosebit, pe care o poate produce un scriitor care,
fără a fi pătruns prin muncă şi familiarisare treptată în tainele
unei epoci dispărute, află în el puterea de a crea tipuri omeneşti care prin adevărul umanităţii lor pot face parte din toate
vremurile şi care ai nevoie numai de un decor schiţat în linik
uşoare pentru a fi primite în lumea unde-i trimete nuvelistul,
romancierul. Păstrînd_ meritul, însemnat, de a fi cele d'intăii
încercări de nuvelă istorică, paginile, aşa de multe, ale lui

Această literatură a lui Asachi, care se urmează fără schimbare pănă la moartea lui, în laşi, la 1871, cuprinde cîteva volume nouă
2 şi două ediţii ale scrierilor poetice mal. vechi. Ar
crede cineva că ea corespundea astfel unei nevoi a vremurilor, .
Că era

cerută

cu

dor

şi cetită cu interes. De

fapt însă nu e

aşa. Rare ori dacă se vorbeşte de dinsa, în bine sai în răi.
Doar dacă vre-un tînăr dispus la atacuri inutile atinge duşmănos în treacăt — ca Rusu — <Gazeta> şi pe bătrinul' ei re- ;.
dactor. Doar dacă, întrun moment de pietate deplină, care-i
face cea mai mare onoare, Kogălniceanu, trecînd în revistă pu-

blicaţiile periodice ale timpului, aminteşte astfel de venerabilul
Patriarh al

literaturii,

publicisticel şi culturii «moldoveneşti»,

——————

.

1 Ed. a IIl-a, 1867; ed. francesă, 4868.

2:V. şi idila; Tiganii, — pentru musică —, aşi, 4836.
3.V.:p. 99 din. ed.:a 3-a..aAceşti Mocani, cari ati imprumutat: numele. lor de

la Cumani»!:

E

o.

„Asachi n'aă nici măcâr valoarea literară a unei înseilături aşa
de fugitive cum e' <Sobieschi şi Romînii»> a lui Negruzzi.
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<ZIMBRUL>.

-

' În Domnia -aceasta nouă a lui Grigore-Vodă Ghica
, om de o
cultur

ă aleasă, de o fire simţitoare, capabilă
de a înțelege şi
de a iubi literatura şi, în sfirşit el însuşi
scriitor— în limba
francesă — de memorir politice, după ce
părăsi tronul, — scriitorii de frunte

at. Moldovei

erai

acuma

întorși

în

țară, şi er
ocupaii chiar locuri de frunte în viaţa politică
nouă a Principatului moldo

venesc, La 1855 unul dintre dinşii,
D. Ralet, primia
Chiar Ministeriul de Instrucție.
Censura ? nu încetase, dar ea nu mai
avea, supt Asachi, caracterul cu totul neințelegător, vrăjmaş
pănă la cea mat copilărească
prigonire, din vremea lu Miha! Sturza
. Era cu putință deci a
se începe o publicaţie politică
şi culturală nouă, care să facă
literaturii, une ori războinice, totde
auna însuflețite de un ideal în
afară de

margenile er proprii, un loc destul
de larg.
Desfăcuţi de legăturile pe care, înnainte
de 1848 şi după această
dată, le avuseră

cu Asachi reacţionarul, închinăt
orul şi servitorul
oficialităților ce se urmaiă pe rînd,
tineril se organisează deci deosebi, pentru a da

Moldovei din 1830o foaie politică
ma! liberă şi
îndrăzneață, închinată idealelor libe
rale care stăpiniaii epoca lor,
Pe Gusti, pe Meli

autor

al unei

don, pe “Teodor Codrescu, secr
etariii domnesc,

călătorii

la Constantinopol 3, care
e interesantă
supt raportul istoric, dînd
ştiri complecte despre Turcia
nouă,
pe alţii, de

aceiaşi voinţă, îi găsim adunați
în jurul noului jurnal <Zimbrul», care-și lua un
titlu de mindră amintire istorică,
fără a îndrăzni să poarte, ca
foile lui Kogălniceanu, unul de
aspirație către unitatea! romă
nească politică, răzimată pe
conştiinţa unității culturale?
|
„Prospectul foi! cu titlul
|
frances adaus, «le Bison»
„poartă data

| E Ar În:-lulie 4850;
i“ rectoreal Depparta

sinta Moldova la Exposiţia
din Londra (Gazeta de Mol
datia, n-] 30). Pentru
fabrica lui, aceiași, 1834,
n-l 22; Zimbrul pe 1830,
n-l 7, din 24 Iulie,
2V.R. ltosetti, în
«An, Ac. Rom
„50

călătorie la Consta

.»

pe

1907,

ntinopoli, lași, 1848.
E dedicată lui Nicolae
ridi, vestitul Caimacam ant
Vogoi-unionist : autorul il înto
vărăşise in călătorie.—
A se compara cu M. Hare
t, Xotiţă din o călători
e de la Galaţi la Atena
1551; laşi, 1853, O interesa
în anul
ntă călătorie prin Moldov
a, a lux Melidon, se dă
«Foiletonul Zimbruluis,
in
publicaţie literară oseb

ită, de care va fi vorba
îndată,
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de 3 lulie 1850. Se arată ca scop: <a mulțămi curiositatea publiculuiîn privirea noutăţilor din străinătate, cum şi a celor
din lăuntru, iară, de alta, a trata cite-odată şi despre inte-

vesele ţerii, în atita cîtu-i îngăduit unui jurnal de a o face...
„In materie

literară, ne

vom

sili de a

fi cetitorului folositori şi

plăcuţi.> Tot la două săptămini:
va ieşi <o foaie suplementară
cuprinzind oarecare producţie literară sati traducere a vre-oarecăreia spuneri, aleasă din autorii francesi sai germani cei mai

însemnați», — făgăduială care nu se putu îndeplini.
Gîndul redactorilor <Zimbrului» era, deci, foarte ambițios. EX
credeati să poată face, fără un nume mare, însemniînd talent deosebit şi servicii esenţiale aduse literaturii, ceia ce făcuse, avind

măcar întăia însuşire, Kogălniceanu, sprijinit pe Alecsandri şi
Negruzzi, în 1840, ori lon Ghica, unit cu cer mal însemnați dintre
contemporanii săi din amîndouă Principatele, la 1844. Gusti şi
tovarăşii să! chemară să colaboreze la foiletonul noii publicaţii
ieşene pe Alecsandri ca şi pe Bolintineanu, şi fură ascultați de
amindoi. Cît valora colaborarea luk Bolintineanu, ca poet, pe

acest timp, o ştim din caracterisarea, dată ma! sus, a apusului
talentului săă. Alecsandri apare însă supt o faţă nouă.
De dinsul

se dai întăiii

rînd pe scena

unele

piese

represintate

teatrului din Iași, chemat

mai de

cu-

din noi la viaţă după

1849,—pe cînd Ruşii, apoi Austriacii, oşteni de ocupație, îşi aflati

distracţie prin actorii străini ai trupelor.în trecere.

-

<Zimbrul» urmează apoi, cu publicarea, începută în «Bucovina»,
a baladelor populare

ale

dată studiile

în legătură

poetului

lui Alecsandri, şi dă pentru
cu ele.

Acestea

sînt

întăiaşi
intere-

sante prin călduroasa preţuire a cîntecului de la ţară, prin înCercarea de a-l pune în legătură cu viaţa sătenilor, pe care,
măcar în părţile ei mar colorate şi neobişnuite pentru tirgoveţi,
Alecsandri arată a o cunoaşte destul de bine, precum şi prin

aducerea înnainte a poesiel nescrise a altor popoare,
studiu, început

astfel, n'a fost urmat

al cării

însă mai departe.

Baladele ieşiră şi în ediţie separată din această bună tipografie nouă a <Zimbrului». Şi unele fabule ale poetului celui
mai

iubit,

ca

<Zimbrul şi Vulpea»,

semne, apar în' foaia tinerilor,

<Păsăruica»,

cu

iniţiale saii

ca şi «Poetul romantic> al lui

Matey Millo, prietenul lur- Alecsandri.

<Barcarola siciliană> se
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tipăreşte întăiii aici. Teatrul lut Alecsandri
se urmăreşte prin
publicarea <Nunţii ţerăneştI» şi a farsei «Scar
a Miţei», a cîntecului <Şoldan Viteazul». De la Ralet vin
fabule satirice, cum

e <Căluşul>:, împotriva celor

,

-

Ce fac gură cam mare
Păn' capătă un soare,
Păn” ce-i împaci cu titluri,
Ranguri nemeritate,
Saă cu gulere 'nfirate, —

ori «Clopotul: ; versurile lui sînt tot
mal bune,
lor, care le păstrează în minte:
Cocostircul
Or:

Din partea lui,

în: scurtimea.

spune:

Am

simțit călduri,

Am

văzut

păduri...,

Ce tot arăţi adevărul?
Că se supără boierul,.,

C.; Negruzzi

țate> ale lui Molicre 2. Nu

şi la înnălţimea obişnuită.

dă traducerea

lipsesc

«F emeilor învă=

poesiile lut Sion, în gama

O concentrare literară nu se putu
face însă niclodată. în. jurul
unor oameni prea tineri, cu prea
puţină valoare proprie şi autoritate personal

ă și. cari în politică avea. o
atitudine ce nu
era pe placul tuturora.
|
”
Astfel foaia rămase may mult
cu redactorit er obişnuiţi:. Codrescu vorbeşte despre culegere
a de ari romăneşti. a lut Henric Erlich 2, Gusti-şi publică
poesiile, simple ecouri: armonioa
se ;
Gh. Boian dă traduceri,
Une orr' se reproduce şi cite
ceva

din: foile ardelene 4 orl se
Înseamnă lucruri privitoare
la Bucovina 5, etc,.
Codrescu şi Gusti dată încă de
la 1831 şi un calendar literar
al
foil lor, cu poesii de Sion,
Rale

t, V. Alexandrescul € N,
Voinov,
Negulici, Stamati şi traduc
eri din ruseşte.
Cînd, mar tirziă, <Foileton
ul. Zimbrulut>

„A

1 n-l 44,

ajunse o publicaţie:

21, n-l 49,
5
4
5
6

], n-le 10 şi'urm.
Despre. tipografia lui
Șaguna, |, n -l 22; ct.
p. 449, nota.
1, p. 90; nota.
Mat tărziă “Alexandresc
u-Urechie

; n. în Piatra, la.1834,

.
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de Asachi,
deosebită, urmîndu-se un exemplu dat odinioară
stare,
manife
de
organe
literatura romănească își aflase acum alte
de o valoare cu totul superioară.

2

e ; cealaltă
Alecsandri întemeiă, la laşi, una din aceste revist
şi, care
aceluia
apăru citva timp la Bucureşti supt înriurirea
ajunsese a domina întreaga lume a scrisului romănesc.

CAPITOLUL
“Regalitatea

literară

|. ALECSANDRI

a

lui

III.
Vasile

ŞI CONTEMPORANII

Alecsandri.
Sâi.

Dintre scriitorii romîni mal tineri erai mulți cari aveati în„Suşiri superioare acelora ale lut Alecsandri. Ca inspiraţie şi
putere poetică fără îndoială că Grigore Alexandrescu, un vi„sionar în ceasurile lui cele mari, îi e superior; spiritul caustic
„al aceluiaşi poet, ceva mal vechii, nu l-a avut Alecsandri nici„odată. Donici are mai mult simţ al limbii, mai multă mlădiere
Şi familiaritate' plăcută ; versul lui elastic nu chiamă critica prin .

„greşeli de ritm ori prin forme silite ale graiului. Boliac, Rosetti
ai mai multe idei şi credinți ma! puternice, Negruzzi nu îm„parte cu nimeni discreţia elegantă. Cultura lu Asachi era ne“măsurat mai mare şi mai adevărată decît a tînărului laureat

_ Prin voinţa naţiei. Umorul lui Eliad, pe care nu l-a atins niciunul
„dintre contemporani, nu vine niciodată pe buzele acestui poet
noi. Deci: nici ideie poetică, nici simțire puternică, nici ră

„Sunet al unei vaste culturi, nici spirit ales şi, vom adăugi, nici
închipuire — care lipseşte, de alminterea, mat tuturor scriitorilor
noştri din acest timp — nu deosebesc mai ales pe Alecsandri.
Şi, cu toate acestea,

„al nostru de
toate

lipsurile

pe

€l e,

atunci.

unei prose

Nu

fără îndoială,

numai

adesea

cel

lincede

cel d'intăiiă scriitor

d'intăiii
şi fără

poet,

ci, cu

acele legături

dibace ce-i dai une ori o valoare pe care poesia n'o poate
ajunge, e cel d'intăii scriitor în toată întregimea înţelesului.
„Contemporanit nu se înşelaii cînd proclamaii aceasta,
Ă Regalitatea

literară a lui Alecsandri se datoreşte mail multor

-imsuşiri ale lui. Întăiii el e mai mult decit toţi ceilalţi, scriitor.
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Oriunde se află, oricum se înfăţişează mediu
l ce-l încunjură,
el nu părăseşte această calitate de căpetenie
a lui. Viaţa socială nu-l ameţeşte, cea, sentimentală nu-l răpeş
te în destul pentru
a-l face să-și părăsească scrisul ; politica,
așa de năvălitoare în
acel timp, cum e totdeauna cînd interesele
mari ale unui popor”
sînt în joc şi nimeni nu se poate da în
lături de la datoria lu,
politica nu-l stăpîneşte deplin,—între
altele, şi pentru că el era
prea

superficial ca o credință să i se poată
înrădăcina adînc .
în suflet şi pentru că era prea comod
ca lupta să-l tîrască în:
vîrtejul er sălbatec,
Apoi, tocmai pentru

că personalitatea lut nu era hotărită
în
de ajuns, pentru că un sistem de idei
nu însufleţia scrisul săi,
pentru că nu-şi
recunoștea

chemarea

de

a înnoi » într'un sens:
în stare decit oricine:
să urmeze vremea. A fost idilic,
“sentimental, uşor romantic,.
satiric, puţin revoluţionar, pe. rînd,
după cum cerea societatea
în mijlocul căreia trăia, nu ca
un critic aspru, .0rl ca un
îndreptător fără cruţare, ori, în
stirşit, ca un singuratec, mulțămit
cu intimitatea bogată şi originală
a sufietulur săi, ci spre a.
0 represinta, a o îndemna pe
cale, a o mîngiia uşor pentru
osteneli pe care nui le impusese
el. Iubind pe Alecsandri, această
clasă boierească, şi mat bună
şi mai rea decit reputaţia
el, se:
iubia pe sine.
Şi, în sfirşit, scrisul spornic,
uşor al lui Alecsandri, care
'se
juca elegant cu versul ce
venia totdeauna la chemarea
lui
oricît de deasă, nu se mărgenia
la un singur domeniu literar.
Originalitatea lut mar ştearsă,
puterea lui poetică mai slabă.
nu-l lega pe viaţă
care

să rămiie

neschimbat, —

el era mai

de un singur gen; fără a
fi cel d'intăiii
în lirică, în epică, în satiră, în
fabulă, în descrierea de călătorie,
în critică, în teatru,

el se întilnia pe rînd în
toate aceste domenij, şi, fără să fi inovat
în Vre unul,el ajunse pe
încetul, —prin
dispariţia treptată a celor
mar bătrîni, prin desertarea,
din oboseală, din dezgust, din
lipsă de Caracter, a celorlalţi,
cari nu:
erau în stare a da un
lucru continui, făcut
cu stăruință, — şi
rămase pretutindeni în
locul întăi,
”
lar pentru că .într 34însul
"e.
.
se adunatiVa însuşiri
.
le lite
raturii. tine
pe care ştiuse a le prinde
re,
cu o minunată receptivi
tate, Alec- !
sandri putu transmite
unei nouă generaţii de
scriitori, nu numa!
influența sa, ci o intrea
gă tradiţie, în concep
ţie şi formă.
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ROMĂNESC,

La 22 Septembre 1848 încă, tot supt Mihai Sturza, Victor
Delmary căpătind direcţia Teatrelor, a celui frances ca şi a
celui romănesc, trece drepturile sale în ce priveşte.pe cel din

urmă lui Millo şi acesta, anunţind că le primeşte, aduce aminte
«plecarea sa nemărgenită», <patima, aş putea zice, necumpătată
pentru

care

arta

dramatică,

persoanele

mult 13,

de

ce

mă

seama

|

făcu

mea

să mă

de toate

cele

şi preţuiesc atit de

|

Încă în 1849 îl 'era îngăduit lui
pentru fugarii din Ardeal *, — după
dar

feresc

vinează

înnainte de «plecarea

pe

scurtă

Millo a da o represintaţie
căderea lui Mihai Sturza,
vreme>

a acestuia

spre .

Focşani.
Supt

Grigore-Vodă

Ghica însă teatrul iea un

mai mare avînt,

de şi se introdusese acum, încă din 1851, şi o censură teatrală
şi Asachi avea grija ca piesele ce se vor represinta să nu mai

provoace cîntărtarea patimilor, care
unei clase a .soţietăţir» 2.

pot

aduce

despreţuire a

Vechile localisări ale lui E. Filipescu, D. Miclescu4, Rusu 5,
Copcea
traducerile lui Negruzzi ? şi Apostoleanu 5, a lui 1. Poni:
(î1854)?, dispar odată cu conducerea beizadelei N. Suţu. Pentru
acest Teatru totuşi C. Negruzzi mai prelucrează Caranlina.
<Repertoriul Naţional» cuprinde însă aproape numai vodevile
injghebate în pripă după cele francese, «<Marchisa de Carabă>,

«Marco Paparela», « Mesina», şi altele de aceiaşi valoare. Pentru
acest teatru fac însă traduceri un A. Vasiliu, un D. AntoÎenaeiaeae

! Albina pe 1849, n-l 78.

> Ibid., n-l 35,

|

NR

3 Gareta de Moldova pe 1851: decret din 22 anuar.
+ Cu Ionică

dragu

mamei

şi Futa

Cojocarului,

, 5 Cu Băcălia ambițioasă, scene de haiduci

cu

1340.

Ă

tendiuţe

oarecum

revolu-.

Hionare, 1845; cf. Opere, ed. Ilaneş, p. 3 şi urui.
6 Tribunalul femeilor, 1846.
î Les fenimes

sarantes,

Vicontele

de Litoriere,

181,

8 Băvbierul de Sevilla, 1847.
% Don

Cesu»

de Dazan.

= Mind, UL, p. 639.

Biografia

.
lui, de T. Burada,

în Enciclopedia

|

DE
Ro-
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niu 1 Millo scrie în versuri proaste şi — s'o spunem — fără niciun”
haz <Un poet romantic» (1850) şi <Tuzu Calicu'> 2, «Baba Hirca»,foarte populară un timp, mai ales prin superiorul joc al
autorului-actor şi prin scenele de moravuri ţigăneşti 3, < Nişcorescu>,
altă piesă adesea cerută, «Însurăţeiy» : se găseşte chiar cîte
unul
care cearcă a-l pune ca scriitor în paralelă cu Alecsandri
însuşi *,
În Iulie 1551, Millo opria pe Halepliu, Apostolu şi
Evolschi de .
a-i juca la Bucureşti piesele: Baba Hirca, Nişcore
scu sai «Izvodul Fruntaşilor» şi <Ţeranii sai Însurăţeit», pe
care nu le-ar

putea

represinta

ei, fără

«mijloacele

trebuie» 5, El preface şi piesa Luisetac,

morale

şi materiale ce'

Marele actor lipsi şi în 1851, toată vara, fiind
dus la Bucureşti?,
Dar la 1832, îndată după deschiderea
noului Teatru, cel mai
chemat pentru a conduce represintaţiile
romăneşti, C. Caragiale,

căpătă privilegiul lor pe trei ani, încep
înd de la 1-iă Iulie,
<rămiind> spune actul oficial, <acum
a mulțămi publicul şi a-l
trage a veni cu

plăcere la' represintaţiile romăneşti»,
Avea să dea
pe lună măcar două «piese nouă» în cel
d'intăiă an şi apoi cîte tref;;
cuprinzînd dramă, comedie, comed
ie de caracter, farsă şi vodevil, în costume care să n'aibă
nimic anacronic; represintațiile de vară, în provincie ori <peste
hotar>, nu se îngăduie fără
deslegare

specială,

În

Februar

1853 Halepliu

cerea voie să
facă <o şcoală teatrală», jucînd
la Teatrul Vechii de douăsprezece ori pe lună, spre <a da
un zbor mai intins progresului

1 Zimbrul, |, no. 15,

2 Ibid., |, p. 160, nota.

|

5 O criticăa eHircer», în Albina
pe 1849, nr. 8: «Piesa nu se insea
mnă prin”
țesătura intrigel, ci prin tablourile
pitoreşti, copiate după natură,
prin costumurile naţionale, chiar ţigăneşti...
Magica prefacere din un innalt
personagiu
atit de răpede, incit nict adevăr
ata Hirea nu putea face
mal bine asemenea
operaţii... Prin alusir ilirca],
lovia în 'modele şi deşertăciunile
care prin forme, iar nu
uner clase
prin sentimente, voiesc
a se deosebi». În legătură
cu portul, această prețioasă
informaţie: «Ciobotele aii
impresurat la săteni
pinci
opinc
i le, precum fusta
interii pe la fete catri
inter
sice
nțele cele cla=
i s. Cf. pentru «teatr
» nlDl 21.—
21.—
Pp Pentru j jocul
și Bul:. deutsche Zeit
y i
.
ung, 1854, pp. 32, 44,
4
5
*
1
2

!
sea
Zimbrul, I, n-l 49,
Alla, v
Petiţia lul e reprodusă
in Via ja şi Domnia lui
Știrbei, II, p. 196.
Dul:. deutsche Zeitun
9, 185%, p. 44
Gazeta de Moldavia,
1834, n-le 45 și 83.
|
Viaţa şi Domnia lui
Știrbei, II, p. 127 şi
urm,
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artei dramatice>1. Resoluţia Domnului păstră însă monopolul
lui Caragiale ; ea sună aşa: «Noi n'avem încă elemente pentru
"un teatru, şi, cînd abia am încropit trebuinţa unuia, am fi într'o
adevărată rătăcire a deschide mai multe, cu ruinarea şi . celui

ce abia păşeşte spre a sa înființare»2. lar la cererea lui Teodorini de a începe

teatru

în Craiova

Ştirbei-Vodă răspunde în

aceste cuvinte: «Dacă este public doritor, dacă este local de teatru,

dacă directorul dă chizăşuire destoinică de paza întru toate a
„bunei orînduieli și depărtarea împunsăturilor ce ati urmat acolo în

anul trecut, poate a se da voie, iar piese se vor represinta care
vor fi cercetate şi autorisate

de comitetul

teatral de -aici> *

Din repertoriul lui Caragiale face parte«Nunta ţerănească» a lui:
Alecsandri, < Angelo», prelucrare de Negruzzi, piese de Millo, « Mănăstirea Castro», tradusă de [. Nacu, «Robert, şeful bandiţilor» *.
În acest timp, la '1852, o companie de operă italiană dădea
represintaţii la Iaşi, şi Asachi o saluta cu un imn inspirat:
Nici a' timpului furtune, nici a barbarilor fiere
Aă

<Simfonii

putut stîrpi vr'odată

-

dafinul cel înverzit *

instrumentale» * distraii publicul

obişnuit, în gră-

dina Teatrului7. Teatrul romănesc însă lipsia mult timp, şi unit]
se temeaii să nu i se fi înnecat cheile în Dimboviţa$.
Millo se întoarse în Bucureşti în 1853, pentru începerea represintaţiilor în Noul Teatru, cu Costachi Caragiale şi Nini Valery ?.
i
ideii Ade
1 Jbid., p. 128 şi urm.

2 Ibid,, p. 130: ct. Olinescu, II, parteaI, pp. 143-4
3 Viaţa şi Domnia Ii | Stivbei, 11, p. 131,
„4 Bul;.
5

deutsche Zeitung,

Did.

p.

185%,

p 45,

65.

8 Cervati începuse un Institut Filarmonic ; Gazeta de Mollavia, 1851, n-l 66.
? Aceiaşi, pe 1852, n-l 56,

3 Ibid., n-l 100, şi 1831, p. 100.
9 Aici, la Bucureşti, era teatru german în Sala Slătineanu, concerte la Lieder-

tafel, teatru frances și operă italiană;

Viaţa şi Domnia lui Știrbei, II, pp. 20-1.

— Despre deschiderea stagiunii teatrale în București la 1853, v, Vestitorul,
n-l 7. La 1854, Bucureştenii ascultă trupa de operă a lu! Wiest
— aceiași

foaie, no, 74 — ori esoţietatea nemtească de amatori cintăreți», ibid., no. 74. —
Pentru

teatrul bucureştean

în 1854 şi actrița Nini

Valery,

«fortwâhrend der

Haupt-Magnet», Bul:arester deutsche Zeitung pe 185%, p. 12.— Pentru o represintaţie a lui

«Şeiloc

Evreul

d'Alboaz», îbid., p. 29.

sai

învoiala

de

singe, „dramă

în 4 acturi de d
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rii

Iulie

1853

Caragiale

își

isprăveşte

aproape treisprezece ani de muncă, contractul,

în sfîrşit,

după

şi teatrul bu-

cureştean 'e luat de Millo şi un anume Paraschivescu 2.
“La 18 Decembre din acelaşi an, în sfirşit, Teatrul din laşi se re=
deschide cu un alt imn al lui Asachi, pe care acesta-l şi publică
în Calendarul săi 'din anul următor.
B. CANŢONETELE LUi ALECSANDRI.

Partea cea mai însemnată

teatru. schimbător,
de. împrejurările
de-şi trimete

cind
politice,

în ce priveşte înzestrarea

acestui

la Iaşi, cînd la Bucureşti, şi tulburat
» are, ori de se găseşte

din locuri depărtate

colaborarea,

în ţară, orl

Alecsandri,

cărui scrieri singure aă rămas din întregul reperto
riu
lor ani.
|
«Repertoriul» lui Alecsandri, «Teatru Romăne
sc», iese
întovărăşit de o scurtă prefață, în care
poetul nu
pentru piesele sale o mare valoare eternă,
ci insistă

ale

al acela 1852,
reclamă
usupra

faptului că prin ele s'a izbutit numat a se
umplea scena

unul
teatru începător cu lucrări care erati potrivit
e şi cu puterea de

artă a actorilor şi cu
<Mai

toate din piesele

puterea de înțelegere
aice

adunate

a spectatorilor !

aă fost compuse

în potrivire cu puterile artiştilor începători
pe scena romănească» *,
„ Versul
iute, foarte

musical,

cu o rimă

de recunoscut,
al lut Alecsandri, ca şi talentul lui de auşoară
prinde ridiculul superficial

în toate situaţiile, îl făceaii potrivit pentru
a preface

în «canțonete>

după

moda

francesă

porane. In noua oştire care umplea

înfățişările

de

vieţii contem-

miîndrie pe atiţia din

contemporanii săi, el vede pe
Şoldan Viteazul, ţeranul nede
Prins cu uniforma şi cu <muştrul
> muscălesc, «soldat de oast
e
nouă», care vine <d'incolo de
la Breazul> ca să puie coiful
în
cap şi puşca pe umăr, <mondiru
l> pe trup şi <cîlții la chim
ir>
şi să ințepenească la comanda:
«stăr Smirna, ţopirlane>. Mai
tirziii a venit la rind <Mama
Angheluşa»>, baba lecuitoare,
cu
n

V, Teatrul Naţional

în

Ţuva-Nom

ănească de C., Caragiale,
dedicată puiculut romin ; Bucureşti, 1888;
p. 45-7; ct, Pp. 38-9.— Pentru
inceputul represintaţiilor în Teatrul cel
vechii, la 1853, Gazeta de Mold
avia, 1853,
2 SI îi Gazeta de Moldavia, 1852,
n-l 64, cu o privire de Asachi n-l 94
asupri
eatrulul ieşean. — Pentru represinta
ţii la Bacăă în 1832, cu «Piatra
din casă»,
« Nunta ţerănească», «Creditorit»
«Baba llircaa, v. ibid, nl 46, şi piese de Millo, «Dol țerani şi cinel cirlant

«descînteci mit>, «farmece
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de iubire»şi «<drăcii>, care-şi înşiră

leacurile de dragoste pentru boieri mari ca şi pentru <voiniceil>

ce capătă de la măiestria ei «dor nebun». În forma unul monolog e un întreg articol despre vrăji, luate n ris de acel care
le înşiră prin graiul pripit al «doftoroaii>, care mal ştie să
facă şi dulceţile ori cozonacit familiei; medicina «doctorului
«la tot unu” dat cîte un feleşan mare> — își are şi
Flaimu—c>
ea partea de satiră puţin răutăcioasă. Cu cal vei, țibi, ţibi
cheţel»,

ori

«<chine

îndoit de spate,

giul», Evreul

întră

pintenog>,

care poartă din casă ?n

în scenă

<Herşcu

boccen-

cu ochii plingători şi vorba iute,

casă

marfă ieftenă — «de Paris» tot-

" deauna — pentru cocoanele ce nu prea ail voie să umble
prin tîrg; în răpedea înfăţişare a articolelor sale, el are vreme
să adauge alusir la moravurile timpului și la păcatele din orice
vreme ale omenirii, să spuie <chiţi ai mai perit> din naţia lui

în grozavul Codru al Herţei şi să se înduioşeze
labustei «cu faţa de ghermesit
cîntec

care

multă

Canţonetele

vreme a făcut

de Lipschi>,

la gîndul ba-

căreia-l cîntă şi un

înnaintaşii

să rîdă pe

acestea plăcea foarte mult, şi Şoldan

noştri 2.

Viteazul

fu represintat în 1831 la Focşani, în «marea magazie de sare»,
cu musica <unor boieri diletanţi> de un actor al trupei moldoveneşti, alcătuită din Poni, Luchian, Gabriela, care mergea
la Bucureşti ; parte din spectatori,

<umbra

teilor>.

nemai

încăpînd,

Pentru un iermilic se putu

priviaă din

vedea şi Millo în

.
rolul lui chir Gaetanis?.
Genul acesta ajungind la modă, se daii imitații aşa de anoste ca
ale lui I. Caragiale în Cometul sait astronomul uoiajor, «cînticel

Comic, spus şi executat» de el:

Acum vă las ei sănătoşi,
Domnilor miei bucureşteni :
Mă duc degrab la Moldoveni,
Să beaă şi vin din Botuşeni 8.
———

1 V. şi Potpuri literav, de

V. Alecsandri

şi M.

Millo;

4854.

Cuprinde:

«Șoldan Viteazul», «Mama Angheluşa», «ierșcu Boccen— Repertoriul dramatic din 1832, 1, are, pe lingă aAnscene:
deosebite
Şiul» şi
«Poetul

romantic»,

gheluşa», datată 1850, şi «lerşeu», arătat ca din 1851, piesele de care a fost vorba
— Alte piese şi monoloage se adaug apol, întipărite de un pronunțat
mal sus,

Spirit politic, în Repertoriul

dramatic

din 1863.

2 Gazeta de Molduvia, 1851, n-l 45.

3 E! juca şi în «lorgu de la Sadagura».
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C. Nouă nIEsE Dr MORAVTRI

Dar încă din

1850

«Zimbrul»

ROMÂNEŞTI

ALE LUI ALECSANDEL,

tipăreşte în foileton

„piesă originală a lui Alecsa
ndri.

o

nouă:

Cu un spirit cam grosolan
într'o farsă cu subiectul
simplu,
— 0 picileală a vînătorul
ui de iubiri rurale —,
«Scara Miţer»1
are amestecate în pros

a ei versuri idilice:

Păsărâle

mult

-

iubite,

Cit sînteți de fericite!

În al vostru dulce traiă,

Voi iubiţi, iubiți în pace
..,

Cocoană, fată peste
măsură de bucuroasă
să minînce la masa
boierească «borş cu
perişoare, alivenci şi
învîrtită>, dar nu
să-şI schimbe bucuro
s pe Marinul er cu
ace
st
coconaş glumeţ.:
Tipuri 'de subrete şi
valeți, cari ascultă,
află, amenință cu pir
a,

—

Grădinari,

păstori

cu «micile lor od
oare», în care
«
<mure»> cu <pădure>
, <mioare» Cu
găină> cu «florile
de grădină». La
nu glumeţul cu fal
sa nevastă, care se
ei, ci curtesanul
serios,

ţerani —,

pere> rimează cu «mi
ere»,
<serbătoare» şi «p
uii de
sfirşit biruieşte,
de sigur,
Sîndeşte tot la gr
ădinarul:

Însă multă vioi
ciune “în această
farsă pastorală
boierime, cu puţi
pentru
nă şagă într'insa
,
şi
nu lipseşte nici
Satiră a luxului car
ușoara
e trebuia să dist
rugă. pe încetul
primitoare, veselă
această
, Spirituală, dar
ușuratecă lume
cocoanelor şi co
a boierilor,
coniţelor:
i În «Zimbrule, I,
n-te 35 și urm.
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Ca să fii cocoană mare
Şi să placi la cavaleri.
E destul să fii în stare

De-a toca zece averi:

Şi pe manşonuri
Şi pe bulionuri
De la Paris

Pe cordeluțe,
Pe capeluțe,

Întrun salon

189

Să treci măreaţă,
Cu gura creață
Şi îndrăzneață
- Lîngă femei.

Pe danteluțe
Şi pe brățele
Și pe inele
Şi pe mantele

poesie se întîmpină, ca în
sandri:
aceste versuri, printre cele mat bune ale lui Alec
duioasă

Și bucăţi de adevărată,

Femeia-i ca apa ce curge la soare,
,
Şi, pănă te 'nneacă, te-atrage mereă
e...
zboar
să
gata
ce-i
Ca pasărea mică,

Noii,

Craii

acest nume

din

e în legătură

1851,

de la ţară să-şi
şi cu datina care făcea pe fetele
casa

întrebe ursita, la razele
unui ispravnic de modă

în casă, de înşelat

limpezi ale secerii de lună. Din
veche, fricos şi ridicul, bun de încuiat

l el, cu
şi de jăfuit, fuge nepoata cu alesu

privire la care n'a întrebat
dînsul, boierul
vărat, al

cu poesia care poartă

fetei

şi pe unchii. Cu jandarmii după

pe hoţul adejignit caută prin păduri, nu atit:
unei
celei frumoase, cît pe acela, închipuit, al

„mari sume. de bani, cu care

iv.
i-a pornit de fapt feciorul adopt

i. În scene de
Fetele satului vecin ascund între ele pe fugar
maţii sentimentale, în care. e
operă comică, sămănate cu decla
iubită pentru fară

de carma
vorba de iubirea: <Romincuţet»,
i jandarmi noi, trec tipuri
aceşt
slăvită>,pe care armă o poartă
şi acela 'al isteţului moş

„Care nici nu sînt
Corbu

schițate,

fie

chiar

Cimpoierul.

obscurilor. autori
Prelucrată după «Le tigre de Bengale», a
hel, Chir Zuliaridi,
de farse distractive Ed. Brisebare şi Marc-Mic
mari

de la cele mai
povestea .unui gelos nenorocit, care trece
mail puţin desăfurii la desăvîrşita iertare, după O înşelare nu
înlocui tipul nedefinit al gelovîrşită, are meritul mare de a

vapor, care, în graiul
sului printr'un Grec din Brăila, căpitan de
Greci şi învățase
între
mai bine imitat, de unul care trăise

cel
u a smălta cu expresii nade la dinşir destulă grecească pentr
tă, reproduce şi psihologia
turale şi vioaie o romănească strica
, de frică şi de
raţie sentimentală, de aprindere subită
de exage
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căință a neamului. <Cu scufia în cap,
cu lumînarea în mînă şi
cu iataganul în dinți», ba chiar cu
<şuşaneaua cea de-o prăjină>, chinuitul eroi face de straj
ă noaptea întreagă, în jurul
Afroditet luy. Și logodnica sclivisitu
lui vecin din faţă, ajuns
fără

voia lu eroii de intrigă amoroasă
pănă la descurcarea
finală, «Madam Flaimue> Nemţoaica,
vînzătoare.
<de bastoane

şi corteluri» pe la bilciuri, e dibac
ii schițată în treacăt,
«Doi morți vi», după

sanne,

are

un

dialog

<L'homme blas€>, a lui Duvert şi
Lau-

deosebit de viii. Dacă

Hagi-Flutur ori
poetul Acrostihescu, zis « Odabaşa»
pentru că geniul săi pletos,
eminamente solemn, fabrică mai
ales ode, și chiar eroul Ghiftuiii ai numai un caracter gene
ral omenesc, cu defectele şi
ridiculele lor, — Lipoveanul Egor
, fost birjar de lux cu dot
ca!
vestiți cari speriati Jidanii,
dar om aşa de bun, încît îl
înşeală
toți moflujii şi toate actrițele,
făcîndu-l chiar să li împrumute
bani, şi ajuns la urmă negustor
de charbuji şi peşte |sărat>
la
Tirgu-Frumos, făcînd apol
şi fierărie şi dregînd grilajur
ile de la
curțile boiereşti din apropier
e, e un tip desemnat,
şi bine desemnat, după original, a căru
i vorbă hazlie o întîmpini
totdeauna cu plăcere.
In sfârşit, <Un salon "din
laşi» e scris mai mult în
vederea
- Publicului de. dame care
frecventa asemenea saloan
e de petreşi în vederea unor anumite
persoane
faţă de care poetul ave
a anumite sentimente
şi intenţii. De
“silit la declaraţia for
mală că < Rochia de- cat
ifea», <Rochia de
„<d. D.>, apor soţul une
ia din zisele... <Tochii»
şi caghio- *
tantul»-cverișor» care
curteneşte pe aceiaşi,
nu sînt de loc
*portreturi adevărate,
a'unor persoane din
societate». ŞI, în
continuarea scenelor
elegante,

Alecsandri face pe una
doamne să cinte <Mărgărit
din
a> închinată iubiril sal
e
cească rostul real pe
şi
să
tăl
măcare l-ar

putea avea poesia căt
ŞI cAdio> se cintă,
re «o floare»..
de însuşi «d. X.», aut
orul, «pe o' melodie
plină de lacrămr»,
Această schiță de
moraviry <fine> nu
era

cir nenope r ue
,

e ur mat ala ete

protestările ironice,
ea îl privia.
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Cu

mult

«Cucoaxa

A LUI

ALECSANDIL

„Al

CuIniŢă».

mai mare însemnătate are, nu din punctul de vedere

al intrigei, care rămîne totdeauna uşoară, fără ca publicul, doritor de teatru şi setos

de a recunoaşte

„prinde alusii politice, să se

dezguste

tipuri. actuale şi de

pentru

aceasta

a

de tea-

trul lut Alecsandri, ci din acela al adevărului persoanelor.
şi acţiunilor înfăţişate, ceia ce—nu va tăgădui. nimeni —
cere totuşi artă, <Cucoana Chiriţa». Se poate ca odată marele talent comic al lui Millo să fi crescut interesul pentru

această

piesă,

dar şi fără dînsul ea îşi păstrează pănă

astăzi

însemnătatea.

Se pare că ' Alecsandri voiă să dea o trilogie, înfățişind în
trei comedii de proporţii restrinse pe provinciala din Moldova
acasă la dînsa, în Capitala ţerii şi în străinătate. Avem «Chiriţa
în laşi» şi <Chiriţa în provincie»; a treia parte a satirei sociale lipseşte.
De provinciali şi provinciale rideaă de mult romantici noştri ;
şi e de observat că aceste glume, care nu sînt lipsite cu totul
de răutate, se întîlnesc numa! în Moldova, pe cînd scriitorii .
munteni, cari nu s'a încercat, de altfel, decit foarte rar în acest
gen, nu s'a gindit niciodată a înfăţişa pentru distracţia Bucu:
reştenilor, gata să rîdă, stîngăcia şi zăpăceala persoanelor de
modă mai veche venite din Urlaţi ori din Slobozia. De “atitea

ori,

de

creioane

deosebite,

am

întilnit răpedea caricatură a

Moldoveanului şi Moldovencei din provincie.
Mai ales însă a celui d'intăiii. Provincialei i se fac mal tirziu
onorurile.

Ea

merita

tot

aşa

de puţin ca şi provincialul această

execuţie: deosebirea dintre laşi şi celelalte oraşe şi orăşele nu
era aşa de mare şi, mal ales, în aceste centre mai mici se păstrai averi folositoare ţerii, pe cînd altele se risipiaă cu ajutorul furnisorilor francesi şi nemți, al birjarilor ruși şi al misiților şi cămătarilor evrei în petreceri, şi chiar fără adevărate

petreceri, prin neglijenţa unet viețe răă chibzuite şi lipsite de
sucoteală, la Iaşi. În vechi cuiburi uitate, ca Hirlăul, era evlavie,
„pe cînd leșeni din elita occidentalisată se mîndriai cu părăsirea
credinţei şi chiar insultarea el la orice prilej ; acolo era spirit de
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familie, pe cînd <bonjurii»>, elegantele doamne şi domnişoarele
spirituale crescute în pensioane unde nu se învață romăneşte
pentru că nu ştie nici <madama», nu voia să ştie de respectul
datorit bătrînilor şi de îngrijirile pe care copiii trebuie să le primească de la părinţii lor, şi nu de la simbriaşt ; acolo era g&ospodărie spornică, muncă modestă, dar neîntreruptă, era pietatea
faţă de trecut, din care odrăsleşte mai puternică viaţa viitorului,

„Dar tocmai de aceia tinerii nu iubiaă provincia. Aici se adă-

postiseră vremile pe care el voia să le acopere cu ţernă multă
şi să le pecetluiască pentru totdeauna cu O. piatră grea.
Cel
puţin aceia dintre tineri cari, prin firea lor, — de şi poeţi,
ceia ce,

în sensul cel mai înnalt, nu înseamnă altceva decit înțelegător

al tuturor simţirilor omeneşti —, îu puteai înțelege
rosturile
vieţii ce se ducea şi comoara de tradiții folositoare
ce se putea
'smulge ruinelor ce se îngrămădiată,

Din toată provincia, care-i! dăduse şi lui doar, în
<lorgu de

la Sadagura», simpatice tipuri de bătrini cari știă
să iubească,
să se jertfească pentru aceia pe cari-i iubesc
şi să li ierte gre=
şelile ce jignesc mat mult, Alecsandri alese
pe «Chiriţa».
Ea nu. e provinciala care ține să.rămiie
astfel, care nu se
gindeşte că sar putea preface. Aşa
ar fi mat curînd soţul ei,
Birzoi ot Birzoieni, Ban de-ai Arhon
tologiei, care ceteşte
cronicele,

caută

în toate

ceia

ce e temeinic,

nu

despr

ețuieşte
Şi nu îndrăgeşte pe om după haină,
maniere şi altă înfăţişare,
ŞI e mulțămit <la locul lui», între ai
lui, asupra slăbiciunilor
cărora trece cu vederea, de şi
înțelepciunea-i bătrînească

poate să le judece.
îndeplinirea

formelor

i <limonadă», unde

Că

ride cineva de dînsul cînd întră fără

obişnuite

întrun salon cu «candelabre»

se joacă danţuri nouă și se aruncă
averi

la noul joc de cărți, puţin îi pasă: a
venit să-şi aducă

familia
acasă. Păcat numat că această simpa
tică figură care apare la
Sfirşitul «Chiriţer

|

/

Şi
!

1

ÎS

în laşi» se schimbăîn a doua piesă,
«Chiriţa
în provincie», care ar fi trebui
t să preceadă pe. cealaltă,
şi că
Birzoi cel iniţiat în «letopiseţe»
, părintele de familie care
ştie
porunci şi îndeplini însuşi porunc
ile, în ciuda lumii nouă
ajung
e
o unealtă a ridiculei neveste
ambiţioase, care-l mînă la
o îsprăvnicie pe care n'o po

pe care nu înţelege că trebuie
s'o ţie cu cinste, fără a
căpăţinile de zahăr
ale ] idanilor Să! şi fără a vind
; e de

primi
nen
4 u-

Î
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-mărate ori, prin aprodul săi, pentru carboanţe nouă, acelaşi
„Curcan, pe care-l şi cere de la început ca să-l fie plocon din
partea

iăluitorilor

ce

n'aii

adus

nimic

de

acasă.

Chiriţa însăşi n'a învăţatla <pansion» şi n'a avut măcar gu-vernanță. Ce-a trebuit să înveţe de la mamă-sa, de sigur o .
„femeie foarte cum se cade, a căutat să uite. Face totuşi gos-:
podărie bună, dar numai pe vreme de oposiţie, cînd nu se 'recunosc meritele unei familii <patriote», care la 1848 a pierdut

„0 măsea şi a tremurat de friguri;: Are două fete, de care pu“blicul va fi rizind mat puţin decit a vrut autorul, fete sănătoase”
şi smerite de la ţară, pe care mama le-a învăţat fianţuzeşte
ŞI <ghitarda» prin vre-o guvernântă pe care n'o vedem, dar care
nu

sar în giîtul nimănui,

nu aruncă necuviințe

nu

se amestecă

în vorbă

nepoftite,

asupra persoanelor ce nu sînt de virsta

lor şi nu cred că prin

cîţiva ant de învățătură pe de rost la

<pansion> ai căpătat dreptul de a privi, la cinsprezece ani, de
sus o întreagă societate ale cării ridicule le poate descoperi şi
un ochiă de copil, fără ca de aici să resulte vre-un drept la
batjocură. Mult mai puţin simpatică e, de sigur, acea Luluţă care .
ride de franțuzeasca

pocită a mătuşă-sa,

face sprincene şi buze

Toşii la bustul de carton de lingă toaleta aceleiaşi, iar, mai
tirzii, dezmiardă pisici şi: are nevricale, adevărate şi prefăcute,
Pentru

a-şi căpăta

de'soţ vărul

iubit, Leonaş, care-şi pregăteşte

terenul bătîndu-şi'joc de cochetăria bătrinei Chiriţe.
Chiriţa nu 'vrea să mărite fetele la ţară ; răzeşii vecini o dez„gustă prin numele ca şi prin apucăturile lor: <Câşlegile»>, carnâvalul
3 Incarcă

îl va face, deci, la Iaşi, pentru'a prinde gineri de modă.
deci lăzişi cutii în vechea trăsură galbenă, de bejenii,

pune feciorul în capră şi "Țiganca de casă, menită a face şi a
suferi toate, lîngă dinsul, şi pleacă la Iaşi cu'fetele, care ai

„Ordin

«să

frumos»,

se
«să

ţie

drept

meargă

Şi să zîmbească

pupuiele

tot

pe

nurliii>,

vîrful

«să facă tali

scarpilor>,

la. cea

d'intăiti înfăţişare a soţului vînat, şi să-și ţie nasurile, prea roşii, în
„apă rece înnainte de a intra în societate.

În fund

lîngă maică-sa

stă nesuferitul băieţel răi crescut, Guliţă, care răspunde părinţilor,

porecleşte pe Ţigancă, ameninţă

pe fecior cu bătaia, își bate

Joc de surori, «<ţiţagele», se supără de glume, cere să fumeze
ŞI pune pe Chiriţa să-i cumpere c<minaveta»,de mult făgăduită
— el o spune —, pentru

a chinui

cu «musica» sa o casă

în-
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treagă şi a mînca palme numal în clipa celei mai mari desperări din partea mamei care-şi iubeşte neprețuitul moştenitor.
În Păcurari, puțin după trecerea barierti, a <rohatcet», trăsura:
-se înnomoleşte în omăt. E cea mal izbutită scenă, cu slujitorul
surd şi incult, <guleratul cu săbiuţă», care ţine cum dă Dum"nezei «catastiful>, «scriind cocoanele ca şi marfa de băcălie,
braşovenie sai lipscănie», cu „Surugiul care îndeamnă caii lut
în tot felul: chi, hi, hi, hi, copil... Nu mă lăsaţi... Hi, hi, hi,
tătucă... Hi, hi, mînca-v'ar .lupil... Hi, ludă... Hi, hi, jupitule...:
laca mă, or să mă .lese "n troian... Hi, hi, da' hi,— lua-v'ar
dalacul... Prohodi-v'ar cioarele... Hi, hi odată, copil, cu toţii...
Hi, lăsa-v'aţi oasele cioarelor și pielea vameșulur...
Hi, hi, zvînta-v'ar vintul şi v!aş vinde pastrama», pentru.ca, la urmă,
li- niştit că nu se.poate merge, să între în cea d'intăii cîrciumă
pentru a se încălzi, aşteptind poate topirea zăpezii. Şi cîntecul
îşi bate joc de lipsurile vestiter <poşte» :
Ba nu-s

Nici
Ba

propele,

căpețele,
ştreangu-i-putred,

de ars

în. foc...

lată Țiganca învălită <într'o cergă zdrențăroasă>, păzind
după
plecarea boierilor «cutia cu bonete». Iată Chiriţa desnăd
ăjduită,
alergind în toate părţile, împiedecîndu-se, căzînd
pe ghiaţă, cu
fetele ascultătoare după dinsa, pe cînd Guliţă,
bucuros de li-

bertatea căpătată

o clipă, se.dă de-a săniuţa, ieşind din blă-

nurile părintești, din. «contăşul babacăi», şi primejduind
o.viaţă
„aşa de scumpă tuturora. lată Neamţul cu minave
ta, care-şi plinge
cîntecul îndată ce a trecut de stilpul bariere! şi, mai
ales, iată
cel doi pungaşi de modăşi de lux, cartofozri
cu cărți măsluite, unul Moldovean, altul Muntean,
fiecare cu raiul şi cu
psihologia lu, cari vin să-şi cerce norocul la
laşi şi pun ochiul
de la început pe cele două fete frumoase,
voinice şi cu bani
ale unei mame cu îngrijire, care
duce 'n <besacteaua»> ei de
drum, lingă văpseaua de păr pe care
o administrează însăşi
mina delicată a lui Guliţă, foile
de zestre ale odraslelor er.
Bondici
şi Pungescu

sint candidații favoriţi ai Chiriţe

r ; unul
represintă Iaşul petrecerilor înjosite; celalt
aceiaşi
lume
din Bucureşti, pe care-l

cîntă ca un ctîrg vestita:

-

-

REGALITATEA

LITERARĂ

145

A LUI ALECSANDRI

Pentru boscărie,
Pentru stosărie,
Matrapazlărie
Şi ruşfetărie,
Pentru coțcărie
Şi potlogărie.

|

Amiîndoi sînt oameni în stare a face faţă oricăril situaţii şi

după o palmă la joc de cărți Bucureşteanul va şti să 'strige:
|
«Cine a datără o palmă, cinea primitără o palmă ?.

Piesa înfăţişează, înnainte şi după peţirea fetelor lui Birzoiii, de

către aceşti falși boieri, cari sînt prinşi, la urmă, înşelînd la cărți
şi daţi pe mîna Agiri, — toaleta provincialei, «cu gavanoştle de
dresuri şi păişoare de tăcut sprincenele», convorbirea ei cu o

rudă din laşi, iniţiată în tainele civilisaţiei de salon, şi un bal
în care triumfă

din acelea

la lumina

şi

triche-

care

cople-

candelabrelor

lelor, în sunetul ariilor apusene, spiritul cel noă,

şeşte lipsa de creştere:şi de:simţ a Chiriţei pănă în clipa cînd,
uluită de arestarea viitorilor gineri, tirită spre trăsura de drum

de către soţul er, venit anume pentru a-l încheia tristele aven-

turiîn lași, ea dispare, cu rochia-l de catifea roşie .şi «turlubanul cel cu pene stacojil», rugîndu-se de tinerii ce sînt de faţă,

<bonjuri cu lungi plete», să se îndure a-i lua fetele, «tinerele,
curăţele, hărnicele, cu franţuzeasca lor, cu ghitarda lor, cu ca-

drilul lor; gospodine bune, econoame, cetite, jucate, pricopsite».
Acasă

Iaşul, şi de

aşteaptă răzăşii, fără dorinţă de u vedea

sigur că er vor fi făcut fericirea celor două duduci,
acum

înnainte

de

înriurirea

a mamei

răăfăcătoare

lipsite. de.

lor:

oameni

folositori vor fi fost nepoţii de fiice ai «cocoanei Chiriţei», dacă

nu-l va fi ispitit o prea mare ambiţie, moştenită de la bunica
lor. Aceasta, rămasă singură, cu o cumnată doar, care iea asu-

despreţuită,
pră-şi sarcinile gospodăriei, din ce în ce mai mult
e stăpînită de patima
tocmat35

de

ani —,

zoană», fumează,
cere să i se aducă
bilele, visează 'de
şi cu peşcheşurile
ceasul.

plecării la

tinereţii —

a modelor

are, de

la

măritişul

nouă : călăreşte

ca

fetelor,

0 <arma-

vorbeşte o limbă pe care o crede franţuzească,
scrisorile pe' taler şi şervet, înnoieşte moisprăvnicie, cu jandarmi! la. fereasta trăsurii
aduse de împricinaţi, şi aşteaptă, în. sfirşit,
Paris,

pe

cînd

Guliţă

dă foc bordeielor țerăneşti şi ţine calea

ucide vitele oamenilor,

fetelor,

în

aprobările
10

.
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înduioşate ale unei mame care-i admiră intel
igenţa şi vioiciunea,
Isprăvnicia vine, şi, cu banii cîştioaţi de Birzoiiă,
modernisarea
urmează, cu <bontonuri şi tenechele»,
cu trăsură «cu fundul la
pămînt>, <lampe de cele cu apă», «rochi
r cu jăletce», <conţerturi de strîns talia» şi alte podoabe de
la <marşandă> — <şandramandra> —, pănă la manşoanele
nouă, <cuşme jidoveşti de

ascuns mînile iarna».

Cînd

şi cînd apare,

ca

represintant

al
adevăratului occidentalism, superior
formelor, şi cu atît de mult
acestei

caricaturi a lor, <Musiu Șarl», învățătoru
l lui Guliţă,
Frances care vorbeşte, făcînd reflecţiile
sale asupra stîngăciilor
Chiriţei
civilisate,

limba lui, — sigur fiind că audit
oriul cult îl
va înţelege ; recunoştinţa pentru maieşt
rii noştri îngăduie abia lui
Alecsandri să amestece
ici

stilcit, ce e dreptul, dar mat

şi colo

cite

un

cuvînt

mult în sens simpatic.

romănesc,

" În de obşte, cu mar mult
clipă, cu tipuri mar slab
de

„ neavind o adevărată îndrep
tare
critică şi concepții despre.
ce e firesc şi nefiresc, scus
abil
nescusabil, vrednic de osîn
şi
dă şi vrednic doar de
un zimbet
trecător în clipele de pref

acere ale unul popor, nu
poate exploata după cuviință, cu
seriositate și simţ de
răspundere, un
tip representativ, care înf
ăţişează unul dintre curent
ele în luptă.
Publicul însă corespund
ea poetului, şi Chiriţa
'în orice împreJurări rămase favorita pub
lic
ului.

:

Cu Cinel-Cinel din 185
8, în care un teran
moldovean e cununat cu o fată mun
te sancă, în care, fără
int
enţia de a stirni
risul, cele două sub
dialecte
romăneşti

sînt

făcute

să

sune

îm-

ătinate

ale naţiel, în-care, în
cîntă imnuri la coro
sfirşit, se
an a lui Ştefan-cel-Mare
, care ar fi fost găsită la Putna, meni
nd Unirea Politi
— că
teatru
,l luy Alecsandri
era acum pe alt ter
en

gande politice,

1 V, declaraţii ca
aceste

> al une nouă şi may puternice propa=

a : «Moldovean,
Muntean, — tot una
Care haină poate să
-l.. . tot Romina... *
ne prindă mar bine
haina românească 2.
pe noi, care sintem Romince,
decit
:
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ALE LUI ALECSANDRI.

Şt CĂLĂTORIA LUI ALECSANDRI ÎN MEDITERANA,

Alecsandri lipsise din Moldova pănă la 18511. Abia întors,
“în primăvara anului 1832, pe care o cîntă după reţetă, c«verzie»,
cu «<cosița aurie», cu «dulce soare», «sîn plin de lăcrămioare»
ŞI <lună plină», — în stirşit <drăguliță»>, îi face. poetului dor
de ducă:
Daţi-mi, dați-mi aripioare,
C'aud glasuri de cocoare;
Daţi-mi ăripi sprintenele,
C'aud glas de rindunele...

Iarăşi voiă să plece

«pasărea

pribeagă> 2. O viaţă monotonă

„ca aceia de după potolirea Revoluţiei, viaţă cu bănuieli, riscuri
şi primejdii, cu totul nesigură de ziua următoare, nu-l putea
„opri mult în laşi.
"EL merse cu 1. G. Voinescu la Toulouse, de aicr pe Marea

Mediterană, apoi
— dacă e să-l credem, cu un Engles, — în Spania,
unde văzu, înțelegind cit putea înțelege cineva cu cultura lui
„istorică, Grenada
unde plecase cu

Sipuri, viața de

cu Alhambra Maurilor şi Curtea Leilor, de
veacuri înnainte, lăsînd aceste strălucite ri-

credință,

de voluptate liniştită, eulavioasă am

zice, de cavaleresc avint războinic, a lui- Boabdil, el rey. chico.
„Cu acelaş tovarăş străin, el străbătu partea ma! accesibilă a
„Marocului.
Fără a-şi lua note zi cu zi, Alecsandri şi-a publicat mal tirziă
„Amintirile lui, mai mult sai mai puţin exacte, adăogind po- Vestiri independente, mat vechi, ca aceia a «Muntelui de foc»8,
„Cu un conte urit, care se face, din desnădejde amoroasă, un
„Vestit

bandit

italian

după

normele

romantice,

cu

intercalare

„de poesir în asemenea nuvele diabolice:
"Beţi, copii, tot după mine,
„Şi ”nchinați cupele pline,

La”: fulgărelor lumine !,

|

Ori ca istoria «celui d'intăiii pas în lume» al unul Engles care
„se face căpitan de corabie, pentru că n'a avut noroc cu presin1 N. mal sus, pp. 23-30, 36, nota2.
2 "Dor de. călătorie, ;, ediția noastră, pp. 204-5.
3 Apărută și în Albina pe 1843, p. 180 şi urm.
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tarea lui într'un salon. Povestirea lui Alecsandri e mult supe-rioară celei din descrierile de călătorie ale lut Bolintineanu
=

fără să se încurce în lămuriri istorice şi arheologice, fără să se:

coboare

la

accidentul

banal,

el

se

ține în acea lume

dintre:

Sînt în aceste pagini cîteva peisagi! marocane

foarte:

adevărul absolut şi fantasia liberă, care l-a prins mai bine
totdeauna.

"bine văzute şi reproduse cu un condei ager. Alecsandri
se in-

teresează de datini, de sunetul, armonios ori ba,
al cuvintelor:
unei limbi atît de străine ca 'acea arabă; el
dă traducerea cîn-:
tecului de laudă al calului arab, cîntec pe care-l
prelucră aporînsuşi, datînd <Munţii Uadras, Maroc; 1853»,
în El Rbaâ:
Din

Tunis

Nu-s

iute

la

Maroc

rindunele

Aşa de uşurele
Ca murgul miei

în joc 1.

singura poesie orientală care vine după '< Alha
mbra» şi Segui-dilla

spaniolă.
Paginile despre viața Evreilor în Maro
c ca şi judecata asupracivilisaţiei marocane sînt pline de o
adîncăşi adevărată observaţie. Cadrul neobişnuit, întîmplările
de călătorie, audienţele la.
şefi arabi cari aă faţa de Țigani şi
lătratul de şacal, toate daiacestei descrieri o valoare deosebită
Şi trainică în literatura.

noastră.

Primirile

solemne ale

lui Hagi-Ahmed-el-Hedet

din
Tetuan merită să rămiie în amint
irea, cetitorului, Rindurile lăsate
:
de poetu

l romîn în cartea de oaspeţi
a hanului evreiesc din
oraşul marocan resumă astfel cele
ce-l trecuseră înnaintea ochilor
::
Am văzut în Tetuan
Un Hagiă despot, țigan,

Patru

capete

tăiete

Şi girbace peste spete

Versurile

amestecate în această <Călătorie
în Africa» ar trebui:
scoase pentru.a li se da locul
cuvenit între poesiile lirice din]
întăia epocă a tale
ntulut luy Alecsandri :

Îmi place pe Mare

—

mi place

prin

lume

să fiă legănat,
S'alerg

nencetat.

1 Ed. noastră, pp. 265-6,
2 Calătoria a fost răi tipă
rită în volumul de «Pro
ză» din editia Socec.
vădit că innainte de capi
Etolul Tanger-Tetuau treb
uie să vie trecerea la 'Tab
capitolul «Tanger şi Maro
ger
c», care începe cu imb
arcarea la 1-iă Octomb
1853 în portul Gibraltarulu
rei, — Foarte

bine se infăţişează--ediţia
«Minervels..
ir
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e dintre cele

şi

149

A LUI ALECSANDRI

eă sînt călător
al patriei dor.

sincere din efusiile sentimentale

ale poetului.
.

“Îl mînase din ţară o iubire vinovată, pe care simţul săă de onoare
şi mai ales porunca femei! iubite il făcuseră a o jertfi, plecînd în
lume, pentru Mărgărita. Această dragoste nouă nu samănă cu cea |
veche, pentru Elena Negri ; şi aici eo curte boierească, cercetată însă în zile aspre de iarnă, cînd păharele. de ceai aş-

teaptă între lumînările de spermanţetă pe drumeţul întirziat în
cale, pentru ca a doua zi cat de lux.să-l poarte în largul cîmpiilor acoperite cu zăpadă, lingă iubita care-l umple de foc. Din
„aceste amintiri, Alecsandri

O

rit-o decit în parte!.

a făcut o nuvelă,

pe care ma tipă-

fată din boierimea Moldovei şi Măr-

Sărita, dar nu o ideală figură de fecioară, o zimbitoare icoană

de mireasă, un palid obraz de. bolnavă care se stinge, cu ochii
la fratele iubit şi la logodnicul mal iubit încă. Aici sînt şi mai
multe convenții, e mat multă reservă, mai multă patimă bol-

navă de-o parte şi hotărită răspingere, de alta ;. cîntecul de triumf
lipseşte acum,

ca şi tinguirea de durere,

clipele de-chinuitoare

îndoială cu privire la viaţa iubitei, ruperea de inimă înnaintea

„celei ce moare, ca şi lungul răsunet dureros pentru pierderea ei.
Sînt alusiy graţioase, dulci complimente dibace şi, din depărtare,

Împreună

cu dorul de ţară,

«Floarea Oceanului»,

scrisă

astfel
— are
curtenito

salutări

la Biarritz,

în

înduioşate

în 1853, —ori

şi
— «Ce gindeşti, o Mărgărită?», de la Gibraltar,
dorul:
Sint privelişti ale firii, cu care ise confundă

«<lahtul».

De la mine păn' la,tine
Numai stele și lumine,

Şi ultime păreri

de

răi pentru

ce n'a

putut

să fie.

nu spune poesia, şi nimeni n'a crezut pănă acum

«dreptul să întrebe, mai

încheie iubirea

în

clipa

mult

De

ce,

că ar avea

decit lasă a se şti poetul, care-şi

cînd o nouă..viaţă,

venită

prin

ea,

“chiamă pe iubită la o nouă datorie.
«Frumoasă, dulce 'ncîntătoare>, «floare vie căzută din soare»,

în stare a trezi prin singura el înfăţişare

«lira

dulce» a unui

t Întreagă în ediţia «Minerva» a Prosei lui Alecsandri, îngrijită de Il. Chendi.
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suflet de poet tînăr, a-l face să-y
ofere, în făgăduiala minciunoasă a versului, Seraiii pe Bosfor,
<gondolă dulce legănată»
şi închinăciunea lumiy întregi,—ast
fel rămîne această nouă ŞI trecătoare iubită.
|
N
Risipite, fără dată, alte cîteva
cîntece de iubire aă răsărit din'
bucuria şi durerea aceleiaşi iubir
i, — cea din urmă adevărată
iubire a unui poet care se
apropia de sfrşitul tinereţii sale.
<I-iii Maiit> e un strigăt de
bucurie, fără curăția, fără adin
cut
simţ mistic care înnalță pe
cellalt, vechiă, din zilele drag
osti
r
d'intăiii
— aşa
, de serios, de sever, de
trist acela, ) încît pare că
meneşte 'a răii. Totuşi, despărţirea
e plinsă în accente simţite,
„prin <Adio»>:
Ani întregi am fost depa
rte
De al țerii dulce sin,
Numai

ca

să ai tu parte

De un traiii plăcut şi lin.

Caracterul acester iubiri
fără <jertfă> din

închinare de departe, îngădu
ire

a uner

partea

ei, singură:

adoraţii respectuoase,

e fixat bine şi în acest
cîntec din urmă.
„Jalea, scurtă, ce urmeaz
ă, ÎŞI găsește expresia

de cîntec popular:

într'un

refren:

Duce-m'aș şi nvaş tot duce
,
Dor să nu mă mai apuc
e!
Cine ?n cale ma vedea,

.

Să

plingă

de jalea

mea!

Şi cu aceste rindury
de dur
moartea unei fiice a sur
orit E] enel lui de odinio
ară, — <Emmi»,
- care, închizînd Ochii,
i-a cerut un cîntec, şi
puţ
inele versuri,
străbătute de o jale ce
nu ştie să strige, pentru sor
a ce pleacă :
În cesoc, unde se
duc
Florile ce se usuc?

B.

Cixrece

PATRIOTICE,

PĂNĂ

LA 4855,

Această iubire, căreia
nu-y pune ca păt nici
moartea, nici înşelarea, mîngiiase pe
un cîntăreţ care num
ai rare ort pănă atunci, |
doar în clipa hotări
toare din 1848, găsise
accente mai puternice'!
pentru a da glas asp
irațiilor uner societăţ
i,
unui neam ; îl mîngiiase deci de <chinu
rile grele ale patr
iei»
.
Acestor chinuri li
doreşte el încetare a
în «Anul 1855»,

an care aduce poate «bi
eter
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el, peste despărţirea vre-

melnică dintre cele două Principate :
Pace,

glorie,

mărire,

libertate,

Îndurările

fericire!

cereşti,

Mai curînd sati mai tărzii, Pronia va trebui să se îmblînzească totuşi pentru a răsplăti vrednicia unui neam. Un astfel

de neam e al nostru, <sentinelă
muri răsăritene»,

păstrîndu-şi

înnaintată>

«postul»,

pe

«douăzeci

biruitoare din «mil de lupte»:

<mîndre

ţer-

de veacuri»

|

Căci Rominul e întocmai precum stincile mărețe,
Care 'n valurile mării furtunate şi mărețe,
Neclintite ?n veci rămin.

Această ideie a permanenţei veșnice pe pămîntul naţional, !
a unei legături nedesfăcute între om şi brazdă, ca şi ideia lungului şir de încercări şi ispite prin care a trecut poporul romănesc se îmbracă puţin timp după aceasta în poema Senti-

nelu Nomină!.
" Iarăşi poesia populară

dă în cea mai

mare parte felul rimei,

măsura versului, mişcarea ei specială, calificativele, întru cît ele |
nu oglindesc slăbiciunea pentru zădarnice
<Ostăşelul> — iată diminutivul şi înriurirea
«verde ca un stejărel»>, care samănă şi cu
cu cun zmeti»> şi cu un «zeii nemuritor»,

diminutive, a epocei.
lui Bolintineanu !—
«un puiti de leit» şi
e Romanul aşezat la

Dunăre de strajă, față de hordele barbare ale Răsăritului. Aceste
horde le înfruntă el fără frică, ştiind că
Maica

Roma

cea bătrină

“l-a pus arma asta "n mină.

„Norul

sălbatec vine, şi Alecsandri

dă acum poemului său un]

„avînt plin de spaimă, care samănă cu acela din <Orientalele» lui
Hugo, cînd norul de pucioasă, care va nimici Sodoma şi Gomora,
răsare în capătul zăril.
« Oardele avane», «limbile dușmane» ale Gepizilor, Bulgarilor,

Lombarzilor, Avarilor :
—
Vin

Vin

și Hunii, vin şi Goţii,

potop,

potop

cu

toți,

Pe cai iuți ca rîndunele,
,

_

Fără

friie,

fără

şele,—

! Întăiă în «Roinănia. Literară», p. 93 şi urm.
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pier pe rînd de sabia singurului străjer
al Romei,

crede

eternă.

pe care elo

lată însă că vestea peirii oraşului împărăte
sc soseşte

în clipa
cînd biruitorul privia cu o liniştit
ă mîndrie întinderea cîmpului :“
de măcel, de jertfă:
Neagră veste;
Roma, Roma nu mai este,

ŞI-I vezi atunci luînd, cu
<calu-i frăţior»,

în clipa cînd «noaptea
oarbă, fioroasă> a barbarie
I se coboară peste țermurile apărate
“de dînsul, drumul miîntuito
r al muntelui.
Aşa cum este, înfăţişînd legenda
eroică a celor ma! vechi lupte
pentru păstrarea graiului
d e glorioasă origine, Sentinela rominii
e una din cele mar îndrăzneţ
e creațiuni ale unui poet pe
care de
obiceiti avînturile îl sperie
, E mai puţin originală poate decit
izbutită, căci pe acest timp
era scrisă de mult altă legend
ă, în prosă
poetică, una

maj

cuprinzătoare, mai adevăr
ată şi logică, cu deosebire însă mar sinceră, ace
a Cintare a României pe
care Alecu
Rusu o avea în text frances,
o tipărise în versiunea'lui Băl
cescu
şi pe

care o prefăcu apoi i
nSuşi în romăneşte pentru a o tipări

atunci, în aceiaşi rev
istă
numai puţină vreme
după

cu

«Sentinela»

dinsa,

lux

Alecsandri, şi '

IV. ALECSANDRI

ŞI POESIA POPULARĂ...
A. GENERALITĂŢI,
«Zimbrul» dădea la
lumi nă, în două broşurăle
destul de îngrijit tipărite, mar mul
t ca o ediție provisorie,
în lipsa poetului,
care la întoarcerea
s a avea să adauge not
ele trebuitoare, redactate în parte, Ba
ladele populare ale
lui
Alecsandri.
Ele ati fost primit
e cu multă bucurie și
erai. vrednice de
această bucuroasă
primire. Judecata noas
tră.
de astăzi se
poate deosebi mult
de a con temporanilor. Ea
e însă cu totul
eptăţite care mustra pe Al
pentru prefacerea
ecsandri '
pe ascun S, pentru
trădătoarea falsificare a
„Cîntecului romăne
sc de la ţa ră, car
e ar fi trebuit să fie presin
cu toată rigurosit
tat
atea ştiinți fică a
celu
ce se zice de
o vreme

i ce culege ştiinţific aceia

folllore 2,
1 Numai pentru
a da ce titorulur
priejul de a cerceta sing
obraznice nedrep
ur dosarul
tăți, amiut im bro
şurile

Schwartzfeld,

Tomin.

urmat

de acum dou

unei

ăzeci de an! ale unul M.
apol şi de alți con
aţionalt at săl, spe
cialiști în folnlorul

«
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De fapt, broşurile lui Alecsandri mărturisesc chiar în titlu
— «Balade adunate şi îndreptate de V. Alecsandri> — <îndreptarea> de către poeta unul material poporal, pe care niciodată
nu Sar fi lăudat că l-ar fi cules singur, fără ajutorul nimănui,
aşa încît şi chestia de prioritate poate fi privită
ca oţioasă!.
Chiar dacă nu s'ar fi făcut atît de formal o asemenea mărtu-

risire, ea ar fi resultat de la sine din prefacerile, foarte însemnate şi atit de lesne de constatat, la care culegătorul-indreptător
a supus baladele, horele şi doinele sale. În.adevăr,

avem .0 formă

în <Bucovina» şi în <Zimbrul>, o a doua în publicaţia integrală,
pentru ca pe urmă să treacă printr'o a treia formă, din manuscriptul de «Balade şi cîntece populare» al Academiei Romîne
(nr. 819) şi să găsească în sfîrşit o ultimă fixare — şi aceasta
ar fi fost la rîndul er schimbată cu prilejul unei ediții noi —

în splendidul volum de <Poesii populare ale Romiînilor», publicat
la Bucureşti după Unire, supt auspiciile celei d'intăii Doamne
a Romăniel,

Elena

a lui Alexandru-Vodă

Cuza.

”

Publicaţia din 1832 cuprinde balade pe care toată lumea le
cunoaște, balade moldoveneşti : de Mocani, Codreni şi Dunăreni?,
ca Mioara, Codreanul, Romiîn Grue Grozovanul, Toma Alimoş,
Șalga, Bujor, Dolca, Badiul ; unele din ciclul domnesc, Ştefăniţă-

Vodă; altele de obirşie munteană, Sîrb-Sărac, Păunaşul codrilor,
Mihu Copilul, Chira, Negru-Vodă, Mihnea şi Radu Calomfirescu,
Brincoveanu, Mogoş; baladele novăceşiti, şi altele de obirşie
nedesluşită : Blestemul, Balaurul, Turturica şi Codrul, Inelul şi
năframa, Vidra, Bogatul şi săracul, Năluca, Luna şi. Soarele.

Tipărind aceste poveşti minunate de lupte voiniceşti, de ră-

tăciri grele prin locuri duşmane, de alte întîmplări ale drumurilor mari şi cărărilor mărunte, Alecsandri își simţia o în-

doită datorie.
Intăiă el voia să_le

-

întregească,

să suplinească lipsurile în!

„desfăşurarea faptei, care trebuia să fie mal iute, mai

mlădioasă

şi, tot aşa, lacunele dialogului, care se cădea să fie mai bogat,
IV.

ltusso»,
prefața : aajutat de citeva persoane, şi mal cu seamă de d. Alecu

Alecsandri numește pe uuil din ţeranil cari i-aii cintat cintecele iu «călătoriile

sale prin munţi după căutarea baladelor poporale». Astfel Brinduşă din Bicaz.
2 Pentru aceste împărțiri, v. Neamul

Românesc

Literar, L

-

-

încit nu e cu putinţ
ă a face osebire,
altele se desfac lăm
„din cea d'intăiu urz
urit
eală, strinsă şi tar
e, aspră şi trainică,
balader.
a
Se
B. PRELUCRAREA

FORMEI

cixrEcuLui

POPULAR,

țică>, «cuibul

de floricele ivite la
stele»,
niceii de războiii»,
<murguţit», une ori
şi
<dulcir. copilaşi,

cari alungă fluturaşi
», «copili
<Ssprintencle» lîngă
«bărbaţi voinici la
trudă
raport nu puteai
impresiona pe seme
nii lor
Și ei, de voie ori de
nevoie -—: <mindrul
iţele drăg
drăgulică> din Pă
unaşul codrilor,
Fac parte din aceiaş
<aripioarele» <şoi
i gamă
mulețului duios
| a graiti>, <sinurile
pe care se culcă
de
floare»
Brumăre lul, <floricel
ele dunărence»,
:

călătoriile

Vorbitoare, cîntătoare,
Şi de pinzi înnălbitoare
,

sentimentale

în

bujori>, cochit dezmierdă
torr»

de

plaiă>

domnesc»,

lîngă

<fiorile

vre-o

c<luntricică»,

.

<tinerii mîndri

Şi. <sinul plin de flori»,
«zinele

de

rai»,

ca

o păsărea>,

<luceferii cu Chip

vesel şi
ca <o floare'n sîn
«dulci ca 6. floric
ea»,
crescută», <albe,
gingaşe ca flori
de viorele»,
<luceferir Pămiînteş
femeiesc», <copiliţe
ti cu chip dulce
le drăgulițe cu
fetele

<“mîndre

două florr 13,

grădină»
|

sîn alb de porumbiţ
ă», care
şi

zic:

«sîntem

chiar ca

lui Hugo, nu Po
ate lipsi din cî
ntecele revăzute
ucenicul romantic
şi gătite de
ilor parisieni. În
<Soarele şi Luna»
se compară un
ul din luminoși
iată cumi
i iubiţi
? Întilneștr şi nu
me Ca- Steliţica
!

cu cellalt:
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Eu am plete strălucite,
Tu ai plete aurite,
Eă am faţa urzitoare,

Tu faţa minsiielocre

Poesie fără comparaţie pu

mulți poeti, de la

cred

se poate,

maieştri mari pănă la cer din urmă cîrpaci. lată însă că poesia
noastră populară nu aleargă după comparații, ci prinde numai
pe acelea care se ridică de la 'sine pănă la dinsa. Era o lipsă

ă

„ care trebuia îndreptată fără zăbavă.

Astfel, întîlnim versuri ca acestea, adause de la o ediţie la alta:
Ca un vînt înviforat

Întrun lan de griă uscat,

în care nu e populară nici icoana, nefiind adevărată, niciunul
din

cuvintele

trebuie să fie

căluţ

Un

<inviforat»>.

întrebuințate:

de

voinic

o

|
Minz ce fuge ca şoldanul,
De nu-l prinde nict arcanul.

Tot

aşa e cu haiducii:
Oaspeți

ageri

de

păduri

Ce se port din cring în cring :
Ciţi îi văd, de el se pling.

Poetul

popular,

în cele

mai

casuri,

multe

,

presupune că eroii

lui îți sînt cunoscuţi; cel mult dacă-i va încondeia dintr'o.singură trăsătură, cu un epitet unic, care poate să revie apoi în
desfășurarea baladei. Nici cînd el nu va insista asupra lui într'o
descriere, grămădind colorile tari, ca să-ţi :ase o impresie adîncă,
CĂCI doar lui nu-i e de portrete, ci de povestirea însăşi, care trebuie să curgă ca firul ce se desface din furcă, simplu, curat şi

neîntrerupt. Romanticului din 1840-50

însă

îl trebuie

chipuri

peste fire, ca frumuseță saii grozăvie, supraoameni împovăraţi
de epitete, şi astfel în Miha vom găsi pe duşmanul Păunaşului

nostru răsărind fioros din această

complicată

îngrămădire

tonuri tari:
Cu barba zburlită,
De rele *nvechită,
Pănă ?n briă lungită,
Cu briu ?uvelită,

„Luptătorii străini îşi expun

îmbrăcămintea

ciudată:

de +
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nalte,

Cu cozile late
Lăsate pe spate,

ca Nemţii oștirii de ocupaţie din vremea
Iată acum şi o odraslă de Domn:

poetului.

Un luceafăr se arată
Cu chip vesel şi domnesc
Și cu mersul voinicesc.

Epitelul poesiet populare e aşa de strîns legat de substantiv,
încit pare să facă o singură noţiune cu dinsul ori să derive

în chip firesc din el. Altfel e epitetul

înflăcărat, strălucitor,

„care se vede totdeauna a fi lipitsaă întunecă prin însuşirile sale
poetice lucrul saă ființa la care se referă. Din această categorie
sint însă în aceste balade «rafinate» culmii, uriaşii culmilor»,
cutare bătrin asemenea unui «sfint cu chipul omenesc», etc.

În general, prin prescurtări, suprimări, adausuri, împărțiri,
Alecsandri caută să apropie «cîntecul bătrînesc>, care mai tot-

deauna se aude cu scăpări din vedere, cu

cîrpituri

grosolane

şi cu lungiri prin care se caută-a nu se opri cîntarea, de balada cultă, cu proporţiile delicat chibzuite. A face aşa ceva e
datoria oricui nu e un simplu aparat de înregistrare, poate şi
dialectală. Dar pentru aceasta poesia populară trebuie întregită
.
din sine, prin cercetarea tuturor variantelor. Pe cînd Alecsandri .
o întregeşte de la el, în afară de spiritul ei, şi. dă adesea
o

creaţiune proprie, în 'care se păstrează — ca în blusele de
modă

astăzi
— şi anumite elemente populare, dar numai
exterioară, nu de țesătură intimă.“
C. ScuiMBAREA

FONDULUI

DE SENTIMENTE

de podoabă

AL, CÎNTECELOR.

Trecînd de la mijloacele materiale ale
fo rmei poeticela spiritul
ei însuşi, contururile poesier populare
sînt netede, sigure. Noţiuni
"neclare, îngăimate, ca acelea care
ascund golurile. de simţire,
de cugetare, de înc hipuire ale poesiei
culte, lipsesc într'însa. Şi
de aceia putem atr ibui meşterului
corector versuri ca
acestea:

Ei la umbră, la răcoare,
Am

Poesia

menire

*nfloritoare,

populară dă întăia expresie a unui
sentiment adevărât.
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nu se poate opri îndelung pentru
care presupun cunoaşterea adîncă
unul muncitor cu condeiul. Astfel
totdeauna poeţilor culţi, mai ales
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a chibzui o fineti
a tehnice poetice
de «fineţe» însă
cînd s'aii ținut,—

cruțați de durere, netulburaţi de gînduri răzvrătite, lipsiţi de
«crucea» unei chemări — în lumea de raze, de mirezme, de cîntece şi zimbete a lui Alecsandri. Ce bucurie trebuie să fi avut

el cînd inspiraţia i-a dat aceste versuri:
Că e lumea ncăpătoare
Pentru-o pasere şi-o floare! |

„Fetele din baladă sînt pentru
nărence, vorbitoare,
nicul

care

vorbeşte

cîntătoare
lui Vodă

poetul

cărturar «floricele du:|

şi de pinzi

înnălbitoare»>. Voi-

Ştefan despre ciuntirea sa în luptă

zice:
A căzut şi mina mea
Cu păgînu-alătureă.

Cur î-i frică de «sorbitul soarelui> i se răspunde:
Să mai nicio frică
De vint şi de soare,
De-a lor sărutare!

Poesia populară trebuia deci să capete o notă de delicateţă: |
Nu acea gingăşie firească, de care eşti fermecat şi uimit la
străbaterea rîndurilor ei simple, ci o alta, potrivită cu saloanele

în care <culegătorul> întilnia

pe Mărgărita şi-i destăinuia iu-

birea' lui, cu acelea pe care pretutindeni cu o deosebită buCurie caută şi ştie să le înfăţişeze, în luciul stofelor scumpe, în
lustrul

mobilelor

de

preţ,

în strălucirea

lumînărilor

aprinse dei

serbătoare. Deci, cu credința că în această materie adevărul,
în reproducere, autenlicitâtea n'a niciun preţ, Alecredința
csandri, care, în alte privinţi, curăţise şi netezise, se sîrguieşte
tîrg în uracum să adauge podoabe, adecă să coase fori de

zeala ţesături! primitive.
Cite o eroină a cîntecului popular se va înfățișa
i
dinsul

astfel la

- Dulce, răcoroasă,
Cu păr aurit,
Pe umăr leit.

Florile ştii să jălească pe urma voinicilor şi chiar. să moară
|
de dorul lor:
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Şi, cînd plec voios cu soare,
|

Ă

După

mine

Se vede, la năvălirea
... Un

floarea moare.

ciumii,

cite

-

dulce copilaş,

„Care alung” un fluturaș, —

ca şi cum de fluturaşi şi de copilaşi ar fi plin gîndul unui
neam

sărac şi muncit

cînd i. se ridică puțin gîndul mai presus de
ne-

voile grele ale vieţii!

Nu orice plins e sentimental, precum nu orice
sentimenlalilate plirige. Din potrivă. Lacrimi curg în
mijlocul cîntecelor de
drago
ste, de dor, de jale ale poporului, dar suspi
nele cu ochii
întorși spre <Cer» lipsesc cu desăvirşir
e în această artă bărbă-

tească şi sănătoasă. Aceasta înse
mna pentru Alecsandri, în epoca
bocetelor lui Bolintineanu şi a
tuturor ciracilor săă, care-l im-

presiona şi pe dinsul, o lipsă. ȘI iată-l
adăugind <inimI veştejite>, <surioare», culcîndu-şi Brum
ărelul <pe sin de floare»...

Ceia ce numim no! spirit, legătura fulgerătoare între două no- |
țiuni care de obiceiă nu mer
g
săgeata satirică atingînd sigu împreună, ori, may puţin propriu, :
r şi răpece, lipseşte cwtotul
literaturil populare, cînd ea
nu e închinată numar glu
mei
,
ca
în
chiuiturile de horă ori în
cîntecele de batjocură, în
care
ceia
ce atrage luarea aminte e put
erea şi noutatea închipuirii.
Alecsandri crede însă că aces
t element al spiritului
nu poate lipsi
nici din

baladă, şi astfel el introduce
în bucata pe care a cules-o

,

“glumă

care. e obişnuită în cercul
săi. «Spiritul» Cu soacra,
care e cu totul străin pop
orului nostru,
se întilneşte astfel la sfîr
şitul cunoscutului '<cîntec
> al Ciumei,
care iea pe rind ce i
se pare mai frumos şi
plin
.de viaţă, —
pănă ce
|
"lat o babă, iat o
Soacră :
Cum o vede, Ciuma
*ndată
Dă la fugă Spăimintată,

Alăturarea <turmelor
de or» :ale bogatului
cu <turmele de
nevol> pare a face
parte tot din adausuril
e luy Alecsandri.
. Eroii lut Homerer
in

Care

se

ameninţ

țin, pănă a nu începe lupta, lungi cuvîntări
ă, dar mat ales spun cine sînt,: ce-a. făcu
t,
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ce sînt în stare a isprăvi, — şi se laudă straşnic. Aşa era cerul,
vremea şi rasa. Voinicii noştri nu amintesc şi nu prevestesc
nimic, în cuvinte înflăcărate. O luptă dreaptă,
pe tăcutele, în
care hotărăşte voinicia, fără ca biruitorul să scoată vre-un

strigăt de triumf,
e vorba

care ar şedea răi. La Alecsandri, odată ce

să se arăte

vitejia neamului, prefețele

de înnălţare a

i înnaintea trîntelor şi încăierărilor nu pot lipsi. Iată în «Mihu»
um

vorbesc

Romînil

înnainte

de încercarea puterilor:

Ciţi sint ei? Cinzeci,
Șesezeci, optzeci,

O sută şi-o mie?
lăncile,

cu

„Daţi

Daţi cu flintele !

Tot astfel în înşirarea triumfurilor lui Mihai Viteazul, de pre-

Supusul

lux cîntec, care strigă,

ceroic>, că ai căzut:

-

Mulţi ca frunzele de brad,
Ca nisipul de pe vad, |
Ca gemetele din Iad. *
Spuie corbii munţilor.
Şi fiarele codrilor

Care-aii fost nutrețnl lor!

Une ori poesia noastră populară

atinge sublimul. Dar fără să-l

căutat vre-odată, ceia ce şi este singura

fi atins. Poeţii culți, îndată
Societăți întregi îi suie sus

cale pe care el poate

ce-și simt puteri sai aplausele unei.
în prețuirea lor, aceia sînt necon-

fenit în căutarea sublimului,:
pe care parcă voiesc să spuie că-l

Ştii bine unde

se sălăşluieşte.

|

Astfel dintr'o vinătoare' după sublim vin anume

«Mioriţa»,
Suri ca

dintre

acestea;

-

locuri din

cele mai mult şi mai des admirate,
ori verm
Munţii că răsun
Șoimii se adu”,

|

|

Stelele. clipesc,

Și ?n cale s'opresc, —

ȘI aici deci. o împărtăşire

zile ei, la sentimentele

|

e

„

a naturii, detaliată în toate străluci-

eroului.
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poporului

această

reminiscență:

i
Am

prins fulgerul din ncri!.

Natura trăieşte în poesia populară, trăieşte de aceiaşi viață
ca şi neamul cîntăreţului ; el se confundă în viaţa el, care, dacă:
nu-l chiamă simţirile, răspunde totdeauna simpatic la dînsele.

Nicăiri “nu

se vede o viață deoselilă a naturii,

care în chip

neobişnuit, în forme impunătoare
orl delicate, să se amestece
în povestire sai în efusia de sentiment.

Romanticii văd

şi ei o natură vie, dar

pe care trebuie s'o'

caute, pe care vezi că el au găsit-o şi se bucură

de descope-

rirea lor. Astfel e şi la Alecsandri, cînd ulmii
i

Sint gata să răspunză,
Cu freamăt voios de frunză.

|

Incheind, în toate împrejurările, poetul popular e totdeauna
loric şi răzimat pe experienţa adevărată, de cele mal

multe or!

dureroasă, a vieţii. Rima bogată nu-l ispiteşte la non-sensul
înflorit, la neadevărul cu găteală.
|
|
Cînd însă la Alecsandri se spune de soare astfel:
„Ca un soare ce'ncălzeşte,
Și 'ncălzeşte şi luceşte, —

“pe lingă o repetiţie cu

totul

mersului normal al gîndului.
D. "TENDINŢELE CÎNTECULUI

zădarnică

e

şi o intervertire

a:

|

PORULANR

GÎNDREPTAT»

DE ALECSANDIUI.

Ca tendinţe, poesia noastră populară, cînd nu e glumeaţă
şi
nu scapără porecle pentru toate neamurile ca şi pentru
toate |

defectele, e umană. Rominul e omul, singurul om; de alt
fel
de oameni nu-i pasă. EI pot să se ivească în povestire, dar
fără a trece prin vre-o judecată şi a primi pe umeri o osîndă.
Doina poate să blesteme,

în

ceasurile

suferințelor

celor

mar

grele; balada e obiectivă. Cutare e Turc, Grec, — şi s'a încheiat. .

Alecsandri e însă un poet patriotic, trăind într'o vreme
de' -

lupte pentru

o nouă

înjghebare de Stat romănească, pentru

scuturarea rămășițelor de stăpînire străină, Astfel şi în baladă
el va introduce idei şi sentimente politice, din acelea care stă|
piniaă atunci clasa cultă ; el va întrebuința «<cîntec
ul .bătrînesc>
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ca să arăte că şi poporul, în stratele lui adinci, şi din cele mai

străinul

pe

vechi timpuri, a urit

astfel ni e dat să cetim
mătoare :

năvălitor

declaraţiile ur:

corectate

în Baladele

-

saă copleşitor. Și

Că sîntem de soizi (!) romin,
„Nu sintem de neam (!) păgin. !

— atunci cînd cuvîntul <păgîn> ajunge să însemne pentru poporul nostru mai mult un om aspru, sălbatec, decit o noţiune
generală a tuturor neamurilor afară de Rominul drept-credincios.

Da

Ori Tatarilor li se strigă aşa:

Tatari, păginilor,
Duşmani ai creştinilor.

Un timp, păgînil i se înfăţişează ca dușmani lui Alecsandri,
o împă-.
dar, după ce, împotriva lor, se face Unirea şi urmează
ediție
nouă
o
la
dușmănoase
locurile
în
stăpîni,
vechii
cu
care

e înlocuit cu <Grec

<Turc țărigrădean»
firii

terisarea

greceşti

se

face

astfel,

ţărigrădean».

Carac-:

cu totul

chip

într'un

străin de cugetarea poporului, careîn Grecul cel răti vede numai
pe arendaş,

pe strîngătorul

de dăjdi, pe ciocoii,

şi-l blastămă

numai în această legătură. Dincoace cetim :
Grecu-i fiară
Crecu-i limbă
Grecu-i boală
Ce pătrunde

La
popor.

o

judecată -de
e atîta

numai,

Domnul

“Un

Grec

RI

înnaintea lui Vodă,

haiduc
fără

dușmănoasă,
veninoasă,
lipicioasă,
păm' la oasă.

deosebire

de

neam,

care pentru

poetul

preface:

Grec îl judeca...

:
e zugrăvit astfel, numai cu elemente de poesie cultă
JaPun Grec,

unul Zoilă,

Om de vrajbă şi de silă.

Dacă-i e să piară voinicului, el cere «moarte de Romîn».
,
Odată Alecsandri <greşise» reproducînd aceste versuri:
|

Să nu-l vinzi la vreun Muntean,
Că Munteanu-i om viclean,
Ci să-l vinzi la Moldovan:
Moldovanu-i

i

ortoman.

noţiu-.|
Vine : însă lupta pentru Unire şi biruinţa, desfiinţarea
r
senvechilo
a
slăbire
ean,
Moldov
şi
n
nilor politice de Muntea

1
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poetul drege

Răpede

timente de rivalitate provincială.
de tact»:

Să nu-l vinzi la Ungurean

ceia ce lui i se părea că e tot una

<lipsa

—

cu Ungur —,

Nici la Ture țărigrădean,
Să nu-l vinzi nici la Litean,
Că Liteanu-i om viclean,
Ci să-l vinzi la un Homin,
Că-i om drept şi bun stăpin.

Trădătorii

sînt

înfieraţi

cu

asprime, în sentințe

de acelea

care nu se întîmpină niclodată în adevărată poesie a poporului:
Cine-a duce oastea ?n ţară,
Supt blestemul ţerii piară!

fond

Ca

poetic,

acum,

informaţia şi presintarea

ei sînt cu

totul altele la Alecsândri şi în cintecul popular.
Credinţele poporului în ființe mai presus de fire, care se
„amestecă nevăzute, binecuvîntind ori aducînd blestem, în toate
rosturile

noastre,

nu

vor

dispărea

multă

încă

vreme.

Ele

fac

parte integrantă din sufletul nostru popular, de veacuri, de multe
veacuri, din zilele frăției cu Slavii şi ale vechilor origini tra-

cice. Poporul le cunoaşte aşa
lingă ele, încît nu-l miră.
Din

potrivă

poetul

cult, şi

de bine, el a trăit aşa de mult
mai

ales

romanticul,

care

cerce=

tează viața neamurilor pentru a găsi noutate, .coloare, lucruri
neobişnuite şi zguduitoare, 'superstiții diabolice şi închipuiri
infernale, acela, foarte voios de toate descoperirile sale, nu va

pierde niciun prilej să le înşire pe toate, dînd astfel un colorit
superior scrisului săi. Astfel, în « Grozovanul>, Alecsandri adaugă
descrieri de locuri fantastice, ca acesta:

|

Unde fat” zmeoaicele

Şi s'adun' zernoaicele
Și S'ascund leoaicele (2)...

Şi locurile le cunoaşte acel minunat poet popular, pe care l-a

creat Alecsandri prin adausurile lui. Țarigradul e pentru
popor
o lume, cetatea cetăților, Scaunul Împăratulur minunea minunilor, poarta Raiului. Unde e însă acest Tarigrad şi cum sînt

cele de pe acolo, nu ştie şi nu-i trece prin gînd că ar fi. dator să
spuie. În reproducerea de Alecsandri a lut <Sirb
sărac». se ştie
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bine că la Țarigrad este <ceşmeaua lu! Murad», ortografiat
chiar în această formă. Aiurea se vorbeşte de chalcă» şi de

«Haidar-Paşă». Şi demnităţile Împărăției Osmanilor sînt aşa de
poetul

ca şi cum

bine cunoscute

popular, purtat îndestul

Constantinopol, ar fi cetit şi pe Hammer:
pe <Cizlariul

prin

întîlnim, cu precisie,

Cîntăreţii de la ţară ştii că Paşii şi

din harem».

Sultanit stai supt «verde cort de şal». EI prind bine strigătul

Sode luptă turcesc <Alalah>. Vulcan e duşmanul Sultanului
liman». Ţerii-Romăneşti Turcii îl zic exact : Cara-lfiac, «Valahia

|
cea Neagră».
Ba simplul cîntăreţ are şi noţiuni generale politice, şi odată.
se pune întrebarea : <din ce Stat, din ce oraş 2...

În schimb, pe cînd
. mente

poetul

popular, vorbind de anume ele-

le ştie, cel cult, care trebuie să afle

ale vieţii culturale,

asemenea lucruri din cetire, din studit, nu nemereşte. Astfe]
cînd Alecsandri pune: <biciii de sîrmă», neştiind că sirmă însemna

pe vremuri

«fir».

E. PLANUL GENERAL

AL CULEGERII LUI ALECSANDRI.

Gindul călăuzitor al lui Alecsandri era acela că istoria noastră. |
întreagă trebuie

să se oglindească

nu
în baladă. Şi anume

în

întîm-„acel chip în care poporul ţine minte faptele mari ce sai
toate
din
luptele,
toate
din
făcînd
plat şi. eroir :ce le-ai săvirşit,
de
tipuri
anume
eroii
toţi
din
e
şi
amintir
suferințele o singură
plucare
de
afară
ative,
“oameni ce aii fost, cîteva figuri represint

tesc asupra uitării doar nume, care se întrebuințează după voia.
cîntărețului, sati cum se întîmplă. După Alecsandri, care văzuse
desfăşurîndu-se istoriografia romănească mat nouă, se cuvine îns:.,

ca, din cele mat vechi vremuri, fiecare stăpinitor să fie pomenit în.
lui |
timpul lui, la locul lui, cu înrudirile lui şi amănuntele Domniei
Pe Decebal

Dacul, pe Traian strămoşul, apărat de inspectoru,

Laurian în costum de lictor,

n'a îndrăznit Alecsandri

să-i ră-

pească din odihna lor. Dar trebuia un eroă pentru Roma ve- .
cules, și
che, şi, iată-l, prin conruperea unul cîntec bănăţean,
pe de
e,
care
n»,
trimes cine ştie de cine, —iată-l pe cErculea

0 parte, un Hercule,
Ercul, Erculean,—

lar, pe de alta, un «căpitan rimlean»>.
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Pentru începutul Moldovei, negăsind în materialul cules nimic:
care să se poată întrebuința, Alecsandri face însuşi o baladă,
pe care o presintă ca fiind scrisă în ton popular, ba o amestecă şi cu celelalte balade. De fapt, în acest fals <cîntec> al
lui Dragoş se dati tablouri care pentru o baladă populară sînt:
"exagerate :

i
Cerbul moare, urşii pier
Și vulturii cad din cer;

se pun

întrebări aşa de <gingaşe»:
Ă

Eşti tu Zina istui plaiă,
Sai o îloare dela Raiii?

la care Moldova, Zina întilnită la vînătoare, răspunde:
Ci am suflet fecioresc
“Şi Moldova mă numesc,

primind în schimb aceste complimente:
O Moldovo *ncîntătoare,
Gingaşă fermecătoare! —,

pănă la tabloul final:
Amindoi

îmbrățişaţi,

Cu flori mîndre "'ncununați....

a

Pentru Ştefan-cel-Mare se găseşte legenda lut Burce
l,— pe

care 0 cred făurită de la un capăt pănă la altul.
Ea începe
descriere a Duminecii serbate de Domn
între arme:

cu o

Clopotele răsuna, Steagurile se *nchina;,
.

Armăsarii

..

spumega ? >

Friiele şi le muşca”,

Burcel declară, mindru, că, Romîn
meni:
Ori:

Teamă

fiind, nu

se teme de ni-

m'am, că sint Romin,.

Că-s Romin cu patru mini
Şi am leacuri.de păgini,

Şi din gura lui iese aminti
—re
exac
at istorică
— a tuturor duş-

măniilor şi biruinţelor lur Ștefa
n :

De Tatari şi de Litfeni
Şi de falnici Ungureni,
Iar în foc (sic) la Războieni,
etc,
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Şi nu se uită, ma! departe, cUngurii făloși», «Hanil tătăreşti»,

«urdiile> turceşti.

e

-

Şi oştile timpurilor vechi sînt amintite exact : clefegiii şi da-.
rabanil».
Cîntecul lui Ştefan-cel-Mare, găsit, se spune, de ceditor> întrun manuscript bisericesc, e, ca şi al lut Mihal Viteazul, de”
„care. strigă <Craiova va!>, o fabricaţie nedibace.
Povestea lui Petru Rareș măjazul, care merge
peşte

şi află în cale Domnia

cu carele de

Moldovei, dă lui Alecsandri,—care

adaogă un vis în care se înfăţişează mama pescarului, Maria
din Hîrlăă, vădindu-l taina cea mare, — o bună baladă, pe care

el n'o dă ca populară, de şi nu se deosebeşte prea mult de
acelea al căror caracter popular a fost aproape cu totul înlăo
tturat prin îndreptări şi adausuri.
Nici chiar ca ucigător de boieri un Domn ca Lăpuşneanu
nu

poate trăi în amintirea

poporului.

Alecsandri

are însă

ne-

voie de acest chip domnesc, care trebuia să-l impresioneze ca
romantic, precum impresionase pe Negruzzi şi, ca liberal revoluţionar, trebuia să-l bucure pentru prigonirea boierilor. EI
va apărea deci într'o baladă, încunjurat de Curtea lui, rinduită
„după stricte norme de ierarhie:
Curtea-ă plinăde boieri,
Vornici, Hatmani,

Vistieri,

şi îndată se notează caracterul stăpiniri! şi faptei lui:
Ura lăpuşnenească
E peire boierească!

Întăia oară, Alecsandri, în truda lui de a da o coloare istorică
desăvirşită baladelor sale, făcuse din «Bogdan» al unui cîntec |
cu
Bogdan fiul lui Ştefan-cel-Mâre. Şi, mai tîrziă, el revine
,
importantă
greşeală
o
„această explicaţie naivă: <S'a lunecat
cu
-Mare,
confundind pe Bogdan Chiorul, fiul lui Ştefan-cel

Bogdan

fiul lui Alexandru Lăpuşneanu. După aflările de la

alți, cintăreţi,

balada a luat schimbare

la inceputul

Dotriveşte chiar cu cronica Moldovei.» *
1 «O psaltire foarte veche

din biblioteca

mănăstirii

&, şi se

Ai
Neamţului,

cu

slovă

„călugărească (!) : Scrisu-s'ai acest viers bătrin (1) de mine, ieromonahul Paisie,

credincios

rob al: lut

Dumnezeă (!), iar ei l-am auzit şi l-am invăţat de la

răposatul bunul micii, Stoian Jolde armășelul (11).
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Mihai Viteazul nu e cîntat de popor, pentr
u care n'a fost un |
bun părinte și a cărui Domnie a trebuit să
însemne pentru cel :
sărac

multe

biruri, pradă

de

“Tatari, apăsare boierească. Lui

Alecsandri-i trebuie cîntecul lut Mihai, care
«sare pe șepte cai»,
cîntec cerut de Bălcescu şi fabricat,
pentru a-l face plăcere,
din elemente istorice cărturăreşti,
ca frica Sultanului de el,

«riul

cel oltean»,

«valul

dunărean»,

marturi ai biruinţelor lui. Mihai,
maveai

de ce să-l iubească,

«codrul

călugărean (!)»,

un Domn
pe care ţeranii

e chemat

de dînşii ca

Să ne scape de-amar şi vai!

Prelucrătorul mar. preface legenda
lui Radu

Calomfirescu—
dacă a fost Calomfirescu —, de
supt Mircea-Vodă, într'o nouă
pagină poetică a Viteazuluj, Miha
i mai are şi balada Oprişanului,

Pentru Brîncovea

nu se dă aceia a peirix lui, foarte
suspectă
ca autenticitate, în care se şi
molivează căderea Domnului,
prin
planul, pent

ru care-l mustră Turcii,

-

”

„să desparţi a ta Crăie,
De a noastră "mpărăţie,

„ prin baterea medaliei
de. aur în Ardeal:
Că,

de

mult

..

ce ești avut,

Bani de aur ai bătut,

Pomenirea Imbrohor
aceiaşi mentalitate de

deşte în blestemul din urm
ă al Domnului,

pe pămînt:

„Doamne,
Cini

care

<a fost mare

fie 'n voia ta !4

turbaţi,

Turci,

liftă rea,

De'ţi minca şi carnea mea,
Să ştiţi ca murit creştin
Brincoveanul

Constantin ţ

Şi pănă şi epoca fanariotă
e amintită în «Iordachi
Iordachi Costachi, des
al Lupului»,
pre care se spune apr
iat că e din <Ţinutul Huşului», după
cîtă geografie a ţerir
ştia Alecsandri
INSuşi,
”
O; baladă fără
Caracter istorie >
“mai curînd
haiducii, a voinic
ului ce visează u n
balaur ame

în. legătură

cu

ninţător şi strică+
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ciunea armelor sale, e atribuită lui Tudor Vladimirescu, şi acesta
e chemat din mormîntusi,
Pe ciocoi să-i prinză 'n ghiară

Şi s'alungi Grecii din ţară.

Nici Horia, răsculatul ardelean din Țara Moților, nu e uitat,
şi, supt cuvînt că i s'a trimes poetului, din Ardeal, un «cîntec

de o formă mat regulată şi maicorectă>, Alecsandri-l pune <în
numărul baladelor fiindcă are un caracter istoric». Aceasta dă
Ungurean,
Ungurean,

şi prin canibalicul

urilor noastre

cunoştinţa

prilejul de a întregi

naționale

prin

cîne turbat,
mustață-lungă,

strigăt:
Cum
Cum

răcnesc jivinele,
s'aprind slăninele!

y

:
-

În refacerea şi prefacerea cîntecelor rivna lul Alecsandri se
simte şi altfel. EI, poetul cult, nu făcea decit rare ori greşeli
de ritm ori de rimă; poetul necunoscut al munţilor face însă
foarte multe greşeli de acestea,

dar în schimb

nu greşeşte, ca

poetul saloanelor, în ce priveşte limba. Culegerea lui Alecsandri
e totuşi, plină de aceste greşeli:
Călătorul se opria
Nici că mai călugării,

|

„în loc de «se mal călugăriă» ;
Puse

prunca a

cînta,

Codrii prinse»” « suna,

în loc de «se puseră»>. În «junii

fac certele», se introduce

neologism pe care Alecsandri-l credea popular, ceia ce
în alte părți decît Moldova.
Anumite

un

poate fi

întorsături sintactice în sfîrşit sînt străine cîntecului

popular. Astfel, el înfăţişează toate lucrurile direct, întrun
singur chip. Nu e o povestire pe care să o întrerupă un dialog
şi după

care

să vie

fără a se ascunde

o descriere. Acolo un singur fir se deapănă,

şi a se împletici vre-odată.

afla în baladele autentice astfel de construcţii:
Eă sînt, dragă, Brumărelul,

— Îi răspunde voinicelul.

Deci nu se pot
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ÎI
O icoană poleită
Trosnia, făr' a fi lovită,

ca şi în aliteraţii

«literară»,

sintaxa

recunoaştem

Tremura
Lucra

ca acestea:

lucrînd,

tremurînd,

din refacerea baladei mănăstiri! Argeşului...
În acelaşi fel îşi gătește Alecsandri şi doinele, care mal tîrziu
numai, erati să iasi la iveală. Şi aici e.o lume de flori, de privighetori, de «copiliţe dulci» cu <bujori pe obraz», <puicuţe de
Romin», <dulci flori», «dulci sărutări», de <fluturei de foc», aceiaşi
stejari cari judecă, aceiaşi buni Romini, aceiași ştiinţă despre
«Dunărea cea mare» şi «Marea Neagră», despre fete de «Ma-

ghiart», aceleaşi tablouri şi comparații cu «şoimi de codru» şi
aceleaşi strigăte de patriotism :
Decit

în

oastea

rusească

|

Mai bine ?n cea romănească,

căci

rămil
i

care

în

"

”

e însă

Țara

ospeţiei,

Tara

dulce-a

!

veseliei,

o
Sărmană

pentru că

biată ţară,

Rușii vin, te calicesc,
Nemţii

te batjocuresc,

Şi ciocoii

te

hulesc.

Şi aceşti duşman! sînt calificaţi aiurea astfel:
lepe căzăceşti,
- Cini flăminzi nemţeşti,
_

Pilafgii

turceşti,

„Rime ciocoieşti. .

În stirşit un presupus
sălbatece ca acestea:

poet popular. îşi simte

Aș bea singe de păgin,

Aș bea singe de Moscal,
Aş bea singe de Tatar.
Aş bea singe de ciocoiă...

Pănă

atunci

datoria

fiecăruia

e:

Țara să ni-o țărcuim
Şi de iezme s'o ferim.

dorinți aşa

de
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aceleaşi greşeli de limbă

(de ex.:

„«sărmanul de ei»).

Statornicind caracterul adevărat al acestei poesii, restituind
ui Alecsandri versurile sale, cunoştinţele sale, firea sa poetică
şi scutind poporul de tălmăciri cu privire la felul săit de a cugeta şi de a simţi pe temeiul unui material poetic care nu e
al lui, —

nu

s'a scăzut

valoarea

Baladelor

ori a Doinelor care

le urmează. Este în ele Alecsandri pe care-l cunoaştem : vesel,

vioiii, uşor, meşter de versuri

armonioase, : limpede

povestitor

poetic, fericit din cînd în cînd pănă la ajungerea unei adevărate şi trainice frumuseți literare, dar — trebuie să adăugim—

vlăguit de atmosfera bolnavă a romantismului unu! Bolintineanu
Şi de aceia, moleşitoare, a saloanelor care alcătuiau încă aproape

singurul public pentru literatură?,

i

Alecsandri află îndată şi imitatori în București. Astfel, Irist

Ioanninu dă

la 1859 «Tilinca sai culegere de mal multe cintece nationale din ambele
Principate, cele mal multe Nol, de mai mulţi poeți romini, şi o părticică

adunate de la lăutarii de prin ţară», culegere șrefăculă

şi în care se ames-

tecă şi poesii culte, ca și în «Dorul, culegere de cintece naţionale şi populare».
Și unele calendare daă poesil populare prelucrate mat bine ori mal răi.
Poate fi interesantă şi această nouă (cf. mal sus, p. 68) apreciere a poesiel populare a lur Alecsandri, de Bolintineanu, in «Manoil» (laşi, 1855 ; tiragiii a parte |

din «Romănia Literarăa), p. 9%:
o
_“Alecsandri a făcut mai mult decit mulți din poeţii noştri. El
musa

poporală,

care de secoll zăcea

e
a reinviat

uitată și care era ameninţată a se pierde

în gura lăutarilor țigani, cari ai urmat vechilor trubaduri ce a avut pporul odinioară. Baladele, doinele, horele poporale, în care este istoria patriel, suferintele poporului, poesia şi caracterul natural al Rominulul, cu dis- ,
posițiile sale de eroism, generositate, loialitate şi sensibilitate ; aceste balade, !
doine şi hore, pe care Alecsandri, găsindu-le în fragmente pe ici pe colea, a
stiut a le intocmi şi a le reproduce atit'de bine, sint un tesaur pentru liteTâtura romănească. Nu este o bucată în care să nu vezi 0 eleganţă,
ideie sai un sublim... Ele ai ieşit din sufletul, din inima poporului ; şi neBreşit că poporul nostru n'a putut să cinte şcoala lui V. Ilugo, Lamartine,”

Btranger şi alţii, după cari poeţii noştri se screm a cinta.

Cu toate acestea,

€l, în simplicitatea lui, fără a se consulta cu literaturi străine, fără a
sau Scrie, a cintat aşa cum n'a mai cintat alt popor.»
.

Î. şi rîndurile despre Negruzzi, îbid., p. 9%:
Negruzzi

este

unul

din

cei

Bânţa stilulur sai, compunerile
Cerile

sale

ScrieriL.y

din

V. Ilugo și

mai

sale

i

buni scriitori al noştri.

şti ceti

,
Gustul

şi ele-

originale în prosă și în versuri, tradu-

Cantemir, caracterisează pe omul care știe arta

CAPITOLUL

IV.

«Romănia Literară» și literatura romănească a timpului.
Întors în ţară încă-din 1854, tămăduit de lunga lut iubire,
care-l trimesese pe mult timp supt ceruri atit de străine, Alec-

sandri, care se găsia de-odată în curentul politic noii creat de
evacuarea Principatelor de către Ruşi şi de aşteptarea resultatului

războiului Crimeii, care nu putea să se încheie decit cu triumful
Puterilor apusene şi, deci, cu al libertăţii şi naţionalităţii romă-

pusă în serneşti, se hotăreşte a începe din noi lupta culturală
care-l
viciul aspirațiilor politice ale neamului. Vechiul luY plan, pe

o nouă revistă,
împărtăşia odată lui Bălcescu, de a deschide
pe care o pornise
era să fie adus acum la îndeplinire. Tradiţia
irea», pe care
<Propăş
urmase
o
care
pe
»,
literară
întăii «Dacia
încercase a o relua foaia din Bucureşti şi de care, în sfîrşit, erai

inspirați tinerii de la «Zimbrul», această tradiție era să fie de

al tim„fapt înviată prin colaborarea celor mai buni scriitori
pului supt conducerea lui Alecsandri, ajuns la culmea popula-

ritățit şi autorităţii

sale şi încunjurat în literatură numai de

prieteni.

i însuşi publică, în
Incă de la sfirşitul anului 1854, Asach
e publicul cetitor
«cătr
lul
e
»,
înştiinţar a
o ia
<Gazeta de Moldav
va edita cu începutul
din ţerile româneşti», — din toate — că

ăşirii» 1. Şi în
lui 1855 o nouă foaie literară în formatul <Prop
apariţia <Romăniel
n-l 2 de pe acest an 1855 Asachi anunţa
colaborase şi la
care
literare», îngrijită de un <june literator>
gazetele bătrinului redactor
"1 N-1 402,

«moldovenesc».
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«Romănia literară», ca şi «Dacia literară> de odinioară, era
un titlu care valora un program, ce nu se putea dezvolta, împrejurările fiind încă grele,—şi, de fapt, articolul de introducere

lipseşte. Ca un visător se gîndia

odinioară Kogălniceanu la o

«Dacie» culturală care putea să fie, care începuse a fi prin silinţile, conştiente sati inconştiente, ale tuturor celor ce scriaă,
de veacuri, în acelaşi graiii romănesc, fixat într'o singură
limbă literară. Ca un prevăzător al celor ma! apropiate şi mai

fireşti schimbări politice,—dintre luptătorii pentru aducerea lor
la. îndeplinire fără zăbavă, Alecsandri invoca în titlul revistei
sale, după cinsprezece

ani de

activitate! literară,

deosebit de

rodnică şi înnoitoare a sufletelor, <Romănia>, Țara Romănească

unită supt raportul politic, pe care în cîţiva an! era s'o vadă,
Dar în numirea revistei celei nouă se cuprindea mai mult ;
şi

visul aici îşi avea partea lui: această «Romănie», pe care Alec-

sandri o cîntase în 1848,

şi pentru

Ardelenii

cari-şi cereaii O

viaţă națională, şi pentru Bucovinenil cari prindea
iarăşi Romîni,

n'avea numai

decit hotarele

a se simţi

celor două

Princi-

pate. Numele et era, pentru Alecsandri, ca şi pentru aceia cari
l-ai dat, din acest motiv şi .nu pentru că Principatul muntean
se numia «Romănia», Principatelor-Unite,—şi el trebuia
să fie, ma!

ales, pentru cei ce eraii să urmeze, — amintirea datoriei
lor su-

preme faţă de neamul sfăşiat prin vitregia vremilor, dar şi
prin:
păcatele înnaintașilor.
]. COLABORATORII

< ROMÂNIEI LITERARE». ALecsANDRI,
PorsuLE Lul CoxNAcIuL ȘI BELDIMAN
:

NEGRI.

Poesiile de

iubire, ca şi poesiile patriotice ale lui Alecs
andri din
ultimii ani—pănă la «Sentinela Romînă>—apar
în «Romănia Literară», şi ele singure

ar fi fost în stare să-i asigure cetito
ri. În acelaşi timp, poetul dă la lumină aici, ca
un apendice al revistei, un

mare număr de cintece lirice, de doine,
revăzute şi îndreptate cum
sa arătat mai sus. Începuse a-şi
tipări aici şi impresiile de călătorie, dar, dintr'un motiv sa
din altul, le opri la povestirea
trecerii în Africa. <Balta Albă», schiţa
din 1847 — păţaniile unui
Frances acolo —>

apare întăiii în cRomănia Liter
ară». Se reproduce «Toader şi Mărinda».
Scurte notițe de cronică ating
chestii ale ziley: < Melodiile
romăneşti» ale lu Miculi,
«Prietenii

«ROMĂNIA

LITERARĂ»
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Rominilor» ; St.-Marc de Girardin, a cărui descriere de călătorie
pe la no! apăruse în foaia lui, «Journal des Debats»>; Fâlix
Colson, care tratase, în 1839, despre starea Principatelor (De

Vetat present el. de Pavenir des Principaules de )oldavie el de
Valachie), carte cu ştiri folositoare, a unui spirit cinstit, pe care
o

traduce în acest timp un tînăr ce
lena, fiul Logofătului Alecu Sturza,

isprăvise
Dimitrie

bune studii la
Sturza, care-și

începea o mare carieră politică, şi Ubicini, care, în -Leltres sur
la Turquie, o carte hotăritoare asupra Turciei nouă,
uita, cum nu era să ne uite niciodată. O notă asupra

nu ne
capelei

romăneşti de la Paris, a cări! iniţiativă o luase cun preot cuvios:
din Valahia [Iosafat Snagoveanul] şi cu micul ajutor de ban!
al proscrişilor de la 1848, precum şi al celorlalți Romini aflători>,
pentru a aduce co frăţească apropiere între toţi Moldo-Rominii ce

se găsesc afară din ţară», poartă tot inițialele lui Alecsandri?.
Alecsandri
nachi, acum

dă la lumină şi frumoasa scrisoare a poetului Comort de mult, către Mitropolitul Veniamin*, una

din cele mai înțelepte declaraţii în ce priveşte limba ca şi în
ce priveşte şcoala 3, şi, în vederea ediţiei poesiilor acestul înnaintaş, Negri publică o notă despre bătrînul poet «limpede
graiul neamului săi» 4, ca şi probe din versurile lui *.

La 1856, Catinca, fiica poetului
Negri, acum

soţia lui Nicolachi

şi soră

Vogoridi,

după
făcea

a lui

mamă
să

în

se publice

volumul, supt îngrijirea profesorului N. Ionescu, «ca firesc omaSiu.... şi în

nădejde

că aceste a” sale

țeril noastre vre-un folos, slujind

scrieri

de înzestrare

ar

putea

aduce

şi adaus

lite-

raturii pămîntene».

Tot pietăţir lut Alecsandri pentru aceşti începători ai noului

Vers romănesc

se datoreşte

în Moldova

tipărirea după

manus-

cris a luptei de la Slatina din <Jalnica tragodie»> a lui Beldi-

man, pe care-l aşează în <pleiada de poeţi ce s'aii ivit în Mol-

|

1 Pp. 138-9,

2 P. 213 şi urm.
3 V. Ist. lit. rom. în veacul al XVII-lea, II, p. 500-3.
|
5-Se dă și a doua parte, scrisă de Negri insuşi, a poesiel «Strigoiul» şi o

* Pp. 73-4,
altă bucată
Girleanu).

poetică, Călugărița

(v.

Operele

lui, editatela «Minerva»

de Em,

14
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dova pe la începutul veacului şi care se alcătuia din Conachi,
Tăutul, Bălșucă, Pogor»!1. <Eteria sai jalnicile scene prilejite
în Moldova» —acesta-i titlul ce i-l dă editorul
— apăru însă numai

la 1861, prin îngrijirea lui Alecu Balica,pe care-l prinsese simpatie
pentru

<mica, părăsita şi uitata compunere
II. Mura

M. Kogălniceanu,

ROGĂLNICEANU

începătorul

în versuri».

ȘI NEGRUZZI.

de odinioară

al mişcării

apărea din noii în <Romănia literară», represintată

care

prin două

generaţii de scriitori, dă o schiță a vieţii Mitropolitului Iacov
Stamati, după biograful lui contemporan, medicul sas Andreas
Wolf. Lucrarea nu e isprăvită: o frumoasă scriere, plină de

pietate şi de

adîncă

înțelegere

istorică. Laturea

politică

nu

pare a-l lipsi, şi, ţinînd seamă de dinsa, credem că autorul avea

biografia Mitropolitului Iacov gata încă din vremea cînd MihaY

Sturza 'izgonise pe Mitropolitul Veniamin. Frase ca: «Istoria
Moldovei ni-a păstrat în toată cruzimea adevărului toate mijlocirile şi vicleniile ce se întrebuințaă de Domni! greci cînd
voiati a se desface de un Mitropolit» aveati, astfel, un ascuţiş.
Să fi oprit censura din 1855 cele ce urmat? Se poate. E
curios că prefața lui Kogălniceanu
la <Coliba lur Moş Toma» ?

pu e dată nici aceia în întregime. Ea se opreşte la capitolul
ce priveşte şerbia la no!, şi tipăritura de la 1853 în fruntea traduceril lui Codrescu era și ea întreruptă în mijlocul acestui capitol,

acolo unde se vorbia de cele ce urmară după <dezrobirea»> ţeranului
de Constantin-Vodă Mavrocordat. Acuma Kogălniceanu lasă
la
o parte şi acest început de expunere a chestie țerăneşti, a căril
discuţie se vede că nu voiă s'o îngăduie censura moldovenească

din 1855.

Întăreşte mai mult încă în acea stă părere faptul că

articolul:e intitulat

<Sclăvie, vecinălale şi boieresc», deși aceste
din urmă două forme ale as ervirii muncitorului
de ogoare nu
sînt de loc atinse.

Kogălniceanu mat dă o apreciare a
calendarelor

pe 1855, el
care avuse un rol însemnat în ridi
carea calendarului la o valoare literară și culturală, la o
menire folositoare în răspînGirea noțiunilor de adevărată civil
isaţie, morală şi naţională.
Colaboraţia lut Kogălniceanu are însă
şi mai multă însem-

1 P. 61, nota.
2 Vp. 119,

|

LITERARĂ?

€ROMĂNIA

nătate

savante

prin 'aceia

ŞI LITERATURA

ROMĂXEASGĂ

lupta împotriva

că el deschide

175

A TIMPULUI

jargoanelor

înlocuiseră limba obişnuită, măcar în unele pri-

care

ere şi care
vinţi, pe rînd în cele două provincii romăneşti nelib
ional,
tradiț
stil
bunul
an,
amenința acum, prin şcoala lui Lauri

în Principate chiar. Dar despre aceasta, mal departe.

tovarăşi, la
Despre îndepărtarea lui Negruzzi de vechii săi
a mai
vîrstă,
de
cari se alipise trecînd peste oarecare deosebire
nia
«Romă
fost vorba 1. Stăruinţele lui Alecsandri îl aduc la
Literară».

dă

Aici

mintul vechii poesii
țelor, de tina etnică

el

şi

«Jidanii

florile»,

o lacrimă

pe

mor-

a oraşului săi, pătat, pe lingă tina ulia.
a <Bulgaro-Sirbo-Grecilor> şi mal ales

Jidanii
grosolanei prose iudaice. «Ce să facem dar? Să gonim

Jidani ?, e
ca să avem fiori, sai să gonim florile ca să avem
se ştie că am ales ulspirituala încheiere. a finului umorist:

SE

tima alternativă.

__O amintire glumeaţă din vremea zavergiilor şi a Turcilor cari
ea noastră, e subiectul
i-ai potolit, venind şi er tot pe spinar
schiţă din acea vreme. In
ocă
Se dă în

«Istoriei unei plăcinte».

învie tot trecutul Moldovei
citevapagint suggestive, apoi, Negruzzi
privind de la Cetănouă,
cea
dela Dragoş pănă la «Constituţia»
a lui, ca să-şi odihnească
țuia Iaşul <beat de vuiet, culcat pe costiş trist al ceţei de vară.
mădularele cele de: granit> în giulgiul
III. DOxICI.

Donici,

a

cărui. fabulă rămîne

RALET.

tot așa de desăvîrşită fără a

ia Literară» numai trei bucăţi.
; primi elemente nouă, are în «Romăn
, e autorul unor
" D. Ralet, şi el fabulist, dar ajuns acum ministru
satirice, — gen

—, care cunoii în literatura noastră

t de tot uşor. Se tiPrind mai mult jocuri de cuvinte sai spiri
la măe ţinută în calitatea sa oficială
a lui,
ntăr

Cugetări

păreşte şi o cuvî
tea cărora
năstirea Neamţului, pentru deschiderea şcolilor, în frun

unul dintre
nu stătea altul decit arhimandritul Dionisie Roman,
ul, împreună cu mult
cel d'intăi clerici al timpului, represintant
,
mai

tînărul. Melhisedec,

al

cărturăriei bisericeşti, ce mergea

LL
mal adincă decădere.
cu toate acestea, spre o' tot ole
ast
ea căderii Sev opoUh tablă al Constantinop i la vest
cărui scrisoare din Septembre
ului se datoreşte lui Ralet, a
1 GE. p. 421.

|
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însă, de sigur, publicităţii!. La 1858, încare o îndeplinise, cu Negri, la Constanexemplul lui Bolintineanu, îşi va publică.
de călătorie în Romănia, Bulgaria, Con-

bun

observator ager începe

cu note asupra:

civilisaţiey celei nouă, în care <pălăriile uşoare aii înlocuit șlicele gheboase», în care «se vorbeşte franţuzeşte de rost»,
în:
care carta de visită, «dineul», clopoțelul, lornieta ţin loc de
documente
ale culturii, ca şi <lucrişoarele scumpe, dar de modă,
prisosnice (sic), dar aduse de departe», ca şi «băile depărta
te,
datoriile neplătite». În tonul vremii, călătorul vorbeşte
de haiduci — hoţul Condrea —, citează poesil populare şi admiră hora
răzăşilor, el aminteşte crăzboaiele vechi ale Mihailo
r, ale Ştefanilor, ale Vasililor> şi îndeamnă către Unire, care ar fi
fost
scopul lor ultim. Cînd se coboară la Bucureşti în <H6tel
de
France», el adauge că aceia e «limba
inimii sale» ; în Capi-

tala

munteană

vede orientalism şi lux desfrinat:

astfel întil-

neşte şi aici «multele obiecte de modă, plătite scump,
şi puţine:
cuvinte francese ştiute pe de rost», ca şi despreţ
ul pentru ce a putut

da în fasa er modernă civilisaţia noastră 2. La Cotroceni
vede!
Cum <pasc mieluşeii la glasul fluierului
dulce 4>. La Călugăreni află o punte «cu podelele mişcătoare ca tuşele
de clavir».
Asupra Turciei modernisate dă multe 'ştiri şi interesante,
cu

glume

despre

«cele

mai

mari nenorociri»

ale Constantinopolei :

«focul, ciuma şi dragomanit> şi despre turişti.
Cu privire la Patriarhul de Constantinopol de atunci, la care era
trimes pentru:
negocieri în

chestia moșiilor

închinate,

el scrie

că:

«se

afla
diacon la Iaşi cînd Nemţii luară prisonier
pe Domnul [Alexandru]
Ipsilant şi-l duseră la Briinn, însoţit de bunul
miei, Vornicul D.

_Ralet5,

Cercetează, pretutindeni

—————
1 Pp. 420-1,

așa

de îngrijit, încît

în tainiţa:

2 Paris, De Soye şi

Bouchet, — Am avut în mini exemplarul
dedicat doamnet
Conachi-Vogoridi şi purtind
data de: Paris, 30 Iulie 1858,
3 V. p. 18: : Cine
Ci
merge la teatru, «crede a face un
mare sacrificiu cind iti
onorează cu ființa sas.
|
4 P. 20,

& P. 91. — D. profesor Rale
t din laşi are portretul aces
tui boier.
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lui i se pare a fi găsit numele.

Vasile Lupu, şi el oarecînd oaspete pe acolo, «săpat. în piatră» 1.

În Constantinopol Ralet găsise şi pe D. Negulici, de la care
se publică în «Romănia

Literară» .o poesie sentimentală,

destul

de slabă, şi fabula <Momiţa şi Amorul», care prin proporţiile
şi tonul săă arată putere şi originalitate.
IV. ALECU

RUSU

(Russ).

"În sfirşit, foaia numără între cei mai harnici colaboratori pe
Alecu Rusu (Russo), care pănă atunci nu era cunoscut: decit

la cri-!
prin comedia sa <Băcălia ambițioasă», prin răspunsul
tica ce i-o făcuse Gusti ?, prin temnița ce o făcuse în chilii că-

lugăreşti la Soveja, scriind şi note într'o frumoasă limbă plină
— dar care nu fură tipărite îndată—
„de umor şi de icoane
ă ca stil,
prin <Studia Moldovană> din «Zimbrul»2, însemnat

dar mal însemnată pentru

ideile politice pe care

autorul, şi, în sfirşit, prin amintirile
darul

pe '1853

Prin marele

al

despre

număr

în

E

<Buciumului> 4,

de coloare, paginile

holeră,

exprimă

le

Calene

al amintirilor, înfăţişate în tablouri pline:

din «Zimbrul»

chiar, anunţaii un scriitor:

e vioaie
de o mare valoare. În acele citeva pagini se oglindeșt
o adîncă
de
întreaga lume care se ducea, şi scriitorul e însufleţit
ale spiri-”
pietate față de dînsa, cu toate scăpărările de ironie

tului săi. O seamă de datini sînt zugrăvite cu o deosebită dradela I-ii
„goste, cu o frăgezime minunată, — astfel serbările
Mai

pe, vremuri 5,

, capricios,
«Romănia Literară» dă, de acest scriitor neegal
bogat în repetiţii, dar scăpărător de idei şi strălucitor de viața
stilului, «Cugetări». Cel mal potrivit titlu pentru genul său de
literatură: nu e discuţie, pentru că lui Rusu-i lipseşte şirul, nu
sînt

memorii, fiindcă

el nu

se poate concentra asupra trecutului

atenţia
săi, nu e polemică, pentru că el nu-şi poate opri

asupra

1 P. 109. Ştiesa intrebuinţeze şi cronicele; p. 112.

2 Albina pe 1846, pp. 49-52; Opere, p. 3 şi urm.
% Jbid., p. 10 şi urm.
4 Did, p. 2% şi urm..
5 Jbid., pp. 21-2.
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unui adversar. Toate aceste elemente sînt amestecate însă la
un loc, trecîndu-se fulgerător de la o adincă reflecţie la o glumă

uşoară, la o învinuire gratuită ori numai la un capriciu cu brio.

Multe idei din «Studia Moldoveană» sînt reluate acum, și nu în
mai bună legătură ori într'o formă superioară. În privinţa ideilor
exprimate aici, se va vorbi mai departe, dar forma e plină de.

expresii juste, de pasagii colorate ori însuflețite de umor, de avînturi de pasiune şi de formule fericite. În <Amintiri», publicate

"n aceiași revistă, se întilnesc pagini care întrec ca adevăr înduioşat pe acelea din <Zimbrul», în care scriitorul înfăţişează

mediul copilăriei lui. Vezi satul basarabean din Codrii Bicului,

cu <opcina strămoşească> a curţii boiereşti, pe <troscotul verde
al ogrăzii mari», cu livada, biserica, țintirimul «pestrit de iarbă
lungă, de sulcină aurită şi de cruci negre», cu fîntina de lingă
<răchita crengoasă> şi cu pădurea fără fund. Te pătrund amururile senine, cu întorsul turmelor <aducînd miroasele cîmpu-

rilor cu ele», cu poveştile moşnegilor, cu închipuirile superstițoase

ce răsar

ca

vii

în mintea

copilului,

cu

vre-o

dragoste

țerănească pe: care o văzu peririd supt ochii săt. Despre schimbările sufleteşti pe care le aduceaii oamenilor din generaţia lui
şcolile Apusului, se pot culege aici note prețioase. Considerațiile. asupra

epocet vechi eroice

aă un neobişnuit relief.

şi a celei

de la Ruşi încoace

La urmă se vorbeşte

pe

larg despre

pribegii din 1821 şi despre pamfletistul
Tăutu.
Urmarea, făgăduită, a acestui articol, a rămas în manuscript:
Rusu n'a isprăvit nici descri
' ere
călătoriei
a
celor doi ofiţeri
francesi veniți în Moldova la 1817 !,

Din scrierile mat vechi ale lur Rusu se
publică din noi, nu
tipăr

după

itura anterioară

într'o foaie efemeră

ci după manuscriptul traduceri!

de-a 'exilaţilor,

făcute de Rusu însuşi, — tra=

ducere mai exactă, dar inferioară ca stil
romănesc. şi ca avînt
aceleia pe care o făcuse Bălcescu
în Paris —, <Cîntarea Romă-

nielb. În foaie, frumoasa poemă apare fără
vre-o iscălitură, fără
iniţiale, foarte 'obişnuite pe atunc
i, măcar, dar în tabla de .
materii această măiastră imitație
a bibl
nails e atribuită adevăratului ey autor ismulur lui Lamen, care, prin această
—

1 V, Opere, pp. 4609-71.

.
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mouă traducere, de el însuşi, căutase a restitui textul! cel adevărat al poemel?.

-

ea articol mişcat despre poetul
Intr'aceasta şi în publicarunu!
, încît
„Cuciureanu se încheie colaborarea,—de altfel aşa de bogată
alte publicaţii
dă oarecum tonul <Romăniei Literare» faţă de

aceleaşi
'asămănătoare, începute în acelaşi spirit spre a atinge
rea
înceta
După
ndri.
Alecsa
—a lui Rusu la foaia lui
scopuri,
acestei

foi,

unde

crarea

altora

din

prelu-

ar fi dat fără îndoială şi traducerea,

manuscriptele

sale

francese,

mal

vechi

decit

i»,
anul 1848, acest scriitor. scrie doar la «Steaua Dunări
?, pur„gazeta lui Kogălniceanu, de care va fi: vorba îndată
tind mai departe lupta
„scrisului romănesc.

Încă

din

prietenul

Rusu

18632,

săă statornic

împotriva

mai

nu

Alecsandri

înnoitorilor

era în viață.

latinomani

Peste

comunică <Foii

ai

trei ani

societății

vina» * cîteva rîn-pentru literatura şi cultura romînă în Buco
Decebal şi cam. depărtatul „duri cuprinzind o paralelă între
ie cu această patriotică
Ştefan-cel-Mare, rînduri care se înche
a ridica spada purtată cu
dorinţă: «Cine oare va fi chemat
şi an,
publicaţie, în acela
atita glorie de Ştefan-cel-Mare?>. Aceiaşi

, datate 1840—titlu asătipăreşte, supt titlul de <Studil naţionale» brul» — ceva despre haimănător cu acela al contribuţiei din «Zim

-ducul Bujor şi urmaşul

săi lon Pietrariu, cu citaţii din poesia

Cugetările pe care le-a inspopulară. Mai departe se tipăresc
în temnița ungu-

cere
pirat, la 1848, lui Rusu scurta-i petre
.în extrase din culegerea
t
boga
u,
studi
mic
un
şi
Cluj,
din
că
-reas
„sa de

i, Columna
asupra poesiei populare 5, Întrun târzi

cîntece,

lui Traian

itoarele pape 1874 dă suggestivele şi foarte folos
i

„gin! ale lui Rusu

despre

pustii, astăzi dispărute,

Palatul lui Duca-Vodă,

de

„despre o călătorie în munți,

la Cetăţuia5, Notele

curţile, atunc

lui francese

ca şi descrierea Iaşilor în 1840, sait

la reputația
păstrat numai în manuscript, neputînd contribui
cu darurile închi„unul scriitor care era din bielşug înzestrat
1 Cf, Haneş, Alexandru Russo, şi Prefaţa, anexele la ediţia «Operelor» acestuia.
2 În anul 1, n-le 28 şi 30.
!

CS

—

3 Opere, p. 366 şi urm.
1 N-le 6-7, din lunie-lulie.
5 Opere, p. 172 şi urm.; ct. şi p. 199 şi urm.

-$ Ibid., p. 195 şi urm.
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puirii şi ale poesiei, dar fără socoteală şi scop,

în viaţa lui li--

- terară, ca şi în viaţa lui de om.
“În prefața la Opere, editorul arată că Ruso era Donici numai după mamă şi, după o comunicare a d-lui Gh. T. Kirileanu, el:
poate da lămuriri asupra lui Jancu Rusu, tatăl scriitorului, <dvoreanin»> “basarabean şi supus rusesc, om bogat, care lua în:
arendă moşii prin muntele Sucevei şi care lăsă, de la a doua.
- soţie, Maria Rosolimo, Greacă, văduvă a unui consul frances:
în Orient, orfani ce stătură, şi pănă la moartea scriitorului nos-tru, supt epitropia lui, Familia Rusu, Rusul, e cunoscută supt
Vasile Lupu, cînd unul din membrii ei se găseşte între boierii”
fruntaşi ai Moldovei, fără să poată lăsa însă o moştenire de
„trecere şi putere urmaşilor săi, rămași între răzășii basarabeni?.

Alecu Rusu ar fi fost născut

dintr'o

relaţie

nelegitimă

.

a lui

lancu cu <vară-sa, al cării nume nu-l cunoaştem» 2.
«Actele şi documentele relative la. renașterea Romăniei> ale
„d-lui D. A. Sturdza ni ajută însă a mai şti ceva -despre acest
scriitor, care a ştiut aşa de bine să se ascundă, prin lipsa lui de:

amestec în viața publică şi prin discreţia lu! literară 4. Îl vedem:

” întăi printre unioniştii cari iscălesce memorii,

fără titlu; fu făcut apoi Agă şi Spătar,

camul

Vogoridi,

locul

de

director

al

ca simplu

şi ocupă, supt

Ministeriului.

de

buier

caimaLucrări:

Publice. Pentru o datorie de 9.000 de galbeni către Cihac, se

ceru ștergerea lui din listele electorale, în care fusese trecut
ca proprietar de moșii5. În lipsă de altele, şi aceste ştiri bio--

grafice vor fi bine venite.
1 Opere, p. 2V5 şi urm.
Piatra

O

traducere de sublocotenentul

Teiului, ete., Vălenir-de-Munte,

1908,

C. Mărgărites: u'

Cf. vol. II, pp. 257-8.

2 Pentru rudele lui Rusu, din familiile Aslan, Spiro-Paul și Fotino, v.
tabla”

genealogică de la p. xvir a Operelor.
.
3 Faţa spirituală, ironică a lur Rusu,
se poate vedea în fototipia adausă
volumul d-lui Ilaneş.

la"

4Un A. G. Rusu iscăleşte punctele Unirir între represi
ntanții judeţului:
Neamţ, ca şi Gavril Grigore Rusu, vre-un răzăş;
îbid,, II, p. 550, Pentru:
alți dol Rusu, din alte familii, ibid.,
VU,

p. 841; ef, IX, p. 516.
5 Jid., III, pp. 430, 700; IV, pp. 170, 251,
509, 774, 812, 841; V, p. 19;
VII, p. 1097. Familia Iul era aşa de puţin insemna
tă, incit. ea nu se află în
Arhoionto
ntollo
oghi

a lu Sion, , care
- curind imigrat.—Pentruo
famil

pomeneşte totuşi

ie

bucovine
i a nă

pe

dr.

tu
cu
aces t te
nume, ,V.

„ de

X urla
enoponl, deC

.

-
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ECONOMICĂ.

I. Ionescu, altul dintre pregătitorii şi actorii Revoluţiei de la
1848, face să folosească foaia lui Alecsandri din experienţa pe
„care o adunase el în petrecerea sa la Turci, ca agronom. De la
„ dinsul vine şi un foarte bun articol despre Rominii din Dobrogea,

“un altul despre cel din Macedonia, cu o folositoare statistică, răzimată pe cercetări proprii. EL scrie adesea şi cronica, al cării stil
e deosebit de vioiă şi colorat, dînd lămuriri despre deosebitele
întîmplări politice ma! însemnate, din țară şi străinătate. Lui
i se dădu apoi şi sarcina de a porni atacul împotriva manuaului de geografie, cu numele romăneşti
presupusa origine latină, al lui Laurian !.

întoarse înnapot

la -

. Ionescu nu scrie însă un singur articol despre agricultură sati
economie

politică.

<Propăşirii»

grija

Totuşi
pentru

Alecsandri
studii din

păstrase din programul
aceste specialităţi, care

îngăduiaii a se trată întrun chip mai puţin bătător la ochi şi

Probleme politice. EL ceru cu stăruință lui Ion Ghica, ajuns
acum beiă al insulei Samos, unde aduse o mulțime de imbu-

nătăţiri, să trimeată din reşedinţa lu! princiară

ceva

în legă-

tură cu vechile sale studii şi ocupaţii. Fostul profesor de matematică la Academia Mihăileană, acum vasal al Porții şi Domn
al unei insule din Arhipelag, nu găsi răgazul trebuitor pentru

ca să-și aştearnă în romăneşte
Principate dunărene £.
Dar articolele de economie

ide! privitoare la depărtatele

politică, de finanţe, de ştiinţe de-

Stat şi alte specialități nu lipsiră, Profesorul Gh. Apostoleanu,
fost şi el redactor de revistă, începe publicarea unul «curs de
economie politică», şi o notă a lui Ionescu aminteşte cu acest
prilej lecţiile revoluţionare ale lui Ghica 2. Apostoleanu arată

un om cetit, cunoscînd

limbile francesă,

un spirit destul de liber, care strecoară

germană,

englesă, şi

alusii la împrejurările

morale contemporane. EL publică şi un lung articol erudit, mai
„mult fără rost, asupra duelului, şi lămureşte

Postav-a lui Kogălniceanu,

citînd

1 V. mal departe,
2 N. Petraşcu, V, Alecsandri, Bucureşti,

3 P. 257, nota:

şi pe

asupra fabricei de

<Faust>

1894, pp. 75-6.

în sprijinul |
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7

săii: se desfăşură atunci şi un program de dezvoltare economică:
"a Moldovei.

Panaite Donici tratează despre < Asociarea capitalurilor» : el:
a fost ministru de Lucrări Publice în 1858-90. Evreul botezat
Vitlimescu, censor pentru cărțile jidoveşti, scrie despre Mătasă:
şi Albine, întrun plăcut stil popular, de modă mai veche.
Alexandru Papadopol-Calimah, tînăr boier învăţat, care era să-şi
închine toată viaţa unor compilaţii erudite, foarte folositoare, de'
şi lipsite de critică!, vorbeşte nu numal de <limba romănească>
. dar şi de ctelegraful electric>, pe care pe atunci îl introducea
Austriecii, şi chiar de Ordinul engles al Calţavetei sai, cum

scrie el, al <Calţodetei» 2. Gr. Cobilcescu, profesor de tot tînăr
la gimnasiu, viitorul mare geolog, care nu pare a fi deosebit de
ofiţerul pe care-l întîlnim ca neobosit alcătuitor de poesit în toate
genurile la modă, — dă o prefaţă la Istoria naturală a Moldovei —
pe care n'a mat publicat-o, — prefaţă plină de un mare avînt filo-'
sofic, de o pietate deosebită pentru rostul tainic al vieţii unitare”
a lumilor, ca şi de încredere în ştiinţa care cucerise aşa de
mult în acel veac al XIX-lea: pe Cobilcescu îl întîlnim şi printre”
unionişti?. Advocatul 'Țigară, care se scrie <Sigara», începe un
lung studiu despre dreptul, <dritul», roman. Colonelul P. Sche-

leti publică studil de istorie militară, după acelea ale lui Adrian 4.
In sfirşit

N.

Suţu

reiea

înnainte de lon Ghica.
VI.

problema

Căilor Ferate, tratată mat

|

ROMANUL

LUI

ALECU

CANTACUZINO.

Un contemporan al lui Alecsandri și unul din oamenii de la
1848 care nu publicase nimic pănă la apariția <Romăni
ei Literare» ŞI nu era să mai publice nimic
în acest gen, nici
1 EL era fiul unet Domniţe alui Scarlat-Vodă Callimachi,
care luă, fără voia

mamei sale, pe săracul ofiţer de marină
elin Pappadopulos.
2 Și un L. A.C. se ocupă de telegraf
; p. 2%.

3 Sturdza, o. c., X, p. 347. Cf, Encicloped
ia Romină,
4 Mâmoi
limoivere su
Popup nisat
iarion dWune force
sw Vorga

anu biennes ; Ideieie vă pede
danu

despre

|, pp. 807-8.

armee dans les principaules.is:
vesbelul de partisani, urmat de instruc
-

(iuni asupra serviciulu; de campa
nie şi se un manual de fortificaţ
iune'
Igor, de Gh. Adrianu, es-militariă din principatu
l Rominiel ; Bruxelles,
pa
o — Scheleti publică însuși, la 1860, fiind
şi acum tot colonel,
Armatei

Principatelor Unite»,

Astfel incepe literatura noastră militară-
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ce Kogăl- -

după

şi în același timp

cînd Bo-

carea de
lintineanu lucra la <romanul național» «Alanuil», încer

întinse, viața
a zugrăvi întrun alt roman, de proporţii foarte
e Covur-“
părţil
prin
-lea
țerănească de la sfîrşitul veacului al XVIII
Moruzi.
Vodă
ndruluiului, precum şi laşi! din vremea lui Alexa
cuCanta
ndru
«Prinţul» Alexandru saii Alecu, fiul lut Alexa

frances de
zino, e acela care a întovărăşit pe represintantul
bogat, deo
Talleyrand în drumul săă către laşi!. Era un om
?.
Unirii
al
nitor
cultură deosebită, şi un călduros spriji

nouă, care crede
O discuţie la ţară între boierul de modă
schimbat înfățișarea îmîn progres şi felicită ţara lui că şi-a
rul de casă, rămas la
brăcînd veşmintul apusean, şi între Şătra
irile gospodăreşti şi momoşie, cu .aceiaşi evlavie faţă de însuş
lui Alecu Cantacuzino.
rale ale timpului săă, deschide romanul

schimb de
Nici unul nici altul, fireşte, nu pot birui în acest
nimic nu le poate
vederi, la baza căruia sînt sentimente pe care
autorului să înizgoni sai slăbi măcar. Convorbirea dă prilej
se spune, <se întinde peste
făţişeze însă ideile epocel. « AJoldovenia»,
atură, cu fapte, prin

hotarele sale materiale: cu gîndul, prin liter
neamul nostru de civilisaţie,
negoţ... În cîtă depărtare a rămas
ire aşa de mănoasă
care dă o aşa de falnică dezvăluire, o înflor
țerilor

!». Sati, mai ales:
apusene a' Europei

« Am

tradus Moldo-

ite>, strigă zîmbind
venia d-tale în Romănie, arhon nemulțăm
şi poartă în ele ultizile
tînărul către acel care a văzut alte
mele raze ale altor lumini.
«Serile de toamnă la
Această discuţie îndreptățește titlul:
va. Şătrarul prinde a-și aduce
țară». Îndată e vorba însă de altce
Criţă, din Storojeşti,
aminte. El pomeneşte de tatăl săi, Petre
unui “Ținut de răzeși,
la Prut. Toată vechea viaţă patriarhală a
sat în sat, învie într'un frumos
cari-<şi amestecă sîngele» din
â bătrînului Zahan

stil simplu. «Petre Criţă avea bună parte

Smulţi şi în Corod. Trăia
în Storojeşti şi vre-o 600 de stînjeni în
vite.

caii îl erati cai, vitele,
bine şi cu îndestulare şi fără grijă;
derea Prutului, nici se
bun pescar nu era pe toată întin
Mai

afla mai bun

puşcaş

în tot ocolul decit

1 D. A. Sturdza, o. c-, 1V, pp. 407-8.
2 V. ibid., X, p. 883.

Criţă. “Trebuia cuiva O
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viză la Blagoveştenie ? Petre își lua mrejele de
pe gard, vîs„lele din căsoiii, punea luntrea în car şi se cobora
la apă; viza
era prinsă, cît de mare, pentru cel ce o plătia,
şi una mai mică
pentru casă. cUnul să aibă», zicea Petre, întorc
îndu-se acasă,

dar şi celălalt să nu fie lipsit» 2.

"Şi nu lipsesc comparaţiile originale fragede:
<părul îl şedea
creț pe timple, ca spicele grîului pe claie», ori:
crumenă şi albă,
dreaptă ca nuiaua de alun» ; expresiile pline
de sevă: <Criţă,
care niciodată nu rostia bucuria ce o
avea în piept», notele
gingaşe de simţire : «Cînd voiă mama
a mă scăpa, numai vedeam că se ridica sprînceana, o lacrimă
pica din ochiul mamei,
şi tot se făcea cum era să se facă», orI:
cîntr'o zi m'am văzut
cu un frate mai mic pe lîngă mine»,
<nictuna în Storojeni
nu-i, ca să-i vie la brit măcar»;
privelişti văzute cu ochiul sănătosşi

ager:' <găinuşa începea luci peste Brate
ş» ; scene ale
naturii minunat de suggestive: <cînd
răsărise steaua şi razele
sale dulci
se

răsfrinseser

ă bine în oglinda apei, lungind
lumina
din mal în mal, se auzi şi zgomotul
vislelor plescăind în apă» ?,
Un drum la Iași

pentru rosturi de familie ne face
să cunoaştem
acum
a
— întăi
priveşti la o idilă de logodnă
în sat bogat,
slobod şi fericit — pe înşelătorul
Grigore Bel, care-i duce acolo,
pe bătrîn şi

pe

fiul săii, ce

povesteşte

acum,

făcîndu-şi întrarea <în toamna anului şepte
sute optzeci şi..., ian vezi,
dragă, cum slăbeşte capul cu
bătrîneţele..., pe la sfîrşitul
Domniei lui
Alexandru

Ipsilant>.

Boierr

Călări

trec spre Curte, pe
cînd toată lumea cealaltă, «
negustorii, treptaşii, străjile
orăşeneşti,
plăieşi, aprozi», aşteaptă alaiul lui
Vodă, Acest alaiă se înfăţişează
innâintea noastră, pănă la
Vodă el însuşi, «călare pe
un harmăsar alb, frumos ca soarel
e şi împodobit, ca o
mireas
ă,
cu fir,
CU țarțamuri,

cu fionguri de cordele» 3;
Apor o judecată la
Divan, o ceartă la un blănar
, care dă pe Criţă vina
unui furt,
o petrecere la tem
nița unde c
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şi iarăşi natura Brateşului, viaţa pescarilor viteji ne încunjură ;
Mocanil, "Țuţuienii, tovarăşii acestora, cu turmele lor, își au
partea în larga şi vioaia descriere, care nu se poate asămăna
cu nimic din cele d'intăiă romane istorice ale noastre şi întrece
chiar cele din urmă încercări în acest gen.
Cu sfîrşitul acestei povestiri dramatice se mîntuie şi cea d'in-:

tăiii seară de amintiri a Şătrarului,

adecă

partea d'intăiii a ro-

manului, Dacă <Romănia Literară> nu sar fi oprit cu n-l din
Decembre 1855, poate că am fi avut și urmarea, a cării -lipsă
n'o putem

regreta

destul.

Într'unul din ultimele n-re al foii se anunţă de alminterea şi
un alt <roman naţional», care trebuia să descrie patimile unui
«Cordunean», unut sărac țeran din Bucovina la 1818; Alecsandri
făgăduia să-i înceapă tipărirea, fără a numi pe autor.
ȘI, pentru a încheia cu aceste romane, dintre cei mai tineri
fusese primit alăturea cu cei mat buni scriitori a! neamului V.

Alexandrescu, al cărui DBatişte Veleli se inspiră din nuvelele
istorice ale lui Negruzzi, fără să aibă scurtimea lor plină de
Viață şi dramatismul lor : Kogălniceanu însuşi aprecia umorul
lut Alexandrescu în paginile Calendarului <Buciumului Romîn» 3,
şi el punea şi poesiile acestui scriitor fără originalitate ori sinCeritate
VII.

printre

cele

COLABORATORI

mai

<însemnate>

MOLDOVENI

MAI

ale calendarului2.
MĂRUNŢI:

SION,

ISTRATI,

DĂSCĂLESCU.
Sion, care se afla, pentru

întăia oară, în călătorie de nuntă,

prin terile Apusului, trimete note de drum destul de vioaie. Dar
asprimea cu care Kogălniceanu pedepsi articolul uşuratecului
poet, care, în Timpul de la Bucureşti, al lui Bosueceanu, își
bătuse joc de doamnele din Moldova, ce i-ar fi <înnălbit păTul* — «nimic mai nedrept, mat arogant: şi mal puţin meritat»
Şi O <vină de lâse-moralildo —,
1 P. 546,
2 Romăma
3 id,

€ Pp. 77-8

Literară, p. 26.

îl înlătură de la orice altă co-

7

îl atrase, de alminterea, o teribilă

lui Sion

laborare. Supărarea
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execuţie din partea lur Kogălniceanu 7.

Nicolae Istrati e un colaborator în treacăt al <Romăniei Literare>, de câre nu-l lega sufieteşte nimic. El merită să stea
însă între scriitorii cei buni ai neamului. Bucăţile lui de satiră,
de imaginaţie, cu chipuri şi scene diabolice, se cetesc cu interes;
Strălucita descriere romantică din Baba și Dracul? poate fi
“pusă alături cu cele mai bune bucăţi ale lui Alecsandri însuşi;
Poate tot de el să fie şi epopeia glumeaţă
a cărții romăneşti;
epopeie ce se publică într'un calendar al lui Asachi; biata
carte, după alte păţanii,
Va să 'ncapă la copii,
Cari, în puţine zile,
Unde-s stampe-or rupe file,
lar apoi
La

ciocoi,

Carte-a

fi de

silabat,

De ris şi de disputat.
După

ce vor

destrăma-o

Şi de sâă vor sătura-o,
Un guzgan politicos,
Ca să 'mcheie a ei sortă,
O va trage ?n a sa bortă3,

Nu se poate zice că «Mihu» e o poesie frumoasă, nici căar
putea să întrunte astăzi o represintație. Nu e nici mişcare și
nu sînt nici tipuri. Eroii din vremea lul Ştefan-cel-Mare vin numai

ca să-şi declame

versurile.

Aceste

versuri

sint

"totdeauna bune, şi autorul ştie să se ţie totdeauna
care înnălțime. Bucata care începe astfel:
Amară
|

însă

mai

la o oare:

e viaţa cînd piere şi se stinge

Scinteia

ce

speranța

în suflet a aprins,

a ajuns populară,
1 hoynăni
tomăniu

ilerayă
Literară,
p. 4QL
19% şia urm. Acesta face alusieo.și la mama, greacă, a

lui Sion, din familia Desila. aMaică-mea a
— su liniarea e a lut Kogălniceanu —, pe
ibid., p. 19%,
”
zi Reprodusă ŞI în «Foaia» din Braşov;
NI not 1; în Calendarul lul Asachi pe
de Istrati.
%

-

-

.

i Acela« Ş Te 4 end

a.

Ar
af,

x

În N

.

cel

.

pe

18% 4

e l

dă

fost Moldovană. Aceasta este o silă
care d.Sion nu o poate înţelege»;

v. vol. IL din această
1852, aceste versuri
ț »ovestiri

in

le g «i itură

«Istorie», psint iscălite
cu

C
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şi o

ată, avînd
Fără închipuire, lipsit de o simţire mal delic
cultură mediocră,

exadar ştiind bine romăneşte, ferindu-se de

le cunoaşte bine,
gerări şi mergînd numai pe 'drumuri pe care
uturi fură salutate
D. Dăscălescu de la Focşani, ale cărui încep
cu care e adese
cu căldură de Rusu! şi încurajate şi de Sion,
prin

ic, plăcea
ori asemenea în ce priveşte scrisul prosa
ralul desăvirşit al scrisului săi:

natu-

zească.
Tată-mieii, cu prevedere, mPaşeză pe franțu
cinci ani ;
mumai
aveam
cînd
De la vrista cea mai crudă,

romănească
Schimbăiii dascăli peste dascăli, ce pe limba
de la Ţigani....
învăţ
s'o
vreme
am
că
cum
toți
Ziceaii

«Foiletonul Zimbrului>,
El scrie mult, în cîțiva ani, și pentru
şi «Scrisori din Ţara Ţinţăşi tipăreşteîn scurt timp <Poesil» (1854)
mama Sâ, nu sînt liprească> (1836). Unele bucăţi, ca aceia către
, a Undinei ce chiamă
site de duioşie, şi cutare legendă fantastică

mai înnalte. În bucăţile de
pe ape, are caracterul unei poesii şi cam stîngaciii. lar satira
iubire avem un Beranger sensual
— afară doar de descrierea
lui, de un caracter prea general
puţin enerprea des şi e prea
clubului din Focşani —, se repetă

gică pentru a nu obosi?.

i, câ Gheorghe
Tineri, încă mal puţin cunoscuţ

află şi ei printre

colaboratorii

VIII.

SCRIITORII

Ceilalţi

scriitori

TINERI

tineri

Stamati,

se

poetică.

DE La

«FOILETONUL

colaborează

ZINBRULUI».

deosebi,

la «Foiletonul

1855 tocmai, dar urmîndşi
Zimbrului>, prefăcut în revistă la
acuma. Aici
<Romănia Literară» încetase

în 1856, după ce
aici
ă multe ale lui Dăscălescu,
sînt poesiile lui Gusti, pe lîng
neaeroii
la
şi
ce moare
de Grigore Cobilcescu, la fata
versuri

mului,

aict traducerile

lui Sion din Lamartine

şi Byron;

aici

Ba chiar bucăţi trimise de
încercările lui Gheorghiu, lui Budu.
cu celelalte.
Creţeanu se amestecă une ori
Bolintineanu

Gheorghe
nota

timpului,

şi

Tăutu
dintre

îşi

face

aici debutul

care însă

una,

literar, cu bucăți în

lacrimile

la mormîntul

N
răspunsul lui Dăscălescu.
1 Opere, pp. 149-350; v. şi p. 349;
i».
Uniri
epoca
din
il
«Poes
de
ră
noast
2 Alegere din poesiile sale în culegerea
.
171-8
ţilor, LI, pbPentru el, v. şi Gh. Sion, în Ievista Carpa
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vechiului luptător liberal, Ionică Tăutu, mort în Constantinopol,
se ridică sus de-asupra banalului:
|
!
De-aici departe, departe tare,
La cel tirg falnic scăldat de Mări,

Prin descrierea
Movilă :

morţii

la

Nistru

a

lui

Constantin-Vodă

Pe-un cal comos, ager, un Tatar călare,
De la Prut spre Nistru merge ?n fuga mare, —.

urmează Gh. Tăutu, în Calendarul Buciumului pe 1857, cariera
lui poetică. Cînd, peste un an, îl auzim cîntînd:
Jună copiliță
„Cu mindră cosiță
Ce creț flutură !,

recunoaştem

acum nota lui Alecsandri,

De Alecsandri se ţine de altfel şi Gheorghe

Melidon (1831-

1897), care dă şi bucăţi în prosă interesante,
|
Odată el face visul Moldovei peste cinzeci de
ant, în 1907%;
altă dată, în «meditaţia fantastică» pe mormîntul
lui Ştefancel-Mare, cu prilejul unei nouă dezgropări a oaselo
r lui,
el găseşte frase cu un mare avint: «Trei. secoli
ai trecut:

niciun Moldovean n'a venit să depuie pe mormî
ntul tăii o floare
culeasă
venit să

în valea zimbitoare
cînte

doina

de la Șcheia ; niciun păstor n'a

Războienilor la umbra brazilor mormîn-

tului tăi» în aşteptarea ceasului «cînd Ştefan
va fi în bordeiele
noastre şi în țarinele noastre, căci el va
fi în inimile noastre:
atunci veţi fi ce ați mai fost». Şi în <Cor
oana lui Ştefan-celMare» versul cuprinde tot aşa
de mult:
Lumea-i

plină de-al tăă nume ; saltă munți
, codrii răsună,

Articole despre

politică şi comerţ, traduceri

din franţuzeşte

1 Calendarul pe 18538, p. 78.
— Bucăur alese de Tăutu in culegerea
de «Poesi1 din epoca Unir
noastră
ii»,
a
? Calendarul « Albineia
pe 1857.
5 V. şi

«Mormint

ul lut Alexandru-Vodă ce! Bun
in «Almanahul de invățătură şi de petrecere» din
laşi, 1858
— Glum
. e de-ale lui, mar mult
in Calendarul «Buciumuluis
proaste»
pe 1853,
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se găsesc aici destule. Iar, la orice întîmplare, în prosă or! în
versuri, elasticul talent al lui Melidon dă numărul gata?.
IX.

COLABORATORI

BUCOVINENI ŞI BASARABENI : C. HURMUZACIII, |
C. STAMATI, L. SiaBU.

Din Bucovina, vine la foaia care fusese salutată în cercurile
romăneşti de acolo «ca o manifestare din cele mai frumoase
ale redeşteptater vieţi naționale», drept îndemn un articol al
lu C. Hurmuzachi, vechiul colaborator al «Daciei Literare»
despre desfacerea boierescului în acea provincie. Părerea lui e
în sensul ideilor lui Kogălniceanu, că, adecă, <interesul cel
mai mare şi însemnat, acela care domneşte pe toate celelalte,

care este adevărata causă a poporului, a ţerii întregi» stă în creforma agrară
cuitori>2,

sati regularea referințelor între proprietari şi lo-

Dintre Basarabeni, Stamati, colaborator şi el, în 1840, al «Daciei
Literare», lipseşte. Îl găsim însă în <Foiletonul Zimbrului>, unde

apare de el zugrăvirea anului de groază 1821 &, şi Dorinţă sai vecadenie> +. Versurile lui sînt mat sigure acuma, în ce priveşte
racterisarea, ca şi în ce priveşte tehnica :
Peste stinci de cremeni oable,
Peste răsfățatul lac,

În :care ca plete albe
Rădăcini de copaci zac,
Peste birlogul ursoaicei, «
Peste dumbrava cerboaicei.

Vedenia
şi află

trecutului pe

care el

o

are

la

laşi,

unde

caută.

Slava Daciei trecute
Şi-a neamului romănesc,

cu <călăraşii groaznici> şi <fugarii supt povodnici>, e în adevăr
0 frumoasă bucată poetică. Cu adincă emoție stă el înnaintea
ruinelor şi a pustiului:
.

————————

„1. Şi cronica

lul Iluru

2 p. 281.

31, pp. 15-6.

+ Did., pp. 37-8.

e reprodusă

în vol. II, p. 80

şi urm.
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Deci, unde odinioară
Cimpii se cutremuraă
De biruinți romăneşti,
De vaiete duşmăneşti,
Acold plugarul mină
Leneșşii boi hăulind,
Pănă cind plugul se-anină,
Oase din pămînt zvirlind...

Şi gindul lui inspirat străbate în viitor şi- vede
Geniul

cel

de

Crescind ca un

nădejde

uriaş.

Va trece însă mai multă vreme, pănă ce, în ultimele luni
ale vieţii sale, «cavalerul» basarabean își va tipări la Iaşi toate
operele—între altele dramatica poveste a <Păginului şi fiicelor
sale», versurile frumoase'ale bucății < Roman din Vrancea», fabu-

lele,
— într'un

timp cînd vigoarea lui

poetică, fericita

alegere

a expresiilor, cunoştinţa adîncită a mitologiei şi a tuturor superstiţiilor populare şi, în sfîrşit, stăpînirea deplină a limbii
<moldoveneşti> pe care o vorbia ţerănimea Basarabiei, n'aveaii
niciun preţ fără o perfecţie de ritm şi rimă, o noutate de inspirație şi un caracter modern al spiritului care lipsiai cu totul

acestui biet înstrăinat,
adevăr vi 2.
|

trăind

la o parte de lumea

celor în

| Un alt Basarabean, care se căznia a face pentru idei banale
şi simţiri comune versuri «moldoveneşti» pe care nu le reuşia;
dar ale cărul fabule cuminţi aă şi o formă cuviincioasă, e loan

Sirbu. O duioasă prefață precedează <Fabulele alcătuite în limba
moldovenească»,

apărute la Chişinăii, în tipografia

lui Popov,

la 1851. Opera lui i se pare «ca şi un fir de paiii cînd silnicul
crivăț din aria lăcuinții îl suflă aruncîndu-l în văpaia. pierzăril
lui>. L-a făcut să-și publice încercările doar <scînteia dragostei
carele s'aii aţițat în sufletul mieă către fit romăneşti»>, cari

vorbesc într'o limbă ce e «fiică

a slăvitef şi vechii mume

la-

tine». < Aducînd în jitnița patriotismului acel mic
grăunte», el.
vorbeşte astfel cetitorului basarabean: «Cred că, de vei avea

cea mai mică picătură de singe romîn, ar sălta văzînd
în minile tale această cărticică»,
a

1 Musa

Homănească,

tom. I, aşi.
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nu se poate cu-

al <Alcătuirilor>

X. COLABORATORI MUNTENI: GR. ALEXANDRESCU. EMANOIL)
AL LUI BOLINTINEANU ȘI (ROMANUL NAȚIONAL».
TIxERII: CREȚEANU. AL. ODOBESCU.

Cu

toate

glumele

socoteala

pe

lui

școala bucureşteană !, Alecsandri
Muntenilor.

ceru,

IS

poetului romantic din
fireşte, şi colaboraţia

O strălucită fabulă, <Ogarul şi iepurele» e singura contribuţie

a lui Grigore
o

şi acum fabula e în mîna poetului

Alexandrescu:

-

|

armă.
Era de soiă nobil

și se născuse prost.

iese din lumea dobitoacelor lui, cu «Senat» şi paragrafe, şi trece
în aceia, aspru

oprită, a politicel, — ca

şi cumintea

sentinţă:

Carnea se va păstra pentru judecător,
lar labele vor fi pentru jăluitor.

Bălcescu murise acum, şi în amintirea lui «Romănia Literară»
începe

cu un fragment

din

Mihai Viteazul. Voinescu,

marea

care

operă istorică închinată lui

trimesese

însemnări

din ţeri

străine, se stingea şi el în acelaşi an, după ce fusese şi tova-

răşul de călătorie al lui Alecsandri ?.
Bolintineanu colaborează printr'un număr de poesil, dar mai

să se vorales trimiţind romanul <«Manoil>. Aceasta dă prilej
i nostru
romanulu
le
condiţiuni
şi
rostul
de
larg
pe
bească mai

la începuturile lui.

Întrînd în legătură de
ceia ce înseamnă, aproape
cel d'intăită scriitori modern!
noua poesie romantică, din

atirnare cu literaturile Apusului —
exclusiv, cu literatura francesă —,
a! noştri se inspiraseră la început din
partea el tinguitoare şi neguroasă,

e, Hugo,
„ca şi din cea plină de coloare şi răsunătoare. Lamartin
al mulgrosolan
Musset, chiar veselul Beranger, cîntăreţul cam

țămirii de sine burghese, îşi avuseră ucenicii şi imitatoril. Iarăşi

după

e,
modelele francese se încercaseră în prosă bucăţi fantastic

|
1 Prosă, p. 393.
2 Cuvintarea lui Ubicini la ingroparea lui în Paris o dă Steaua Dunării
ȘI apol Foiletonul Zimbrului, |, pp. 380-1.
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ca Istoria unui galben

de

ale aceluiaşi

ca notele mai puţin cunoscute

Ralet;

se

mai

poet, saii

Alecsandri,

făcea încercarea

descrierile de călătorii

vre-unei nuvelete

care

ale lui

nu

cerea

studii prea adinci, nici silințe prea mari.

Dar de la un timp «genul de modă» se schimbă în Franţa.
Odată romanul se adăugia numai sfios pe lingă bogata înflo-

rire, cu mirosurile ameţitoare, a poesiei lirice, epice, dramatice,
care fusese vrăjită, în cîțiva ani numai, din puterea tinereţei
unor scriitori mari romantici. Încetul pe încetul, poesia scădea
ca însemnătate și înriurire; venise rîndul făuritorilor de versuri
rare, cu bogată rimă neaşteptată, cu un ritm noi, — însuşiri
toate pe care numai cei cu multă învățătură şi cu gust deosebit pot să le guste. Nu mat răsuna ca odinioară, de la un
capăt la altul, trîmbița unei nouă evanghelii de artă,
aducînd
dezlegările sale pentru toate problemele vieţii moderne
şi gîndului modern. Avintul economic al veacului XIX-lea,
&ra muncii

.

celei nouă începuse. O înriurire firească fu exercitată asupra
împrejurărilor sociale şi politice. Era acum o burghesie stăpinitoare, un «popor» sărac, neluminat, foarte nemulţămi
t, gata

de luptă pentru apărarea drepturilor sale. Se începea o judecată mare, ce nu s'a încheiat nici pănă astăzi. Se trecuse
acuma
rostul romanelor &-nei Sand, care nu era, adesea, altceva
decît o idilă, o pastorală, o discuţie de dragoste
pusă în prosă,
în loc de a fi îmbrăcată ! în veşmîntul de paradă al-versulu
i:

Romanul

social

al lu

Eugene

Sue,

care

trebuia

să-şi

afle

ur-

mași, cu alte forme şi formule, dar cu același
temeiii de viaţă

a deosebitelor

clase, apăruse.

Republicer a doua, a Imperiului
cîntăreţii de odinioară
valerilor

evului

mediu,

Era, de alminterea,

o vreme,

a

de cusurpaţie>, cînd pănă şi
ai sufletu lui singuratec, at vitejiei caar

scînteierilor

Răsăritului,

luai

arma

ŞI se pogorai în luptă, ca Hugo,
în cartea sa despre «Pedepse»,
în «les Châtiments> fulgerătoare
pentru regimul, duşman <Libertăţii»>, al luk Napoleon al
III-lea, '

Şi

în

ţerile noastre

multe lucruri se schimbaseră din anii

1830, cînd scriitorir îşi încerca vechea alăută pentru a cinta
cîntecele nouă ale «Europei», în auzul boierimii
tinere şi a celor
din boierimea bătrină cari se puteaii
învoi, în totul sai în parte,

cu duhul cel noii. Se mîntuise cu buna împăciuire
între oameni;
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cu ticnita <armonie socială» între işlicarul învelit în giubea,
tînărul cu părul ridicat în toupet, cu barba tăiată în favorite,
cu mustața răsucită a cucerire, cu trupul cuprins în fracul
strimt şi pantalonii bufanţi,.şi între scriitorul, în mare:parte
încă cdascăl», «logofăt», om de casă, cirac şi ciocoiti. Trecuse şi

vremea. schimbului de săgeți satirice între vechea generaţie şi

tineri! în haina şi cu spiritul Apusului. O adevărată duşmănie,
firească şi neimpăcată, se pornise.

1848 adusese dihonia ce nu

se mal putea înlătura; el împărţise pentru mulţi ani pe «fiii
patrici> în oameni! noi şi oameni vechi, <aristocraţi> şi <apărători ai libertăţii», <fanarioţi> şi ceuropeni», cari nu-şi mai
puteai întinde mîna. După sfîrşitul Revoluţiei, unii erai în
țară, tremurînd asupra triumfului lor, ceilalți împănaseră Europa, încălzindu-se şi hrănindu-se, în sărăcia şi nesiguranța

două

curente

erai două

neîmpăcate,

erai

două

cu

nenorocirea.

cete

veşnic

Era

luptătoare,

steaguri ce se înfruntaii cu orice prilej. Un vînt de

războiă, de neogoită
în această

romăneşti

la atingerile

îmbogăţia

se

şi

întăria

se

„ce

ideal

printr'un

prigoniți,

şi

desțeraţi

bohem:

lor de

societăți

dușmănie bătea asupra întregii

epocă

a Uniri!

şi

a

stăpinirii lui Vodă

Cuza, ba chiar în cei d'intăiii ani al «principelui străin>, pănă
la amestecul vechilor clase în politicianismul izvorît din Con-

1866.

“stituția pripită a anului

Acest antagonism trebuia să-şi găsească întruparea şi în forma
literară, aşa de cuprinzătoare, de îndrăzneață, de războinică, a
romanului social, pe care dezvoltarea din propriile sale puteri

literaturii francese.o înfățişa gata făcută scriitorilor noştri.
de roman se
Şi e caracteristic cum în aceiaşi ani încercările
ivesc. de. supt condeiul unor scriitori foarte deosebiți între sine
cu puţin timp
şi din cari poate niciunul nu se credea chemat,

a

înnainte, pentru opere literare de acest fel.
lată

deci

pentru ce,

în

1855,

apare

şi. Manuil,

care

trebuia

să fie o destăinuire, cel d'intăiă roman al poetului Bolintineanu,
cel d'intăiii mare roman romănesc.
__E însă o înjghebare slabă, cam copilăroasă, plină
triviri romantice, de lucruri neaşteptate, capricioase
de orbecăiri în lumea unor suflete nelămurite, ce se
ca umbrele, se înlocuiesc, se încurcă ; o înseilătură
uşoară,

fir supţire

ca un

”

invîrtit

de

stă să

se

rupă,

|
de nepoşi crude,
strecoară
de intrigă
dar

care

13

|

„419%

i
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:totuşi nu se rupe, spre uimirea celor ce văd meşteşugul; o îm-proşcare a ochilor nedeprinşi ai publicului cu efecte de foc
roşu, vinăt, alb, care strămută în altă lume.
Mânuil, al cărui nume chiar e căutat să sune bine, cum sună
bine în romanele d-nei Sand nume ca Lelia, Indiana, Orio,—
Manuil

e un

<eroii», un nobil eroii romantic, în stare

să înşele,

să mintă, să ucidă, să terfelească, să se coboare la mesele de
joc de cărţi, la ospeţele de scandal cu femeile pierdute, la duelul
cu aventurierii, în stare să se piardă în toate rosturile lui pe
lume,

să se înduşmănească,

de

bună

voia

lui

şi lipsit

de

un

motiv de principiu sai de ideal, cu o societate întreagă, fără
ca pentru aceasta cununa de aur străveziă a nimbului săii
eroic să slăbească ori să se întunece. Nu, în convorbirile visătoare
de la casa de ţară a boierului din Petreni, în lungile dialoguri
nespus
de dulcege cu Smărăndiţa, stăpîna tînără a casei, cu
- Mărioara, prietena şi mai tînără. mat albă, a Smărăndiţei, cu
Zoe, fetiţa de casă, pe care virtejul romantic o logodește, o

» deslogodeşte, o ceartă, o împacă, o apropie, o desparte de eroi,
apoi în pribegirile prin lume ale poetului nenorocit fără nici” o pricină şi căruia lumea, plină de daruri pentru diînsul, îl
apare goală după potriva goliciunii sufletului săi, în sfirşit în
beţia de fiece clipă de după întorsul în ţară, unde află pe o
foastă călugăriţă, scăpată de dinsul de la moarte, prefăcută
într'o femeie ispititoare, luxoasă, care «mai nu vreaşi mal se
lasă>,

pe Mărioara

ajunsă

ca o suverană

a desfriînatelor

între

care se mindreşte a se chiama «Nebiruita»,
moartă (de sigur cu gindul la el, omul futa)

pe Smărăndiţa
şi-'pe Zoe gata

să-l mîntuie

de

novăţiei

sale

din

adincul

îngereşti,

păcatelor

cu

de

neînţelegătoare,
— oriunde

sfintă

ramura

crin

a nevi-

calitatea de eroă îi este scut şi pavăză. Chipul să se ridică
totdeauna mal presus de chipul oamenilor, buni şi răr, vinovaţi

ȘI nevinovaţi, pricepuţi şi proşti, dar toţi palizi şi abia schiţati,
cari se frămîntă ca într'o jucărie de copil, ce se schimbă tot la
fiecare

moment,

a uimi,

a fermeca

la picioarele

şi a stăpini

sale, — idolul

predestinat, menit

pe oameni. :

„Dar «Manuil» nu este numai o fantasie romantică.
Satira so-

cială. îşi are şi ea partea sa,

şi pentru dînsa
se scriă paginile cele
€

mai. bune şi mat trainice,
deşi cele mar puțin gustate, de sigur;
pe acea vreme, ale acestur premergător

al romanelor

noastre

LITERARĂ»
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să înfăţişeze desprețului şi
zgomotul vieţii petrecerilor
la cotuzbir»>, <albțvelve» ŞI
de gustul risipei şi al beției

de moravuri. Bolintineanu înţelege
urii pe tinerii ce-şi pierd vremea.în
neghioabe, în învirtirea: cărţilor
«sfichiti», pe femeile căzute în vină

de plăcere, pe străinul poruncitor şi stricat, pe Muscalul obraznic
al ocupaţiei de la 1853, înnaintea căruia se tirăşte o adminis-

traţie orientală şi se gudură o societațe care ştie de frică şi de
ispită. lar în faţa putreziciunii el schiţează în cutare pagini

semnele vremi nouă, acea, literatură curată şi sănătoasă & lui
Alecsandri, a lui Negru, a lui Murăşanu, a lui Sion chiar,
„asămănat cu Beranger, pe care lumea o răspinge încă. Căci
«literatura francesă singură e cunoscută : de cea naţională n'a
nicio

ideie

cultura

şi pentru

şi

zel»,

ei niciun

aceşti

oameni

vorbesc doar «o franţuzească umplută pe ici pe colo cu vorbe
într'un

Şi, iarăşi,

romăneşti».

după

cînd,

timp

dezbaterile

co-

misiei bucureştene a proprietăţii la 1848, Bălcescu .ridica întrun
de

Studiu

istorie

prin

ţerănească,

chestia

sa francesă

broşura

din 1850 —, Bolintineanu cutează a dezvălui viaţa ţerănească
a scoate
în povestea fetei de la ţară care-şi dă cinstea pentru
celor

„de la temniţa

închişi

pe un tată bătrin, — schiță

pentru

şi bătuţi

datorii

de

muncă

care se sprijine însă

sentimentală

cîtva înduioşează,
pe o întinsă nenorocire adevărată şi care întru

Chiar şi în graiul de papagalism

uşuratec al romantismului de
|

.

“imprumut.

Creţeanu,
": Dintre poeţii tineri munteni întîlnim pe Gheorghe

Alecsandri, şi urmă exemplu!
Care primise adinc înrîurirea lui
e şi limbă îngrijită.
lui de simţire cumpătată, de ideie limped
scrie înAici se încearcă întăiă şi Radu Ionescu, care era să

şi să-şi piardă puţinul talent în osteneala poli|
|
Di

dată de toate
grafiei.

Dintre aceşti scriitori munteni,
tilnesc

doar

“Odobescu

slabele

poesii

(n. 23 lunie

zece ani, cînd

putea

1934)

ale Jur

care,

afară de Creţeanu, se mai înAlexandru,

fiul

colonelului

scriitor încă de 'la treispre-

să zugrăvească

de la minunata Baltă-Albă, se întorcea

frumos lumea de vară

acum

din Paris, unde-și

i de factura
isprăvise studiile, şi saluta ţara de naştere în versur
de

lu

Alecsandri.

În articolul săă despre Satira latină, plin

pretențioasă şi molatecă,
învățătură înfăţişată cu o eleganță cam
şi limpede.

se simțiaă

totuşi însuşirile “unui

prosator

îngrijit
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XI.

Gu.

Dintre aceşti colaboratori

BAnRONZI,

munteni lipseşte însă Gh. Baronzi,

ale cărui <Nopturne» vin după o culegere de traduceri de ti-

“nereţă apărută la 18521. Înrîurirea lui Alecsandri e de netăgă-

duit în cele d'intăiii scrieri ale lui

părerea, de răă pentru

chiar.

De la acesta

vine:

ani! pierduţi ar tinereţii :

Era un timp odată, cînd inima mea jună |
Se incinta de toate, căci viața mea nebună
Fu plină de amor.

Dar Eliad
să iasă pe

l-a învăţat să cînte «bela ragață», care e poftită:

cteraţă». Complimente

acestea ;

de-ale lur Bolintineanu

:
Căci coama-i negrişoară
Şi fața-i rumeioară
Şi gura-i dulcişoară
„Mă fac să mă renasc,

|

sînt:

Si

De la Boliac vine revolta politică şi socială:
Popoarele-şi plec capul supt sarcina de ani,
Şi omenirea geme supt feluri de catene,
lar demoni-și daii coate la lacrimi de orfani,

_

Tot de la acesta e tonul silit al unuf

romantism

fără frîă:

Şi buzele-i s'adaptă
Pe gura-mi care-aşteaptă.
.

.

|.

1.

.

.

.

.

Şi pieptu-i ce turbează

.

.

D'un scandalos amor,

lar greşelilde
e gust, cu interesele amicale», <cununa
iridocoloră»>, <avintul de dromadare», <a Basar
abeştilor frumoasă

Capitală», care
seama

e Bucureştii,

tinereţii scriitorului 2,

<capriţie».şi cartifiţie»>,

cad

în:

1 Potpuri literar, cuprinzind doă
novele... » doă poesii din lord Byron, ete.
2 Întilnim cuvinte ca: *analisat, infortu
nat, deliberat, resuvenir, potestate»Greşelt de gust mai găsim destule,
în cel d'intăiii volum şi în cele următoare:
Amor, noduri conjugale,
Datorii de cetățean,
Interese amicale,

Aiurea:
,

|

Interesul cel uman.
Făr amoru-ți, tu vezi bine,
„E nu pocii a exista.

Șoseaua din Bucureşti e invr
ednicită de un cintec în care
va avea rivală» şi se: pom
se
spu
ne
că
«nu
enesc şi amindre artifiţii
cu raze colorate», acuceril
nemți», <Lipovenit birjarI»,
:
slacheir.
cit namile; kaisei licho-albant
>
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Gheorghe Baronzi, colaborator al lui Eliad încă înnainte de
1848, era dintr'o familie de insulari, Ctenă,. care-şi prefăcuse
numele în Paroncin (Pudroncino, «căpitănaş de corabie»),—
de unde Baronţi, cu pronunţarea grecească.
Se născuse în Brăila, unde tatăl săă, unul din cei di'intăiii

imigrați după colonisarea creştină a vechiului oraş turcesc, era
advocat, la 20 Octombre 1828. După o lungă. viaţă, în care a
căpătat şi el, întîmplător, cîte o prefectură sai direcţie de cancelarie, ba chiar o presidenţie de Curte la București, a murit

aici, la 28 Maii 1896. De la el ai rămas mai multe manuscripte, parte din ele — poesiile —, pregătite pentru o ediţie
completă şi definitivă 1.

De la început însă, dacă ni'are o figură proprie în ceia ce
priveşte ideile, concepțiile, nota de simţire, ci e numai un ecoii,
cuprinzător mat

decît clar, el dovedeşte

mult

virtuositatea ca-

re-l va deosebi totdeauna, în ritm, rimă, calificative, icoane. Fără

a o căuta, noutatea zbucneșşte din scrisul săă; cum n'a voit s'o
cheme,

astfel, de altmintrelea,

Sunătoare-l

duc

după

el nu

ştie s'o înfrîneze. Silabele

ele, silindu-l: a-şi îndreptăți

Simulacre de idei, şi i se poate întimpla
poetică, adevărată şi luminoasă. Totul e
Vioiciune nestăpinită, capriciu romantic,
Sunetul, cu învăţătura şi, nu arare ori,

mersul

prin

să afle în cale o ideie
la dinsul spontaneitate,
jucărie cu vorba, cu
cu ideia. Din tot ce

poate să aibă un poet de frunte, o singură însuşire-l lipseşte:

Sinceritatea unei simţiri personale, desluşite şi puternice.
Poesia de iubire î! dă numai scurte versuri fugare ca acestea:
Ce e mai dulce 'n lume?

A

-

E num”

acel minut

În

te sărut;

care

|

|

1 Supt titlul de Poesii alese (Vălenir-de-Munte, tip. «Neamul Romănesc>, 1909),
am dat o ediţie care cuprinde baladele lui, o alegere din fabule şi alte poesil,

reproducerea celor mai bune din bucăţile lui patriotice şi politice şi speci-

mene din deosebitele genuri poetice pe care le-a cultivat. El a publicat volumele «Nopturne» (1853) şi «Danubianele şi Zinele Carpaţilor» (Bucureşti,
1860); «Legendele şi Baladele»

lur ai apărut la Galaji, în 1876, «dedicate d-lor

membri ar Consiliului judeţului Covurluiii din 1876». Se mal află încă, în
Toşuri rare (ca aceia închinată oști! romăneşti la 1877) orl în caietele Iul,
0 sumă de poesil, care, mal inegale şi cu mal multe negligențe de formă
decit celelalte, cuprind totuşi versuri de toată frumaseța, o sumă de icoaut
Nouă şi multe accente energice.
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ori, în ton poporal:
„_- Să

sărut

Mîndra

pe

mindra

mea

Pe urmele lui Boliac, el cîntă
mina în zădar:

mea,

ce nu mă vrea...

jălania

orbului

care

întinde:

_
Creștinilor frați,
Oricine
Daţi

veţi

orbului,

fi,
dați..., —

ridicîndu-se însă 'la înnălţimea acestui final religios, în care se'
recunoaşte puternica şi nobila credinţă din < Oda la Creator>, mai
tărzie :
O, daţi, că "n cer, sus;
Un frate am ei:
Pe Crist lisus...,

Şi durerile țerănimii, dezrobite numai în slabă măsură la 1864,-

află cîndva în el un cîntăreţ plin de simţire, şi înnaintea mesei din
1867 se înfăţişează un bătrîn lăutar, care, odată
viersul,

nu-l

mat

poate

opri

decît

atunci

toată suferinţa celor de o seamă cu

cînd

făcută pentru

şi războinică, părea
de

poesia politică. Inspirîndu-se

trina, aşa de simplă, a luptei

cu

alcătuieşte imnuri revoluţionare,

de spus

dinsul.

O fire ca a lui Baronzi, impresionabilă
anume

ce-şi porneşte

mîntuie

pentru

tirania
chemări

la doc-

libertate,

el

la luptă, blestemuri,.

elegii de exil, care ai rămas netipărite pănă după începerea
erei nouă, de presă cu totul liberă, la 1859. Odată întreabă, la:
rîndul lui, rămăşiţele Tirgoviştii eroice asupra tainelor viitorului, altă dată slăveşte pe Eliad ori urmăreşte pe trădătorii
Revoluţiei.

Pe

urmă

a îndemnat,

cum

se va arăta mai departe, *

şi el la Unire, într'o vibrantă poesie pe care o tipăreşte «Concordia> din Bucureşti, a salutat ca pe un
Alexandru loan I-iă, întrun timp cînd toți

îndrăznit să-l regrete, înfierînd pe trădători
onoarei militare, la 1866, şi, la moartea

«Făt-Frumos> pe
îl saluta, dar a

datoriei

civile ș?

fostului Domn, a găsit

măreţe accente de pomenire pentru dinsul.

Versuri puternice întrerup la el monotonia

de propagandă:

Mindria noastră din timpi trecuți
Fără paradă şi fără arme,
Nu simt nici zgomot şi nici alarme
.
De ginţi străine, ce-i calcă ?n piept.
.

articolelor rimate:

Ă

rimpuLUi
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de State, de drepturi,:de popoare... .

Inspirația lui Alexandrescu
poetică, precum e acesta:

se simte în locuri de îndrăzneală

?
Barca mea plăpindă, unde mă duci oare
fund,
fără
Marea
tine
- Vezi căscînd supt
|
Fulgerul brăzdează ceru *n depărtare.
d!
pătrun
Reci fiori de spaimă sufletu-mi
Barca

mea

nu

poate

ţermul

să ajungă:

Noaptea este neagră: calea este lungă.
Pretutindeni spuntă negura profundă,

Niciun port aproape, niciun ajutor,

"Nicio
Vintul

rază dulce, nicio lină undă:
e sălbatec,

?nșelător.,.-

valu

icoană a morţii înnainte
o iubire în urmă:

Ori în această înduioşătoare
vreme, care lasă, desnădăjduită,

de

tă
Atuncea, desperată, îngenuncheși perdu
înnălțat,
le-ai
nd,
plingî
Și brațele-ţi spre ceruri,
mută,
iune
rugăc
o
buze
din
Şi, murmurind
ai zburat.
Mi-ai zis un lung adio, şi "n ceruri

lui de lele», cu <săbiuţa
<Dan şi Arabul», povestea «fecioru
vre-o vitejie, rid fecit o undrea>, de care, cînd vrea să facă
a iubită, deschide
tele, dar care poate smulge Arabului roab
populară. Şi în
ra
ratu
lite
şirul prelucrărilor lui Baronzi după

aciă iscusit, care O
<Ana-Florei» balada populară află un tăim
nuit, de la sine.
ridică la înnălțimi pe care nu le atinge obis

Un

minunat

știi:
tabloti încheie desfăşurarea pove
Ei se

duc pe

calea

dreaptă,

Pe doi cal uşori ca norii,
Acold unde-i aşteaptă
Ana-Florii.

neobişnuită putere
În <Corbea Haiducul> icoane de o
liniilor lor:
„nesc interesul prin exagerarea epică a
i

|

Şi, cînd

somnul

piro-

îl răpune,

Barba căpătiiii îşi pune,
- Perişorul îşi aşterne
Pe pămînt în loc de perne.

slab, povestea din cîntecul
În <Oprişan», care se 'mîntuie
da o mal tare impresie. In
popular e iarăşi mărită pentru a.
i celui cavân». rămîne în«Caraiman» caricatura eroică a Paşe
delung în mintea cetitorulu! :
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Vine răpede pe cal
Turcul negru, ca un val,
Ca

virtejul

pe

cimple,

Ca un nor de vijelie,
Ca un vint de uragan...

Ca şi, în «Badea Haiducul>, cea mat desăvirşită din
aceste
balade cu subiect, metru, rimă şi adiective populare,
fiorosul

chip, schițat totuși cu umor,

al lut <Florea Dinu

din Latinu»:

Fruntea-i e ca de buhai,
Cind

il vezi pe drum,

te spai,

Şi-i e braţul ca copaciul,
Gura-i ca de căpcăun,
Ochiul lui gură de tun

Si piciorul ca ulciorul,

Duioşia cintecului popular se simteîn
«Crucea şi sfoara», cu
povestea fete de Împărat înlocuită,
prin vrajă, de o Țigancă
în iubirea

tînărului Împărat legat de amorţ
irea: lur cu grele
lanţuri de farmece, pănă ce biata
cenuşăreasă se vădeşte a fi
Impărătiţă, şi lumea, mulțămită,
vede

Intr'un amestec

O Țigancă, ce o duce
Spinzurată pe o cruce,
Și-o grădinăreasă ?n tron,

de uşoare rime populare şi grel
e rime artistice după cerința romantică, poet
ul desfășură, într'un. ton pe
care Alecsand

ri nu-l poate afla aşa de uşor,
nici păstra aşa de
Sigur, idile din poveste
ca aceasta :
La fintina zinelor
Vine

zina

zorilor

Din grădina florilor;
Faţa-i floarea socului
Si vilvoarea focului,

|

Și altă dată, în Sfirşit, ca în descrierea lupter dintre Cimpu-

lungeni şi <părinţii
<văduvel

argeşenr»

lui Cirja-Domn»,

pentru

poporul

vistică deplină, despreţuitoare

îngroparea

dă poetului

de orice hotare

şi pomana

fantasia

umo-

ale realităţii.

Cetirea însă a cintecelor populare
a dat închipuirit lur întregi
o direcţie nouă şi vie, în care icoanele
pove

ştilor naţionale se
intreţese cu acelea pe car
e le află uşor, din ace
laşi străvechită
repertoriti, orice tînăr
poet amorezat:
Ii
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Mergi mai iute, ca o rază,
Pe-ăripile norilor,
Să m'apuce să te vază
Împăratul zorilor,
—Steaua călătorilor, 'Du-mă, du-mă, stea plăcută,

Să-mi arăţi grădinile,
Unde
Zmeii
Zinii
Căci
Zina

Numai

tu, drumaşă

lună,

Îmbli noaptea ca nebună!

2

|

noaptea se sărută
cu Murginile,
şi cu zinele, —
e una dintre ele
cugetelor. mele.;

Doinele, fete "nțelepte,
Dorm la umbra florilor,
Aşteptînd să le deştepte
Buciumul păstorilor
Cu cîntarea zorilor, —

Înțelegerea lui adîncă, frățească

Colindar de căi de noapte,
Pe un: negru *ncurător,
Printr'a? cringurilor şoapte,
Trece ca un zburător.

Sus din munţi se lasă 'n. vale
Romin verde ca un brad:
Roibu-i, strîns în mîndre zale,
Trece ape fără vad,
Sare piscuri şi vilcele,
Stîncă înnalte şi colnici,
Zboară peste deluşele:

Bagă frica m mari şi mici,
Şi supt ageru-i picior
Saltă pulberea în nor.

şi duioasă

pentru

iubirea,

dorul, nenorocirea şi peirea micilor cîntăreţi cu aripe, zimbetul

harul
Şi jalea pentru păsările mititele şi slabe, care-şi a, totuşi,
a
nobleţ
şi
ului
ul
cîntec
te,
triumf
dragos
dumnezeiesc al clipei de
aşa
ajuns
suflet,
ea
acestul
, încă din familiarisar
— vin
suferinții

. de romănesc, cu doinele noastre. De aceia la dînsul tragedia
amoroasă a cucului şi privighitorii, ori scurta plingere pentru
a
rindunica părăsită, ce moare:
Alei, alelei,
Cine plinge ?n urma

ei?!

Balada cultă dă prin. Baronzi literaturii noastre bucăţi ca
ză, în mare
«Elenor>, pe cînd «Legenda Romăniel» întrebuinţea
şi formă,
fond
de
te,
parte, pentru o alegorie patriotică elemen
a
are sînt ale poporului:
Cal avea şi cal n'avea,
Doar

pămintul

c'atingea.

Firicele supțirele
Mustăcioara-i înfira',
- Tuleiaş de păserele
Bărbioara-i mugura.
lar pe cal sta fără frică

Şi se cumpănia uşor,
Ca un puii de rindunică
Care saltă ?ncetişor

Pe un virf de copăcel
Şi se leagănă pe el.

Şi, când triste lăcrimăle
Ochişorii *nnoura',
De pe gene supțirăle
Strop de rouă picura,
Rindunelele uşoare
Din zbor iute se lăsa!
Ca s'apuce *n' aripioare
Roua de pe: geana sa. |

t>

e
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Poet cult, cunoscător al literaturilor clasice, al celei itaiiene
şi germane, pe lîngă cea frances
— citează
ă pe Koerner şi con- .
cetli de Petru-Vodă Cercel, şi el un scriitor toscan !—, Baronzi

putea să aibă ambiţie, şi o are.

EI caută

a zugrăvi

tragedia

omenirii robite şi înşelate, după învăţătura veacului al XVIII-lea,
de preoţi și regi, împotriva 'cărora se îndreptase toată duşmănia «filosofilor» francesi, învățătorii poetului romîn.

Altă dată legenda Evreului rătăcitor pentru că a izgonit în

rătăcire pe Isus cerşind adăpost

şi pîne, află în el un maiestru

în stare

răsunătoare: .

să o îmbrace
Fatală,

mult

în

versuri

fatală

fu ziua

ceia

.

'n care

Mintuitorul Lumii, de umblete stătut,
_Şi ars de focul zilei, cu crucea la spinare,,
Naintea porții mele stînd linced un minut,
S'apropiă de mine, și, mîna sa divină
"Pe umeri-mi puind-o, mi-a zis cu-o voace lină:
„De!

lasă-mă,

o frate,

să

şed

la poarta

ta.“

Severin, pribeagul ce cugetă pe stîncă, e descris în accente
tari, vibrante:
Di
Pe-o stincă solitară, în oara

Cind Marea-i fără zgomot

nopții brună,

şi cerul fără: lună...

Ori, ma! departe:
Cind, vai! supt stinca-i Marea se 'mnalță pe
tăcute,
La Severin s'ajungă, genunchii să-i sărute
!
Ea vine pănă 'n briu-i, il. fură "ncetiş
or,
Şi de pe stinca ?nnaltă cu: el S'avintă
n zbor;
ÎL leagănă pe valuri, ce-acum se alinară
.: Îl saltă lin pe unde, îl scaldă 'n
ap' amară,

Îi pune flori de spume pe pieptu-i palpitî
nd,
ÎL mingiie, -1 răsfață ca pe-un

copil plingind.

Baronzi s'a incercat cu nor
oc în legende indiene, cu largă
filosofie, în poemul alegoric şi
şi. în fabula ridicată la înnăl moral, ca în «Narațiunea danesă»>,;
țimea unei drame cu animale drept

actori, ca în cLupta între fiare». Mal tărziă a făcut O cărticică
întreagă dintro „poveste (Pasărea măiastră; 18961) şia cutezat
PI
1 A doua

ediţie, Vălenit-de-Munte,

1909,
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al durerii

să cînte înfringerea Dacilor, din punctul de vedere
|
acestora, într'o Daciadă?.
noroc a unui
fără
cariera
toată
ut
străbăt
am
Astfel

|
poet liric

care nu poate fi urmărit potrivit cu mişcări literare la care n'a
n'are
luat parte şi cu mode cărora nu li s'a supus şi care, mai ales,

o dezvoltare normală a concepţiilor sale poetice ori a formei sale.

O valoare poetică deosebită, prin virtuositatea energică a versului, prin noutatea comparaţiilor — astiel pentru norocul trecător:
Şi pasărea de aur iea spicu *n cioc și zboară—,

prin caracterul natural ce-l are dialogul, plin de scăpărări stră„lucite,

prin

delicateța

exprimării

sentimentelor

şi prin vioi-

ciunea mişcărilor şi tonul istoric adevărat, o are piesa din 1858
a aceluiaşi Baronzi, Matei Busarub suii dorobunți, seimeni, cu o
frumoasă

descriere a luptei de

către Doamna

la Finta,

făcută

de

un

călăraș

Elina:
Atuncea se arată pe-cer un negru nor.
- Ge revărsa o lavă de trăsnete spăimoase
Şi spulbera tot locul acoperit de oase.

— e aici
Doamnei, al cării caracter istoric e cu totul schimbat

fica lui Leon-Vodă şi moare în răscoală — îi place de un copil
ei.
de casă, care în clipa cea mai grea a luptei scapă pe soţul
e,
iubeşt
îl
ina,
Dar o fată de vrista lui, romantic botezată Floris

E

dorind. pe acel cavaler frumos,
Ce azi-mine s'aşteaptă

__..

învingătorsă vie

Şi, 'ncunjurat de-o fală culeasă 'n bătălie,

Să-şi plece înnainte-i genunchiul la pămint.
Şi, repetindu-i iară un tînăr jurămiînt,
Să îi sărute urma pe pulberea, pe care,
Trecînd, a scuturat-o din mîndrele-i picioare....

Matei, a cărui Doamnă e de tot tînără şi care nici el nu
înd bipare mai bătrîn decît rolul ce-l joacă, apare depling

ruința asupra fraților, el care n'ar fi vrut-o
Spre a-mi umplea

DN

II

1 Din care, în volumul

ment descriptiv.

cămara

cu despoieri de spadă,

i

de «Poesil alese», s'a dat numal

un

frumos

frag-
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şi blestemînd
,

Îngerul cel negru

al desbinării crude.

Altă dată, el priveşte chipurile înnaintaşilor
săy,. făcînd fiecăruia din cel mari o pomenire vrednică
de dînsul ; astfel
Mihai.
la uită-te la dinsul cum
De

pe Carpaţi

Danubiul

stă măreț. şi cată
în calea-i

depărtată !

Matei dispare pentru a face loc răscoalei,
cu «miros sălbatec de

oameni

din

popor> şi <mestecătură>

beţie a seimenilor,
viaţă şi coloare,

ca

a bogățiilor;

cu unele exagerări împrumutate,
în laudele

scena de
are multă

răsculaților:

Şi lingă dinşii iară vr'o douăzeci
Tatari,
Ce-şi coc la soare burta şi capetele
?n pari.

Ori, altul:
De ni-ar

Nu

fi zis atuncea : „Pe

ei, băieți“, —

li puteai alege nici fulgii dintre
pene:

ii nene!.

Și în sfirşit cel care strigă călugărului:

Noi nu venim vre-odată în vinăr
ia voastră,
Pe cine cauţi dară în mănăstirea
noastră ?

.!

Călugărul e însă tot Vodă, şi cuvî
ntarea lui e o frumoasă bu:
Dintre boieri, pe lingă sentimentalu
l Romiel, dragul Mărier
Sale, se înfăţişează
cată de poesie.

chipurile, mat răspicate, al lui
Diicul Spătarul, moștenitorul Scaunuluy
domnesc, în credinţa tuturora
, ale
lut Radu Vărz
iesirii

arul şi

lui Ghinea Olarul, <îndemănatec
la măde ban!>, căruia autorul afl
ă-cu cale a-r zice Bragandi.
Tu

umbli

după

Doamnă

şi ei

după

Domnie,

lămureşte acesta, vorbin
d celuilalt, rostul amindu
rora.
a-şi spune taina, Radu
află cuvinte ca următoare
le :
Un

cap.ce-i

încă

june

de

treizeci

prim

ăveri,
Un cap ce-abia incepe
să cugete de ieri,
Trăsnit în ea mai nalt
ă şi mîndră cugetare,
Ca un vultăr ce cearcă
a se urca în soare!

Iar, cînd vorbeşte de
duşmanii
"

ce-l pîrăsc:

Voiă astupa cu aur
aceste guri ce latră,
Şi, de-or cirti și "n urm
ă, le-oiă astupa c'o
piatră,

Pentru
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Chiar şi figuri ce apar în treacăt pot căpăta în cîteva vorbe
- o caracterisare ; astfel

Gheorghe

Ştefan,

de

vinătorul

Domnia

a Moldovei, care,
„om mindru şi semeţ, :
cind spre Crivăţ şi cind spre Băltăreț.

O 'ntoarce

|

-

Încolo sînt oameni firă nume, cari-şi ascund fruntea scrijălată cruciş cu cuțitul şi cari se destăinuiesc a fi fost Domni

— Leon-Vodă —, sînt recunoaşteri tragice şi planuri lugubre,
otrăvuria căror

contra otravă 'nu se va da decit atunci

cînd

cel ce a băut.va împlini sarcina neplăcută ce i s'a aruncat pe
umeri, apoi morţi cari învie pentru a face răi, declamaţii

„asupra nimicniciei,

pe

care

toţi le spun de

o potrivă,

«reli-

gioşi> cari se cunosc a fi oameni de pe alte plaiuri, şi nu biată

călugărime de-a noastră, şi, la urmă, prăpădenie generală pentru
ruperea intrigilor ţesute de poet, care nu le poate şi desface.
„Dar, cu asemenea lipsuri, şi aşa de mari şi grele, această piesă,
frumos

scrisă,

cu atîtea

pasagii

avîntate,

e de fapt

operă de teatru pe care o stăpîneşte adevărata
XII.

Colaboratorii

IDEI

POLITICE

<Romăniei

ÎN

ROMÂNIA

Literare»

cea dințăiu.

poesie.

LITERARĂ).

erai uniţi şi prin ideile:

cinsprelor politice, — ideile definitive ale romanticilor cari cu
zece ani înnainte plecaseră la războiii siguri de izbîndă.
nu se deoNegruţ are şi el un punct de vedere politic, care
în «Alexandru Lă-.
sebeşte de acela pe care l-am fost întîlnit

Puşneanu». E acelaşi admirator al vechii boierimi democratice,
- al vechii Domnii, de care se putea apropia oricine, dar acelaşi

dușman al feudalilor sumeţi şi încălcători, avînd în inimi «duhul

pentru
vrajbei şi al răzvrătirii>, vînzători de ţară şi de neam
şi
a-şi sătura trufia, conrupători ai ţeranului căzut <în lipsă

ticăloşii»

şi-prefăcut

întrun

veşnic fugar nenorocit înnaintea

de asemenea boieri, el plinge pe mormîntul LăPuşneanului săi şi al străinului reformator Despot. Domni
greci, serviţi de «simbriaşi nemernici», incunjuraţi de o boieTime în care erati foşti «caiccil şi seizi», înseamnă despreţul
şi ruina tradiţiei în toate privințele. 1821 i se pare un

birului. Faţă

an de miîntuire pentru că <dărimâ edificiul efemer lucrat de Fa-

:
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a inova, ceia ce nu era de nevoie, iar Regula-

mentul Organic e un scump dar al Turciei şi Rusiei pentru <a
pregăti civilisația, a deştepta naționalitatea şi a vindeca durerile trecute». În acelaşi sens e şi protestarea lui împotriva
pierderii, faţă de Patriarhie, a drepturilor străvechi de autonomie pe care le avea Biserica Moldovei 1.
„Şi acest crez e cuprins chiar în cîntecul săi, cînd îndeamnă pe
oricine a «nu uita pămintul săi», care pentru noi e <dulcea Romănie>, ce hrăneşte atiţia -<corci venetici». Fie şi cu «şosele

stricate», dar cu «caldă găzduire»,cu <dulcele-amor

al romîn-

celor copile», cu Cotnari şi Odobeşti, —tot aici îi e mal bine.
Acesta e un punct de vedere naţional-conservator, simpatic
țerănimii apăsate, decăzute şi demoralisate fără vina el.
Lui Ralet i se pare că maimuţăria de forme, cu: articole de
modă şi franţuzească de societate, trebuie să înceteze. Un drum
noi, de muncă, nu de risipă, de respect pentru averea noastră
naţională, nu de ignorare sai de cinică batjocurire a el, trebuie
să înceapă, şi anume cîmbrăţişind cu spirit practic interesele

vitale ale ţerii, ce „trebuie treptat dezvălite> ?. Şi ceva mal departe, îndemnînd la o prefacere radicală: <Nu vom căuta a
începe casa de la acoperemint, ci de la temelie». Îndreptarea
se va lua, de cite ori va fi vorba a se înnoi, tot din Apus,
căci în Răsărit e' doar slavismul — adecă panslavismul — şi
grecismul, tot aşa de străin de firea noastră : «Chiar în Macedonia,
unde 'sînt cîteva colonif romane uitate de multe veacuri, ma-

mele romine

învață foarte greă limba greacă şi îşi păstrează

obiceiurile 3».
Noua politică nu pierde din vedere nicio fărîmă din neamul '
nostru, nici chiar pe depărtaţii Aromini, pe cari Turcii, dacă
sint

cuminţi,

trebuie

să-i întrebuințeze

ca o «contra-greutate

la elementul grec », şi Ralet adauge: <Principatele s'ar grăbi a da
Turciei toată înlesnirea spre acel scop». Pentru Ruşi;el

ştie cînte-

cul <Prutule, riă blestemate», şi numa! consideraţi! de limbă-l îm—

1 Romănia Literară, pp. 2556,
a
ANR
PAPI
2 Suvenire şi impresii-. de călăt
orie, p. 19.
3 Pp. 20.7.

4 p. 27.

,

piedecă
deleni,

a vorbi

de
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Primejdia cea mare pentru viitorul nostru o vede scriitorul în

. acele păcate care distrug Statele: «desbinările, spiritul de partid,
aninarea de străini şi mai ales menţinerea servituţii poporului» 2.

cugetare

Aceiaşi

critică

asupra. mişcării tinerilor de pe la

1835-40 şi a schimbărilor aduse prin talentul, spiritul şi munca
lor în viața

socială

Rominilor

a

din

Principate

deosebeşte Şi

bătrîneţei,
scrierile lui Rusu, ajuns ca şi ceilalți pe pragul
-.
care în toate obişnuieşte a lua socotelile. Într'o foarte frumoasă.

prosă,

vioaie,

concretă,

bogată'n

imagini,

Rusu

constată în

<Studia> sa din «Zimbrul» marea schimbare.ce se săvirşise,
măcar la. suprafaţă. Începe a-l durea însă, pe diînsul ca şi pe

toți ceilalți cari luaseră cu asalt vechea cetate a culturii noastrs,

corespunzătoare şi armonioase, cu toate lipsurile şi păcatele ei,
se înfăpentru «risipa societăţii casnice»: «Moldova veche ni
iute
tăiat
a
toporul
unde
țişează ca o pădure deasă şi mare,
cu
legătură
de
lipsă
fără a avea vreme de a curăţi locul». O
re
tradiția începe a se simţi, şi încă un lucru, deplina înțelege
de odinioară între ţeran şi boier, cari se împărtăşiat de aceiaşi

cultură, întăi despreţuită, apoi distrusă

în clasele superioare.

.

In aceste clase viaţa, redusă numai la forme, nu mai poate da
fericirea, care resultă totdeauna numai din potrivirea formelor

moral de

cu fondul

la care ele pleacă şi pe care ele trebuie

sînt
să-l represinte. Plictiseala şi viciul care îmbată şi înşeală
<fără
oameni
aceşti
zbate
vor
se
cele două rele între care
icz, adecă
dogmă», pentru a întrebuința formula lut Sienkiew
ia
fără credință şi fără ideal, fără un resort al vieţii: <Generaţ

noastră e posomorită, lumea era zgomotoasă şi cerul neguros
se
Cînd m'am născut,„. Serbătorile aă zburat... Străinătatea
oploşeşte între noi... Cu cit cîştigăm în propăşiri, cu atît pierdem

în relaţiile private *>.

1 Pp. 98-9.
„2 Did.,

pp. 22-3.

|
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«Romăniei

Literare»:

«Concordia».

Sihleanu. Depărăţianu.
]. «CONXCORDIA.)
Precum <Propăşirea» avuse urmare
Bucureşti, tot astfel, după încheiarea
Literare», o publicaţie bucureşteană-i
revistă cu caracterul! ma! ales literar,
un loc larg

Foaia

celei

mai

anunţată

bune

de

într'o foaie care apăru la.
neprevestită a <Romăniei
luă moştenirea ; dacă nu o
măcar o gazetă care făcea

literaturi

Bolintineanu

în coloanele

sale.

în scrisorile sale apăru

Bucureşti, supt blîndul regim, foarte îngăduitor în materie

la

de

presă, al Caimacamului Alexandru Ghica, la 1857. «Concordia»

are în frunte un

jurul ei pe un

articol

iscălit de C. Creţulescu şi strînge în

alt fruntaş al boierimii muntene, pe |. Filipescu,

apoi pe Ioranu, pe Cernătescu, pe Creţeanu,
ŞI pe Aricescu chiar.
Era un ziar fără caracter de partid
duind în ton liniştit acea

Puri naţionale,

care-i

<concordie>

pe Gh. Baronzi

bine lămurit, propoveîn vederea

marilor sco-

stătea în titlu. Cei cari-l publicaii înțe-

legea însă, potrivit şi cu ocupațiile obişnuite ale celor mai mulţi

dintre er, să dea <Concordier» caracterul unei foi pentru literatură, la care să colaboreze, ca odată la «Dacia Literară», la
<Propăşirea», la foaia bucureşteană din 1847, în sfîrşit la <Zim-

brul ieşan»

şi la

<Romănia

Literară»

a lui Alecsandri,

repre-

Sintanţii, din amîndouă Principatele, af literaturii nouă cu un
Caracter politic militant.
"
Grigore

Alexandrescu: dă

ziarului

celui

noi

satira « Cometei
14
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anunţată peritru 13 lunie>. În această glumă poetică

el dove-

deşte că n'a pierdut nimic din vechile sale însuşiri de avînt al
versurilor, de scurtă glumă fină:
Cometă

cu lungi coade,

însă cu scurtă minte.

Atunci cînd Tata Noe, în luntrea-i încărcată,
Plutia pe universul în unde înnecat.

Sensul politic al adresei către Cometă nu e însă bine lămurit,
şi Alexandrescu se mulțămeşte a spune:
Căci noi avem de lucru în Țara-Romănească,
Legi vechi şi ruginite avem să le *nnoim,

şi a cere stelei temute să <topească a inimilor ghiață>
1. Fabula pe care o mar dă Alexandrescu n'are
noutate şi ascuţiş *.

Rolul de crainic inspirat al luptei
pentru noua viaţă a neamului, rol pentru care Alexandrescu
se părea potrivit după cele
d'intăiii scrieri ale sale, — acest
rol trebuia să-l Jase altora.
“Intre aceia nu putea fi nici
Bolintineanu . Şterse, puţin serioase şi legate sînt multele v ersuri ale acestu
ia din <Oda la
Romănia»,

la

noua

Romănie

ce

trebuia

să

se închege prin
Unire 3, Mar multă putere are Creţ
eanu, care dă aicr frumoasa-t
plingere pentru moartea lui
Bălcescu, pe care-l pomeneşte
şi
în

prosă 4, precum şi vibranta chem
âre

<La Romîni» 5 şi o traducere din Zedlitz, în care
se înfăţişează nălucile, din
mormînt
ivite, ale epopeii napoleonices
. O interesantă poem
ă. în prosă
de el asupra ruinelor Tirgoviştit
arată înrîurirea lui Rusu din
<Cintarea Romănieys? ; «Nori
de lăcuste S'ai abătut pe hold
ele
rămase de la moşi; ini
ma sa a sîngerat. Dum
nez
eul
părinților
săl, atins de atitea suferinț
e, vrea azi să-] mîntuiasc
ă (neamul)»8.
Din Moldova vine un
articol politic al | ui Ralet, dar cola:
ean cel statornic şi cu
iubire primit e Alecsandri

insuşi.

a
4 N-I 8:

Aici

răspunsul

trimete

Cometel,

e]

ma rşul

săii pentru

au

2 Corbii și barza ; p.
39,
3 Pp. 107-8, 112, 451,
4 P., 151,
5P.A7.
P. 104 Îscăleşte G.
7. C., indicind astfel şi num
ele
Pp. 33-9.
Și Melidon incearcă,
în «k oiletonu

o

întoarcerea

p. 124,

tatălui săt,

l Zimbrului», o asernenea imit
ație,

CONTINUAREA
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Basarabiei către Moldova, marş pe care n'a găsit cu cale să-l
o
reproducă în ediţia ieşeană din 1863 a operelor sale :
Hai cu Domnul sfintul,
Haideţi peste Prut,
Să păzim pămîntul
„Care l-am avut.

Tot în «Concordia» apar poesit de luptă, ca <Oda la Unire» 1
iscălită de I[. Alecsandri,

în

şi <Moldova

Moldovei»

«Coroana

dia»
1857 3, care poartă iscălitura poetului însuşi. În «Concor
|
„se dă şi «Banul Mărăcine»> de același.
tînăr
un
de
,
poesie
o
şi
Lui Alecsandri i se închină, în sfirşit,
lui

care declară cîntecul

A. Costiescu,

scriitor muntean,

Plăcut ca şi suspinul ce scoate o vergură 5.

SIINLEANU.

Il. ALEXANDRU

De altminterea,

încep

dor poeţi mai no! din Bucureşti

şi se

destoltă înnainte de toate supt înriurirea celui mal mare dintre

sti-

scriitorii moldoveni, dovedind astfel biruinţa curentelor,
|
lului și facturii poetice introduse de Alecsandri.

Unul din ei, care se înfăţişează întăi în «Concordia», e Al.
o

o

Sihleanu.

ic, moşCariera lui Alexandru Sihleanu (n. 1834), fii de Păharn
Paris în
tenitor la Sihlea şi om bogat,a fost scurtă. Student la
la
rator
colabo
clipă
o
1852, întors prin Viena în Septembre 1855,
poetul

«Concordia»,

tînăr,

care

se

la

născuse

1834,

moare

la

14 Mart

1857. Puțin timp după aceia se tipăresc în Bucureşti,

publicul

fiind

ile intime», întrun
la «Imprimeria lui Ferdinand Om» — « Armoni
avut peste cîţiva ani —
elegant volum de I19 pagini, carea

înduioşat

Cîntăreţ ce făgăduia

de

această: răpede dispariţie a unui

mult —, o a doua

ediţie.

colo
La acest poet înrurirea lui Bolintineanu — ici şi
blindişoară>,

<porumbiţă

0

«cupă

plină

de

mistico-sensuală la cal fecioarei sin» — e mult

de modtle

francese,' Sihleanu

PIN
1 P. 4,
2 p. 59,
3 p. 72.

are

înnaintea

venin»,

cite o

O rivnire

mai slabă. Afară

sa

opera, âcum
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pretutindeni recunoscută, la Romini! de orlunde, a triumfătorului Alecsandri.
Tonul potolit, cuminte, de simţire discretă a poesiilor lirice:
trimete întăi la fruntaşul din Moldova al poesiei romăneşti.
Și la acestălalt poet iubita, moartă sati uitată, e un «slăvit
înger> pierdut în <negura uitării», ori o «steluță luminoasă»
lucind din 'Ținuturi cereşti unde nu se poate ajunge ; farmecul
el ţine <cît trăieşte pe-un val albastru spuma», Cel părăsit:
rămîne
Ca barca sfărimată

Şi accentul

de

trăinicie

de vinturi, vijelii.

al une! dureri resignate

răsună şi

la acest imitator mai tînăr, în versuri ca următoarele:
În noaptea veşniciei mulți. ani vor trece încă,
Dar sfinta mea credință, iubirea mea adincă
Mă vor urmă și ?n lumea cea fără de sfirșit !

Și, după trecerea din rîndul celor ce pot suferi,
mormiînt e în stare a răsplăti pentru
Cumplita

lacrima

pe

pătimire şi lunga suferință.

Lumea, cu convențiile er meschine, cu cerințele ei
fără motivare superioară, cu gîndurile şi 'simţirile-t mărgenite
şi condiționate de interese trecătoare şi adese or! josnice
, cu nedreptatea el neruşinată, îl desgustă ca pe orice romantic.
ÎI plac:
deci pădurile cu cîntecele, casa de ţară
de la Sihlea:
Ah
Să
Să
De

mult îmi place, cînd toamna vine,
fiii afară la deal, la vii,
văd butucii plini cu ciorchine
struguri rumeni şi aurii!

Il mişcă deci, ca pe Alecsandri—
şi nu mai sincer decit pe

acesta — cluna bălăioară>, «floricica smul
să din tulpina-i verde»
<girliţa cu tainici şoapte», <pirăul lin»,
ca filomelei voace divină»,
din <pădurea
misterioasă»:

O, ce ferice e omul care,
Fugind de-a: lumii zgomot, durer
i,
Vine de cată a sa scăpare
Întra' naturii simple plăceri!

ȘI el are ceasul cînd se gînd
eşte la Patria ce trebuie să fie,
dînsul sent

dar la

imen tul

revoluţionar, patriotic e mult mak

MUNTEANĂ
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săii, decit la Baronzi,

prietenul

Creţeanu,

la

decît

A «ROMĂNIEÎ

mai

bogat, dar cu un stil mai neîngrijit şi neegal.
Ca şi acesta din urmă, are aplecare spre satiră, şi de mina
lui avem o izbutită caricatură a Cişmegiului bucureştean din
1857. Poetul glumeț ni înfăţişează, ca dovadă a contrastelor

de acolo:

Surtucelul

plin de pete de la Moisi Jidanul,

care rimează numai în poesie cu <talmaua şi raglanul>, hainele la modă ale timpului.
Între cel ce-şi pierd vremea în grădina aceasta, aşa de cercetată pe atunci, aflăm

o Chiriţă ori lorgu de la Sa-

cite

pe

dagura, pe
... Actori dramatici scurți în artă, lungi în plete,
Mume care vin de cată gineri pentru a' lor fete;

apoi destui
„. Boiernaşi de mahalale,
Cari

Guvernul,

judecă

ŞI pe cel cari se recomandă

țara

pun

cari

la cale,

astfel:

«. Şi noi, stilpii vechi ai țerii, cari ştim cu vrednicie
Să 'nmulţim din slujbulițe mica noastră avuție.

E romantism

în

începutul

«Strofelor>,

<a două armit»>, <vuirea bombei»,

nechezul

setea

cu

cailor, foc

de luptă
roşu în

singe şi rămăvăzduh, plumbi în «ploaie», arme rupte, dîri de
şi uriaşe:
şițe jalnice omeneşti, în închinarea naturii sălbatice
Oceane

nemărgenite,

în frămîntarea

epică a

furtunilor, care:

Răscoală mii de valură pe Marea spumegată
Şi şuierind răstoarnă abisele adinci,

păduri de cedri, stînci pustii, şivoaie pornite pe nimicire, adinci

prăpăstii şi, în alt domeniu, în mărturisirea pătimaşă a plăcerii
contra tiranului,
pe care o dă poetului biciul furios al satirei

Strigătul
fiilor,

de

desnădejde

al unui Byron; nebuna plăcere a or-

:
suferinţele sufletului care rîvneşte spre înţelesul deplin

al lumilor şi nu-l poate afla:
_O,
Căci

Doamne-a!
cel

tale taine ai vrut adinci să fie!

ce le măsoară,

se

pierde

rătăcit,

Întocmai ca vulturul, ce ?n oarba sa trufie,

Se 'mnalţă păn” la ceruri, — şi cade ameţit !
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Ştie că în

aceste

se află fericirea
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avînturi imense care nu-şi ting ţinta, nu

«vetrei părinteşti», cu liniştea şi cu farmecul

naturii mai apropiate, dar o nevoie firească a unul suflet mai
mare decit cele obişnuite
îi suflă dorul călătoriilor

îl îndreaptă

Prin nouri, munți de ghiață, prin bălți

aiurea,

către

prea-sus,

şi prin pustii.

Acesta e romantismul înflăcărat, asemenea romantismului
unui Hugo, deprins a se juca în voie cu icoanele mari, cu strigătele pasionate, cu sentimentele suite la diapasonul eroic. Aşa
e şi frumoasa bucată «la Sevastopol», scrisă după căderea puternicei cetăţi, cheia Crimeii. Aşa sînt şi poemele lui romantice, cea mal puternică şi mai izbutită, ca formă, din silinţele
poetice pe care le-a făcut.

Acelaşi romantism cu atitudini desperate, cu vedenii sculate
„din mormînt, cu tragedii prin locuri străine, stăpîneşte deci în
<Strigoiul», cu motto din Byron —, eroi lugubru şi neodihnit al
“întunerecului, cu fruntea <trutaşă de noapte», de pe care nu se
„poate şterge «<stropul de sînge» al crimei, ccrima lui Cain», ce
chiamă blestemul, fiindcă un omor de mîna fiului a sfirşit zilele acelei care fugise de o iubire vinovată, neştiută pănă atunci,

spre a evita păcatul. Același însuflețeşte de o lumină
paginile de
mal lungi,
false nume
şi în scene

ciudată

iubire, luptă, răzbunare, crimă ale celor două poeme
bogate în frumoase versuri descriptive, dar şi în
căutate: Roland, Oscar, Emma, în declamaţii seci
de crudă închipuire bolnavă.
|

II. ALEXANDRU

DEPĂRĂŢIANU.

Altul care moare tînăr, Alexandru Depărăţianu (n. c. 1835), autorul < Dorurilor şi amorurilor>, care nu ascultă decit de dînsul şi
de marii săi învățători francesi, mat ales Hugo,— era
în 1858-9

încă student la Paris, cu moşie la Deparaţii din Teleorman

şi case

de locuinţă în tîrguşorul Roşir-de-Vede. Limba lui
n'are' siguranță şi nu ţine seamă de gust. <Mund>, cincert>, <angustie»,

<discordir>, <sempiterne», «blem> (bleme) sînt cuvinte
care se.
îngăduie în versul lui, uşor, dar cu valul tulbure. Greşelile
de

măsură sint dese, neegalitatea stridentă. Puţine
din bucăţile.
lui Depărăţianu se pot reproduce azi în întregime, şi
mai fiecare

A 4HOMĂNIEI
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up sendin acestea are elemente care opresc interesul şi întrer
timentul. ,
regim
De la maieştrii săi el a luat ura împotriva vechiului
> ;
tiranit
e,
muncil
de guvern şi credinţă : «regii, popii, masacrele,
în cuvintede la er icoanele uriaşe, monstruoase chiar, prinse
e, Haosul.
formule : Ideia-Om, Ideia-Dumnezeii, Progresul, Gintel

care nu
De la er, în sfirşit, alegerea subiectelor mari şi grele,
unui

tînăr, în orice cas de măsura oricărui tînăr

de talent.
Dar acest scriitor

cult, foarte cetit, care se laudă cu titluri

sînt de măsură

de unitate dumspaniole, are concepții filosofice, de panteism,
se avîntă puce
i
versur
în
şi,
,
nezeiască a vieţii naturii întregi

Fiorul poetic îl dă în ascultători

ternic, el ştie să le exprime.
evocarea <gintelor confuse»,

arma lor în mînă, cu vorba
"n fundul unei urne, s'agită

Cu
Ca

lor
de

pe buze,
,

destin,

urmărirea iubirii în tot cuprinsul celor ce se văd :
_

—

EI ce lumină pe ceruri, soare,
El ce pariumă pe pămint, floare.
EI ce e 'n undă mărgăritar,
—

în

aur,

ce sclipeşte,

E!

El care

arde,

foc,

munte,

în frunte,

EL ce palpită, geniu,

altar,

pe

care ?n piatră este scînteie;

_

EI

olă de legendă veche:
vrăjirea depărtatelor locuri străine,în aure
|
pentru templul lui Solomon
aur,
Libanul dete cedrii, Ofirul dete
lor tesaur
âl
golir'
ul
Egipt
Tirul,
Sidonu
nobil şi mai
De tot ce-avea mai mare, mai
La

facerea

Ori aiurea, pentru
Pămîntul
Pămintul

acestui

gigantic

rar

sanctuar...

alte privelişti asiatice:
tăi de aur, de soare şi de viaţă,
tăă. cu cipri şi cedri de Liban.

rămîn prin ultimul vers,
Nu odată el izbuteşte cu bucăţi care
ta-i poesie de patru
ce dă strălucitor o ideie. Astfel în vesti
ru

Versuri

în

<Mama»,

copil, răspunde

care “aceia ce frînge pîinea toată pent

astfel la întrebarea
ie

ce-ţi rămine?

—

lor:

Voi, răspunse

ea.
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Saii în povestea amorului care nu poate încălzi la urmă inimile fetelor ce sai coborit în mormint, în a fulgului ce, zburînd, e măcar o clipă fluture, în a cuibului care cere numai o

amintire de la cine pleacă, a trebuit să plece:
— Zboară, — păn” la ceruri, păn' la Dumnezeă,
Dar spune-i o! spune-i că te-am crescut eă!

Pe nedrept, şi.nu în folosul lui, e cunoscut
<Vara la ţară», mai tirzie:
"Locuința mea
E la țară;

poetul

numai prin

de vară

Acolo eii voiă să mor,
Ca un fluture pe floare,
Beat

de

soare,

De parfum

şi de amor, —

Poetul, — şi era un adevărat poet, sacrificînd însă peste măsură
gustului romantic parisian şi întrebuinţind curent jargonul
franco-romîn —, se pierde aici în banalități şi non-sensuri. Ii trebuie ciubirea timpului patriarhal», şi îndată specifică : «să cheme
din colibri afar'> pe cale soarelui copile», care pe semne atita
ai de

vadă

lucru,

să

undularea

asculte

cum

<murmiră

'copiliţe

şi copil»,

să

grînelor <între. maluri de sulfină şi d'aglici»,

să asculte

<basmele

minunate,

parfumate

azurate: și'"nstelate», să miroase codorile
din

fruntea. lut Teocrit>,

să descopere

«plaiul verde de zmaraldă> ((meraiude),- «silfidele... surioare cu

Camila lui Virgil», cumbrele obscure», care ?n codru
joacă într'un

picior, ielele care «se lanţă» amorezate, ba chiar «mireasa nopțir>,
în ie de argint, care se arată cîntărețelor
«goală ?n patu-i
nupţial».
|
Și tremurînda virgină
Ce suspină
În al umbrelor mister,
Zice-amicului ce-i cere
Din

sin mere...

Ce zice ? Zice:
„Uite luna sus pe cer!“

Se ştiii iarăşi versurile de revoltă
socială inutilă :
Moară tonții în palate
Îmbrăcate
Cu covoare d'Ispahan.
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ltei
. versur
ar scădea, dacă sar adăugi celela

ale strofel :
Ei ce chem pietrele triste
Ametiste
Şi părinte pe tiran!

, care-și
Să lăsăm celelalte blestemuri ale tinărului revoluţionar

Unire şi
făcea stagiul parisian atunci cînd alţii luptaii pentru
:
ului
public
să încheiem cu a treia strofă favorită a
Mie daţi-mi valea verde,
Unde pierde
Omul neprele gindiri;
Unde-i uiți.de infamia
Și sclăvia
Auritelor zidiri !

|

1
|
|

i
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«

-

A «ROMĂNIEI LITERARE»

d
piblioteca coităţi ca.

„România JUN
VIENA.

:

VI.

CAPITOLUL

Noua luptă pentru limba literară.
]. LITERATURA

ȘI UNGARIA.

DIN ARDEAL

şi pentru lupta ce s'a
«Romănia Literară> are însemnătate
ui latinisator ardelean.
purtat în paginele ei împotriva curentul

. Poeţii din Prin„Ardealul are abia în acest timp o literatură
oarecare
sus la singurul cîntăreţ ardelean de

cipate privesc de
Andrei
însemnătate,

aproape

Murășanu,

care

în

numa! pe represintantul unei

ider

Bolintineanu

politice.

vede

De fapt,

«Descrieri! scurte a ţerit Ardeaîn zădar declară prelucrătorul
le romăneşti> :
lului> din 1847 că în Blaj «se lucrează şi nove

ape cu totul, Romînilor
partea beletristică lipseşte şi acum, apro
|

de dincolo.

Aa
ă.
Se tipăresc mai ales cărți de şcoal Mihali dă la 1830 o Istorie
on
Simi
i,
întăit
Blaj,
din
le
Pentru şcoli
scurt lucrată
naturală. Acolo apare « Geografia Ardealului, pre
sor» (Blaj, 1857), după «Desdupre nemţie de Simeon Mihali, profe
inderea minţei

crierea scurtă a țerii Ardealului aplecată la cupr
şi răspunsuri, tradusă de pre unprimilor începători, cu întrebări

de Vlădica Şuluţ (Blaj, 1857)gurie» (Blaj, 1847), şi Catehismul
Blăjenii îi opun 0 alta, din 1854,
Istoriei Bisericii

de

Şaguna,

«Purtare de bună cuviinţă
ae lui Vasile Raţiii. Cipariii dă apoi 0
la Sibiii, în 18631.
intre oameni»,

care avu

oa

doua

ediţie

ni <Biografiile celor mai
Ca o curiositate merită a se pome
-dramatice prelucrate de loane
vestiți Romîni şi Romine, istorico
în anul 1839, în Urbea-Mare,
Munteanu, de Lăpuşul-Superior,
1

«Purtarea

.

de buna cuvenentia.»
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1858»,şi « Versuinţi romani, culesiune versu
arie din foile naciunale de la 1838, editată prin societatea de
leptură a giunimil
romane studinte în scoalele oradene,
sarcina I» 1.

«Istoria Bisericii» a lui Şaguna, redactată ma!
ales după izvoa

re
Sirbeşti, e de sigur o lucrare însemnată,
alcătuită în stil bun.
Marele arhiereii. făcu, de alminterea, să apară
şi o întreagă serie
de cărți pentru învăţători şi slujbă.
|
Șaguna compilează astfel «Elementele
Dreptului canonic»
(1854), care întrebuinţează, din literatura
bisericească naţională,

<Pravila> şi Pidalionul “Mitropolitului

rită cu litere cirilice;

Veniamin:

în acelaşi an apar

carte

<Cunoştinţele

tipăfolosi-

toare. despre trebile căsătoriilor» ; Teolo
gia pastorală, prelucrată
de dînsul, se publică la 1858. El
dă o nouă ediţie (1833) din
Cliriacodomion

al. lut Nichifor Theotokis, adăugind
predice pe
"care însuşi le alcătuise. Pasto
ralele şi circularele sale? ai
de
sigur o însemnătate literară
3,
El şi-a avut apot o largă parte
în redactarea < Telegrafului
Romin»,

care, ingrijit de Flurian Aaron, apoi
de Vasici, de
profesorul 1. Bădilă, de Visarion Roma
n şi |. Raţiă, dă reproduceri din foile de dinco
ace, dar şi poesii origi

nale, note despre
ziaristica romănească şi însemnări
despre datinele poporului ;
el iea şi o atitudine în chestiile
de ortografie şi limbă, impunînd o direcţie moderată, potri
vit cu
«Foaia literară» pe care o făgăduise, ideile scriitorilor ieşeni.
n'a ieşit însă nicfodată î.

În ce priveşte limba, Sibiiul
stătea oarecum mat reserv
at în
latinisare, Tot aşa şi Bra
şovul.
Aici <Reuniunea femeilor
romîne spre ajutorul creşteri
! fetițelor orfane ş. c, 1.», publică
un <Comput public», la care
grijitoarea cărții, Maria Nic
înolai, adaogă o «parte de
lectură».
Întilnim o traducere
din Aim& Martin, un
imn de LI. M.
reproduceridin Bolintineanu
şi Mur
ășanu. Încă din

1837 directorul
„Gavril Munteanu dă o bună Cart
e de cetire pentru şcolile Braşovului,
1 V. Foiletonul Zimbru
lui, I,

p. 104, nota.
2 Vor fi retipărite
de păr. Gh. Tulbur
e şi d. N. Bălan.
3 A se adăogi şi broşur
a din 1858, Dator ințe
le supușilor cătră monarhul lor.
4V.1. Lupaș, Mitrop
olitul Andrei
Saguna, Sibiu, 1909, p. 192 şi urm,
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Blajul însă ca şi Oradea ţineaii morţiş la ortografia lui Cipariti,.
dar fără să-l asculte pe acesta în ce priveşte curățirea limbii,
cînlăturarea elementelor străine». Şi Bucovina, care aparţine:
cu totul lut Aron Pumnul, urmă aceiaşi direcţie.
De la 1852, Gazela de Transiluaniu apare cu litere latine,

într'o ortografie

moderată,

care o laudă Asachi. Foaia.

pe

lui Bariţ o urmâ.

Cea mai însemnată operă pe care o dai Ardelenii în acest

răstimp e «Istoria Romiînilor din Dacia Superioară» — aşa nu-:

meşte el Ardealul — a lut A. Papiu Ilarian, apărută la Viena,.
în 1832.

Papiu Ilarian (n. la Budiii, în 1828) era fiul unui preot care plăti
cu prigonirea, închisoarea şi moartea pentru partea pe care tină-rul

student

plecat

din

casa lui

o

avuse în Revoluţie ?. Scriind

cartea sa, acesta avea în vedere mai ales a împărtăşi amintirile ce
păstra din anul cel straşnic. I se păru însă că e mal bine să înîn aceleceapă cu capitole de introducere asupra vieţii Romiînilor
.
Ținuturi de moştenire ale lor. Aceste capitole alcătuiră un întăi
1848 pănă la
volum, după care urmă cel privitor la întimplările din

adunarea din Cimpul Libertăţii. Volumele III-VI trebuia. să încheie această largă şi bogată expunere, la care era să se adauge,
în anexe, o sumă de acte originale. Tiparul fu însă oprit după

acest al doilea volum, şi Papiu Ilarian părăsi şi gîndul de a da o:
urmare cărții, înşirînd dezvoltarea politică ulterioară a părţii din

Romînime de care se ocupa. Lucrarea e scrisă cu simţul demni-

tății istorice, fără a se face nedreptate dușmanilor şi ferindu-se - de orice efusii sentimentale ori manifestare de ură. Stilul e
foarte îngrijit, sintaxa bună, cuvintele alese, cu înlăturarea celor .
de origine slavă. Cu adevărat e ceia ce-și propusese autorul,

«0 icoână vie şi adevărată a acestor mari evenimente la care.
ai luat parte. şi Romînii ca actori principali».
, Din nenorocire

forma cuvintelor în ortografia grea, cipariană,.

ținu totdeauna: această lucrare
Â trebuit să-i aibă în mare

departe de cetitorii pe cari ar

număr.

|
, Gazeta de Moldavia, 1852. n-l 6.
de N. Bănescu. o
comunicate
scrisoare
1909;
pe
Ramuri
bioe - ŞI revista
din ea sai tipărit.
Părți
Pirvan.
V.
d.
grafie complectă a lut Papiu oare
în Luceafărul»,

14902-3,

«Convorbiri

profesorul 1. Raţiii din Blaj (v. ibid).

literare»

Studii asupra

lui a făcut şi-

9
>
9

ISTORIA

LITERATURĂ

ROMĂNEŞTI

Dacă noua limbă, ortografia nouă, noua concepţie despre
obirşia şi menirea neamului ar fi rămas numaiîn Ardeal şi Un-

garia, ori şi în Bucovina, de sigur că nimeni nu sar fi gîndit s'o
înfrunte, cu discuţia liniştită, saă cu atacul violent, cu ironia şi cu
sarcasmul. Dar veni biruinţa sistemului în Principate, în Bucureşti
ca şi în laşi, ma! ales însă în acest din urmă oraş, unde Laurian
însuşi dicta măsurile şcolare şi supraveghea aducerea lor la îndeplinire. În curînd Papiu Ilarian, doctor din Padova, ajunse profesor de drept penal şi statistică, jurisconsult al Moldovei. Bărnuț,
care suferi şi el ca pribeag în Muntenia ocupată de Ruşi şi
ajunse pănă la Constantinopol, îşi luase acum şi el doctoratul la
Pavia (1854). Şi P. Suciu fu printre cel d'intăiii profesori de drept
din Moldova. Bărnuţ aducea şi o teorie, un sistem, care
trebuia să cîştige mulți învăţăcei.
Prin

acest

triumf al latinismului

război toţi aceia
ce puteai

veni

în Moldova,

cari, fără a lepăda

din

trecutul roman;

se înteţiai

elementele

înţelegeaii

că

în lume nu trebuia părăsită limba cea adevărată,
poporului,
“ÎL. ATACURILE

LUL

KOGĂLNICEANU.

MURĂŞIANU,

Banu

RĂSPUNSURILE

la

de. mîndrie
pentru. nimic

a datinii şia

LUI

IACOB .

ŞI CIPARIU.

Spiritele erai astfel gata de luptă cîni
începu să apară şi să discute limba.

«Romănia

Literară»

Negruzzi, cel mai sigur represintant al bunului simţ, nu iea
loc. nici între c<radicalii> înnoitori, nici între <conservatoril>
cari ţin morţiş la datină, ba nici chiar între «moderați», şi încheiarea lui, care nu eo încheiere, sună astfel: «După părerea
noastră, a învoi toate aceste capete învățate e mai greii decit
a afla mişcarea perpetuală»!.
La rindul săă, cînd vorbeşte de calendarele nouă, Rogălniceanu, care laudă pe Asachi, află pentru calendarul lui Bariț
numai recunoaşterea că dă «articole de folosinţă
publică», iar
în cel din Bucovina el critică «stilul latino- -polono-ruteno-ungaro-germano- -romănesc», adăugind că el <a caracterisat totsauna literatura Bucovinet», afară de foaia cu acest nume
din
1549

1 P, 212.
2 Pp. 2527.
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iscăli-.
Fără intenţia de a stîrni o polemică, se publică apoi supt

alismului r0tura lui Kogălniceanu co scurtă apreciare -a «jurn
de ştiri asupra celor dintăiui gazete

precedată

mănesc în 1855>,

eşte de
scoase pe Romiîni. Cu părere de răi scriitorul îşi amint
vremurile entusiaste

împrejurărilor

castăzi greutăţile

țerile noastre,

ale bunei înţelegeri prin anii 1840, pe cînd
politice

vristei

materialismul

care

coapte,

aii

peste

trecut

visurile

ambiţiei

despărţit, au
neîmplinite sati orgoliul posiţiilor cîștigate ne-ai
urmăresc
Se
şi de idul».
pus între noi diversităţi de interese
căzute

sai
cu înduioşare toate încercările, răpede înnăbuşite
dintre care unele
prin nepăsare. Se înşiră foile din pribegie,
ca <« Albumul
greii,
cu
foarte
află
ni sînt astăzi necunoscute saiă se
ă» aJui Bălromîn
mea
Peregrinilor» al lui Bolintineanu şi «Juni

Jur din Ardeal la 18481. Se
cescu, unde s'a publicat şi cuvîntarea
i se aruncă şi vina
dati în vileag faptele rele ale censurii, căreia

te de apariţie chiar: «crima
de a fi oprit «Romănia Literară» înnain
titlul de <Rosa înnaintea diplomaților străini era pentru că purta

fie şi relativă, se judecă
mănia>>. Salutîndu-se libertatea cea nouă,

«Telegraful romîn> al lui
sumar cele şese foi politice romăreşti:
ni prea mult şi a nu ţinea
Şaguna are păcatul de a se mărge
pate, iar
seamă, poate din neputinţă, de ce se petrece 'n Princi
a trecut-o lui Iacob
«Gazeta de Transilvania», pe care Bariț

faţă de un strălucit trecut,
Murășanu, <este în mare decadenţă»
toţi Romiînii şi pentru el
în care, o clipă, fusese foaie despre
materiale»,

de cinteresele
toți. În Ardeal ea ţine seamă numai
torul el tipăreşte extrase
redac
ori Muntenia

şi pentru Moldova
oamenilor Guvernelor.
din foile oficiale ori corespondențe de-ale
t

atacul violen
Indată după cuvintele lui Kogălniceanu urmă
limbă ale Arde
elor
şi nedrept al lui Rusu împotriva sistem

delenilor 2,

i răspunse, prin «Foaia», cri, In Mart şi April 1835, Bariț însuş
cele mai
ticilor ieşeni. Întrun articol de o minunată ironie, din

bune din cîte le-a seris
arăta

cît de puţin

acest meşter

scriitor,

e lupta

care

întemeiată

pe

se caută

0 duc

a se

scriitorii

le, unele şi altele
tineri din Moldova. Literele se luptă cu slove
ce; şcoala lui
ca nişte făpturi foarte războini
fiind înfăţişate
.
d RI

Pa

1 V. Romănia

literară, p. 66. Foaia

Rusu, Opere, p. 67, nota Î.

2 V. mat danarte.

ieşia încă, în lunie 1831, ca nr. 2. Ci.

.

-
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Eliade numită «<proorocii din pămîntul

Bucureştilor»,

Kogăl-

niceanu cu ai săi sînt alți «prooroci», cari duc la luptă un'
«norod>. Adversaril sînt arătaţi ca nişte partisani ai origini!

slave şi deci ai vocabulariului împestrițat cu vorbe luate de la
Slavi. Sfârşitul are o mare frumuseţă dramatică: se aminteşte,
de acest represintant al Romiînilor ce m'aii fost niciodată liberi

şi cărora mult trebuie să li se ierte
graiul şi firea, că, atunci
pe limba

noastră,

pe

pentru

că şi-aii

«cînd noi plîngeam

care

nu

eram

suferiți

şi

ne

nici ao

păstrat
tînguiam

vorbi, nici

a 0 scrie, pe atunci voi rideaţi şi vă bucuraţi în braţele străinilor... Întru mîndria voastră grecească, ați uitat. de toată rudirea şi frăţinătatea. Din contra, cînd vor ați cuvîntat şi aţi zis
nouă: <Vină Romînţane, vină Vasile Pop, şi tu Fabiane, şi tu
Lazăre, pentru ca să facem Învierea împreună>, noi părăsim
căminul nostru şi ne smulserăm din brațele cele duioase ale
părinţilor şi fraţilor noştri, şi am zis inimilor noastre: «lată
părinţii ŞI fraţii noştri, să mergem
împreună cu dînşir». Dincoace ei

ca să serbăm ziua Învierii
nu află adăpost statornic;

dincolo, la întoarcerea acestor învăţători al credinţei şi mîndriei
naţionale, pe cari cel cu condeiele ascuţite îi uitaseră cu totul,
li se strigă de stăpînii pămîntului să plece
cu

gîndul şi scrisul

lor, «căci neam de robi este neamul vostru şi petrecerea lui
în pămîntul acesta e numat o suferință pănă la bunăvoința

stăpinilor lui>.
făcură

Cu cfăclioare supțiri> în mînă, îndărătnicii își

însă Şi mal

departe

închinarea

fletului romănesc.

către

Dumnezeirea

su-

|

i E deci nedrept războiul ce se încaieră şi e impie ura de care

sint cuprinşi duşmanii Ardelenilor estricători de
limbă». Nu
astfel se lucrează la întărirea unui neam asa de
nenorocit şi.
de ameninţat, a cărui fiinţă face poate mai mult decît chestia
li-

terelor şi a vocabulariului. Şi, prin graiul <Minţir», Bariţ vorbeşte, solind împăcare:

«Pace

vouă, poporul vostru

vrea pacea

ŞI O Va şti stoarce de la vor cu armele la brîii. Ei, Mintea, îl
ceia Îi Jur căile păcil. Acum, cînd tot pămîntul tremură de
uns

în sînul

viitorului, acum

cînd

lumea

se

co-

pere de flacări, iară poporul vostru stă în linia dintăii, — vouă

pu vă „este iertat a pierde „nico

clipită cu certele scolastice»:

carat cale mal cuminţi cuvinte care se puteai spune, şi acela
“9

Păstra

aşa

de

mult

firea

încît

să le spuie 'n acest
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ederea pe care un Ţinut.roton dovedia că e vrednic de încr
, întrînsul.
mănesc întreg o punea, de mult timp
în <Gazeta» cu violenţă, Şi
Iacob Murăşanu răspunse însă,
lui Bariț îl folosise prea puţin,
astfel Kogălniceanu, căruia lecţia
urmă polemica,
ă Iacob Murășanu e mai mult
Răspunsul lui Kogălniceanu cătr
elocventă şi caustică, dar prin
o polemică personală, foarte:
-unei

care nu înnaintează

discuţia

ironiile la adresa

de ideY;

a redactorului «Gazetei» e cam
foarte slabe bucăţi de versuri
în care patima răspunde paieftină, şi 'n toate aceste pagini
uriile groe mai curînd vorba de cinj
nsă,
apri
şi
ţă
ărea
vorb
,
timei
braşovean decît de lucruri
solane şi murdare» ale redactorului
toasă a put mai mult partea sănă
care de sigur ar fi interesa
blicului.

Nu totdeauna

acestuia. Cutare
comedioară ori
şilor> — negarea.
trebuit s'o nege

tonul

întrebuințat

de

Ardeleni era. superior

socoate că nare niciun
farsă, de la Sadagura ori
valorii lui Alecsandri, pe
— şi, nedreptate încă mai

preţ cun sujet de
din mahalalele Iacare nimeni n'ar fi
grosolană, că «ba-

lțămi> pe un on de gust,
ladele lui V. Alecsandri> nu pot <mu
Manu tălhaea— «cîntece de ale lui
şi anume

fiindcă de acel

ul> — <şi la not în Ardeal
rul, ale lui Marcu şi Mircea Cioban
şi târgurile, şi în Țara-Romă
orbii pe la toate podurile
cîntă

i
|
nească lăutarii ţigani». Ciparit.
ii
ote
Tim
altul decît însuşi
Şi acest critic nu era
hotări în
a
de
pt
acela al cărui dre
Gramaticul Ardealului,
Cipariii
,
toți
e
aşt
uno

seră a-l rec
limbă ca şi în ortografie ajunse
în prefața la «Compendiul de
use
făc
o
trebuise să răspundă, şi el

1835.
gramatica limbii romîne> din
popor
vorbeşte foarte frumos de
se
şte
ăne
rom
că
e
oat
soc
El
pe care n'a
e a fost; despre Moldova,

în «Valahia», pe und
i lucru. Limba scriitorilor
cercetat-o, nu poate spune acelaş
â Moldovenilor, pănă la primunteni sufere de franțuzisme;
cetit, şi se aduce

cu neputinţă de
mirea normelor lui Eliad, e
a lui - Negruzzi, «Jucătorul de
ca exemplu vechea traducere
la o parte
bisericeşti, fără a lăsa
cele
hi,
vec
e
ţil
Căr
cărți».
1 Prefaţa reprodusă

şi în Operele li

Rusu, p. 337 şi urm.
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produsele traducătorilor moldoveni, sînt: în graiii bun: şi pot
sluji aproape ca model. De la ele trebuie făcut orice împrumut,
iar nu din «saloanele Parisului», frecventate de <boieraşii> din
Principate; EI, care.se mindreşte a fi un filolog, şi-a dat osteneală să stringă astiel de cuvinte uitate, dar încă vii, fiind în
spiritul limbii. Un dicţionarii, o gramatică, după «dialecte şi
monumente» îi stai în gind, — şi de fapt el le pregătia tipărind prețiosul material de istorie şi limbă din <Acte şi fragmente»> (1855). În 1854 a publicat o încercare a aceste gra„_matice, căreia îi dă acum o înfăţişare cuvenită pentru şcoli.
Ea va trebui să contribuie la curățirea, necesară, a unel limbi
căre samănă, în starea ei de azi, cu un cun păhar de apă tur-

bure şi, aşa-zicînd, plină de gunoaiele» pe care

<popil cei sîrbeşti, logofeţii
gureşti»>. Iar împrumuturile
nouă, şi fireşte că din limba
Bune observaţii, ale căror

le-ai aruncat

cei greceşti, solgabiraiele cele unsînt trebuincioase pentru noţiunile
latină va trebui să le facem.
principii le cunoaştem ; numai cit

scriitorii din Iaşi, cari greşiai prin neînţelegerea împrejurărilor
deosebite şi a sufletelor pe care le puteau plăzmui acele
îm-

prejurări,- cari, deci, păcătuiati în ceia ce priveşte tonul,
nepotrivit şi necuviincios, şi cari nu vedeai decît un singur
fel de
Ardeleni, toți latinisatori, toţi pedanţi, aveati de fapt, în vedere,
ace]

stil noii, acea

prefacere

nefirească şi zădarnică a limbii pe

care 0 represinta Laurian şi, dispunînd
s'o şi impuie.

de şcoli, era în măsură

Pe acesta, care era dus prin țerile apusene într'o călătorie
de studii, de unde trimetea corespondențe pentru foiletoanele
«Gazetei» lut Murăşanu, îl atacară de-a dreptul, Ja întoarcere,
şi Zimbrul, şi Steaua Dunării, noua

a lui Kogălniceanu 2.

foaie politică din acest an,

Atacul dădu încă mai multă putere
războiului, coborîndu-l şi ma!
jos în personalități. <« Gazeta >» prote
stă împotriva <muşcăturilor
pe furi, a <diatriber», a «moti
velor ascunse» din for ce se întăţişează ca <mărgenite, borna
te de un provinţialism filistic»,
ca şi cum cun milionaş de Mold
oveni> aă chemarea să dea legi
naţiet _ 2 ȘI care ar :avea alţi duşmani
de combătut, ca de pildă,
pe

<fil lui Israil, cari n'a
! ltusu, Opere, pp. 350-1.
2 Ibid., p. 333.

trebuință

decit

de un

sened

sultă-
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nesc spre a se face stăpîni pe' moşiile boiereşti» 1. Ironil împoLaurian, <tîrziit îndoctorat>, sînt răspunsul

triva <argonautului>

lui Kogălniceanu 2. Un noii răspuns al lui Bariț e plin de ace-

iaşi înțelepciune mustrînd cu duioşie, ca şi cel d'intăiă articol:
se aminteşte Moldovenilor, oameni cu «soliditate de caracter,
patriotism şi iubire de străini», că şi bieţii dascăli ardeleni,
veniți cu gînd

bun,

de aceste însuşiri

se folosi

dea

aii dreptul

de laudă. Se. pomenesc strînsele legături, de tot felul,
vrednice
care n'a

îpire Ardeal

lipsit niciodată

şi Moldova,

unde a fost

profesor şi loan Lemeni, episcopul de mai tărziă, adus ca simplu
cleric de Mitropolitul Veniamin 3. «Intrigile asiatice» pot cruța
pe învățătorii de astăzi, deprinşi a umbla «cu crucea în sin».
«Decit franzele albe de Bucureşti şi laşi», scrie într'o frumoasă

şi pizmuite, poate şi udate

mişcare de mînie Bariț, cintrigate

cu lacrămi, de o mie
Şi, ca încheiere,

în Ar-

de ori mat bine mălaiii şi ceapă

şi a cugetului» î.

odihnă a sufletului

deal, mîncate în. deplină

dacă nu-i plac cuiva ideile filologice

ale

lui

critica cea mai
Laurian, <combată-l cu arme egale, drepte,
sănătoasă», căci asemenea discuţii trebuie să urmeze «fără pacu

timă şi fără iuţeală, prieteneşte, cu sînge rece,
legere, şi mar vîrtos ferindu-se de vanitate»..
“ Ralet. critică

şi el,

din

fugă,

călătoria

în

«neolatinilor> şi <ciunismul>, cerind, în numele
<0

limbă

mai

înţeleasă,

care,

fără

cu

sa

bună

înţe-

chiar,

stilul

bunului simţ,

a fi retrogradă, să ţie multă

socoteală de întrebuințare, de caracterul limbii romine şi mai
a
5, — nici climba boierească», deci, a
poporului»
ales de stare

Unul trecut isprăvit, nici aceia «neo-latină ($i6) şi dăscălească», a

unul viitor imposibil. «Povestea vorbei» a lui Anton Pann, cu
minunata ef înnălțare a anecdotei, a glumet, a zicalei populare
la înnălţimea literaturii, face mai mult decit cel mai savant
produs neînțeles, şi ati dreptate deci

burghesii

cari <cetesc în sînul familiei pe A. Pan,

din București,

care, prin «Povestea

prin «Spitalul Amorului> — din care şi. Alecsandri
Vorbei» şi Pan
A
.
1 Did, p. 334.
2 Iid.,p. 364 şi urm.

3 Ibid., p. 338.

i Ibid, p. 359.
5 PD, 17,

„2.
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reproduce în <Romănia Literară>

— ca smult din

uitare glu-

mele şi proverbele» ?.
Mai

mult-talent, o vervă mat strălucitoare

şi, cu deosebire,

o adevărată patimă a cheltuit cu acest prilej omul de spirit şi

de concepție răpede care era Rusu.
«Studia moldovană»,

incă din

el

face

pe

Ştefan-cel-Mare

a se minuna înnaintea unui imn în noua limbă, în care cpenetră>, canime», «bravi», cadmirăciune»> sînt elemente obişnuite

ale celei

mai inspirate

poesii?.

El atacă

«literatura

pedantă

în silogism, pedantă în condeiii, pedantă în idei>, asemenea cu
scrierile Alexandrinilor şi Bizantinilor. Mîntuirea nu poate sta
decît în reluarea legăturilor cu tradiţia, în culegerea ultimelor

rămășițe ale unei comori irosite: cîntecul poporului, datinele
lui. «Trebuie să facem chipul trecutului, precum :se face la

ceasul morţii portretul unei rude.» Peste
prea

cinsprezece

ani va fi

tirziu.

EI ride, apol, în legătură cu altă manie a reformatorilor latino-

_mani, de mania căutării originilor oricării credinţe «pe vremea
strămoşului nostru Traian şi suitorii lui pănă la bunul Evandru»> 3

În <Cugetări»> atacurile se precisează.: e vorba de <Dragoşii
şi Răduleştii literaturi», cari «n'a auzit răsunînd cimpoiul prin
văi, mai ascultat nici ialea, nici bucuria cintecelor, n'a apipăit inima lăutei», ci <fugarii de la Turnul Babilonului» ai
făurit după mintea lor grai noă, de la er pentru ei. «Cimiliturile d-lui R.> înlocuiesc adevărata literatură scrisă în climba

plămădită două

mil de an! în lacrimi şi în sînge».

lor a înlocuit «logica
nici lexicoanele».

Ca

limbii, pe

care

«Sistemul»

nu o fac nici învățaţilr

Francesil <«Pleiadet>, grupa reformatorilor

bucureșteni, ardeleni şi, de la Pumnul şi Laurian încoace, bucovineni şi moldoveni, cautorit ardelo-romîno-moldoveni> cearcă
imposibilul, vrînd să dezbere un neam de vorba lui, adecă de“
sufletul lul. Limba moartă înseamnă un suflet dispărut, care
nu mai poate învia nicăiri, ciar forma veche întrebuințată Ja
querul po put pei o jucărie», căci cliteratura nu poate fi

inţi>, iar <cea

1 Pp. 47-8; ct. p. 132.
2 Opere,

p. 12.

3 Did, p. A.
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gîndul întrun chip ca
limba. care ajută pe om a-și tălmăci
, Laurian, Bariț, Săutoți ascultătorii să-l poată înțelege». Eliad

!. Ce rele pot ieși din
lescu sînt numiţi ca începătoril haosului
mare zi din Cîmpul
această tiranie a sistemelor a dovedit acea
cînd cel de jos pati
—
Libertăţii de -la Blaj — Rusu era de față
ce s'aă înfrățit cu
putut înțelege pe cel de sus, decît dupăde aceiaşi înţelepciune.
dinşii în rostirea aceluiaşi graiti, purtător
ă
Şi la Papiu

scrierea

lui

se critică

inimoasă

acest

despre

«sistem

al limbii»

care

împiedec

isprăvile şi suferinţele

mişcările,

de la 1848 de a intra în mina poporului.

cei G'intăii, —se urDe la Petru Maior şi Şincai, latinisatorii
şi frumunenorocită a graiului, care-i iea

măreşte prefacerea
seța şi folosul. EI ai

uitat,

călăuziți

de consideraţii

se

vorbeşte

cea

pe care

le ştie, că în Principate,
criticul nu le ştie ori nu le poate să
totuşi pentru tot neamul
unde viața politică romănească era
—

cun punct

strălucitor»,

mai

bună limbă

ca şi în Ardeal ai bîntuit
aserțiune gratuită, pentru că şi aici
teoriile şi modele.

în “Moldova, neînrîurită de
Şi acum tot în ele, şi mal alesate în stilul şi ideile noului
eliadism — pe care Rusu-l comb
e

norm
ceclectică> trebuie căutate
ziar Palria2—, în Moldova
de
carea
Încer
stil.
l
pentru scrierea firească, pentru bunu
an,
Lauri
face
o
pe care
a <lega un om vii de un trup mort>
poporul. «Literatura ţi"
birui
vor
nu va izbuti. Gramaticii nu

ă, fără cap şi rădăcină>, nuruluvei putea
gărită şi şonţită, fără noim
şi se
din sufletul popo
înlocui pe aceia care se desface
îmbracă în forma

logică a graiului săi. «Limba

înţeleasă de la

ltă
stringe iarăşi pe Romîni laola
Tisa la ţermurile Mării» va
atea
cunit
înnaltă, şi va restabili
în ce priveşte cultura mai e familii romăneşti, acea unitate
morală ce leagă deosebitel
nosşi a făcut puterea sufletului
ri
veacu
iat
mîngi
ne-a
care
lite<pînea zilnică> a aceleiaşi
tru> 3, dînd oricărui Romîn
<gradupă capriciile
Yaturi. Şi ea va evolua după legile ei,nu
ul — «sutele de mil de
maticilor>. Cintecul popular, document
nale

Zapise, cercetări, titluri de
n

——

1 Opere, p. 4l.
2 N-l 96.

3 P. 74,

proprietate

şi

hotărnicie origi
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romăneşti», cronicile, — cu slavonismale lor ce nu se pot desră-

dăcina 1,— trebuie însă restituite, la basa acelei dezvoltări fireşti ?,
Cu exprimarea, altfel nesistematică, a acestor idei sănătoase,
Rusu uneşte, de alminterea, şi deosebite elemente de discuţie şi
polemică, atăcînd, în treacăt, «şcoala ultra-romantică francesă»,

şi imitația ei din Bucureşti, cu «păr lung, manta pe umăr, ghitară la git şi spadă în mînă», toate accesorii ale «geniului» 3.
Consideraţiile asupra fondului roman şi adâusului slav îir

limba noastră
om de spirit.

întreceaii de sigur competența
-

acestul artist şi

În articolul citat din «Steaua Dunării», Rusu loveşte, nu numai
împrumuturile nepotrivite din limbi străine, dar şi înriurirea copleşitoare a spiritului străin, tără a mat face deosebire între latinism şi alte manii lingvistice stricătoare, ori, cum zice însuşi»
„<babilonii putregăioase>. <În adevăr străinismul ne-a deşteptat

odată, dar începe, de la o vreme, şi supt toate chipurile, a ne
înnăduşi, întocmai ca acer făcători de bine cari scot pe nas

binele ce'aii avut noroc de a putea face» 4, Se teme că nu va mai
găsi, în curînd, cun locuşor pe pămîntul moldovenesc unde să
se vorbească moldoveneşte». Şi, îndreptîndu-se către Kogălni-

Ceanu, prea aplecat el însuşi către împrumutarea de cuvinte
francese, el i se roagă astfel: <Dă-ni ider multe şi bune în

limbă proastă, şi cetitorii te vor binecuvînta... Hristos
nu a
spus oare că vorbeşte pentru proşti şi lipsiţi ?.:.
Vorbia, nu în

limba Fariseitor şi a cărturarilor, ci în limba lut Petru Pescarul 5.»

Cu prilejul manualului

de geografie al unui Laurian

<pur-

cegind din patrie ca din centru cătră periferie», şi un ]. lones
cu
atacă «furia limbistică, cu care o mulţime
de cuvinte de baştină:
romăneşti sînt aruncate din limba şi scrierile
prea-docţilor bărbaţi ce şi-aă luat asupră greaua sarcină
de a ne mîntui în literatură

de slavonisme>6.

1 lbid, p. 82.
2V.

.

ibid, p. 65.

3 lia, p. 73,
+ Did., p. 467,
5 Jbid.. p. 168,
6 Jomănia

Literară, p, 303,

Protestind împotriva noilor numirt
|
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născocite pentru a ni dovedi obiîrşia curat romană, recensentul

să
cere ironic «să ni se deie carte la mînă, cu. pecete tare, ca.
aflăm
ne
unde
noastre
ştim cum ne chiamă pe no! şi locurile
cuvinte

în

Şi

cu șederea».

răspicate

se afirmă fiinţa unul graii

plac:
romănesc pe care nimeni nu-l poate preface şi reface după
de
limbă
«Nol cunoaştem o limbă a noastră, limbă de Biserică,
încă
Curte, limbă de poesie, limba unui popor, în sfirşit, plină

ţinut, după atîtea barbarii ce

de viaţă, după atitea lupte ce a
a învins de şeptesprezece

veacuri

neîncetat».

Dicţionariul lui Nifon Bălăşescu se învredniceşte de aceiaşi
tratare 1. Şi 1: Ionescu e acela care face prohodul lui cu scurt>.

Cercetarea, foarte savantă, a lui Papadopol-Calimah
romănească»>,

purtind un motto

despre

din Salustiu, care cri-

<Limba
puţina
tică înnoirea fără niciun rost, — arată. pe cale istorică

neo-latinismului>, care
îndreptăţire a «duhului nobilismului saii
mai greşită şi cea

acţiune e calificată de <întreprinderea cea
mai împotrivitoare civilisației popoarelor». El admite numai
ziceri străine ce ar fi
«curățirea» limbil strămoşeşti de <acele
cu totul neromîne şi neînrădăcinate în popor», iar nu a celor
«melodice

şi

frumoase»,

care

s'a

încetățenit

mal, ca să zic aşa, cu litere romăneşti>
aceasta.

totul,

din

nu«Cărţile franţezo-neo-latineşti, prescrise

timpuri străvechi.
nu pot

cu

nimic.

însemna

«Să respectăm

Exemplul

n'a

nicio

tuturor naţiilor

limba strămoşilor>

înrîurire şi

dovedeşte

e şi pios, şi cuminte

cu 0
tînărul critic înnainte de a încheia
re limbă eraii şi părerile,
Şi în potrivire cu ideile cuminţi desp înul : «Cuvintele cîte
publicate de Negri, ale lui Conachi bătr
fie greceşti, fiindcă lumea
le avem, fie rimleneşti, fie sloveneşti,

şi folositor, arată şi
ultimă citaţie.

le schimbăm» ; iar nelogismele
noastră aşa le-a deprins, să nu

ru» ?.
să se prefacă <pe teapa graiului nost
1 Romănia Literară, p. 176.
2 Ibid,, p.243 şi urm, CE. şi părerea
franţozască

a mea

:
lu! despre invăţămintul în franțuzeşte

socotinţă ar fi să se inveţe

numal

prin instituții

stărilor mină pe tinerime, iar
particularnice, unde, adecă, voinţa şi înlesnirea
;
deschide loc public şi chiamă pe tinerime la învăţătură»
«Limba

nu unde Gubernul
p. 214. Această

fiul
o combate, de alminterea, și Basarab Brincoveanu,
G.
(Printul
1858
la
acestuia
iuchină
o
în broşura. pe care
|

părere

dul Vodă Bibescu,
Pibescu, pp. 42-3).
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Chestia graiului fabricat nu se încheie, de alminterea, cu polemicele lui Rusu. Ea se înfăţişează şi pe scenă atunci cînd,
în 1860, Nicolae Istrati ridiculisează o peţire în deosebite stiluri
literare la modă,

de la:

O, virgină,
O, divină,
Cu trăsuri aeriene.

pănă la: limba de cancelarie a cinovnicului care
Nacazanii pentru slujbă niciodată m'a avut,

şi la jargonul în -ciune al lui Şomuzel Blăjescu:
În această nărăciune

Eă nu fac vr'o stricăciune
Dacă

tot vorbesc

cu -ciune,

:

pentru a se ajunge la o încheiere care era a tuturor oamenilor

de bun simţ: «Limba trebuie să o păstrăm curată ca cel mal
scump

tesaur şi uric al naţionalităţii noastre» 1.

di Babilonia

vomănească,

farsă filologică

întrun

act,

Iagi 1860;

a 2-a

ediție, Văleni-de-Munte, 4908. — Cf. declaraţia autorului, în «Mihuls : e N'am în-

văţat nimică întoată puterea cuvintului, nici chiar vre una din
multele gramatici ale limbii mele, şi nici im'aii iertat pănă acum mijloacel
e măcar de a

Volaja un pas afară din pămintul natala.

CARTEA

a IV-a.

Literatura romănească în epoca Unirii și în Domnia

lui Vodă Cuza.

CAPITOLUL

|.

pentru Unire.
Poeţii romîni ca luptători
|. POEŢII MOLDOVENI.
Luptele

pentru

Unire

ajunseră,

încă

1856,

din

rostul.de

că-

dreptul
egi. Poeţii nu crezură că ai
petenie al vieţii noastre într
ndu-se
ţii
,
eţă
a lor măiestrită de frumus
de a se închide în cetate
idei
de
lor
or
avintul şi munca tovarăşil
er
la o parte de simțirile,
act
car
se un
ă acum literatura nu avu
cerc
ŞI de speranţe. Nici păn
l
trins înriurirea asupra unu
de isolare, ceia ce i-ar fi res
sese
mer
nu
ei
ea
tar
vol
artel: des
foarte îngust de admiratori al
, care urmăria scopuri mari
alături cu aceia a vieţii politice
gură mişcare,
alcătuiseră, de fapt, O sin
naționale, ci una şi alta
i neamului
apropie de biruinţă. Cîntăreţi
se
că
ea
păr
m,
acu
,
care
mai tărziu ei
început, O nouă viaţă ;
la
că,
eas
zăr
se
să
ră
înlăsase
ea ei la îndeplinire, pentru
porniseră lupta pentru aducer
seră, în tea în cale, şi ei ajunse
stă
ce-l
r
ilo
dec
pie
tringerea
e, în frunte, la
încît puteati să iea part
sfîrşit, aşa de departe,
tece de biruinţă
i pregătească acele cîn
cel din urmă asalt şi să-ş
a să înceapă.
cu .care vremea nouă trebui
A. V. ALECSANDRI.

nu se gîndia
itor al timpului, pe care
„Celui dintăiă poet şi scri
în
ia şi datoria cea mai mare,
nimeni să-l tăgăduiască, îl ven
eră
ses
rin
sentimentelor ce cup
această nouă înteţire prin cîntec a
la marea înnălțime a unui întoate inimile. Fără să se ridice
de'indrumător,

să găsească

fără

Spiraţie care

dă

imnurile

popor se deprinde a merge

în sufletul

nemuritoare,

săii

la

acea

putere

sunetul

cărora un

cîn toate manifestaţiile “sale, Ale
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în margenile

talentului

săă

şi a concepţiilor sale.
|
„Astfel, el plinge în poesia, de o sinceră durere prietenească,
pe care o închină amintiri! lui Nicolae Bălcescu, pe unul dintre
cei mal curați, mal stăpîniți de un superior idealism, dintre
luptătorii pentru înfăptuirea visurilor generaţiei sale. În <Cîntece
şi sărutăr
— i»
deşi

titlul s'ar părea

că

nu

îngăduie

el pomeneşte ţara. care «<se' luptă 'n durere»
ajutorul ei pe toţi iubitorii de neam:.
”

aceasta,—

şi chiamă

întru

Tot omul tînăr și simţitor,
Trebui

să-i

deie

cu-a

sa

putere

O mingiiere
Și-un ajutor.

Orice ispită spre plăcerile care îndeamnă pe poet mat mult
poate decit pe ceilalţi, şi daii mar multă viaţă lirei sale, cînd
ea nu

e închinată,

ca în casuri

rare,

unor

superioare

scopuri

naţionale,— trebuie acum înlăturată, pentru ca rîndurile ostaşilor
să nu se sfarme la fiecare momeală trecătoare:
June

,

poete,

ascunde-ți

dorul,

Căci nu e timpul de dulci plăceri;
Decit pe liră să cînți amorul,
Apăr' onorul
Sărmanei țeri !

<Vezsul falnic de reînviere», «ridicarea neamului

de la că-

dere> apar acum ca rostul cel d'intăiă al
unui cîntăreţ.
Această datorie e astăzi steaua, <lucinda stea» care
se iveşte

în zare, trimeţind razele et ca un îndemn pentru
ca oricine-șI

simte puterea să caute a fi <geniu falnic» şi <şoim
pe munte»
spre a folosi cu aceste puteri crescute celor
ce se află în luptă,

In clipa de crisă a vestitelor alegeri ale lui Vogoridi,
'Alec-

sandri va scrie cîntecul de durere şi
blestem «Moldova în 1837»,
care se putu tipări numai în Bucureşti,
pe cînd în Moldova el
se răspindia prin for volante. O <ţară
de jale» e aceiă pe care
Lupii,

şi corbii,

şi vulpi

străine

|

:

|
Sai strins ca să-r sfăşie trupul fără
apărare, ajutaţi fiind în
fapta lor ucigaşă de fir rătăciţi ar el, de
anti-unionişti, ca Nicolae Istrati,

pe care satira politică

1 Ediţia noastră, pp. 318-9,

francesă

îl numia

<Eros-
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căruia ieşi
tratul Uniri! sai Spartacul austriac» şi din condeiul
în 1857» a lui.
cu acest prilej un veninos răspuns la «Moldova

acestuia
Alecsandri. Blestemul, lipsit de energie poetică, al
itele
obişnu
în
Istrati,
cade asupra «capului nelegiuit> al lui
formule

de

retorică,

asemenea

de

față

şi,

-

nerecunoscători,

la,
poetul se înfăţişează ca apărătorul, orice ar fi şi i sar întîmp
al ţerii nenorocite:
Pentru Coroana-ţi de
Pentru-al tăă nume şi
Ei înfrunta-voiă hidra
Şi-un scut ţi-oiii face

Suverană,
al tăă drept
duşmană,
cu al miei piept!

naţioDe aceste drepturi de Suverană e vorba şi în cimnul

cu «lunal» Coroana Moldovei, care se cîntă şi în Cinel-Cinel,
al împărătesmina triumfală»

răsărind

din «vechiul

mormint>

cului Ştefan-Vodă:
În picioare, toți, cu fală,
Saltă, saltă,. ţara mea,
Căci, coroana-ți triumfală,
Ea pe îrunte-ți va şedea 1

răi — căci în luptă nu se re-

Romînilor

Blestemul împotriva

sufletul Moldovenilor cari,
cunoştea ce era sincer şi cinstit în
che pentru a

Judecînd greşit, porniai

de la Moldova lor străve

mintele lor, care pentru

unii nu erati

scop al poesiel fantastice
se opri tot la diînsa — e adevăratul
în care se ridică din mor«Noaptea Sfintului Andreiii» (1857),
încă săpate, cel care
A împins în grea urgie
Pe sărmanul săii popor,—

ţara şi o vinde
adecă Mihai Sturza, ca şi cel care-şi înlănţuieşte
ştea învierii
priveli
ca
străinului. Dar aici măiestria evocaţiei face
lor să aibă, chiar ea, rostul
din morţi pentru spovedania păcate

de căpetenie.

|

|

Însăşi ziua cea mare a Unirii

trece supt numele

lui loan

într'o

e prevestită

Alecsandri,

fratele

care

odă

poetului,

acela

Ea are
căruia i se închină şi amintirile de călătorie în Africa.
ritmul şi unele elemente

din <Anul

1848>,

începînd

chiar

cu

admite ca al doilea Alecaceleaşi cuvinte, Cu greii am putea
, «La

a lui Melidon
1 Ediţia noastră, pp. 322-8: — Cf. poesia asămănătoare
epoca Unirii, Vădin
rilor
Coroana lui Ştefan-cel-Mare», "Poesii ale scriito

enii-de-Munte, 1909, p. 67 şi urm.
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sandri, care n'a fost însă străin de literatură, să fie autorul
acestei frumoase bucăţi poetice, plină de un puternic avînt şi

turnată într'un graiii desăvirşit!.

După îndoita

alegere

a lui

Vodă Cuza s'a cîntat o <horă» care în titlu purta data de 1837,
cînd ea afost redactată întăiă, nu pentru a glorifica o faptă
care “nu fusese încă săvirşită, ci pentru a îndemna la îndeplinirea ei:
Vim la Milcov cu grăbire,
Să-l secăm dintr'o sorbire,
Ca să treacă drumul mare
Peste-a'

zice

Moldoveanul

noastre

vecinului

săă

vechi

de

hotare 2, —

pănă

atunci, de care nu

mai înțelege a fi despărţit. Iar, cînd oştile moldovene, din
biata

miliţie de pănă atunci, care, prin căpitanul Filipescu,
tîrît apoi
pănă departe în Rusia, ştiuse a se împotrivi porunc
ilor de co-

laborare venite de la generalii Țarului, merse pentru
a lua în

stăpînire judeţele basarabene pe care tratatul
din Paris le făcuse din noii ale Moldovei, Alecsandri cîntă
marşul acestor re-

statornicitori al stăpinirii romăneşti în locuri
de unde de mult
fusese
izgonită.

Dacă

e vorba acum

de Franţa,

în ea vede

poet

ul pe puternica noastră ajutătoare, pe sora latină
ce ne ocroteşte, şi, în
dorinţa lui de a găsi cît mat multe legă
turi între Francest şi
noi,

Alecsandri născoceşte după un vers al lur
Ronsard, care
vorbeşte de obirşia «dunăreană»
a neamului săi, povestea
— Crezută şi azi de mulți naivi—
a Banului Mărăcină, din
care Filip de Valois ar f făcut, spre
a-l răsplăti de lungul
ŞI greul drum îndeplinit pentru a-i
veni în ajutor, un marchis,
marchisul de Ronsard, prin traducer
ea numelui săă romănesc :

In

Ține

spada

Brav

Marchise

mea

în dar,

de Ronsard!

tranşeele de la Sevastopol, în «zgomotu
l de tunuri ce tună
neincetat», în şuieratul bombelor,
în faţa corăbiilor scufundate
ŞI a Oraş
ului nimicit

de focul ghiulelelor, plin de
indignare împotriva «monarhului despotic»
făptaş al atitor nenorociri —
acelaşi Țar Nicolae Pavlovicr pent
ru slava căruia se încordase
! După
o foaie volantă, în ediţia

noastră, pp. 324-6.
* E citată și în pamiletele tur
!
Orăşanu la această dată.:V, mat
departe.
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în atitea mîni strunele lirei romăneşti;, — el doreşte ziua păcii
bune, a frăţiei creştine între oameni, a deschiderii ochilor de

adevărate, întinse de la

regi, a «dreptăţii, libertăţii şi frăţiei»
un popor.la altul. Şi, într'un

mai

ca acelea care dai

contrast

multă viaţă poesiei lut Hugo, maestrul de acum al poetului robombă,
min, iată <o mică mărgărită» crescută "ntre sfărîmături de
icoană
această
Dar
cerului.
care cuprind apă pentru păsările
patriotic
refrenul
şi
ea,
la
nu ştie so prindă îndestul, oprindu-se
revine la sfirşit,

dorinţa

cu

ca

acesta de cruntă duşmănie

stropeşte

ce

sîngele

pămîntul

cc

„Să deie-o roadă bună, un drept de renviere
Pentru-a

mea

țară scumpă,

ce zace în durere!

buni fură îndeplinite,
La 1859 însă, cînd dorințele celor mai
în țară pentru a lua parte la serbarea

Alecsandri nu rămase

Italia şi la Paris,
riumfului definitiv. Însărcinat cu o misiune în
la Sevastopol, el
jupă ce cu puţin timp înnainte îl aflarăm

acere totală începuse. Mai
pi 1 Citva timp din țara a căril pref
călătorie diplomatică,
rzii el a publicat! note din această
eţia mult iubită»,
Pal împlini şi dorul de a mai vedea «Ven
albe flori> şi Neapole,
orasul ei împodobită cu <a” naranzei
ea caldă». Nouă poesii,
cu Şul <învăpăierilor> răsfrînte în «Mar
caracter mai mult politic, înseamnă popasurile acestor druItalia lui "Victorpa nouă, La Nizza el face o apropiere între
manuel,

care

era,

şi Romănia

care

va fi, neapărat,

pentru

Legioanele uitate. .
De la Dunărea măreață,

intregind astfel «ginta latină» liberă, superioară celorlalte se- .
zi Ruscala, al
cai La Turin el scrie pe albumul d-rei Vegez
iubire»
şi ri părinte traducea din romăneşte, că, <a erii sfintă
abirea de libertate» pot.să

ip

Lui
tuluy

lege suflete care nu

Cavour îi închină, în acelaşi oraş; poesia simbolică a Pilo,
care

În furtuna "'ngrozitoare
1

Poartă cîrma pănă *n zori,

|

,

i

se cunosc.

-

._.

a
i
uitat apoi în liniştea mulţămită

pul de luptă

de

la

Novara,

a limanului.

cîntă

|

E

.

biruința

:

Trecînd pe

de

la

Pa-

1]
rai
— Aceste pagini n'aă fost re— V. mat departe.
rodi «Convorbiri literare».
”
Alecsandri.
lu1
ediţiile
din
se în niciuna
;
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lestro a <vitejilor zuavi> a <bersaglierilor sprinteni>, călăuziţ
i
de ceroul Victor»; la Magenta el se inspiră de amintirea alteia
din luptele de eliberare, alegind tabloul tînărului ostaş ce
moare
În dalba cintare de privighitori

a primăverii.

Veneţia i se înfăţişează, ca roaba

Austriecilor,

|

„. O regină
|
Care supt lanţuri se chinuieşte,

«Damelor italiene» ]i dedică, din Milan, trilogia
scenei florentine în care, la serenada de supt balcon, aceia
în cinstea:

căreia a venit amorezatul trubadur răspunde trimeţ
indu-l supt

steag, unde e locul tinerilor, apol a luptei de la Solfe
rino—foarte'

viii descrisă —, în care suspinătorul din Florenţa,
urmînd poruncii, se jertfeşte pentru Țară şi Neam, şi, în sfirşit
, a morţii
lui cu gîndul mulțămit că a fost şi el printre pregătitorii
cu:

arma aY cItaliet măreţe» :
O,

cerească

Providenţă,

sfarmă

cruda tiranie,

Ce Veneţiei regine pune lanțuri de robie,
Şi din Alpi cu fruntea ?nnaltă pănă 'n MareAdriatică
Dă putere țerii mele, care astăzi se
ridică!

"Mal tirziă, închizînd acest ciclu, poetul va saluta,
şi Polonia ce
învie odată cu Hristos ieşit din
mormînt:

Hristos Miîntuitorul din morţi a înviat,
Și fruntea-l, ca un soare
Lucind peste popoare,
Fiori de nemurire în lume-a *mprăştiat
.

Il. ALri POEȚI: Srox, DăscĂLEscU.
Printre poeţit mat tine TI
al Moldovei mat toţi urmară exemplul dat de Alecsanări
» Şi <Zimbrul» putea să deie un număr
întreg închinat procla
mării de Divanul din laşi a necesităţii

Unirii,

Sion e cel
aceşti cîntăreți

mat

harnic,

de valoare

imnuri întîmpinai răs
unet:

dacă nu
mai

cel

mat

modestă,

inspirat,

dar

ale căror

La Unire, la Unire

O strigare toți. să dăm!
„.

Ei

dintre
ode

și:

"POEȚII NOMÎNE CA LUPTĂTORI PENTRU UNIRE
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Hai să facem, dar, mai mare
“Țara care o avem!
.

1.

|.

.

.

.

.

|.

.

.

Aşa dar pentru Unire
Chiar viaţa să ni dăm!

se aude glasul lut neobosit, vorbind pe înţelesul tuturora.
El atacă desluşit clasa politică grecească ce stătea duşmă-

neşte în fața unioniștilor, cu Caimacamul

Vogoridi

în frunte:

Cine patrie nu are

Şi o cată "ntre Romini, .
Cine cată zestre mare
Şi o are 'ndată 'n mini,

:

:

cîntă el la urechea aceluia care-şi căpătase 'n țară un rost şi
O avere prin căsătoria cu fiica lui Conachi, ale cării simpatii

erai însă toate pentru causa pe care soţul ei avea și ordin şi interes particular să o
nate falsificaţii,
Dar Sion, fiul unei

prigonească,

fie şi prin cele ma! nerași-

Grece, se grăbeşte

potriva Grecilor celor adevăraţi
astfel și a sta în țara Grecilor:

cari
*

să arăte că nu e îm:

sînt bucuroşi a se numi
|

Nu e Grecul ce Troada
“De Homer a fost cîntat,
Nu

e Grecul

ce Elada

Din cenuş' a ridicat,
Nu

e Grecul

care

moare

Pentru libertatea sa,

CI acela care vine, după cîştigurile şi înnaintările răpezi ale
aventurii, la noi, aducînd cu dînsul «ciocoism şi umilire>.
Acest

naţia și are

doreşte

ce

anume

poet. spune

cîntece

Pentru toate împrejurările şi la toate datele:
Vino, Muntene,
Vin', Moldovene,
Spuneţi Eăropei voi ce doriți

"Cereţi o ţară şi-un domnitor,

scrie el odată, în articolele sale de ziar rimate;
Te

opreşte,

sfinte

soare,

Fă mai lungă astă zi.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

«-
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Saltă, saltă, Romănie,
Visul tăă s'a împlinit,

strigă el la 7-9 Octombre 1837.
Cele mai în adevăr mişcate din versurile lui sînt în legătură
cu întoarcerea la Moldova a Basarabiel:
Dulce sor' a ţerii mele, Basarabie iubită,

ori la mai depărtata Unire cu Romînii de peste munţi:
Vinturi line-suflătoare, ”
Treceți şi peste Carpați,
Duceţi ştiri mîngiietoare
La iubiții noștri frați!

Tăutu,

cîntărețul primăverii, —
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit,

zice cîntecul lui, care a pătruns şi a rămas
în: cărţile de şcoală
din epoca lor cea neatîrnată şi bună,
— are mai puţine accente
patriotice, şi numai în anuar 1861,
dot ant după Unire, cînd
cele două Adunări legiuitoare se prefăcură într'una singu
ră,
crede el că a venit <ziua cerească, serbătoarea romăn
ească»,

pe care e dator so cînte. Dar el e autorul
frumoaset bucăţi
<O păsărică>, în care se arată impresionant strîngerea de
inimă

pe care o produse, după plecarea
ocupaţie austriace:
-

Rușilor,

întrarea

oștilor

de

Dar nu vezi alt vultur cu aripi
întinse,
Gata

să s'azvirle

Mintuie-mă,

crud

Doamne!

asupra

Mare

mea ?

Dumnezeă 1!

În mijlocul satirelor cam
monotone ale lut Dăscălescu găsim
cite un îndemn la îngă duire
a luminii, în fina

bucată de versuri
<Lăsaţi luminarea ?n p ace»;
găsim cîte o lacrimă pentru
.. cumplita, grea durere,

A unui popor împilat.

Celor de vrista sa li strigă el, scepti
cul, bucuros că e liniştit

în colţişorul lut de lume :
.

Dragi Romini,

„X Ediţia noastră, pp. 13021,

i

să fim uniţi.

o
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maţie, noi de noi:
Unirea crede el că o putem face fără multă diplo
În poporul moldovan
Ca să nască sfint” Unire,
Nu-i nevoie de firman !

Şi poetul va lovi 'n zilele de nesiguranţă

asupra viitorului,

pe aceia cari căutaii să ni-l împiedece:
„Muso! e vreme,
Cind ţara geme,
Cînd ţara piere,
Să scriă cu fiere!

II. POEŢII MUNTENI.
Alexandrescu care, pe vremuri,
„In Țara-Romănească, Grigore
rămilie pomenirea, el,
cintase şi lui Mihai Sturza cerînd să-i
lui Ştirbei, face acuma un
care slăvise înaugurarea Teatrului
amănunte foarte prosaice.
imn pentru Victor Emanuel, plin de

o

Mai avîntat e cîntecul pentru Unire:

frunte în țărină,
Fiii noştri vor ascunde a lor
causă romină.
Dacă voi acum veți pierde marea

Întrun ritm viă se desfăşură
Cuza

merita,

la întrarea-i

iute marşul

noului

ostaş. Dar

aceia
în Bucureşti, altă salutare decît

andrescu. Mult
care răsună de pe lira cam părăsită a lui Alex
ui de modă veche de a fi
superioară e cererea ironică a omul
l împotriva reca deputat la Divanul ad-hoc, ori blestemu
ales

negatului :
Urînd

orice

ce mo:
virtute

puteam

ajunge,

am defăimat,
Pe orice om de merit în veci
setos de sînge,
oii
strig
,
multe
feţe
cu
Proteă
am zugrumat,
mulți
pe
La umbră, la *ntunerec

ŞI, în sfîrşit,

rîndurile

care

se aruncă

la plecare

> :
proconsulului Halcinschi, «tiran omeopatic»
Adio,

lung

adio

şi fără

consulului,
N

revedere,

țara mea:
Departe, mult departe te di de
e,
plăcer
cu
eaptă
te-aşt
ei
Siberi
l
Pustiu

iea!
Pămintul să te ?nghită şi Dracul să te

de stinăiă <freamăt
a Creţeanu, care se mişcase de la cel d'int
r
credea
ilo
—
mur
nea
tatea
iiber
arde» al Europei pornite pentru

ie al Ruşilor,
poetul idealist — împotriva vechiului cuib de tiran
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“luptă cu duşmanii causei naţionale,

<reptile

veninoase»,

care
îndeamnă la răbdarea cumilirilor străine»
şi aii acelaşi respect
de robi pentru c<acvila urală>, <trist
a' semilună» şi «vulturul
nemțesc»> 1. El pomenește în cuvinte mai
înduioşate decît ale lui
“Alecsandri şi într'o mai puternică
mişcare de sentiment pe
Bălce
scu, mort înnainte de a vedea ceasul cel
mare?. El chiamă

pe Romîni «supt steagul romănesc»,
pentru
În vorbe aspre se aminteşte tinerilor
datoria
a uitat-o. Şi, ca şi Alecsandri, acest
poet
realisarea unităţii italiene o bună
prevestire

izbîndirea Unirir 2,
pe care prea mult
mar tînăr vede în
nentru ce ne aş-

teaptă 5. Chiar şi eroismul Cretanilor ce-şi
voiesc o patrie liberă
recun

află

oaşterea şi admiraţia

lui, În sfîrşit, el e

acela dintre
poeţii munteni care a cîntat Unirea <din
Carpaţi la Mare».
Dintrun
A ieşit,

lac de sînge mîndrul

nostru soare

strigă, într'o frumoasă icoană, la 1855,
în Septembre, Sihleanu $,
însă şi el — delicat poet al iubir
i! —, pentru a
9 purta statornic, în tot timpul
războiului sfint, platoşa luptătorului,
fără să îmbrace

Şi Baronzi, mat puţin cunoscut şi
prețuit,

pierdut în multele
“lui ocupaţii pentru traii, are
vedeniY de oşti şi lupte pentru
o
țară nouă, liberă şi mîndră;
Ducăţi-mă prin taberi
De oști sclipind de zale,
Prin

cîmpuri

de

bătaie

Lăsaţi-mă să merg.

El îndeamnă pe deputații din
1857, destul de prosaic :
Deputaţi,

Romini

de

frunte,

Fiţi uniţi, nestrămutați :

Pentru

DORIN

1 Ediţia noastră, pp.
48-9.

„2 Pp. 53-5,
2 P-50 şi urm,
"4:Pp. 63.5,

5Pp. 002,
î Ediţia noastră,

cele

patru

puncte

Întrun cuget bun votaţi !

pp. 16-7,
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N

EI doreşte ca intriga să nu mat răzlețească pe cele două surori:
Romănie şi Moldovă, tot o lege vă uneşte,
Tot o limbă, tot un sînge vă *mpreiină, vă *nfrăţeşte,
Ca

pe

sinul

Şi, într'o bucată

unei

mame

poetică

două

al

tinere

cării

surori.

caracter

e

prea

general,

poetul se închină la <ţărina asasinatului dela Turda». În acelaşi ton scrise şi <O noapte la Călugărent».

CAPITOLUL II.
1866.
Ziarele romăneşti de la 1855 la
—_——

], «STEAUA

| «Zimbrul

este

cam

spăriet»>,

DUxÂBIl.»

scrie

Kogălniceanu

e,
cdeşi îşi arată corniţele în toate zilel

mititel.» Lui îi trebuia o altfel
“pentru

Unire

luaă

un

caracter

de

foaie

tot

mai

făcut

el sa
acum,
puternic,

18551;

în

cu

totul

cînd agitațiile
războiul

Cri-.

r avind să fie înfămeil fiind pe sfirşite şi chestia Principatelo
curînd întrebaţi cu
în
țişată înnaintea Europei, iar Rominil
|
privire la soarta lor viitoare.
Kogălniceanu, pentru.a spria
dori
o
- Foaia .politică pe care
putea da decit el
jini cu pricepere şi energie causa Unirii, m'o

în ființă, el
În <Romănia Literară», judecînd gazetele
însuşi,
s, neatirserio
l
jurna
cun
arată nevoia ce este de a se înființa
şi

zilnic să proclame
nat, supus numai legilor adevărului, care
muirii un sprijin
să apere driturile Principatelor... dînd Ocîr
abusurile ce se fac
credincios şi desinteresat, să-i desvălească
să-şi puie de singur scop
fără ştiinţa sa şi în paguba eri, care
al stăruințelor sale de a formă,

nu numai educaţia noastră po-

întemeind nolitică, dar încă de a ni cultiva natura morală,
sentimentul frubilele credinţe, dezvoltind în inimile noastre
ătorul şi sprijinitorul
mosului şi al onestului şi fiind în toate apăr

e
bunelor moravuri». Clase politice uitat

ar

putea

fi chemate

în folosul ţerii, ce
astfel la conştiinţă şi la o muncă luminată
înfăţişarea.
mbe
schi
trebuia neapărat, în scurtă vreme, să-şi
„1 Romănia Literară, p. TI.
2 Ibid., p. 88.
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Cu toate că Zimbrul, reapărut la 17 lanuar 1855, merse pănă
la sfîrşitul anului cu redactorii obişnuiţi și alcătuirea pe care
o cunoaştem, cu toate că Asachi urmă în linişte cu foaia lui
veşnic

guvernamentală,

să

fără

lovească

mal

în Pute-

acum

rile prielnice înnnaintării noastre, să «profaneze credinţele,
simpatiile, interesele şi chiar naționalitatea Romînilor>, fie
şi <plingînd sara> în mijlocul prietenilor, pentru ce fusese
silit a tipări ziua,— Kogălniceanu, cu cîţiva tovarăşi mal tineri,
începu a publică «Steaua Dunării>, care făgăduia să fie, nu
numai «comercială», dar şi eliterară»>. Puţină literatură-şi află

locul în această gazetă de format mare

şi de redactare foarte

îngrijită, care înţelegea, înnainte de toate, a-şi îndeplini chemarea politică, aşa de însemnată. Scriitoril-nu prea. colaborat
la dînsa, avîndu-și publicaţiile lor literare, şi Rusu făcu «Steler>

- critica franţuzismelor, pe care, în graba unui scris care începea .
a-şi pierde . din frumuseţă,
să le înlăture.

Kogălniceanu

însuşi

„ «Steaua» îeşi'un timp de; două ori, apăr

nu mai.

căuta

de trei ori pe

“săptămînă ; de la al doilea an se: dă şi-o traducere francesă
„resumată, pentru informaţia străinătăţii: în curînd ea nu mai
apăru la Jaşi, ci la Bruxelles. Deşi se păstra un ton foarte
liniştit şi obiectiv, neînțelegerile cu censura nu lipsiai, şi odată,

vorbind de prigonirile ce avuse
niceanu

spunea

în Cameră?:

a îndura ca publicist, Kogăl-

«La

1848 s'a pus preţ

pe

capul

mieii 700 de galbeni: şi astăzi păstrez decretul, iscălit de Postelnicul Vasile Beldiman! În vremea lui Grigore Ghica am fost
pirit că voiam să-l fac călugăr. Deşi toată Domnia lui am fost
prigonit, după

ce a căzut,

după

ce

a

murit,

eii

i-am

apărat

Domnia și memoria în «Steaua Dunării», deşi «Steaua Dunări>
a fost închisă de cinci oră supt acest Domn>%, V. Mălinescu, V,
Alexandrescuşi I. M. Codrescu erati după 1859 redactorii foil,

„4 La 1859 apărea şi o «Correspondance de PEtoile du Danube».
2 Guvint în contra adresei, rostit în şedinţa Adunării generale a României
din 9 Februar 1853; Bucureşti, 1863, pp. 14-5.
* Pentru ziarul gâl&ţean «Patria», al lut Vrabi», ace nu putea publică ni
mică patriotice şi «căzu pentru că nu avea pentru ce a fi sprijinită, v, Ro
săIniceanu,

!in ltomăniu

Literară,

p. 66,
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BUCUREŞTI.
DINTĂIL GAZETE DIN PanIs ȘI
ALTE FOL PÂNĂ LA UNIRE.
numai «Timpul> lui BossueÎn 1855 'Ţara-Romănească avea
în- ”
anu o judeca fără direcţie și
ceanu, foaia pe care Kogălnice
e
.cel
e
icaţie «sprijinită de casel
semnătate politică, fiind o publ
se
ale căror nouă interese burghe
mari de negoţ din Bucureşti»,
le represinta.!.
ria,
literară şi industrială», se tipă
Patria lut Nenovici, «politică,
an
aşi
acel
eanu, ceva mai tîrziă, în
avind şi colaboraţia lul Creţ
a
foai
în
limbă, pe care le combătea,
1855 ; şi prin articole despre
al uceIl. CELE

esinta punctul de vedere
lui Alecsandri, Rusu?, ea repr
găită», modernisată. leşeniiîi
„nicilor lui Eliad, limba «franţuz
?.
ra»
Piat
fabrică la
titlul şi hîrtia, «cum nu se
siaă trumos
În anul 1856, apărea

şi pretenţia

urmarea

de a fi «judiciar»,

Timpului,

ba

chiar

Secolul, care avea.

şi creligios>. E

0

întreează pănă în 1857, cînd se
gazetă foarte slabă, care urm
un
i
reşt
Bucu
la
să avem iarăşi
rupe, pentru ca de la 1839
ani.
care se tîrăşte încă doi
Secol «<politic-comercial»,
tic cu nu-

«numele Ilar e iden
“Bosueceanu sai Ilariu, — căci
curajul să încerce, fiind
sueceanu» (1) —avu chiar

mele Bos
Littepentru literatură, Albumul
” însuşi poet şi critic, o foaie
află
El
.
1856
, la I-iti Decembre
rariii, care începu, în caiețele
care
ii,
scu din Rimnicu-Vîlc
şi colaboratori: pe un A.- Lăzăre
iculă>, pe C. D. Ari-

ă mont
cînta Cetăţuia de-acasă, «faimoas
reşte versurile la 1858 *, dînd,
'cescu,.pe Gr. Serurie, care-şi tipă
stil în
cu totul ridicol, întrun
lîngă

sentimentalism

amoros

e,
ţuzismele, O folositoare descrier
care se îmbulzesc toate fran
surguniel sale:
în ton absolut prosaic, a Brusei

pe

”

?n veci,
Mulţime uliți strimte, necurăţite
ruite,
const
tină
Şi casele sînt multe, cu
foişoare,
toate
dar
ri,
rîndu
Cu două şi trei
şi uşcioare,
uri
dulap
ii,
păreț
toți
"n
Ferestre
leagău iți petreci 5.
Încît, cînd suflă vintul, ca'n

—
în Calendarul săi pe 1860, Orăşanu
L ltomănia Literară, p. 17. Mat tirziă,
ui, care se prefăcu intrun Secol.
scrie : «Timpul, turburat de vintul ciocoismul
ce nu ţinu nici chiar un an; p. Îl. .
.
tabla, la «Patria».
: Opere, p. 66 şi urm.; v. ibid.
amăte:
numeş
e.,.0
1,
nu,
Romănia literară, p. 461. Pe «Patria» Orăşa
———

reaţa Patria

cea cu doisprezece

colaboratori».

4 aKoltekţiune de poezii skrise în esiliă».
ărăşesc descrierea.
5 Folositoare sint şi notele în prosă care iutov
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care înBa între prietenii lui Ilar-Bossueceanu e şi Creţeanu,
ă
inundat
Ruşii
cînd
pe
dreaptă către fratele săio bucată. «scrisă
critic,
de
e
calitat
nenorocita noastră ţară>. Redactorul însuşi, în
judecă traducerea de poesil romăneșşti a lui Stanley.
Cu anul următor chiar numărul foilor creşte, dacă nu se îmbunătăţeşte redactarea lor şi nu li creşte valoarea culturală şi

literară. Bucurindu-se de un regim de presă ceva mai liber,
tinerii întorși din pribegie, dar mai ales acel cari trecuseră mal

de curind prin şcolile din ţară, Academia Mihăileană ori Colegiul Sf. Sava, hrăniţi cu puţină cetire, mai ales prin jurnalele
apusene care răzbăteaii la not, îşi cearcă sîrguincios condeiul

în discutarea unor chestit care cereaii poate altă pregătire prin
studii şi experienţă de viaţă publică.
«Naţionalul>, căruia Sion! îi recunoștea un

neted», datorit lui Boerescu, tînăr cu

«sigiliu clar şi

«o posiţie strălucită, atit

pe tribună cît şi pe catedră, atit în politică cît şi în ştiinţă;
atît în elocvenţă, cît şi în condeiă>, avea cun prestigiu mai

mare decit celelalte fot», necoborîndu-se «la personalităţi, nici

la trivialități» şi urmărind numai <formarea unei opiniuni publice pe base şi principii solide». Foiletonul, redactat de un în-

cepător, N. T. Filimon, de care va fi vorba pe larg în alt loc;
trezia un deosebit interes ?.
În 1857, Boliac încearcă ada o foaie a sa, Buciumul, purtînd
devisa-program «Autonomia, Unirea şi principe străin> ; şepte
numere apărură la Paris, unde se afla încă redactorul, fără a

produce vre-o influenţă în țară. E o toarte frumoasă publicaţie,
de format mare, cu o materie aleasă, tipărită îngrijit?. Boliac

nu apare de-alminterea ca redactor de căpetenie, de şi multe
din articole şi din poesiile de luptă sînt ale lui. Se spune în
declaraţia de la început că <Buciumul» a fost «fundat printr'o
impulsiune spontanee a majorităţii junimil din străinătate» şi
astfel

<este

expresiunea unor sentimente colective». Deci nuanţa

extrem revoluționară e înlăturată, dîndu-se, din potrivă, asigu1 Revista Carpaţilor, |, pp. 432.3.
2 Sion găsia chiar că Filimon
sandri.

ea eclipsat» ca nuvelist

3 N-l întăi iese la 10/22 Mart.

p e Negruzzi

şi Alec-

rarea

că

jurnalul

avea

va
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în vedere

«reformele

Şi

moderate

se adresează, de altfel «la
clasice>, pentru îndeplinirea cărora
castă».

partidă şi de
orice Romîn, fără distincţiune de
Bălcescu, pe arhimandritul
C:
Între colaboratori aflăm pe
jinitor al candidaturii luk
Iosafat, apoi pe Vaillant, îndată spri
pe Radu Ionescu, pe Sion, cu
Grigore Sturza în Moldova,

poesii politice 1, pe I. Strat

şi chiar

de luptă.

cu o bucată

A cărora despărțire
A stat ani îndelungaţi.

Buciume cu voace tare,
La bună vreme să suni:
Eă salut-a ta cîntare „Ca vitejii miei străbuni.

Şi ce viaţă e mai.bună,
Cum psalmistul a cîntat,
Decit fraţii împreună
Să trăiască nencetat?

Al lor bucium suna semnul
Mişcărilor ostășeşti,
lară tu ni cînți îndemnul
La fapte înțelepţeşti.

Romănia să vieze
Supt o lege, supt un scut,
Să tot binecuvinteze

Patriotica simțire

Pre cei ce-o aă renăscut.

Vrei să deştepţi între frați,

O frumoasă

pe Donici,

scrisul săi
bucată simplă a celui care prin tot
trîmbiță

să puie la gură marea
de pănă atunci nu era potrivit
foaie atinerimii muntene
eroică. Şi în aceleaşi zile, pentru altă
obişnuit al fabulei pentru a
emigrate, el întrebuința veşmîntul
ii luptători al ceasului celui
explica de ce ei nu-l află între poeţ
mare,

Se asamănă

cu presura

„.„ care cîntă
În adinca liniştire
La revărsatul de zor,

şi care răspunde astfel privighetorii :
Nu

cutez

fără putere

Cu glasu-mi
Soarele

să salutez,

Dar cu nespusă plăcere
Eă vă binecuvintez 1.

În vara

aceluiaşi

1 Şi aVeneticul».

an, fostul Vornic

de Poliţie

!

al Revoluţiei

-

2 Opiniunea, p. 2%. Și el adauge:

Aşa şi eă mă căinez
Că m'am talentul poesiei,
Să cînt Unirea Romănii.

.
”
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era însă la Bucureşti, împreună cu tovarășii săi de exil, şi el
putea să-și urmeze astfel lupta în- condiții mai bune. El fu candidat la alegerile:
din acest an, şi căzu2. Mai tîrziti colaborează la alte foi revoluţionare. Afacerea diamantelor comitelui
Zichy, pe care, primindu-le de: la Kossuth, le-ar fi pierdut în
mîna hoţilor din Belgrad, trebuia să-l oprească de acum înnainte de a împărtăşi puterea şi gloria cu vechii săi prieteni&,
Ar fi jucat un rol de promotor în alegerea lui Cuza-Vodă,
al cărui gazetar oficios a şi fost o bucată de vreme. La 1862
apare, acum cu strălucire, în format mare, cu mult amestec
de literatură, une ori bună şi folositoare — Boliac publică

asttel «Genealogia Cantacuzinilor»> şi alte documente cantacuzineştă, precum şi unele memorii privitoare la mişcarea lui Tudor
Vladimirescu, ca al lui Dirzeanu5 —, «Buciumul, ziar politic,
literar şi comercial», care urmează pănă la stîrşitul Domniei de
şepte ani, publicînd articole în care adesea era totaşa de puțină vervă sai formă literară, cît şi orientare ori cinste politică.
S'a vorbit despre Concordia lui C. Creţulescu, «cea dorită de
Romîni» 6, foaie cu caracterul literar foarte pronunţat; ea n'apucă al doilea an de existență şi a lăsat urme numai în ce
priveşte dezvoltarea literaturii romăneşti. Redactorul «Concor-

diei>, Agă al Regulamentului Organic, a fost preşedintele comitetului unionist din Bucureşti şi el a represintat în Divanul

ad hoc muntean pe proprietarii mari din judeţul Brăila 7.

N'am văzut exemplare din Conşliinţa Naţională, tot din 1857.
V. Alexandrescu încearcă în acest an la Paris o altă publicaţie
a cRomînilor din străinătate», Opiniunea, care avu o existență

foarte scurtă. Foaia aceasta are programul şi chiar înfăţişarea foii
”

1 Sturdza, Acte şi documente, V, p. 13%.
> 1bid., p. 657.

3Y. şi ibid., IX, pp. 183-5, 210, 534; Revista Carpaţilor, 15, pp. 198-9,
4 Sturdza,

o. c., IX, p. 466.

5 În anul 4863. — Însemnările lur Chiriac Popescu, în Rominul pe 18602.
— Memoriile lui Cioranu apăruseră supt titlul Revoluţia lui Tudor Vladimi- rescu, la 1859.—Un actor de căpetenie al mişcării, loan Solomon,
la 1862, în Craiova, Biografia, redactată de P. Georgescu,
î Orăşanu, l. c.
î Sturza, o. e, X, p. 439.

își publică

mAnELE

În <Opiniunea, orgunul .

lut Boliac, pe care înţelegea a o combate.
pe lingă fabula
Vioreanu. Posta

întîlnim,

Mart,

30

la

începe

care

străinătule»,

din

'Rominilor

za
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de Ralet.şi de D.
lui Donici, articole
te. pachetele
transmi
austriacă refusă a

fi fost una din causele

această gazetă, şi aceasta va

şi ma!

ției ei. Fostul colaborator al lui Alecsandri

P.
cu

dispari-:

ales al <Zim-

brului> plecă mai tărziă pentru studii în Apus care-i aduseră o:
diplomă

de licenţiat din Spania

foarte

dar

1858 el

anului

de “întinsă,

nu putea să ajute de-ajuns un

şi să sprijine o mare

talent mediocru

În toamna

care

solidă,

puţin

şi o cultură destul

cerea,

ambiţie multilaterală.

împreună .cu I. Codrescu,.

voia de a tipări din noă «Zimbrul şi Vulturul»!. Alecsandri, acum.
însuşi

făcu

secretariă de Stat,

raportul, cu privire la această

cerere şi la a d-rului Costachi Virnav de a edita <Limpul»,.
<politic, ştiinţific, literar, industrial, comercial şi agricol». «Este

o datorie sfintă», scria el, «pentru acest noi Guvern al Căimăcămiei de a încuraja organele de luminare a naţiei noastre
de supt.
şi de a întinde presei o mină liberală, spre a o scoate
lanțul grei supt care a
bietul, care singur putea
sură ?, Codrescu şi Gusti
în format mare, zilnic,

fost înnăbuşită pănă acum, scria el,
să ştie bine ce înseamnă vechea cen-:
reapar ca redactori at foii, care, ieşind.
-şi
a adus mari foloase cause! liberale

de

leader al oposiţiei, «Zimbrul şi Vul-:

pe:
curentului către Unire. După săvîrşirea marelui act politic
mari,
rosturi
în
cat
care-l pregătise, Kogălniceanu find ameste

de prim-ministru
turul»

ori

se contopeşte

şi cu

Dunărib,

«Steaua

dispărînd

la.

însă

ă

1860 chiar 4.

Bucureştii capătă în anul alegerilor pentru Divan trei foi mari.
(n. 1830),

Una o dă Vaăsile Boerescu
luă la Paris

doctoratul

aveati. Profesor

în Drept,

care tocmai în acest an îșicare

pe

de drept comercial

încă

numai

supt Caimăcămia

îl

puţină

lui Vodă.

Alexandru. Ghica, «director al şcolilor» 5, el tipăreşte, pregătind.

CS

—

1 Sturdza, o. c., VI, p. 619.
2 Ibid., VII, pp. 619-20; cf. şi ibid., pp. 621-2.
1

Ionescu,

din partea lu1 se mulţămește

a

redacta,

în 1857, o revistă de

agricultură, la lași. Se citează şi o foaie bucureșteană a lui, din acelaşi an,- Teranul,
+ V. moi sus, pp. 77-8.
5 Sturdza, o. e., LX, p. 177.
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fie
Comentariul Codului Comercial romin — în curînd era să
ă,
liniştit
foaie
o
—
ție
Instruc
de
deputat, ministru de Justiţie,
ă
urmeaz
Foaia
1,
ină
Naţionalul, ce ieşia de două ori pe săptăm
fără întrerupere

pănă la 18601?.

a lui Florian

Romănia relua tiilul publicaţiei de odinioară

Aaronf începe să apară, în romăneşte şi franţuzeşte, la 2 April
avînd

1857,

articole

de

C. Bozianu,

care

în ea

o şi conducea;

se întilneşte prea puţin material literar?. Şi acest redactor era
funcţionar supt Căimăcămie, ocupind locul de director al Mi-

nisteriului de Justiţie; şi el făcu parte dintre deputaţii chemaţi
a da ţeriă sati aminduror ţerilor un Domn. Foaia sa fu închisă
îndată £.

Mare

răsunet, prin tonul aprins al articolelor sale,

prin

în-

dărătnica statornicie în cele ma! înnaintate idei, prin acel spirit
de sectarism care e totdeauna molipsitor, cîştigă.şi fanatisează,

dar, fără îndoială, şi prin talentul de scriitor al lui Rosetti, prin

putinţa ce avea el de a ţinea anumite păreri politice la înnăl-

țimea oamenilor cu jumătate de cultură, dar cu pretenţii odată şi
jumătate, — află marea foaie a <Roşilor>, Rominul, urmaşul, crescut în format şi în siguranță, al Pruncului romin de la 1845—
«Pruncul

romîn>,

devenit

astăzi

om. şi Romîn

verde,

apărător

al drepturilor noastre», scrie Orăşanu, unul dintre cei mal credincioşi at lui Rosetti5. «Ziarul politic, comercial şi literar» al
pribegilor ireconciliabili a dat totdeauna şi literaturii o parte
din coloanele sale : în 1859 colabora la dînsul şi Millo şi d.
Carada, prelucrător de piese francese, <Fermecătoriţa», «Învățătorul satelor», care erati sirguincios analisate şi foarte mult
1 De el şi Zrplicavea Convenţiei din 19 August,
pour

la conuocation

des Dirans

ad-hoc,

341 şi urm.

1858;

Le

firman

iure

Paris, 1857; cf. Sturdza, o. e, VII, p.

”

2 Despre dinsa scrie Orăşanu: «Naţionalul, care, cu toate doctrinele sale
cele bune şi doctorale, e însă cam timid şi necutezător cite odată»; 1. 6. —

Totuşi pentru articolele sale pierdu Boerescu locul de director al şcolilor.
3 Cf, şi Sturdza, o. c., V, p. 743.
4 Cf. Orăşanu, 1. c.:' «Românie care, ca Ținţarul, într'o jumătate de an produse sumă de articole cu ide! sănătoase şi salutaril şi care incetă din causa

putinului săi numâr de abonati. »
5L.ec.
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. Rosetti era însă pierdut
lăudate în foileton, de unul din tovarăşi
cugetarea politică: în cuşi pentru literatură, şi chiar pentru
sale de fond că-şi aduce
rînd el nu mal arăta prin articolele
buni.
aminte

de

zilele cînd fusese

Verva, vehemenţa,
mai simpatice,

şi

scriitor,

unul

dintre

cei

cele
pasiunea, în forme care nu sînt printre

deosebesc

de
scrisul săi de luptă, care căzu văpe

simţiai de-ajuns cetitorii
în repetiţie şi logomabhie, ceia ce nu
.
aceia cari-i eraă duşmani de idei!

săi, nici măcar

fostul tovarăș de studii
În 1858, beizadeaua Grigore Sturza,
brutală şi ne-

prin violenţă
al lui Kogălniceanu şi potolitorul
acum de curînd venit din „dreaptă al mişcării ieşene in 1848,
ralul dedi-

se fericul, gene
Crimeia, unde în rîndurile Turcilor fuse
laşi o foaie pentru ambiția
* visie Muhlis-Paşa, începea să scoată la
printre redactori. Dar
lui de Domn. Gh. Balş, N. Aslan erai
a de la înnălțime conser- grija <Constituţionariului», care făce
sinvatism dogmatic,

gurul
dintre
tornic
-1811).

ascunzindu-şi

cu dibăcie scopul

practic,

aceasta se răzleția
scop adevărat, o avea unul care prin
prieten şi staunionişti, al căror vechiii tovarăș, bun
i (n. 12 Novembre
colaborator literar fusese, C. Hurmuzach
es, <advocat în
Aşezat în Moldova cu prilejul. unui proc

cause civile», alături cu

Kogălniceanu 2

pregătitor în 1852

al

de-al Re-

Mare-Vornic
legilor celor nouă ale Moldovei, Agă,
drepturile
toate
cu
ean
dov
gulamentului Organic, Mol

politice
nul ad-hoc, Hurmuzachi îşi
prin împămîntenire, deputat în Diva
Grigore Sturza, răi
alesese:de sigur greşit tabăra. Foaia lui

luni de zile 3.
privită de toţi, încetă după cîteva

|

bită o are gazeta
Mai lungă durată şi o valoare literară deose
şi an,
ă pe care Bolintineanu 0 întemeiă în acela

bihebdomadar

1858, de la 1-ii Octombre, Dimboviţa.

El dă articole limpezi,

Ghica începuse a face
întrun stil îngrijit şi măsurat. Pantazi
se ale literaturii bucureşrecensii despre cele mat nouă produ

», a lui Gh. Chitu, autorul unui
1 În 1837 mat apare, la Craiova, «Voacea Oltului
Y. Poeți din oremea Unirii,
frumos sonet închinat lul Wiest, din Viena;
,

adaus la Prefaţă. — Evrei!
care-şi zise apol «Timpul».

munteni

incepură a publică

aIsraelitul Romin»

şi doc, XVI.
2 O pledoarie strălucită a acestuia,în Studii 736-7; Morariu, Părţi alese,
ppIl,
ă,
3 Cf. Sbiera, în Enciclopedia Romiîn

pp. 138, 171.

”
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tene. Alt colaborator era N. Orăşanu (n.în Craiova, 1833), care
scrisese de curînd piesa «Fata de măritat» şi ale cărui versuri, de .
romantism sarbăd, cu două singure bucăţi frumoase, una despre
Isus şi alta despre moarte, fură publicate supt titlul de «Floricele
„de primăvară» în 1854 şi care. era, de sigur, mai cunoscut prin
cîntecele sale împotriva lu! Fil-fil-son, pe care-l aflase la «balta
Cişmigiului>1. Aici tipăreşte cele d'intăiti versuri ale sale M.
Zamfirescu, ori, cum se scrie, pentru ma! multă nobleţă, < Zamphirescu» (n. 1839, în Bucureşti), un cîntăreţ sentimental — dar
nesincer — al cerşetorilor orbi:
—

Nu

treceţi

pe bătrinul

sărac

şi rugător —,

al «nopţilor pe lac», al <amantelor amoroase», «copiliţe plăpinde>, cu <plăpînde comori», al c<roselor amoroase> şi <crinilor aromaţi», al «timpurilor încîntătoare», cu coare fericite»,

iar, în momente
vre-un

mormînt.

tragice,
Un

adevărat

ucenic

despletite

la

Bolintineanu,

ca

ce pling

al nebunelor
al

lui

şi Macedoneanul Grigore Haralamb Grandea, născut în Ialomiţa, la “Țăndărei, în 1843, şi ale cărui volume de «Preludii»
— dar întîlnim şi bucăţi datate 1859 —
şi <Miosotis» (1862, 1863)
fură salutate cu un adevărat entusiasm de un public deprins
acum cu maniera, şi chiar de acel cari pe atunci îndepliniati

sarcina de critici, ca Sion. Serurie şi căpitanul Cobilcescu sînt
bucuroşi

să colaboreze

la foaia

lui Bolintineanu.

aduse, de

Ea

alminteri, literaturii mult mat puţine servicii de cum s'ar fi
putut cineva aştepta, şi la urmă era chiar slab redactată, palidă foaie oficioasă, plătită din budget pentru abonaţi cari n'o
cetiaii totdeauna.
În 1838, Asachi schimbă, pentru ultima oară, titlul foir sale.
Întitulind-o, de la 27 Novembre 1858, în ajunul alegerii de
Domn, «Patria», el înțelegea să apere, prin acest nume noi
chiar, ființa deosebită a Moldovei, în nevoia căreia credea ori
avea

interes

să creadă.

Fiul

lui

Asachi,

Dimitrie,

şi

Nicolae

Istrati colaborează la acest jurnal, care nu preface nimic

din

1 „Orășanu a tradus şi Istoria lut Carra, în 1857.— Despre el v. mal departe.
Orăşanu va număra: pe urmă Dimbovița intre foile «care văd cu ochil altora,
judecă cu capul stăpinilor, dar folosesc punga redactorilor mal mult decit
prin abonamente»; £. e.
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înfăţişarea şi cuprinsul aceluia: pe care-l înlocuia. <Otrăvuri nu
distila>, cum

şi făgăduise

de la început,

dar,

în

acelaşi

timp,

nu învăţa şi nu încălzia pe nimeni. La 5 Octombre 1858, după
ce apărătorul Moldovei osebite fusese unul dintre cer d'intăiti
cari se închinară Domnului Romăniel unite, care nu-l trecu cu
vederea, <Patria> se confunda cu Monitoriul din Iaşi, dat in
seama bătrînului publicist.

Acest an, 1839, e deosebit de roditor în gazete nouă. Juristul
Brăiloii, un iniţiator al studiilor
de Drept la noi, de un
rămas cam la o parte şi foarte. nemulțămit de rolul pe

ajunseseră a-l juca tinerii, un oposant îndărătnic

timp
.care

față de pro-

punerile pe care Kogălniceanu şi cei de părerile acestuia le
făceaii în Adunarea de la Focşani, — o modestă Constituantă cu
hotăririle fără sancţiune, — se gîndeşte a represinta şi în presă
punctul de vedere strict doctrinar, <doctoral»>, ziceaii contemporanii, dar nu din punctul de vedere liberal, ca Boerescu, ci
din cel conservator. Brăiloiă era, de alminterea, boier de viță

şi apăra astfel privilegiile, nu numai

cu

convingerea

teoreti-

Cianului, ci şi cu instinctul celui ce a moştenit drepturi şi mij-

loace superioare. «Conservatorul progresist» apăru la sfîrşitul
anului, ieșind de două ori pe săptămînă, în romăneşte şi franţuzeşte, Proprietarii se alcătuiseră în societate pe acţiuni pentru
a-l susţinea, şi unii se temea că tot meşteşugul şi toată experiența bătrînului profesor nu va fi de ajuns pentru a împiedeca această foaie de luptă de a <învenina> chestia mare a

proprietăţii, care, oficial, nu se deschisese încă !.
Altfel de foaie conservatoare, dincolo de margenile unui adevărat interes de clasă, fără mandatul acelor cari-l represintati,
lipsită apoi de îngrădirea unor. teorii de drept şi de firul că-

Jăuzitor al disciplinei ştiinţifice, era” să fie «Curierul Romîn»

al

lui Eliad, care învit la 2 Novembre din acelaşi an, puţin înnainte de apariţia jurnalului lui Boerescu,— în anul <al 31-lea»,

numărîndu-se şi aceia cît nu apăruse. <După ieşirea celui întăiii
număr, publicul alergă cu furie la birourile de abonare: unii
Oameni

ai aşteptat cîte două,

trei oare, pănă să li vie rîndul

să-şi iea biletul şi foaia.» Şi Sion se întreabă: cEra oare aceasta
1 Sion, 1. c., pp. 133-4.
o
|
11
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o manifestare'sinceră de simpatii populare cătră redactorul săii
(carele se credea mortîn opiniunea publică de către adversaril.săt
politici) sai un spirit de curiositate ca pentru un lucru noi 2».
Părea că voieşte a îndrepta numai stilul curent, dar felul.de a scrie
al celui mai neîmpăcat sarcastic al timpului -nu-l îngăduia. să
aștearnă cîteva rînduri fără ca ascuţişul condeiului săii -muiat
în venin să nu se întoarcă împotriva unor persoane, prefăcînd răpede orice discuţie într'un pamfiet învierşunat. Pe atunci un

articol de ziar ducea pe d. D. A. Sturdza la Pingăraţi, pe Cupa-

rescu la temniţa obişnuită, pe Orăşanu şi pe alţii la Văcăreşti ?.
Eliad se alese cu foarte puţin dacă cexpresii cutezătoare asupra
închiderii adunărilor >,—de către Cuza usurpatorul, omul de nimic,
care-i luase lui, uriaşul culturii romăneşti, tronul la care credea că
are dreptul—, aduseră numai, la al treilea număr, suprimarea de-a
dreptul, «fără avertisment», a <Curierului», fiind acesta un <or-

gan scandalos şi sediţios». Niciodată Eliad n'a iertat Domnului
din 1859

această

măsură,

care-l lovia grei şi în interesele lui.

Semizeul căzut se ocupă de acum înnainte cu prelucrarea unul

manual de Istorie romănească, în care întră multă fantasie, cu
“publicarea lui <Issachar>, una din cărţile sale de justificare profetică, ori cu înfăţişarea tendenţioasă a «Instituţiilor Romăniel»>
începînd cu Traian (1863), cu unele cuvîntări de îngropăciune

— pentru Maria Păucescu şi poetul Iancu Văcărescu (4 1863)—,
cu satire, ce-şi încep insinuările chit” din titlu: < Votul-răsvotul
universal»,

<Unirea

şi unitatea»,

din

Îşi tipăria

vechile

noi

scrieri literare, dînd la iveală atunci întăiă fabule politice din
timpuri, ca <Măceşul

şi florile» şi cîntecul lui

Duhâmel.

În «Biblioteca portativă», Eliad publică şi o nouă ediţie din
<Ciclopele triste! figuri» sai <Tandalida», pe care o intitulează
<poemă eroică». Prefaţa e o denunţare, o delațiune împotriva
lui Nicolae Golescu, care sar îi învoit cu emigraţi! poloni,

doritori de o Polonie mare, pentru a
nator al Principatelor.

fi supt regele er Guver-

Emigratul care născocise

acest proiect

politic ar fi înfiinţat apol o legiune polonă în serviciul“ Turciel, cu cîțiva Romîni, «naţionali cu luna în frunte, ucigă-l
toaca !>, pe cînd alţii se făcea
1 Le. e. pp. 13%-5,
2 Jtevista Carpaţilor,
reşti, 1861, passim,

«cete de lunateci>.

|, pp. 2 28-9;- Orăşanu,

Insulte la

”

,
Din

închisorile

mele,

|
Bucu-
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luară naţioadresa celor «vre-o zece, douăzeci de corcituri ce
,
nalitatea romînă cu. asalt», urmează. În «ce priveşte ;poema
"
poate .că originala dedicație:
Lele Musă cintăreață,

cel
să aibă haz pe ici, colo; încolo ea se ţine în trivialitate şi

mal răspingător pedantism. Issachar saii laboratorul e de fapt

„0 revistă politică, din care
şirurile

de

noţiuni

mal trăiesc încă, nu triunghiurile,
sistem

de

sai încercările

abstracte

filo-

pe care scriisofic, ori, în sfîrşit, falsa erudiție, ci amintirile
mai pot ceti
se
andă
propag
de
torul le presară. Şi în broşurile

discuţii în
„doar acele pagini care cuprind anecdote mucalite saii
De
tonul popular.
rătăciri ale sale, :în
Nu se poate tăgădui însă că, în aceste
furiile urit, de amăde
ori
une
această biată activitate înteţită
de nevoia pînii
numai
or!
alte
răciunea speranţelor înşelate, iar

de pietate şi fără
de toate zilele — Orăşanu-i cînta, nu -fără lipsă
:
|
|
„0 inconştientă cruzime:
Rus cu Rusul, Turc,cu Turcul,
Tămiiaşi pe sfinții toți.

|

Banii sînt a ta, credință,
Aurul e ai tăă sfinti!—,

de o ;mlădiere .extra“stăpînirea desăvîrşită asupra unei prose
itatea neatinsă
ordinară, verva unul spirit îndrăcit, original
ci

cugețări adin
unui spirit: în stare de scăpărări uimitoare şi de
rcări care ar
înce
după
neţe,
ŞI adevărate, rămăseseră şi la bătrî

|
fi distrus alt suflet, acestel superioare inteligenţe.
ie de
nevo
E, de sigur, cel d'intăiii pamfletist într'o epocă. cării
pamflet era necontenită, dar el se ridica, prin însuşirile formei ca
de pamfletarul de meȘI prin bogăţia minţii, mult mai pre sus
răspîndire de broşuri,
serie. Rămînea însă, în această neobosită
istuluiîn
“4otdeauna inferior, nu numai omului politic, dar şi ziar
prin

cel mai frumos “înţeles al cuvîntului,

era .numai negaţie

aceia

că 'lupta “lui

şi insultă şi că, din clipa cînd trebui să

abdice de la o ambiţie

ţel nu-I

niciun

fără margeni,

licăria

e a Domniei
înnaintea ochilor — decit doar ridicula Constituţi
a;

„Pe cinci ani. Cei

mai mulţi

îl cruța,

câțiva îI.regretaiă stare

de urmat, însă, nu-l urmă nimeni, deşi oricine
ai

E Huştrii contemporană,

Bucureşti,

14851:

141

LH.

Ro.

era doritor .să

..
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afle, nu părerile lut, ci cele din urmă răutăţi pe care le aşternuse pe hirtie un condeiii meşter. Miniştrii lur Vodă Cuza ar fii
putut să nu împiedece un scris care era inofensiv supt raportul
politic —, deşi pentru fostul dictator Domnul ales în
1859 era
un fel de Răzvan-Vodă, venit din Moldova deprins
ă de mult
cu calegeri de Țigani şi de vagabonzi», iar Kogălniceanu,
cînd
înfățișa legea rurală, cun tulburător de meserie, un
Attila» EL
îmbogăţia esenţial literatura, fie şi măcar într'una
din ramu-:
rile ei mat puţin nobile. Îngăduind însă apariţia
.şi vînzarea
broşurilorcu titluri sublime şi apocaliptice, eY
lăsaii totuşi ps:
bătrînul lor duşman, de fapt, a îndeplini operă
de gazetar, Că
aşa era, dovedeşte, de alminterea, şi împrejurarea
că Eliad avea.
<abonaţi» la <Issachar>, în care făgăduia să
publice co serie de:
articole» cu titluri ca acestea, pe lîngă cele
arătate mar sus:
«Istoricul instituţiilor Romăniet»> — şi după
izvodul lui Clănăă,
pentru publicarea căruia mulțămia lui Asachi
.— «Legea şi făr:
delegea>,: <Mănăstirile zise închinate şi ţeranii>
, «Credincioşii
şi Renegaţii», «Biserica Răsărituluy şi Biserica
: Apusului» 1.
Sion şi Baronzi începură foaia politică, litera
ră şi ştiinţifică .
Ziua, o înnoire, fiind vorba de o publicaţie
zilnică. Pornită la
3 Mart, îndată după Unire, ea nu merse
departe. Sion întrâ în.
magistratură, şi peste puţin. tovarăşii săi
de luptă se plîngeaă
că noul magistrat îl trimete prea uşor la
temniţă pentru a facepe placul Cirmuirii, faptă pentru care
Orăşanu-l dădea în ju-:
decata lui lupiter însuşi :
Pentru-o

leafă

Îi condamnă

de

nimica,

pe-ai

lui frați

de

meserie

fără milă şi-i trimete ?n închisori,

şi marele zeii; cu priinţă pentru gazet
ari, osîndia în instanţa su-.
perioară şi inapelabilă a Olimpulu
i săă pe vinovat să „«toace
bureţi» de acum: înnainte2, Se va
vedea îndată că fostul re-1 <Ânunţ» la «Votul şi Răsvotule,
ed.a 3- a, 1863, Se adauge că alssachar»
a
încetat” ela pagina 196, nu pentr
u lips a de mijloace, ci pentru că
nu venisetimpul articolelor anunțate.
:Lumea n ar fi fost în stare acum
doi an! a

le ințelege ca astăzi, după o pătire:de
ci îcl anl». Eliad se grăbise a-și face iaTăşi ! o tipografie: «lleli
i ade şi asociaţi». Pentru a-l da
de lucru,-el începu
reeditare a «Curierulut», Care acum
putea să aibă nuraal un interes de istori oeliterară.—Se pare că în 1860 a'col
aborat la foaia Proprietarul Nomin
,
? Jluiştrii contemporani,
mo
osul

.
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-dactor al «Ziler> nu se opri de a judeca evenimentele politice,
ci strămută exprimarea părerilor sale în cronica foi! literare
pe care o întemeit
Dol scriitori

încă din acest an, <Revista

munteni,

puţiin

cunoscuţi,

I. A.

Carpaţilor».
Comăneanu

şi

LG. Valentineanu, dintre cari cel din urmă avea o adevărată
chemare şi o mare iubire pentru gazetărie, pe care n'o părăsi,
cu toată statornica neizbîndă şi marea sărăcie
de la sfîrşit, decît odată cu viaţa, încep a publică un mare „ziar liberal, îm-

„Păcat însă cu noul regim, «Reforma».

Aceasta era o foaie me-

nită să trăiască, şi, în adevăr, ea nu dispăru decît după aproape
treizeci de ani de viaţă. Sion presintă această publicaţie după
cetirea celor d'intăiă numere ca necruțătoare, fără frică şi sfială.
Valentineanu fusese, de alminterea, şi pănă atunci împărtăşit
cu temniță pentru

scrisul săi 1.

Moldova dă Tribuna Romină (de la 10 Mai
Holban, la care colabora

I. Ionescu,

înnainte) a lui

A. Sihleanu

şi tînărul P.

Poni,şi chiar Hasdei, refugiat basarabean, cu Ivonia. După
socotința lui Sion, era cexpresia liberalismului celui mai indePendent şi al sentimentelor celor mal tinere> (1). Aici scria mai
ales N. Ionescu, cară nu era încă vestit ca orator al generalităţilor vaste şi al fraselor ritmate, fără coloare, ci numa! ca <o

MMimă focoasă> 2. Ea se publică pănă în 18672.

„Cu -un caracter de oficialitate, faţă de atitea foi ale gîndului

liber, abia scăpat dintro temniţă îndelungată,
trecătoare a ministrului N. Creţulescu,

era

doar

foaia

«Curierul Principatelor

nite>, care încetă odată cu acest regim de moderație, şi cAîunţătorul», în care se prefăcuse, .adăugindu-şi articole-prime
tr'un

ton potolit, vechiul

<Vestitor>

al lui Carcalechi £.

=

și « Pevista Carpaţilor, 1, p. 130. Cf. Orăşanu, în Calendarul

pe 1860, p. 11

Govea: «Jeforma, care avea să reformeze toate fără să producă reforme în
, ernurile vicioase, dar care-şi face însă datoria în conştiinţă».
, Sion,

L. e,

pp.

'12-3.

5

|

,

de corăganu, în Calendarul Draculuipe 18601, scrie că foaia era «perseculată
dedare îl feciori de boieri», p. 47. În adevăr. ofiţerii, creziadu-se jigniţi, se
“i n

a tulburări reprobabile şi împiedecară
evista Carpaţilo», 1, pp. 180-2.

continuarea

șazetel.
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Să adăugim;; în sfirşit! că! o foaie fără viitor, Libertatea, îşi
datoriă' existenţa: unul străin care stătu la noi, venind din Ve-"
neţia, unde încercase un mare rol revoluţionar împotriva lui
Marin, și îrinainte de a se duce la Paris, pentru! a:şi povesti
lumik întregi activitatea luptătoare 1. O curioasă personalitate
acest Mazziniân nesociabil şi bănuitor, care venise în Romănia cău-"
tînd un druii pentru â lovi Austiia: şi mai ales pentru' a pregăti
Revoluţia” <simfonă şi sincronă» â întregului Răsărit, trezit din'
vechiul lui somn. Cum; ştia greceşte, învăţă răpede şi romă-

acest

neşte.: La alegerea: lui Cuza-Vodă,

oaspete schimbăcios”

s'a: crezut dător să cînte în limbagiul odei clasice italiene fericita:
,
schimbare 2;
Come elettrico fluido' percorra
Lampie valle bagnate dal Istro,
Dalla

Tissa

diffondasi al Nistro...,

Aceasta nu l-a împiedecat mai tîrzii să răspîndească cele mai
urite poveşti pe socoteala alesului din 1859, încurajat la aceasta,
“ poate, şi de frecventarea lui Rosetti, care, în chiar acele zile:
mari ale Uhniril, cînd era la laşi ca trimisal Camerei muntene,
spunea despre Cuza-Vodă tovarăşului de idei revoluţionare :
«Mai bine că e Romîn : îl trintesc mai lesne»?
Canini a mal dat <Naţionalului> <Studir istorice asupra ori-:

ginil naţiunii romăneşti». E o lucrare cu pretenţii de erudiție,

în care se citează pe lîngă Leibnitz, Gibbon, Niebuhr, Troja;
scrieri de-ale lui D.
care propusese a se
şi o catedră: pentru
că: Vegezzi Ruscala,

Miculescu şi memorii ale lui Ion Brătianu,
întemeia o societate literară şi ştiinţifică”
filosofia istoriei Rominilor. De aici aflăm
către fata căruia Alecsandri a adresat una:

din bucăţile sale poetice de pe timpul petrecerii în Italia, tradusese o poesie populară din cele prelucrate de acesta, tipărind-o'
în «Revista contemporanea» din Turin, şi tot el cerea Italienilor
a dărui cărți bibliotecei din Sf. Sava 4. Canini însuşi făgăduise
i V. Marco Aritonio; Vingi ans d'ezil, Paris, 1869. Pentru
noi, p. 147 şi urm;

2 L. cu pg.
Mah

3435.

Și în

romăneşte,

cu

petrecerea

lui la

titlul Imi la 5 Iânuar 1859 de

Antonio Canini,

, Iid., p. 21: cuvintele subliniat sint dât romăricște in original.
.
Pp. 2, 72, din: ediţia separătă a Studiilor. I se dădu mat tirziă sarcina
de 2 supraveghia
p. 40%

pe

bursieril

rominl

din străinătate ; Revistă Carpaţilor, 15;
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de Vegezzi *. De alminterea pe
să urmeze traducerea începută
de Tentamen Criticum al
atunci Carlo Cattaneo, .ocupîndu-se
de Latinil uitaţi la Dunărea delui Laurian, vorbia cu căldură
ică a lui Alecsandri, frunpărtată ?. Pe lingă călătoria, diplomat

în
Bărnuţ şi Ilarian, -amestecaţi”
taşi af tineretului ardelean,
ică,
nţif
ştii
altă călătorie, de natură
mişcarea de la 1848, făcuseră o
mal
orat în drept, pe careo voiau
pentru a-şi lua diploma de doct
, acele împrejurări politice asăbine de la aceşti fraţi. Astfel în
cel italian, care-şi căutaii de .

şi
mănătoare pentru poporul romîn
aceleaşi greutăți şi aceiaşi
lor
faţa
în
o potrivă unitatea, avînd
rcări ale lui Văcărescu 3 şi
duşmani, se legară, după vechile înce
aşa de bine ca un Italian» t şi
Asachi, care «scria italieneşte tot
doamnă Quinet, să traducă din
care pusese pe fiica sa, viitoarea
re, în
elaţii care, din nenoroci
Silvio Pellico Doveri degli uomini,—r

5,
lipsă de oameni cu tact, nu fură urmate

unui <institut filologicoPe cînd se gîndia la întemeierea
iunea junimii» *, Canini începu
ştiinţifico-comercial pentru educaţ
tă răpede o mie de abonați.
a publica Libertatea, care căpă
ea

riel aduse însă expulsar
Tipărirea unul articol împotriva Aust
redactorului şi deci încetarea foii”.
prietenul

În 1860, Zane,

de
lui Bolintineanu, care înnainte

şi publicase
Unire voise să scoată o revistă

Satmari,
uneşte cu pictorul lui Vodă Ştirbei,
traţiunea.
d'intăiă foaie artistică ilustrată, ]lus
traţiile
versal> apare la 18 Septembre. Ilus
Apus,
din
foile
la
de
multe ori împrumutate
găseşte

şi cîte

1 Studii,

o

frumoasă

p. 72, nota.

2 Vingt ans Wezil, p. 242.

schiţă

originală.

un

Calendariii, se

pentru a da. cea
Acest «jurnal unierai de cele mai
dar ici şi colo se
Ca

literatură

se

,

cAm

ştie
auzit că poetul distins d. Văcărescu

3 V. Canini, Studii, p. 77:
ceruse lut Canini pe Dante. Acesta,
prea bine italieneşte». Scarlat Creţulescu
se propune
«Normet» ; îbid., p. 78. În Studiă
cu Valentineanu, traduce libretul
a propentru
brinză,
a fabrică
colonisarea cu Lombarzi şi Veneţieni pentru
duce

orez şi mătasă.

4 Canini, ibid.
|
italo-romină»; Vingt
6 Mal tirziă Canini (undă în Italia asocietatea
Wezil, p. 458.
şi urm.
6 Studii, pp. 81-2; Vingt ans dezil, p. 153
236 şi urm.
urm.,
210:şi
urm.
şi
149
pp.
ibid.,
CE.
2 Doi, p. 163,

ans
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publică false poesir populare, care ar fi tost alcătuite ori culese

de cine ştie ce bătrîn din vre-o mănăstire. Prin cîntece istorice
ca al lui Radu-Vodă Şerban, comunicat de un
Ardeal — întîlnim versuri ca:
1
|

Vai de neamul romănesc!

ca al lui Mateiă

Basarab,
Toţi
Decit

Grec,

moartea
Domn

Noi,

Rominii,

Şi pe

Greci

mai

din

—,

în care se spune,

doresc

Zirneştean

după

cronică:

bine

să li fie.
te iubim

vrem

să-i gonim

;

prin cîntece haiduceşti în care se strigă:
Eram căpitan vestit,
Roşiorilor iubit:
De

la Dunăre

la Bran

Țerişoara-mi apăram, —

se trecuse de ultimele margeni ale prefacerii şi substituirii poesiei populare, pe care n'o poate drege şi înlocui, de fapt, nici
cel mai mare meşter venit din altă clasă şi trăit în alt mediu,

<llustraţiunea» avea şi colaboraţia

Stelele şi Immi.
Radu

Ionescu

Valoarea
(n. 1833),

lui Alecsandri, care-i dă

ei politică însă e nulă.
care

|

se pricepea la toate, dă Indepen-

dența, care supt niciun raport nu se ridică la vre-o însemnătate
mai mare, de şi avea pe lon Ghica, rămas anonim, între colaboratorii foiletonului, apoi pe profesorul Antonin Roques,
poet şi
dramaturg în limba lui,şi cu toate că în coloanel
e er se
publică interesantele note de. călătorie în Moldova ale lui
Pantazi Ghica. În Februar 1861, Radu Ionescu înlocui această

gazetă

cu

Uniunea

romină,
— în

foileton

aflăm

tragedia

lu!

Constantin Cantacuzino Postelnicul, de Bolintineanu.
In acelaşi timp neobositul Bosueceanu dădea Unirea.
Balşşi

N. Asla—nN. Ceaur Asl
an i la laşi Progresul, apot,
— publicat

în lanuar 1861, Viitorul. Ni-a rămas necunoscut Viitorul
bucu=
Teştean al lui Panteliu Popassu.
Trecutul din Iaşi, despre care se spune că <a ştiut să-şi
atragă
întrun mod meritat stima şi aprobările
oamenilor de bine»,
avea ca redactori pe |. Strat, jurist şi economis
t, şi pe un tînăr
doctor în drept de la Paris, Gh. Miîrzescu: nictel
nu putu să
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„trăiască.

Zeranul romin, din 1861, al lui I. Ionescu, mai mult

revistă, dăinui

pănă

în Mart

1863.

Proprietarul

(1862)

Romin

era scos de persoane obscure, ca şi Convenţiunea, din 1863, a
romină,
Regene-

luf Grigore Eliad şi Lazăr Vlăşcianu, ca şi Sentinela
din 1863, a aceluiaşi Gr. Eliad, ori alte foi trecătoare:

rațiunea lui D. Preda, Actualitatea lui Pantazi Ghica (1865),
Apărătorul, Constiluţiunea, Vigilența, Elocvenţa, a lui Zane.

D. Carada, prietenul <Romînului», încearcă, la 1864, un Anunciutor general romin. În sfirşit Gh. Chiţu dă, la Craiova, foaia

Oltul, căreia-i

urmează Dunărea lui Anastase Stolojan.

lui Gh.
Importantă e Dacia din Iaşi, de la 9 Mart 1861, a
că

Petrescu şi V. Alexandrescu,
vrea să cuprindă

care,

prin titlu chiar,

în articolele şi notițele sale viața

din toate provinciile:

<Stindardul

nostru

arăta

Romînilor

este acel al Romi-

area
nismului... Visul nostru este Romănia», marea, cuprinzăto
cu,
ndres
Alexa
e
Romănie, pe care Alecsandri o cînta la 1848,—scri

vom crede
care adauge, în aceiaşi pornire de lirism: «Nol nu ne
fericiți pănă cînd trîmba Carpaţilor nu se va netezi din înnaintea noastră», Între colaboratori se află A. Şendre, 1. V. Adrian,

de fot umodin Botoşani, pe care-l vom întilni între redactorii
ristice, Se publică

adesea corespondențe din Ardeal şi Ungaria,

ce primesc
fără ca redactori! înşii să poată domină informaţia
şi să aibă

punctul

lor de vedere, judecata

lor faţă.de împreju-

cu crede
rările ce se petreceaă în cuprinsul Daciei. Alexandres

Alecsandri, pentru
că apără pe Romînii de dincolo cînd luptă cu
nouă pe încă acesta, cum se va vedea, înfățişase într'o piesă
Laurian, ca
vățătorul pretenţios şi neserios, ieşit din şcoala lui
le asupra grape o persoană ridiculă: i se pare că prin glume
iului latinomanilor, ajuns în gura

unui

semidoct,

se jigneşte

durată: ea
conştiinţa de solidaritate a Rominilor. Dacia mavu
an '1861.
începu şi se încheiă în cursul aceluiaşi

u
În 1864, Rosetti cearcă să cîştige cercuri mai largi pentr
al
că,
Dumine
propaganda sa liberală, publicînd Rominul de
te. Din
cărui caracter nu se deosebeşte mult de al foii obişnui
aceleaşi cercuri revoluţionare, «roşii», pleacă Epoca din 1865,

Cu Grigore Vulturescu ca redactor responsabil, ca şi Opiniunea
E
Naţională a lui Orăşanu.
1 V. şi mal departe,

.
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Pentru a luptă împotriva regimului lui Cuza, care jignia clasa
boierească şi: a: noii cboierimi>
reforma agrară ce -îndeplinia,

de advocaţi, nu numai prin
dar şi prin împiedecarea ei

de a juca „rolul politic la care se credea chemată prin drept
de moştenire, prin puterea averii, orl numai prin cultură şi
- talent, mat ales prin acela de a vorbi, începură să apară foi
de ireductibilă şi veninoasă oposiţie. Una, <Revista Dunării»,
înşiră un nesfirşit comitet de redacţie, în care se întîlnesc dd. .

G. Gr. Cantacuzino, Teodor Văcărescu, apol scriitor militar, Gh.
Daniilescu, jurisconsult învăţat, P. P. Carp şi Em. Creţulescu,
pe lingă răposaţii I. Brătianu, C. A. Rosetti, Al. Lahovari, Gr.
Lahovari, Aristide Pascal, N. Gr. Racoviţă, V. Pogor, I. Strat,

C. Brăiloiă, IL. şi D. Ghica, 1. Cantacuzino, Berindei, N. Blaremberg, Radu Ionescu, Pană Buiescu, ba chiar şi Grigore Serurie.
După cîteva numere, care se ţin totuşi într'un ton foarte liniştit,

strecurînd. oposiţia pe care nu cutează s'o manifeste, publicaţia
cu atiția redactori era însă oprită,
|
A doua foaie de luptă, Clopotul, se chema că iese la Craiova,
dar se publică în străinătate şi ajungea în plic cetitorilor. Ea

nu putu să fie oprită. E scrisă cu o violență

une ori

trivială;

totdeauna nedreaptă, învinuindu-se Domnul, între altele, de beţie.
Cu aceasta se încheie ziaristica din epoca luptelor pentru
Unire și a celui diintăiii Domn peste amîndouă Principatele.
Prin versurile ce publică, prin romanele ce dă la lumină — şi
despre care va veni vorba deosebi —, prin criticile ei, mat ales
în ce priveşte teatrul, dar, înnainte de toate, prin desvoltarea

răpede a vervei polemice, a energiei stilului care vrea să creeze
ori să întărească o convingere, prin vigoarea chiar a pamfle-

tului personal,

ea aduse un mare

serviciu literaturii noastre.

II. PUBLICAȚII SPECIALE.
Publicaţiile speciale începea să apară acum. D-na Maria |
Rosetti redactează o bucată de vreme cea di'intăii foaie pedago-

gică, Mama şi Copilul, de la 1863, cu bune cetirr pentru școlari.
Presa medicală începe prin Medicul romin'al tînărului doctor

Severin,

Wehnert

aşezat

(1862),

în

Bucureşti,

prin

(1865), prin Farmacia

prin

Monitoriul

Medical

al

lui

Gazeta Medicală a d-rului N. Turnescu
(1865).

„207

1F06
ZIARELE ROMÂNESTIDE LA 1853 La

cultivate în acest timp
“ Beritru ştiinţele naturale, care tură
i, se întemeiază Museul
printr'o nouă societate, din Bucureşt
rat decît revista
Naţional,

al lui Alexe

Marin,

mai

ilust

bine

mat veche a' lui Baraş, «Natura».
rvatoriul Militar, scos de
Oştirit celei nouă i se închină Obse
coloartilerie în demisie> Gr. Lipoianu şi de

«locotenentul de

relul Voinescu,

Monitorul

care începu

a-şi tipări acolo

memoriile!; apol

i din laşi (de la
Oastei, al sublocotenentului Pencovic

1860) şi Romănia

Militară

(1864).

cît foaia Țeranul, îl are Agro_Un caracter mai special agricol de
nomia diri 1860, a lui Pană Buiescu.
. Comerţul e'
stal
o-po
graf
tele
l
Liebrecht face să iasă Buletinu
ur, din 1865.
servit prin Creditul homin şi Merc
la Tpibunalelor a lut. ArisAvem multe foi de Drept: Gaze
escu, Jurnalul judiciar.
„_tide Pascal, Dreptul lui Gh. Petr
lui preoi
Dumineca, ale meritosu
Ca fol bisericești, apar Biserica,
mandritului Climent.
Musceleanu, Preotul ieşean al arhi
meiază ?n curînd foarte imporPentru statistică, în sfîrşit, se înte
Marțian

e» ale lui Dionisie P.
tantele « Anale statistice şi economic
Munţilor Apuseni), unul din
(n. 1820, la Ponor, lingă Cimpenii
e autorul Studiilor sistematice
luptătorii ardeleni de la 1848”. El
iului despre Colonişlii germană
în economia politică (1858) şi al stud
poînsemnate opere de cugetare
şi Romănia3, una din cele mal
dintăiă strigăte de alarmă,
litică a timpului şi unul din cele
a îndin nenorocire

străinărit

pierdut în deşert,

averii naţionale.

cu

Paginile

privire

despre

la

primejdi

solidaritatea

Ger-

l lor față de indigeni se poanilor din Romănia şi desprețu
,
lumii
scump decit toți banii
trivesc şi astăzi. <Este ceva mai
scrie la-

interesele materiale»,
mai scump şi mai înnalt decit
fie mult timp neînțeles, «şi
pidar acest inovator, menit să
omogeneitatea locuiţorilor
acest ceva este: unitatea poporaţiel,
ie, aceleaşi tradițiuni, moraţeri!, a avea aceiaşi limbă şi relig
i în viitor >. În locul Gervuri, istorie, nume, aceleaşi aspirați
Romîni din Ungaria cari
manilor, el propunea aducerea acelor
1 Reproduse

şi urmate

în Revista

Carpaţilor.

2 V. Gr. Pop. Conspect, II, p. 178 şi urm.

prefaţă.
3 4862; ed. a 2-a, 1810, cu o frumoasă
4 P. 39.
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erai «despoiaţi de pămîntul ce de secole l-aă muncit
nise asemeni! nenorociţilor Irlandesi
13.
|

Şi deve-

Dar ceia ce face interesul deosebit al acestui
timp sînt
foile de satiră politică, în care se cheltuia adevăr
at spirit,
multă răutate, destulă patimă politică şi trivial
itate, dar şi un
însemnat talent de caricatură, care acum întăiii
are prilej să

iasă la iveală. Aceste foi, foarte mult cetite, dădeati, în
acelaşi

timp, în această luptă de păreri şi de ambiţii
care se, deschidea
nota specifică de ironie,- aplecarea spre porecle
, pornirea spre
batjocură, împotriva cul se cuvine ori ba, a
neamului întreg,
dar mal ales a cercurilor boiereşti şi, în genere
, culte din Bucureşti şi chiar din Iaşi.

LD. 4,

CAPITOLUL

III.

Satira politică. N. Orășanu.
|. FOl DE SATIRĂ ȘI CARICATURI.
Incă din Mart,

Rosetti care-și păstrase încă vechea

caustici-

tate de spirit, se asociază la revista «<Ţînţarul> cu Orăşanui
— unul iscălia C. Trandafirescu, celalt N. T. Cetăţenescu —
pentru a spune supt înfăţişarea glumei ce nu putea fi iertat
a se tipări într'o formă serioasă şi făţişă. Acelaşi an dă Păcală
„al lui Pantazi Ghica — de la Iunie la Novembre!.
e

Legea de la 3o Septembre 1859 aduse încetarea foilor umoristice, acea lege pe care Orăşanu o blestema astfel:
"

Căci presei cei limbute îi puse iavaşaua
Şi-l acăţă belciugul şi mi-i trinti halcaua,
O strinse ?n chingă bine şi-i puse friu 'n gură,

S'o *nveţe totdeauna să fie cu măsură,

Nichipercea, reapare însă la 1861, cînd I. C. Fundescu, un gazetar
noi, încearcă foaia 'Tombatera — el scrie <Tombaterra> —, de ridicularisare a trecutului şi, în Moldova, IL. V. Adrian (n. Mihăileni,

1837), fost profesor de istorie
cu ilustraţii frumos

desemnate,

la Galaţi, tipăreşte
dar răă săpate:

Gh.

Bondarul,
Tăutu, cu

figuri contemporane, şi chiar Hasdei+ sînt colaboratorii lui.
Ghimpele, Pepelea, Vespele lui D. Geanoglu, Aghiuţă al lui
—

1 Sion crede că Tinţavul a dispărut «după 25 de. numere», pentru
minilor li place puţin a ride in timpuri serioase»; 1. c., pp. 130-1.

2 Cf. Sion, 1. c., p. 131.
3 V. Gr. Pop, II, pp. 92-4.
+ V. p. 154,

că aho-
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Hasdeii — care nu
Anul 1865 mai dă
splendid ilustrat..
[inţarul avuse,
(lunie) şi, definitiv,

ROMĂNEŞTI

se mat pot afla astăzi, apar în acelaşi timp.
Cicalu, în locul Vespelui, şi Șari i-vari romin,
de la început, ua concurent în Spiriduş
în Nichipercea, ale lui Orășanu singur.
II. N. ORĂŞANU.

ve

Satira-i aduse acestuia, ca şi amestecul în mişcările din toamnă,
- întemnițarea, cuvenită pentru unul din crăsvrătitorii de oa„ meni Pierduţi şi criminali de les- maiestate şi les- naţiune». Ela
de

toate

tacere,

ților

tâlhari

condițiile - şi “de toate

2.000

de lei amendă şi stătu

şese

Tnaamtse

după aceasta, supt îngrijirea

luni închis.

unui Stoienescu.

colorile».
Foaia

Plăti

ieşi însă şi

Iar < Mineiele»,

ara re

Orăşanu,

născut

în Craiova,

rudă alui

Boerescu,

dar

venit

de foarte tînăr la Bucureşti, unde cunoșcu îndată toate colţurile marelui. oraş,

era un

următor

credincios al corifeilor libe-

ralismului revoluţionar. Frumos, simpatic, vorbăreţ, avînd totdeauna gluma. la îndămină, risipind . fără grijă un talent care
era mult superior lucrărilor „pe care le-a aruncat din fugă, fără
să afle răgaz a scrie vre- odată îîn adevăr, el ajunse unul dintre
ce! mai populari propagandişti, şi prigonirile pe care trebuia

să le îndure îl făcură şi mal iubit de mulţimea din Bucureşti,
cu care sămăna la suflet.
Încă din vremea luptelor pentru

Unire, versul lul răsuna în

urechile țuturora. Odată, în Misterele

muhalalelor

sai cronica

scandaloasă a oraşului, pe care „censura.o amputa pe ici pe
colo, dar tot o lăsa să sa „publice în broşuri, el trată :pe.
rînd
despre toate neajunsurile Şi „păcatele. Capitalei. muntene. Cu

„mult „adevăr, în colori -tari, „mat cu gust şi .mai fără gust, sămănînd .versuri frumoase în tablouri foarte folositoare pentru
istoric, — un urmaş .cu mal mult talent al luk Mercier, autorul

cunoscutului Tableau de Paris el înfăţişează toate tagmele în
“toate. atitudinile.- lată - Şoseaua, cu toţi cer.ce o: frecventează
"Numai drumuri ce se pierde,
Numai chioșcuri şi bufeturi,
Numai flori şi iarbă verde,
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crînguri şi boscheturi.

Numai

Ici carăte "nfricoşate,
Cu armiâri şi cu livrele.
Purtînd dame delicate

Numa "n brusel şi "n dantele;
mindre

Dincoaci

faetoane,

Cu-armăsari ce mininc foc,
Ducind sprintene .cocoane,
Ce m'aii stare la un loc.
î.

..

p

.c.

.

.

.

.

lar bărbații, 'd'altă parte,
Se ocup! cu vre-o grisetăl:

A

fără parale al
Încă de atunci se pot descoperi lesne clienţi
porturi, «caşi
ri
chipu
Jocului de exposiţie permanentă pentru
l de la Şovalerii înțoţonaţi, decorați pentru bravură în cimpu

sea>, cum scrie Marțian?:
„ Cite-un desmățat
Care mare trei parale, Saii că crede ?ntr'o leîşoară,
ŞI, trîntiț în birjă moale,
Mii. de fumuri desfăşoară.
- Dar: mai

iată

şi grisete,-

Tot umflate ca baloane,
Dichisite şi cochete.

aţie şi aliniere, fără
Podul Mogoşoail, atunci în veşnică repar
să fi rămas totuși aliniat, în ciuda inginerilor :
Inginerii mari ai Capitalei,
“Cu planşeta ?ntinsă şi umbrela ?n cap,

înfățișat:
şi în hatîrul proprietarilor infuenți,. e astfel
Podul nostru cel vestit,
Ce, de prafşi de gunoaie,
Niciodată nu-i lipsit.
————————————

1 «Junii gentilomi», scrie el aiurea, «carii,
amorurile

cusătoreselor

de.tot felul, şi. pierd

după moda

parișiană, „preferă

ziua trecînd

în birjl pe.la ma-

gazinele unde micile grisete, cu părul lăsat, coase la bonete,
sai fac flori, vind pandlice, mănuși, mătăsuri, ş. c. 1.»
2 Coloniștii germani, p. 21:
Ey

pălării,

rochii, .
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Cişmegiul, foarte cercetat şi popular pe atunci,
privelişte interesantă: * - ”
Pe aleia principelă, unde curg ca întrun

lu

cc

pg.

Unde
.

.

|.

.

.

Floarea

.

.

de

prin

din Podul

Dobroteasa,

.

riîă,
.

.

.

.

musică

Mogoşoaii,

.

filfiie dantele

A

laolaltă, pentru
Fum

.

luxul se desvoltă, unde
-

ŞI se adună

|.

înfăţişează o'

şi vedere,

nobleța

din

Tirchileşti,

praful de pe la Izvor.

Prin alte cartiere bogate el arată «cercurile de lotoane», ca-

sele de joc pentru stosul la modă,
”

«coconiţa

cu romane»,

care:

- a. se ?ntindichează
Şi se stringe tare ?n oase,

domnișoara
Învăţată ?n pansion,
Cunoscînd ce va să zică
Manieră şi bonton.

Poetul tuturor ridiculelor te duce şi la boieroaicele cu ifosuri,
"deşi din boierimea mar măruntă, pe la cele ce se măsoară una
pe alta şi nu

caută

Colea

nimic

'ntoarce

mat
nasul

La conțopistoaia,

mult

decit

mindra

să-şi afirme

rangul:

Pităreasă

la vecina: sa,

Toţi trăiesc din intrigi şi se spionează;
Damele fumează fără încetare
Mai mult ca bărbații cei mai fumători,

pe cînd iubitele odrasle, viitori fruntaşi al acestei Romăn
il libere,
Se primbă pe uliți cpt ţigara ?n bot,

Partea ei şi-o are şi «clasa amploiată, cunoscută supt numir
ea
de scriitori, transcriitori şi copişti», şi bogaţi! negustori
străini,

„creştini încă, şi ceilalţi, de ţară:

Librarii fur din rabat,
Tutungiii

vind

boccea

Cu Găieşti amestecat
Şi cu praf de inigeă,
———
.

1 Mal tărzii, în Calendarul lui Nichip
ercea pe 1861:
Oamenii din popul cu leicuțele 'de
mini.

Cite-un june c'o grisetă prin stufiş
uri că se pierde.

|
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calfele de prăvălie, care ştiă şi ele a cheltui peste mijloace:
Băieți de la lipscănie,
Cu boccea la supțioară,

Opresc birja cu mindrie,

i

'

La leicuța se scoboară.

şi se bat între bresle, provo-

şi meşterii cari petrec pe bresle

că, pe care
cîndu-se prin lăsarea briului să tiriie;— bătaie straşni
abia o pot linişti, cepistaţi şi comisari», după ce la proprietari.

Uluci nu rămîne

un loc
Pe aceşti oameni ni-i arată poetul certîndu-se pentru
epetrec
în biserică, «la Antim, în broscărie>, dar mai ales în
de la
zile lor, pe la <gazinuri», la «picnicuri>, ork la baluri,
MaVodă
lui
nele
mpora
conte
«Salcia pletoasă>, unde merg şi.

u
vrogheni, pănă la cele mar fine baluri ale străinilor. Pentr
petreceri şi cele în legătură cu dinsele, lucrează şi
Cloanţele

rele,

*ndrăcite,

Care apele închiagă,
Care fac farmeci

la stele,

Bolborosind noaptea "ntreagă.

şi care fabrică
Dresuri,
Ouşor

suliman,
şi alifie,

Si cîştigă ban la ban,
Fără s'aibă prăvălie,

din
Acolo, la balurile poporale, aleargă cliente
Hanuri ruşinoase,
Cu marfă de depravări,

. iată o privelişte a balului din
fel de fel de <fete păcătoase»>.Și

Cişmegiii, pentru sărăcime:
Etichetă mare
Nu domneşte-aici :
Galoşi ?n picioare,
Chiar fără cipici.

Sala-i luminată Da
Cu cine luminări
Şi toat afumată ÎN
De fum de țigări.

:
,
!

Care-i cu boccele,
„Care cu scurteici,
„Care cu ii grele
Şi cu caţaveici.

Şi, cînd s'osteneşte
Şi.se "nfierbintează,
Pieptu-şi: răcoreşte
Cu zamă de varză.

1$
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Încă de atunci se strecura în versurile acestul hazlii şi neastimpărat alusia politică. Odată e vorba de mănăstirile ce se
repară, ca Arnota,
Pentru mine, pentru tine,
Pentru cei liberi la gură;

altă dată se aminteşte de încercarea
caracter străin şcolii. mai înnalte:

lui Bibescu

de a da un

Chiar și limba romănească

Vrea s'o dea din şcoa! afară,

Clasa nouă de. puternici, advocăţimea şi ceata biurocraţilor,

pe care o atacaii şi în Moldova

Tăutu,

e lovită

de

un

Dăscălescu,

un

Gheorghe

la început de cîntărețul satiric al Bucu-

reştilor:

Pe cînd nu ieşise 'n țară

!

Legişti mari și advocați,
Până cînd nu inundară
Țara cei civilisaţi.
Viaţa-ni patriarhală,
- Fără multe complicări.

În curînd Musa

lui uşoară se va amesteca

şi ea,

spren

țară
eroină revoluționară, în lupta cea mare. Va da
chip duşmanilor |
Unirii supt prinț străin, părtenitorilor Domnie!
pămintene, în
<Fil-fil-zon», care se botează în nouă credi
nță, adevărat libe-.
rală, la Cişmegiii:
|
Te

lepezi

De

gindul

de Satana,
neunirii,

De prințul pămîntean,
De scopul invrăjbirii ?
Crezi

în dulcea

libertate,

Ce toți popolii salut”,
Crezi în maica Romănie
Şi 'n dreptul de-aiitonomie,
Crezi în dulcea, sfint” Unire 1?

Eroul lui Orăşanu apare şi în alte
cărticele,
din cel răsăriţi în vălmăşagul lupte:

ca un scriitor

Alexandria, Arghirul şi beţivul Leona
t
Dintr'o scoarță pină 'ntralta le-a
cetit, le-a învăţat,

ă

A
1 Botezul lui Fil-fil-zon.
iati

Doina

dea
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Drăgan,
Şi i se daă ca tovarăşi chipuri mai puţin clare, ca
Celebi Loloaţă, etc.1.

Orăşanu Încă de la cele d'intăiii încercări de publicist ale lui,
se încredinţase

de la Ioanid,

cu

care

romanelor,

vremea

că a trecut

bune

ori rele,

se hrănia sufletul în vremile absolutis-

mului?, şi că a venit vremea

ziarului, scris,

mal

la urmă,

de

ul,—
oricine aproape, mergînd către toată lumea şi făcînd pe încet
lui Bolintineanu,—
cums'a spus, pe atunci chiar, de Dimboviţa
î, chemat să iea
ului»
«un început de educaţie politică a popor
0 parte tot mat mare

la afacerile

Statului: .

Jurnalele, ce-odată

Cu despreţ staă aruncate,
At umplut azi lumea toată

lar romanţele

vestite

Îmi staă teanc în prăvălie,

Parcă m'ar fi tipărite
La Sfînta Mitropolie 4.

ridica la înnălţimea
“ Orăşanu a dovedit mai tirziii că se poate
dată ca un scriitor niclo
t
adevăratei poesil, de şi nu sa privi

contemporani» (1861),
| de profesie. Cel care, în satira <Iluştrilor
începea astfel o parodie:
de mărire,
Jupîn Joe, zeul-rege, sta pe tronu-i
juraă :
încun
săii
tronul
zeițe
zei,
me
mulți
Şi-o
re,
priimi
de
zi
Era zi de gală mare, era
adunaă.
Și vasalii din tot locul în Olimp se
,
divină
cea
rea
aduna
ă
revist
în
trece
Joe
strălucitor, —
tron
săit
al
Care vine să se 'nchine !

El află în bipoate fi pus între poeţii cel buni al vremii sale.
de expresive,
bit
deose
ări
ciuirea păcatelor de atunci caracteris
cînd e vorba

la
de pretendenţii

ce

tron

umbla

pe la Înnalta

Poartă:
dă

,
lui Filfilson, Bucureşti, 1857 şi Căinţa
povestea
saii
Logofeţi
! Cf Trei Feţi

>
e
luă Filfilsoi, îăniăe Lă Cei, Trei Feţi Logofeli,şi.îl
din
celut
(sic)
«Eventurile
Châteaubriand
din
iraduce
2 1: N. Șoiviescu
urmă' Abenseragiii».
mai sus, p. 107.

Bucureşti,

1852. Adăogim

această carte la cele pomenite
:

3 Independinţa, 1V, p. 298.
, 1 Trei Feţi Logofeţi.—La actul Uniril el se înfăţişează ca un colaborator, in
interesanta broşură O pagină a vieţii mele, 92, 23 şi 24 Februar 1859.
=
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E nădejde la agale, .

“La beșiii, la ulemale ?
Saă s'alergăm

la elcii

Și să dăm citeva mii?

de <Fanarioţii»

vechiului regim,

<cusuţi

în mişelie»> :

S'a dus timpul cînd strămoși-ţi, bragagiii din Fanar,
- Căutaiă prin tituli falşe, prin mindrie nebunească,
Pe Romin într'a lui ţară să-l trădea, să-l umilească,

de ciocoii lor:
"Mergeam

după caleaşcă și talere ştergeam,

dar mai ales în oglinda pe care-o
pe cari se poate

zice

ține

înnaintea

că i-a descoperit

ca

şi tip ridicul:

advocaţilor,

element

primejdios-

În locul boierimii şi-al vechilor ciocoi

Se ?nnalță advocaţii,
.

.

Nu

.

.

vezi

.

.

numiți ciocoii noi,

.

că unii

.

astăzi,

9.

din

.

goi

.

.

.

şi pirpilii,

S'aă înţolit de-odată și cumpăr” la moşii,
Îşi fac palate falnici şi-aduc de la Paris
O mobilă luxoasă cum mai văzut în vis.

El strigă domnilor zilei:
Pe cit poți, bădiță, fură,
Fără frică de păcat, Dar să ai la mînă carte:
De prin cea străinătate
Vre-o patentă de-avocat,

Şi lu îl era dat să vadă pe advocatul fără proce
se, gata deci
de orice:

Nu-r iimpun
cornuri

Avocaţi fără procese, cari mereu alerga
ți,
Pe la birturi, cafenele, vr'un client
să căpătați.

<nici

şi sumă

de

miniştrii
reforme»,

la temniță cu Pantazi
"Ca

să

Ghica,

fi piară

pofta

nici, între favoriţii Domnului,

nu-l ispiteşte

cu uniforme,
nici

Presa

care-l

trimete

Radu lonescu şi Valentineanu,
de-a

scri

la dandanale,

pe care nu-l iubeşte, cutare

Magistru ! n linguşire,
În tumbe procopsit;
curtesană,

Ce caută

cu fulgi şi cu tri-

magistratura

pomană,
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nu-l uimesc alaiurile ce duc răspunsurile la Mesagiu:
Domnii deputați
De sorți desemnați,
Cu escortă mare
De jandarmi călare,

Porniţi în alaiiă,
În tropot de cai,

În frac şi 'n mănuşi,
Ca niște păpuşi,
Să ducă plocon
Adresa la Tron;

nici cei «cu punga plină»

cari

ca

se înfăţişează

noil ciocoi.

Întreagă această zgomotoasă lume de politiciani şi exploatatori,

care începea să se formeze şi pe care el a: descoperit-o, îi e
antipatică, şi spiritul lui vioiii n'o cruță în niciuna din speciile
sale,

talent înAstfel, Orăşanu, fără o adevărată cultură, fără un

simţ moral superior
grijit şi deplin dezvoltat, mai ales fără un
Muntenia, unde,
în
inia
îndepl
Şi o dreaptă orientare politică,
tocmai. atunci
rite
după Bălăcescu, ale cărui opere erai retipă

de Eliad, nu se aflase nimeni pentru
societăţi de transiţie, sarcina pe care,
anţonete, prin articole, o: îndeplinise
mal mare, Alecsandri, pe care ca om

a însemna ridiculele
prin piesele sale,
în Moldova unul
politic îl batjocuria

unei
prin
mult
Oră-

ce-şi petrec
şanu la 1860 întrind în Moldova lui cea cu boierii
şi, iarna,
ţeran
bietul
toată vara la moşii, asuprind şi prădînd pe
la
arele
încărcaţi de jafuri, vin în Capitală. să-şi deşarte buzun

“covorul verde», cu

«sărăcia

complectăa

clasei

cultivatoare,

care abia rar are cîte o cămaşă în spinare», cu Evreimea hrănită din cexploatarea ţeranului», care s'a deprins 'a zice <co-conu' ţic şi coconu! Leibu»,—cşarlele jidoveşti care infectă biata

le
Moldovă», umplînd şi Iaşul, pustiii de Romini, cu «gugiumane
de blană 2».

“

Dn tă

i Catastihul Dracului sat Calendarul Satanei, dăruit Moldovei „pe 1851,
Pb.

14,

38,

pp

Teme

em

ce a

Ta
manea

-

one

ne etate

=

—

me

Moara ca ură
bud

at

a

du

T
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" Elocvenţa.
Pănă

la Unire

elocvența

romănească

avea rare

să

prilejuri

se dovedească. În viaţa politică.ea n'avea decit un rost foarte
restrîns, de cînd Regulamentul Organic introdusese adunări deliberative. Competența acestora era însă foarte mărgenită, şi,
cu toate că în ele s'a auzit glasul atitor oameni înzestrați cu
s'au
darul cuvîntului, în protocoalele, foarte resumate, ce ni
vervă
din
ă,
păstrat, n'a ma! rămas nicio' urmă din forma îngrijit

şi din pasiune. Cuviîntările Domnilor la deschiderea Adunărilor
Sai păstrat, şi unele sînt frumoase, dar ele erai cetitel.

r
Vechea datină a cuvîntărilor de înmormîntare cu caracte
religios se mal păstrează, şi, din cînd în cînd, avem prin ea
bucăţi de oratorie în adevăr frumoase. Eliad vorbise la parastasul lui Grigore - Dimitrie-Vodă Ghica, Domnul de la 1822;

cutare profesor de provincie ştia şi el să alcătuiască discursuri

mişcătoare. Diaconul Iosif Nanie, viitorul Mitropolit Naniescu,
lăudase în cuvinte pline de evlavie şi de o admiraţie sinceră

pe marele episcop de Buzăii, Chesarie. Neofit Scriban, episcop

titular de Edesa, ales al Argeşului, autor de broşuri politice şi de
cărți de şcoală?, de versuri? chiar, represintant al singurului punct
anu,
1 Ale lui Bibescu vezi-le în cartea fiului săi şi în Bibescu B. Brincove
Prinţul

Gh. D. Bibescu

înnaintea

opiniei publice,

Bucureşti,

1858.

din
2 Foiletonul Zimbrului, I, p. 168 şi urm. I star putea atribui şi unele

bucăţile care se potrivesc

cu scrisul lui Rusu, ÎI, p. 256; Rusu, Opere, anexă.

3 V. şi Scurtă îstorisire şi hronologie despre Mitropolia Moldaviei, de ar-

'himandritul

Neofit Scriban, Paris, 1857. Pentru scrierile lui politice, v. Istoria

Bisericii, |, p. 261 şi urm..

!
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de vedere autentic bisericesc în lupta purtată contra noii alcătuiri
dată de Cuza-Vodă Bisericii Romăniei unite, pe al cării arhierer

credea că are dreptui să-i numească, — era un predicator vestit,
şi cuvîntările sale sînt în adevăr frumoase, mai ales înnainte de
a fi primit adausul de citații şi alt material de erudiție, şi înnainte
de toate revisia de stil latinisătoare, supt care ni se înfăţişează
ele în volumul din 1868, Cuvinte bisericeşti compuse şi rostite
la deosebile ocasii!. Mai ales e plină de avînt, de cucernicie
creştină şi de înnălţare patriotică pomenirea lui Mihai Canta
cuzino Paşcanu ?. Și preotul Iosif Bobulescu, din Botoşani, apo!
episcop de Rimnic, era un bun vorbitor. Cuvintările lut Dionisie Romand erai foarte preţuite: şi [oiletonul Zimbrului dă

una din ele, din timpul cînd fostul egumen din Sadova olteană

cirmuia pe călugării şi şcolarii de la mănăstirea Neamţului 2,
De cînd se organisase noul! învăţămînt, profesorii aveai prilejul de a-şi arăta meşteşugul vorbirii la deschiderea. anului
Şcolar ori la împărţirea premiilor. Foaia lui Eliad, a lui
Bariț
şi alte publicaţii ale timpului erai pline de astfel de discursuri,

Un foarte bun vorbitor la asemenea prilejuri era Vodă Ştirbei
însușit. Ar fi de făcut o alegere şi între aceste pagini
bogate
de oratorie, şcolară 5, Din

sa păstrat

pledoariile, ce . se înfăţişaii scrise, ni

numai una
— aceia

„Niceanu pentru

văduva

însă

lui Alecu

strălucită
—a

lui Kogăl-

Calimah î, Şi.tot

de.la ele

singura lecţie mare: aceia cu care şi-a deschis cursul de
Istorie
la Academia

Mihăileană.

e

In luptele de la 1837 la 1859 vorbiră mulţi, unii doved
ind că

într'o adunare n'aii acelaşi farmec pe care-l
exercitaă asupra mul:
țim

ilo
— astfel
r, Brătianu, Rosetti. Alţii, ca M. Kogălniceanu
,—

PN

.

! Sint acolo şi panegirice din -1$36. Scrihan
a vorbit şi la înmormintarea
colonelului AL. Kogălniceanu, la a lui
D. Balet, la a Doamnel lut Scarlat Ca-limachi şi la a maicel Safta
Lrincoveanca.
.
Ia
2 Am dat-o, după un manuscript păstrat în
hirtiile cunoscutului preot Virnav,

în Cuvintări, de ingropure și pomenire.

Valenil-de-Muute, 1909, unde se atlă

şi altele din cele de mal
sus.
* 1], pp. 161 şi urm. şi 241
şi urm.
,
4 V. Viaţa şi Domnia lui
Știrbei, H, passine,

5Y. şi Cuvint vostit în sala ddca
demiei

A. Cimpeanu, laşi, 11833.
* Studii şi doc, XVI,

în 9 Octomvre

N
.

1838 de

doct. Pi
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nu ca Anastasie Panu, din Huşi, orator de frase largi şi-de gesturi
studiate— se impuseră îndată'prin înnălțimea punctului lor de ve-

enţă
:dere,prin bogăţia faptelor concrete, de cunoştinţă ori de experi
Qăşi-i
proprie, care întovărăşiati expunerea, dovedirea, atacul,

deati un interes deosebit, apol prin marea putere de convingere şi
care se -uniaă cu această vervă neobosită, prin

caldul sentiment

scăpărările geniale care zguduiaii orice auditoriă şi prin forma
— am
bogată, sigură, plină de un avînt cuceritor fără păreche,
şi
viaţă
zice toate spunînd: prin sufletul cel mare care dădea
urmă

celei din

frînturi. de

frasă.

îl aflăm în dezbaterile,

Astfel

păstrate, din nenorocire, tot în resumat, ale Divanurilor ad-hoc,
Iapănă la acea scurtă şi nemuritoare adresă către alesul din
nuar

al Moldovei,

adresă .care nu era însă improvisată, ci scrisă

de 'nnainte şi răspîndită apoi, cum se întîmplă

discursuri
lrebuia să
are iarăși
mal adinci

ale timpului, cu cele mai multe, în torma 'n care
fie rostită. În discuţiile comisiunii de la Focşani el
o largă parte. Dibăcia argumentării, apelul: la cele
tuturor
sentimente omeneşti, chemarea în ajutor a

domeniilor de cunoștință,
acoperită cu forma

-Sarului

cu multe alte

deosebesc

cruzimea 'unei execuții hotăritoare

adver-

persoana

de

cea mai respectuoasă

Mo-

săi atac împotriva lui Alexandru

marele

În 1862 el
ruzi, preşedintele Consiliului, la 9 Decembre 1861?.
ul

„de Culte2.

Cam

atingînd

difusă,

ministr

Cantacuzino,

lut

dezvoltă interpelarea sa împotriva

multe

uşor

chestiuni, ţiindu-se

cînd e vorba
ma! mult prea aproape de pămînt, dar încheind,
de Unire, printr'o mare peroraţiune e Cuvintul în contra adresti,
din 9 Februar
militare.

legii

18635.
Dar

Avem

niciodată

toarea ştiinţă, experiența
se revarsă

în largi

unde

în

chestia

orator,

covîrşi-

de la el şi un discurs
sale

însuşirile

îmbielșugată,
cuceritoare

nu

ca

simţirea

în

marea

lui

cuvintare

din

aşa

se întîlnesc

ricit unite, într'o Operă care pare turnată. într'un
ca

vibrantă, care

25 Mai

pe cari, după putinţa vremi! şi concepțiile
ridice spre libertate, dacă nu spre fericire?.

de

fe-

tipar clasic,

1862 pentru

curente,

1 Cuvint în contra alegerii şi eligibilității d-lui Alex. C. Movuzi,

ţerani,

era

să-l.
|

laşi, 1861.

2 Cf. Desminţire la răspunsul d. eneutul D. Cantacuzino la interpelaţiunea
făcută dlui ministru al Cultelor de d. Mihail Cantacuzino ; Bucureşti, 1862.

3 În broșură, la Bucureşti.

1862.
+ Şi deosebit, în broșură: Imbunălăţirea soartei țeranilor, Bucureşti;
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tribune! romiîne»,

astfel numeşte:

Kogălniceanu, înnaintea puterii de cuvînt a căruia se închinat

şi cel ma! învierşunați duşman: personali î, pe adversarul împroprietăririi, pe apărătorul drepturilor moştenite şi principiilor
rigide, pe Barbu Catargiu (n. la 26 Octombre 1807; ucis la 8
Iunie 1862 în împrejurări rămase necunoscute) 2. Logic şi rece,
cu frasa construită savant după „modele francese şi adusă cu
îngrijire de-acasă, nezguduit în convingere, lipsit însă şi de o'

vastă convingere şi de o adevărată poesie şi de acea putere:
pe care o capătă cel care ştie că înfăţişează suferinţele şi aspirațiile multor mii de oameni nenorociţi, Catargiu merită să
fie cetit, nu de acel cari vrea

de doritorii de a se

iniţia

în

să-şi îmbogăţească

sufletul, ci

mijloacele oratorice de care se

poate servi orice luptător şi represintantul inteligent

al oricării doctrine, al oricărul interes.
C. Brăiloii se mişcă foarte greii, şi ştiinţa

şi deprins

sa de drept

n'ajunge ca să-i capete o autoritate. Arsachi, un foarte versat
politician şi un spirit foarte ager, are numai faptul în vedere.
V. Mălinescu, Apostoleanu repetă în frase fără relief punctul
de vedere reformator, Boerescu are un mare talent de a pleda
convingător, ca şi Bosianu, cellalt advocat înnainte de orice.
Grigore Sturza şi D. Ghica aă ma! mult numele
şi mîndria,

îndărătnicia

lor aristocrată.

Iar lui Rosatti şi lui Brătianu li

lipseşte solidaritate, experiență, simţ literar şi distincţie:
cu el

cuvintarea

trece dela familiaritate

la invectivă şi ameninţare 2.

i Cf. Orăşanu, Imbunătăţivile,
p. 64: «Marele liberal sforăitor al Moldovel,
Kogălniceanu» și acela ŞI, Catastihul dracului,
p. 49: «Singurul orator mare
în Camera Moldovel»,.
2 Cf. Ang. Demetrescu, Discursuri
le 1 ui Barbu Catargiu, Bucureşti,
1886.
3 Un volum din cuviutările lut
Br Atianu a ieşit în ultimii, aut, fără a trezi
interes, Vorbind câtre D. Ghica
, el ii zice: «beizadeă Mitică» în plină
Cameră ș
- Sturdza-Șcheianu » Acte şi legiui
ri privitoare la chestia țerănească
», seria Î,
vol. II, pp. 185, 192, Acest volum dă desbat
erile celel mal însemnate reforme
de la 1862 la 1866.

Muta cătcal
„România Jană“
VIZA,
CAPITOLUL V.
- Revistele. :

1, <REVISTA

CARPAŢILOR.» -

Sion,şi Moldovean şi. Muntean, tovarăş

al şcolarilor

bucu-

oveni, el care scrireşteni şi colaborator al marilor scriitori mold

e ale amînduror
sese fără deosebire în organele de publicitat
iii revistă literară
Principatelor, trebuia să întemeieze cea d'intă
gi,

Romînimii între
în ţerile unite. Ba el voi să o închine chiar
l, pe care le
Ardea
din
ri
interesîndu-se şi de stările de lucru

el începu a
notează cronica. Astfel, fără ajutători deocamdată,
1860,

ene, în lanuar
tipări, îndată după ridicarea censurii munt
egea el, a latuodată pe lună, cRevista Carpaţilor», adecă, înţel
rilor amîndouă.

La început, harnicul et conducător,

despre toate,

deprins a scrie răpede,

el era
articole care nu trebuiaă să rămiie, — căci

mai mult gazetărje
un gazetar tipic, şi, în poesie chiar, făcuse
ţă, acel <foculariii
versificată —, nu putu să creeze, după dorin
or

ctele tutur
în care să se formeze un museii de depus produ
spre lumiservi
pot
cari
(1),
bărbaţilor de ştiinţă şi de geniu

nesc>. N'avea
narea minţii şi spre perfecționarea neamului romă
influenţa polir
talentul superior, autoritatea morală ori măca
mărunte despre
tică ce star fi cerut. Redactorul însuşi dă articole
deosebitele chestii la ordinea zilei.
Valoarea

orarea lui
revistei e însă ridicată 'ndată prin colab

u în istoria liteOdobescu, «predestinat a ocupa un loc ilustr
nul de
raturii romîne»,a cărui schiţă Mihnea cel Răi, în Romi
pe

1857,

îl făcuse cunoscutşi a

cărui

nuvelă

istorică

Doamna
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Chiajna îl aşează de-odată între cei d'intăiii
scriitori romîni, prin
puritatea,

fără păreche pănă atunci, a graiului, prin
marea-t putere
de a înfățișa potrivit cu adevărul și cu frum
useţa scenele din trecut,
prin superioara măiestrie a priveliştilor
din natură 1, Peste puţin
începe a tipări note despre opera
din Pesta ori povestiri romantice exagerate, Mateo Cipriani, Frede
riv Slaps, într'o limbă
ce sufere de rătăcirile timpului, un
tînăr sărac şi fără sprijin,
Filimon, —N. M, Philemon, cum îşi
aşterne el iscălitura.

Pe cînd Odobescu, fii de general,
om încă bogat, şcolar al
celor mai înnalte aşezăminte de
cultură din Apus, se întorsese
din Paris

pentru a lua de la început locul săii
în -cele d'intăiă

rînduri ale societăţii 2 — e] căpă
tă

la 1860

o misiune arheologică în judeţe şi începu astfel studii de
arheologie romănească,

prin' care, nu mai puţin decit prin
cele de arheologie clasică,
va trăi în știința romăneas=ă
amintirea lui2, şi era să fie
peste puţin unul din trecătorii
miniştri. ai lui Vodă Cuza —,

Filimon, odraslă de oameni mat de
jos, e doar un fost dascăl
de biserică. Născut. în Bucureşti, la
1819, poate dintr'o familie
de origine grecească, autodidact, care
învățase bine limbile
francesă, germană şi italiană şi-şi
căpătase cunoştinţi musicale
foarte întinse, Filimon trăia pe
la 1860 în societatea lui Anton
Pann şi a tovarăşilor lui de cîntec
şi petrecere, Nănescu, Chiosea,
Ungbhiurliu : Ion
Ghica-$r aduce

aminte

de el+ ca de

cun

co- plin de originalitate, de
duh şi de veselie>, bun cîntă
reţ, dar
vorbitor gîngav, fără bani,
dar cu o poftă de mîncare
şi cu
un spirit critic, în mîncări,
neîntrecute. May tărziă fu
coris
t la
trupa de operă germană,
la <Madam
Carl», apoi flautist la
orhestră, după o îndelungată
carieră petrecută la strană.
<«Naţionalulur>
pilandru înnalt,

rumăn,

sprintenel,

cu

pletele

de

țîircovnic,.e

îi dădu el, din Decembre 1857,
o sumă de foile„toane despre represintaţiile
musicale, criticînd şi decorurile
ana„cronice, certele dintre artişti,
corurile răti alcătuite ; el făcea
acolo
un fel de cronică musicală şi.
dădu biografiile
luy Donizetti, Verdi,
|
1 V, mar departe,

,

2 Note dintr'o călătorie
a Jur la Londra
„trează

se află într'un caieţel
de d-na Odobescu, Ja Cur
tea-de-A rgeş.
Revista Carpaţilor, |,
p. 393 și urm,
$ Scrisori, p. 61.
”
3Y.

ce

se

păs-

REVISTELE
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Paganini, pe lingă glume ca cinfluența cometului asupra artiştilor de la opera italiană», în care <demoaselele» cantatrice
erai foarte răă tratate. Tot aici începe o critică artistică, Madalenu
(1857-60). În ultimul

timp, la 1858,

Pesta, după ce plinsese

la ultimele

lăutari în Giurgiu;

face cu

îşi

el călători,

sunete

pe

Dunăre,la

ale cîntecelor de

acest prilej însemnări de că-

lătorie, care sînt ale unui liberal, în stare a iubi pe Ungurii
revoluționari, ale unul romantic şi ale unui musicant. Văzu:

Austria, Bavaria, Tirolul şi petrecu cîtva timp în Italia, la Mi- lano, la Bergamo, la Florenţa. La întoarcere, tipări în foiletonul săă obişnuit «Trei luni în străinătate» 1, pentrua trece
apoi cu articolele sale de musică şi cu nuvela Matteo Cipriani
la revista lui Sion. Cu aceste scrieri el îşi cîştigă o reputaţie
mare,—aşa de mare chiar, încît Sion, care se plingea că «nu
cunoaşte în persoană> pe acest uriginal cu viaţa ascunsă, era
de părere

că

Negruzzi

şi

Alecsandri

sînt

acum.

întrecuți

de

noul venit, care, în deosebitele lui opere, arată agust unic şi
cunoștință superioară de beletristică», <abundanţă de spirit şi
înlesnire de scris extraordinară», <limbă pură şi îngrijită», «gust

pentru frumos şi pentru

raţiune»>?.

Nu

e deci

de mirare

că,

pentru unul şi mai nestăpînit în judecată—pentru Pantazi Ghica,

autorul lui «e Matteo Cipriani» are «ceva din cugetarea filosofică şi
înnaltăa lui Montaigne, ceva

din caracterul aspru

şi veridic al

lut Labruyăre şi, ceia ce îl strică (!),generul (sic) lui Ste.-Beuve» ?,
Dar Slujnicarii, cu titlul întreg, «<Nenorocirile unui slujnicar sati |
gentilomii de mahală», schiță tipărită în anul al I]I-lea al cRevistei Carpaţilor», e printre cele mai bune critice

acest timp, şi una încă mal bună, de proporții
„trebuia să-i urmeze în curînd.
Ca puteri nouă

poetice,

Sion,

care

primeşte

sociale

cîteva

nouă de Donici şi dă el însuşi o frumoasă traducere
mouna, a lui Musset,

fabule

din Na-

găseşte pe Mihail Zamfirescu
— după

iaşi ortografie pe care o întrebuinţează Filimon
tura sa:

<Zamphirescu>.

E un

Îammnnnnnno

Bucureştean,

din

foarte întinse,

ace-

pentru iscălinăscut

la

1839

-

1 V. şi Erxcursiuni

în

Germania

meridională, —

memorii

artistice, isto-

vice și critice (1858), Bucureşti, 1850.

2 Revista Carpaţilor, 1, p. 133.
3V.N.

Iorga, Schițe din literatura

romină,

laşi, f. an (1892), p. 153 şi urm,

.
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(moare în Septembre 1878), un funcţionar de carieră, dintre
camploiaţii» pe cari-I tratează satiric un Dăscălescu, un Gh.

Tăutu. Cu totul

lipsit de

originalitate,

de

ideia

poetică,

de

simţire adevărată, de înţelegerea pentru adevăratul stil romă*
nesc, pe care de la început o are, într'un grad superior, Odo-

besc— u,
noul poet se lasă legănat de armonia uşoară
pe care Bolintineanu i-l dădea gata făcut.

a versului

Tratind foarte aspru pe mulţi din poeţiicu o reputaţie
meritată, Sion nu mai isprăvia cu laude pentru alt începăto
r, Gr.
Haralamb Grandea, subhirurg, ieşit din şcoala lui Davila
: acest
Aromîn de naştere avea imitaţia mai variată, dacă
nu mat critică şi mai nuanţată. În scrisul săii, care se revarsă:
din bielşug
pe paginile <Revistei Carpaţilor», se recunosc şi ecouri
din Alecsandri şi din poesia populară Chiar, fără ca
prin îngrijire ori

prin adevăr o singură bucată măcar să fi putut rămînea
de la
dinsul, pe care toate aceste laude înnainte
de vreme-l

îndem-

nară numa! la un scris fără margene şi fără socoteală
, bun doar
pentru autorii de melcdii menite

mahalalelor,

Poeţii ce mar! ar timpului se -țin de o parte,
cu toate că
Sion fusese bunul prieten al unuia din ei,
Bolintineanu, la
moşia căruia, Bolintinul din Ilfov, el prinsese,
în 1857, datine
de Anul Noi, pe care le descrie în revista sa
1, Nemesis a acestuia, culegerea de banale satire politice,
e aspru criticată de

Sion chiar, Cea
al acesteia
mai

e

tot

mat bună literatură poetică din cer trei ani
a

lui Sion

puternice,
— ca acestea,

însuşi, care une ori află versuri

în

< Mascarada»:

Obraznicele viţii, virtuțile modeste
Se 'ncrucişaii supt masce pe ici şi pe
coleă.

Urmînd tradiţiilor de la «Propăşirea>
şi «Romănia Literară».
care creaseră tipul revistei romăneşti,
Sion se crede dator a
da

și articole despre economie, viaţa
socială, mişcările politice.

=

l dbid., p. 47.—Eliad are o fabulă iscăl
ită cu iniţiale,

II, pp. 315-6.—Creţeanu
dă cite un proverb dramatic,
«Zburătoruls, «Brățaras, «Dou
ă amoruri», şi
unele poesil lirice, V. inchinar
ea lu1 către Alecsandri, UI,
p. 480 şi urm.:
Precum o stea plăpindă un
meteor urmează,
|
,
Aşa te voiă urmă,
| E şi o fabulă de Negulici,
a.
de la «Romănia Literarăs.—
Nic Dăscălescu nu
lipse
2 şte.
ul — [ULDe Baronzi, slaba
buc ată în prosă «Şedinţa penelor
limbiste». .
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La dinsul publică o parte din cursul săă din Iaşi, oprit pentru.

<intențiuni sediţioase», înlocuindu-se şi profesorul, prin C. Negruzzi, veşnic guvernamental cuminte, — ]. lonescu 1. D. P. Vioreanu, un însemnat advocat, un viitor ministru, vorbeşte despre .
breasla sa, care nu prea era simpatică publicului. IL. Misail (n...
1835), tînăr foarte harnic, neobosit cetitor, autor cu stilul uşor
şi om

de

cele

ma!

bune

sentimente,

dar

lipsit de talente

deo- :

sebite, înşiră un lung articol, în sens foarte liberal, despre chestia
țerănească ; el vorbeşte apoi despre comune şi cere şi o reformă:

electorală.

În această revistă

încearcă şi în nuvelă,

publică,

I.. Voinescu,

amintirile sale. Pictorul Aman,

care

se.

de o re-

putaţie universală, dă aici cîteva pagini despre arta sa, C..Steriade scrie despre finanţe. Sion însuşi vorbeşte despre mănăstirea Sinaia şi dă, într'o formă de glumă poetică, o.bună des-

criere a Bucureştilor la 18602; el se încumetă a vorbi despre
poesia epică a Sirbilor3. Şi viitorul Mitropolit al Moldovei,::

Iosif, pe atunci stareţ la Găisent, contribuie cu un articol de:
Istorie 4,

Cel mai însemnat

articol politic din

<Revista

Carpaţilor»

e

însă al lui Papiu Ilarian, despre «Independenţa constituţională

a Transilvanier». Desăvirşit informat, cu un simţ fin al situaţie
i,:
Cu vederi originale în mai mult decit o privinţă, şi,
în sfirşit,:

Cu un. ton cald în pasagiile culminante, — ce bine să întrăm:
cu toţii în Alba-lulia pe poarta pe care întrase Mihat Viteazul
. în cetatea de la poalele munţilor de aur, ce răsună incă.
de:
vitejiile lur Horia şi Iancul> —,
aceste pagini, care apărură tot
însemnată contribuţie de Drept

Papiu.a dat, fără îndoială, în
odată şi in volum, cea mai
pe care o poate înfățişa lite-

" Yatura noastră cu privire la marea chestie a Rominilor
de supt
Coroana Sf. Ştetan 8.

| 1 1, pp. 1142, 282 şi urm.—Marţian voise să combată încheierile
lux Ionescu;

4

p.19%.

.

”

"2 11, p: 227 şi urm.

"3 Anul III,
+ D. Gr. Ştefănescu, geologul, publică o traducere.
5 Articolul fusese publicat întăi, pe scurt, de «Tribuna
Romină». Un adaus
se dă în n-l de Septembre al «Revistei Carpaţilor»: şi
el apăru în volum.

Cf. şi Dorinţele : Românilor,

de «Castore

Gemenul»,

în anul III.
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ŞI APĂRAREA

ARVELENILOR.

insemnătatea cea mare a revistei lur Sion stă însă în atitu-:
dinea pe care o are în noul războiii, pornit, din aceleaşi motive
ca şi cel d'intăiii, împotriva Ardelenilor din ţară.
Suirea pe Tron a lui Vodă Cuza nu scăzuse rostul profesorilor din Ardeal în conducerea învățămîntului nostru, căruia-i
trebuia încă atitea prefaceri şi adăugiri pentru a se organisa
deplin şi unitar pe basa unui sistem şi avind în vedere un scop
bine definit. Laurian, care părăsise Moldova la 1858, ajunge
efor la Bucureşti, profesor
de literatura clasică, bibliotecar
la Sf. Sava, pănă să capete, la 1863, decanatul Facultăţii cele!
nouă de litere1.-Lu! i se încredințează foaia oficială a şcolilor,
«Instrucţiunea, publică», care apare trei ani, pănă în Iulie 1861,
dînd, pe lîngă programe Şi. îndrumări, o parte istorică interesantă, în care se reproduc fragmente din scrierile marilor Ardeleni

al veacului al XVIII-lea şi se chiamă luarea-aminte asupra lor;
tipărită cu litere latine, în noua ortografie şi limbă latinisată,
foaia trebuia să formeze pe profesorii tinert într'un anume spirit”.
În acest spirit lucraiă şi alţi Ardeleni. Papiu plecase şi el
din Moldova la 1858 şi :petrecu apoi mai mult timp în Germania, pentru studii istorice, dar la 1860 el era jurisconsult al

Moldove, la 1861 procuror,
mai tărziă ministru al Dreptăţii. |
se dădu, în 1861, direcţia Cultelor la Bucureşti3. 1. Maiorescu
avea direcţia .şcolilor muntene. Patriciu conducea arhivele din
Moldova şi Marțian serviciul statistice. Profesori ardelent erati
numiţi la licee, dintre care unul, la Bucureşti,
lua numele lui
Gheorghe Lazăr. Era vorba de întemeierea unel Academil,
pe care părea s'o pregătească premiile create de Vanghelie

Zapa, care dădu şi o sumă de 38.000 pentru

întărirea

oștirii,

ori de tinărul prinţ Brîncoveanu, de contele Scarlat Rosetti,
ca şi
AR
|

1 V. Gr. Pop, 11, p. 442,
2 Pentru introducerea treptată a literelor latine în cancelaril prin absolvenţii şcolii celei nouă şi pentru arbitrara ortografie impusă de
Ministerid,
v. Revista Carpaţilor, 1, p. 297 şi urm. Monitoriul din
Bucureşti apare șu

litere de la 1860. La cel din Iaşi aduce zăbavă influența
lu! Asachi.

3 Revista Carpaţilor, 1, pp. 253, 327,

:

*

4 Comemorarea acestuia de profesorul C. Adam, ivid,, ], p. 202 şi urm.
_

|

A
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Se discuta planul

pe: care-l elaborase Eforia, cu comisiuni de cîte trei învăţaţiș,
şi Sion, din parte-I, presintă, pentru o Academie de cinsprezece,
membri un proiect care nu se deosebeşte mult de organisarea 'ac-

tualăa instituției, prevăzindu-se dicționariul, premiile, culegerea
de inscripţii, etc., patronarea de Stat, întemeierea bibliotecii şi
participarea <Romiînilor, fără distincţie .de provincie sai de
protecţiune» 5, Se hotări ca şese membri să fie numiţi pentru .

a'se

întregi prin

<filoromînil>

alegeri

puteai

pănă

pe an şi fiecare secţie trebuia
litate (Decembre 1860).
Şi
deci,
a li
mult

la

numărul de

optsprezece;

fi onorari ; erai să se țieo sută de şedinţi

să deie

o revistă

de

specia-

Ardelenii, mai toţi filologi şi istorici, “puteaii să domine,
şi acolo. Acestor conducători a! învățămîntului începură
se aduce, astfel, şi la Bucureşti învinuiri, dar de o natură
mai trivială decît învinuirile de care avuseră a suferi la Iaşi.

Acela care
vanitatea lui,
nădejde de a
derile sale, el

porni campania împotriva lor fu Eliad. Jignit în
pierzînd, din causa acestor Ardeleni, vechea lui
putea conduce întregul învăţămînt potrivit cu venu cruţâ nimic pentru a distruge pe aceşti duş-

mani; Membru al Eforiei, autor al noului Alfabel alcătuit în stilul Bibliei de odinioară, el începu să fulgere prin foaia Proprictarul Romin împotriva veneticilor cari umplea şcolile tot cu
oameni de-ar lor, cmisionari ai papismului şi spioni ai Austriei».

La urmă, Maiorescu trebui să demisioneze, Papiu să refuse
locul ce i se oferia; Uniţilor li se retusâ dreptul de a fi profesori în Romănia

ortodoxă ; singur

desprețul ce trebuiaă
şi Gh.

luară

Ioanid

"E meritul

locul

1 Jbir., l,-p. 167, nota 1. 168,

-

avu statornicia

şi

şi luf Laurian7.

lui Marcovici

lui Sion că a răspins cu

2 Ibid,, p. 166.
5 Jbid.

Laurian

ca să rămiie€., Dar în Eforie D. Zalomit
hotărîre asemenea

deso-

nota 1.

:

4 Cf. şi ibid, p. 495, nota 1: UI, p. 70 şi urm.

5 «Graţiadă-me D-deule, duu6 marea misericordio şi după multitudinea indoraţiuniloră talle. sterge fărâ-de-legea mea», — așa trebuia să se: roage de
* acum

înnainte

copiir.

6 Revista Curpaţilor, L/Ă p. 825 şi urm,
7 Ii, -p. 498.
!

”
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norante atacuri. Faţă de

Ardeleni

nu-i plăcea stilul latinoman

al

el avea

poetului

o privire: critică, -

de.la

Orade,

Iustin
„ Popfiu, care-i trimesese versurile spre cerc
etare ?,. nu ' aproba :
atitudinea politică a lui Sigismund Pop de
la: Concordia şi a

lui Gozsdu, dar, oricit de- multe neaju
nsuri ar fi văzut la:cerde dincolo şi le-ar fi semnalat fără sfială
, după: datoria sa, el:
înțel

egea nevoia neapărată“a înțelegerii: tutur
or Rominilor în
opera culturală pe care avea să se Tazi
me viaţa: unui neam
"unitar în obirşia ca și:în dezvoltarea
sa istorică. Iniţiatorul
mişcării uriîte e cun nenorocit care
se preocupă de mult timp
cu misticismul politic: şi religios> 2,
<Proprietarul Romîn», cun .
organ obscur şi fără
de nicio coloare», <un organ obsc
ur şi :
discreditat, schimbător de coloare
ca:şi cameleonul, fundat
numai pentru ca să arunce conf
usiunea şi amestecătura în

toate

», mişcarea însăşi, îndreptată împotriv
a unor oameni cari.
n aveati alt păcat decit a fi şi et Romi
nt şi de a: fi consimţit
să rămiie : numa!

<dascăli>,

început la demnităţile cele

pe

mai

cînd

înnalte,

alții se avintai
o

califică

'el

de la

frumos

prin formula «noi contra noastră»
5. Şi Ardelenilor chiar,: dese

Părţiți, duşmăneşte

teşte că “<în'secolul

une Ori, în cele două confesiuni,
el li amin=
modern

spiritul

de

naţionalitate
mai presus de legămintele conf
esionale» 4.
o

. INI; <REVISTA

s'a “pus

ROMÎxĂ.>

„ Avind abia 800 de abonaţit,
revista lut Sion încetă la 1862,
„ Precum încetase încă din 1860 foai
a lur Niton Bălăşescu, Amicul
literaturii romine, care făgăduia şi
comerţ şi chiar agronomie %
Pentru a o înlocui, trebuia

mai mulți

cetitori

sai

redactori

fil de boiert din Bucureşti,
întorşi abia din străinătate,
dădu, la
1861, Odobescu fiind dir
ector la Culte, — apoi, în 1862, ministru,
— această revistă, al cări
r format, hîr tie, tipar şi planşe adause
puneaii cu totul în umbră săr
ăcăcioasa întreprindere a lui
Sion,

11, p. 398,

22, p. 337,
2 11, p. 320,
41, p. 602,

5 ÎI, p. 505,

|
pe

6 Se dă in această publi
cație, în

Maiorescu.

a

a

cepută la 21 Iulie,şi uh discurs al lut

!
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totuşi în ce priveşte programul general

ro- .

mănesc și enciclopedic,ca şi în ce priveşte pe scriitor.
«Liberi de orice ideie, precugetată, dorind numa! a propaga,

.

potrivit cu slabele lor mijloace, luminile şi ştiinţa în țara lor»,
astfel se declară, în cel d'intăiă articol,. tovarăşii de vristă,.
de creştere şi de idei: A.. Odobescu, cel mai însemnat dintre... dinşii, fostul colaborator al lui Alecsandri la «Romănia Lite- .
rară». şi al lui Sion la <Revista Carpaţilor», I. I. Fălcoianu,..
Berindei, Gh. Creţeanu, Gh. Cantacuzino, A. Gianni, ş. a: -

Fără. «spirit de partid», înţelegînd însemnătatea unei cepoce de
reorganisare» şi supt raportul literar— căci <o nație se afirmă: atit prin actele sale politice, cît şi prin viaţa sa intelectuală»,
— ei îşi propun a deschide prin publicaţia lor cun cîmp de ac- _
tivitate studiilor serioase, a aduna, pre cît se va putea, într'o
publicaţie periodică, resultatul lucrărilor literare şi al specula-

țiunilor ştiinţifice» — şi în istorie, jurisprudenţă, filosofie
— «ce
pot grăbi progresul naţiunii romiîne>, a da — adaugă ei mai
tărziă — <o operă

adevărat

naţională şi un mijloc însemnător

de civilisare pentru patria noastră». Cum

se vede,

nicio legă-

tură cu eliadismul pontificant, cu latinismul pedant al şcolilor,
ci, ca în foile de mai înnainte, ale scriitorilor de la: 1840, ori
ale urmaşilor lor din noua generaţie, o cuminte potrivire între
literatura pe înţelesul oricui şi între ştiinţa oricui folositoare.
Astfel tradiţia cea bună era dini noii represintată printr'o pu- blicaţie la care se adunati cele mal bune puteri: ale unui noi
tineret.

Inspirat de încercarea istorică, aşa de

izbutită,

a

lui

Odo-

bescu, Creţeanu publică nuvela «Lupul Mehedinţeanul», în care
însă și concepţia şi tonul declamator-sentimental— «juna vă-

duvă», cinima sa de. Romină

şi de amantă», cabsorbită în ru-

găciuni», Dumnezeul Romiînilor»>, «braţul protector> — şi limba,
care cuprinde în ea prea multe elemente de împrumut, sînt
mult-interioare modelului. În curînd, prin <Ciocoil vechi şi nok»,

cea mal însemnată operă a lui, Filimon

dă o contribuţie ; ne-

prețuită revistei.

”

Meritul acesteia nu stă în poesir. E adevărat că aici se află
versurile luptătoare

ale lui Alexandrescu,

că aici îşi publicăun

număr de bucăţi nouă Creţeanu, Alecsandri, căruia i se închină |
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şi un articol de laude, de Em. Creţulescu,
care-şi face însă toatereservele sale— cacel aier distins, elegant,
lumesc şi care însuşi
_printr'a sa delicateță
are ceva compromiţător, ca să zic
aşa,
pentru că nu este compatibil cu inspiraţiu
nile cele mari» —y

dă pe rînd cîntecele sale din anii de luptă, <Cor
oana
<Solferino», <Bersaglierul»,

<Cintece

sipită>, <Cîntecul Mărgăriter»,

şi sărutări»,

vieţii»,

«Biserica

«Moțul şi Secuiul»>,

_ri-

<Gondola.

trece», «La poeţii romîni», <Pilotul», <Cîntec
de lume», <Emmi»,.
«Dragoş», <Dorul de Mare», «Strigoii»,
«Banul Mărăcină»>, «Pe:

albumul Ider

Vegezzi-Ruscalla», apoi poesii

nouă,': «Ștef

an şi
Șoimul», «Cîntecul lui Ştefan-Vodă>,
«Glasul Codrului», precum:

şi un număr din baladele sale populare,
refăcute.

printre poeţii de la «Revista

Romînă»,

Şi: Donici e

cu unele fabule şi chiar

încercări de poesir politice, ca <Dorinţa
Rominilor din
Să aibă Romănia

1862»;

industrie şi arte!

- Se primesc şi. poesii de Dăscălescu,
precum şi altele, mat mult:
sai mal puţin stîngace,de Pantazi
Ghica, de Radu lonescu..
Dar nicio

putere poetică nouă

nu se vădeşte

în

paginile
grijitei publicaţii din. Bucureşti,
precum poeţii cunoscuţi
găsesc accente nouă în bucăţile
pe care i le trimeti,

înnu:

„Foarte bogată, dacă nu totdeauna
deos
potrivită cu nevoile societăţiy: către care ebit de originală şi
. se adresă, e partea:
ştiinţifică. Fălcoianu vorbeşte desp
re astronomie şi calendar, Odobescu desp

re poesiile populare, cu mult
e amănunte bibliografice,
dar cu mat puţin simţ critic
şi cu încheieri foarte nesigure
, D.
Berindei scri

e

<Studil artistice asupra Romei anti
ce», Racoviţă
despre juraţi, Pană Buiescu desp
re. libertatea muncit — împo
triva clăcik din Regulamentul
Organic şi a preţului maxim
;
cere <libertatea>

pomenită în titlu şi aplicare
a clegilor naturale> —,- acelaşi despre «vit
ele bovine», A. Gianni
despre im-posite, P. Iatropolu despre
minuni, C. Aninoșanu despre
<Lucrările publice şi influenţa lor
asupra prosperității sociale»,
Gr.
I.. Lahovari

despre apel ş. a.,

un

altul.

Î
țional, 1. Ghica despre Dac
ia veche şi drumurile de
fier, G. Gr.
Cantacuzino despre Biseri
ca ortodoxă şi <papism».
Apoi P.S.
1'Se :reproduc şi ve
rs
-deur
Cicl
ioy

a. I. C. Fândescu dă poesir populare.
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Aurelian despre monedă şi despre îmbunătăţiri agricole, Gr.
Ștefănescu despre geologie, Cobilcescu despre calcarul de la
Răpedea, Bengescu despre mănăstirile închinate, G. 1. Mun„teanu despre oastea romană, dr. Felix despre moartea aparentă,
ofiţerulG. Manu despre armele portative. Se traduc şi studir
ale luy. Reissenberger şi Zasciuc privitoare la Romîni.
_

Articolele istorice
nu
„Mihai Viteazul

lipsesc.

a lui Bălcescu,

Se

dati părţi din

despre

care

Istoria

„Care trimete şi frumoase pagini inedite de Rusu. Odobescu
:Suşi, retipărindu-şi studiul despre

lui

scrie Alecsandri,

satira latină, îşi arată

în-

desco-

peririle făcute la Bistriţă şi Snagov, dînd astfel un capitol din

„marea

sa operă

arheologică,

a căril publicare

integrală

nu s'a

putut da niciodată. Se publică de el însemnări de ale lui Vodă
„Brincoveanu. Se înfăţişează încă odată Panegiricul lui Ştefan“cel-Mare de Măzăreanu?.

Şt. Greceanu vorbeşte

despre cronica

“înnaintaşului săi Radu Logofătul. Misail începe o nouă compilaţie de-ale lui despre <evenimentele de 14 182i> şi alta despre
“Învățătura la Romint».
E
pc
Pentru întăiaşi dată Radu

“Nouă,

nu

cum

o făcea

în

Ionescu? vorbeşte

Franţa

despre

Sainte-Beuve,

critica

dind

lămu-

Tiri asupra vieţii scriitorului şi încercînd a lega sufletul lui întreg, aşa cum

l-ar fi înrîurit această

viaţă, cu opera care într'o

anume clipă s'a desfăcut din adîncimile sufletului acestuia, ci
„reducînd opera la principii. În <Principiile criticer» el arată că
-datoria criticului e să se întrebe «pentru

ce, prin ce mijloace,

“care sînt principiile şi regulele» +. EI şi înceaa rcă
lămuri astfel
talentul lut Donici şi al d-ner Dora d'Istria. După metoda fran:
“cesă, din potrivă,

vorbeşte

Odobescu

despre

poeţii

Văcăreşti,
1 Ci. Boliac, Mănăstirile din Țara-Romănească — operă bine scrisă — şi

L. Brezoianu,

Mănăstirile

zise închinate

şi călugării greci.

lar mal

ton Otmenedec (Odobescu), Etudes sur les droits et les obligations
nasteres' roumains

dâdics

auz

Saints Lieuz,

2 Argumentele aduse impotriva acestel atribuţii

în Viaţa Nouă pe 1909 n'a niclo valoare:

ales Aga-

des mo-

|

de

,

d. Ovidiu

nu. se reproduce

Densuşianu

din

Flechier,

“Care putea fi cunoscut oricărui călugăr de la nol,prin vre-o traducere
greacă
Ori rusească, iar, dacă nu, prin întrebuinţarea de lie Miniat; presupusul
«falsificator» Antohi Sion n'avea niclun interes la aceasta, el n'a dat lucrul
:

„la iveală patruzeci de ant și, în sfirşit, el n'avea niclun talent literar,.
3 El scrie încă «Domnitorul
4-1, p.41873i urm.

şi Unirea complectă a Principatelor»,

,

„1294

-

|

-precedîndu-şi
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notele biografice,

îmbrăcate

într'o foarte plăcută

formă vorbareţă, cu această declaraţie : «Cind vrem să
judecăm
"pe dreptate talentul unul scriitor; să ne ferim de â-l
scoate din
cercul în care: s'aii dezvoltat şi s'a exercitat facultă
țile sale» 1,
Dar mâl însemnate decit aceste încercări de critică e alitu-

dinea, critică
pe care colaboratorii < Revistei Romîne» o aă
față
de toate împrejurările, tendinţele şi operele
timpului. În ce pri„veşte literatura, Creţeanu nu se sfieşte a spune
întreg adevărul
"tuturor scriitorilor de atunci, aşa cum, de
âlminterea, Creţu“lescu îl spusese luY Alecsandri însuşi. La
unul, el va vorbi de

"abusul diminutivelor, la altul de «ciuperci din
băligar», la un
al treilea, bătrîn şi mare, de stilul amărit al
pamfletarului» ;

lui Bolintineanu-i va mărturisică Nemesis

a. sa e lipsită de

«sare atică», de «fineţă» şi «corecție» ; «Lipito
rile satelor> e
" declarată «capodoperă», însă în legătură
cu cultura “timpului..

“Talentul noă al lui Filimon, care era să se
stîngă în curînd,
la 19 Mart

18632,

e lăudat

călduros

pentru

<Slujnicarii»,

nuvelă <plină de spirit şi de vervă» şi avînd co imate
însemnătate
morală» ; genul

lu! Filimon

“satiră politică francesă

„poate fi cea mar bună
.

e asămănat

«Jerome

Pâturot»,

Republică.

cu acela'din

cunoscuta

în care se caută care

o

.

|.

.

=

Articolul lui Berindei are însemnătatea
că zii înfăţişează
ideile tineretului muntean de la 1860
cu privire la stările de
"lucruri sociale!
“mănia

şi politice. Concepţiile

literară», 'sentimentela

de

Moldovenilor de la <Ro-

părere de răă pentru un trecut

„Care avea însuşiri mari, desgustul față de un
present fără prin'cipil şi fără: rînduială se întîlnesc aici cu o putere
şi rhal mare.
într'un stil care se întrece în frumus
ețe cu al lui Alecu Rusu.
“Dar, mar cult; stăpîn pe unul din domeniile ştiinţii, pe arhitectură, înţeleasă ' şi 'în spiritul, în simbol
ul şi în fnenirea el,
acestălalt scriitor spune

mat lămurit

că «legea de continuitate»

„În desvoltarea civilisaţier noastre
a fost călcată 'n graba

1

prefacerilor, în avintul de înnoire al celor 'ce nu
se dădeaiă în lăe:

dbidiy p. 482...

i

2 V. ziarul de caricaturi Cicala din, 24 Mart
1865: «Vineri, la 49- ale: cu„rentei, d. N. M. Philemoa
a lăsat sănătate
"SăI, la o oară de dimineaţă»,

tuturor! arnicilor -şi
a

cunoscuţilor

o
a

NEVISTELE

„turi nici faţă de cele mai

7

995

sălbatece fapte de vandalism, atunci

cînd era vorba de a înlătura mai răpede şi mal deplin trecutul
„„în toate înfăţişările lui. Și iată în ce puternice şi vibrante cu-

;vinte “arată

el nemărgenirea

pierderii

suferite în sufletul et,

"în Viaţa ei morală, de naţia lui, a căril întăie datorie e tocmal
:a se usebi de alte naţii prin însuşirile-i tradiţionale şi a desvolta aceste însuşiri pe basa cuceririlor făcute de înnaintaşi. Le
„„Yeproducem. în întregime pentru ca să 'se vadă ce puternic
„aveau pe atunci măcar individualităţi răzlețe o conştiinţă pe

care prin. toate mijloacele caută .a o răspîndi astăzi aceia cari

„cred, că prin trezirea unu! simţ care e amorţit numai, se poate

chema la o adevărată şi puternică viaţă un neam

vrednic, ori,

„Cum zice foarte frumos acelaşi Berindei, co naţionalitate care
„lasă singele ei pe toate cîmpurile şi care, deşi martirisată, n'a .
pierdut originalitatea sa şi nimic din ceia ce constituie fisio:nomia unui popor>!?. Lăsăm dect să urmeze una din cele mar

„luminoase

pagini

din

ce ni-a

lăsat trecutul ca manifestare a

ideilor celor maf -sănătoase:
<Am străbătut cîmpiile întinse ale ţerii, care par pe alocurea
încă bătătorite de invasiuni ; iarba cîmpului ne-a îmbătat de
mirosul el; am

ascultat

în liniştirea

seri! murmura

misterioasă

a naturii; rîurile m'aă răcorit cu unda lor; natura e aceiaşi
- ca. în timpurile: vechi, dar am căutat în deşert bravura strămoşească,

acea

suflare

de viaţă

care

trece peste țară şi care dă

naştere la fapte marl.. Un trecut dureros s'a ridicat înnainte- mi,
şi n'am văzut decit închipuirea scenelor de desolațiune care ati
'sîngerat aceste locuri : horde de Tatari încurînd caii lor prin

holdele aurite şi tîrînd în sclăvie un popor : desarmat şi căzut.

"Am

trecut! prin

“lipsa 'de

epocele

oraşe

şi cătune,

ordine, prin miseria

şi impresiunea

adincă

continue -de emigrări. Niciun

Caractăârul stabilităţii; pretutindeni
pripă,

sămănate

fără

rînduială,

- produsă .prin

mi-a adus aminte

numai

edificiu care să poarte

ruine sati ziduri ridicate în

fără: vre-o

concepţiune

care

să

fi presidat la fundarea lor, fără legătură cu trecutul. Acea lege
de continuitate. ce ne face să adăosăm pe tot anul un progres
la progresul: făcut, o cunoştinţă la suma cunoştinţelor dobin'dite,. şi care

d

psp

constituie

viaţa
-

|

morală. a- popoarelor,

|

|

|

nu
1

0 'vom

e

|
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găsi la not. Şirul tradiţiei e prea
lelor pentru a pretinde la dins
a.

«Starea “aceasta de

ROMĂNEŞTI

des întrerupt în cursul secoa
|

lucruri e expresiunea stări! morale
a poporului romîn. Evenimentele
politice şi greşelile celor “prepuşi
a conduce acest popor de nobi
lă origine, care-şi împlini mult
“timp misiunea

sa providenţială, l-ai făcut să cază
şi să treacă
"pe nesimţite de la viața activă
şi eroică la o viață pasivă şi
“degradatoare, Familia cea mare
a Rominilor e desorganisată,
fracționată

şi - a pierdut calităţile morale
care-i asigura res
pectul naţiunir er. Servitudinea
şi fanariotismul a conrupt mai
"toate 'sorgintele de viaţă, şi
azi numai instituţiile basate
pe prine
cipiile
de libertate şi. dreptate, num
at instrucţiunea răspîndită
cu prod

igalitate în popor, numat stud
iile basate pe tradiţia istorică vor putea ridica din noi
națiunea la demnitatea sa. de
“mai înnainte, vor putea da
iarăşi sufletelor energice” inde
pendenţa şi tăria! pierdută. Voi
m ca viaţa acestui popor
să n'aibă
niciun punct de oprire, voim
mai cu seamă să fugim de
imi- .
taţiunea servilă, şi, orice am
împrumuta
de lă străini, să fie
pus în armonie cu datinele
şi obiceiele vechi! ale ţerii
.>

"IV. REVISTELE

DIN MoLpova:

B. P. HAsDEt,
Moldovenii. din generaţia
cea nouă se țin la o par
te şi față
"de publicaţia Moldoveanulu
i Sion şi față de aceia a
Munteanulu!
tînăr Odobescu. Parte din
el sînt prinși cu totul în
viltoarea
unei vieți politice oprite
în zgomotoase, necurate
şi zădarnice
virtejuri, parte caută. să
lucreze deosebit, acasă.
la- ej, pe locul
„Vetrel celei vechyl,

ŞI Alecsandri, ba nicy din
tre luptătorii cer mar har
nici pentru
Unire. De curind numal
el trecuseîn Moldova fră
mintată de
L Am „Văzut atribuiidu-s
e

la Paris in 1851. Cele donă lu! Odobescu revista Junimea Romină ce apârea
n-re ce se ană la. Academie
se deosebesc printrio
ortografie cuminte. Foaia

e a tineretului universitar
“republicană; răspunde
şi vrea marea Romănie
«cetăţeanul D, Florescus.
«Ideia uniri! naţionale»
clamată încă din articolu
e pro- .
l diutăiă ; se propune
frăţia cu. alte neamuri rev
luţionare şi torzanizarea adev
oăratei democraţila. Bălcescu
ținută în Ardeal şi alta
dă cuvintarea tul
despre «inuncitorul rom
ina. Odobescu să fi seri
Imiul poetic din :n-t
s doar 4;
-

REVISTELE
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aceste lupte, îmbărbătată de-cele mat mari nădejăi, prinsă de
cel ma! curat entusiasm pentru o ideie- politică necesară. Nu

venise ca.un ostaş al neamului care în locuri grele să fi purtat :
şi el războiul şi, zdrobit, să fi căutat un adăpost între Rominii
mai fericiţi, în zilele de bucurie ale cărora .să-şi aline durerile
adinci. Fiă al lui Alexandru Hijdăi, eforul şcolilor basarabene,
cercetătorul cîntecelor populare romăneşti, cunoscătorul trecutului moldovenesc, pe care se simţia mindru a-l lăuda și în“naintea Ruşilor, arătîndu-li cît ni datoreşte nouă cultura loryz «
Tadei Hasdei, care-şi schimbă apoi numele în Bogdan,—nume 2
romănesc, al întemeietorului Moldovei —, şi-şi adaose la nume
acela-al lui Vodă. Petriceicu, din sora căruia venia în adevăr:
neamul săi —, născut la 16 Februar 1836 pe moşia părintească

a Cristineştilor

de lîngă Hotin, aproapeşi de Bucovina şi de

„Moldova liberă, învățase la Ruşi în Harcov şi dusese viaţa de
petrecere, cu fel de fel de «Reise» ebraiceşi alte frumuseți
in„ternaţionale, a studentului rus din epoca romantică şi a ofiţe:Tului rus, stăpînit
de spiritul demonic, revoluţionar, anarhic,
sarcastic, provocător, unind setea de voluptate
.cu un adînc

Simţ

de

nimicnicie

saă

cu

porniri mistice nelămurite, al lui

Puşchin şi Lermontov,: mari poeţi şi scandaloşi romantici, Ca
prinţ: sărac, slab şi bolnăvicios, prigonit de soartă, ca un om
genial, strălucitor de un spirit satanic, impunător printr'o şti-

inţă enciclopedică, dobindită la douăzeci de ani între un duel şi
„-un banchet intim, ca:un original. de care nu se putea apropia

“nimeni fără a fi uimit şi rănit de însuşirile lut superioare şi de

inferioritatea unu! spirit agresiv, care nu cruța nimic, nici pentru
cel mal sfint principiu or! "pentru ' cea mai firească legătură,
astfel căzu el în laşi la 1856. Face un an. în temniţa 'ce
tre-

buia să fie pentru el Cahulul basarabean, abia cîştigat-de Mol-

dova,: unde funcţionează ca membru la tribunal. Iar
abia doi ant după ce venise, străin ca graiă şi spirit,
„unde cîrmuiseră şi domniseră a! lui, el se încumetă a
0 foaie politică săptăminală, pe careo intitulează: cu
Scump lui Alecsandri, de Romănia 1.
Ea apare

ca cun

campion

al vederilor naţionale

în : 1858,
în ţara
încerca
numele,
pi

şi constitu-

țicnale liberale», dind şi frumoase 'articole, pline de ider. nouă
„1

Cererea lui

pentru

editarea foil, în Sturdza,

o. c., VII, pp. 868, 954.
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asupra situației 1: noul venit era pentru Adun
area liberă, pentr

u!
: Domnul care ar fi gata să dea «cele
mai mar! garanţii pentru:
"respectarea drepturilor naţiei şi a const
ituției ţeriY>..
„Foaia

nu se putu susţinea însă, şi Hasdeii,

ajun

s profesor de:
. istorie, întemei& acum o foaie de speciali
tatea sa. Astfel. e <Foaea.
de storii română sub redapăune lui
Bogdan Petriceico-Hîjdăi,

“Iaşi, anul Unirii, Uliţa Armenească,
unde a fost comisia pătra„Tului al 4 lea, n-l 604» (ma! preci
s: calăturea cu casele d-lui .
"Costachi Iorga»). Şi. aici ciudată
ca şi lămuririle preliminare,
ca şi ortografia,cu totul personală,
cu împrumuturi de la Pumnul,
dar cu idei proprii, ciudată e şi
limba. Judecaţi.numai:: «Banul
al lui

Istrati-Vodă Dabija, căpătă „un ciclu
evreiesc de-al lui
"Simeon .Macabei şi al cărut se află
în 'toată Europa 'numai 5-6
- exemplare... În. chipu

l înfricoşatei lăcuşti,.. Poesia
năciunară...
abonaţi la Romănia, cărora li
s'a trimis întăele foi ale
ziarului de faţă, drept a li se comp
leta terminul abonărir sale:
"pe trei lunt>. Ori această defin
iţie aistorier: «Storia e un
şurup;
„0 trebuieşte deşurupuită,. iar
nu trasă pe apucate. De ace€c
ana'lisul, adică desmădulărirea
înnainteşte sintesul, adică înmă
du-:
- Domni!

lărirea. Am gătit analisul nostru,
vom păşi la sintesul.. Istoria
“comerțului are îndoită vajnicie
pentru - ziditorul . supra vieţii
omenirii». Despre teatru: <Men
irea .obştirei! e de a sprijini
“teatrul năciunar în credicioasa:
reproducere Zăporojenilor ce'
-gioc atit

de însemnată rolă în evenemîn
tele domniritia lui Pod„cova-Vodă, a lui Vasili Lupul,
a lui Duca, a lui. Petriceico, etc.>

». Incă din 1860, Publicaţia
lui Hasdei lua-o nouă prefac
ere în
“titlu; Ea se întitula acu
m <Foiţă de istorie: și lit
eratură»,şi cel
din această cOntiiuiarE iăşiala
rii
Mast. Ea
dramă de Gh. Tău

“d'intăiă număr
„publică

şi o.

tu,

în care înterveniati Ber
chea:
-David, pîrcălabul Vrancil,:
Coman, Mirăuţ, Crimea. Rev
ista nu
capătă însă nicio adevărată
înrîurire asupra scriitorilor
şi publi-Cului. În urmarea foil,. care
se întitulează Din Moldoua,
Hasdei:
are colaboraţia tînăruluy.
Şt,

Virgolict, .poet .încă. pe
băncile“
“şcolii, EI însuși scrie „pe
larg despre legăturile lur Rar
eş cu Ar-dealul, într'un sti] „pro
fetic care face. foarte
grea cetirea, şi în1 V. aiarticolul «Adunarea
şi candia aturile la Domnie»,
in-Sturdza, v. c., VIly
p. 808 şi urm; ci. VIII,
p. 297, |
.
„:.

îi.

m
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cearcă o dramă, pe care o declară imitată din Shakespeare ca
şi din Sofocle şi în care se întîmpină doar nume stilcite pentru
“a stîrni risul, trivialităţi de cea mai ordinară speţă şi note de

erudiție foarte bogate. Şi această publicaţie. a trecut aproape.
"neobservată, şi a ţinut doar cîteva luni.
Încă de la 1860 V.' Alexandrescu (Alecsandresco) începe a
publică, tot la laşi, <Ateneul: Romîn>. Redactorul foil, care,
“sprijinit de Kogălniceanu, căpătă locul de director la Ministe-

"riul de Instrucție din Moldova,

are contribuţii de Donici, cu

fabula despre zmei, cerută de Alecsandri,

altele de N. Istrati, de

“Ralet (cLa Romini»), de lanov, de Tăutu, de I. Alecsandri —

“oda sa din 1858—,

„pe lingă

de Gh. Ureche, care învăţa Dreptul în Italia,

note istorice?,

pe lingă rînduri de

“mal scrisese pe la foile politice moldoveneşti,

Sofia Coce,

care

şi “compilaţii de

"Misail. Revista, «literară, ştiinţifică şi artistică», dă, în al doilea
'an, note despre fabuliştii romîni, traduceri din Juvenal, etc.
Un număr de tineri cari nu. scriseseră pănă atunci, apar
pentru întăia oară. Astfel, un imitator în stil limpede al poesiei de iubire contemporane, Teodor Şerbănescu (n. Tecucii,
1839), întors din Paris ca militar format în şcoala de acolo,

cîntă speranţe, închină versuri «la Maria», varsă lacrimi; din
Turin bursierul. Romul Scriban trimete Oda sa închinată luY
Cavour;

Gh.

Nichitachi

se iea pe urmele lui Donici;

în sfîrşit,

„LV, Adrian şi V. Pogor, fiul tălmăcitorului eHenriadet> (n..1833),
publică. versuri : ale celui din urmă cîntă <vergura romană» «cul

cată pe verdură», ca şi cum autorul n'ar fi fost un om de spirit
şi n'ar fi avut o lectură străină aleasă, despre care e dovadă
buna lui traducere în prosă a părții întăiti din Faust, făcută cu
N. Scheletti (n. Huşi, 1836), care învățase în Prusia, la 1862,

„Cit priveşte pe Hasdeii, el e înfățișat, pentru un

;care

se susține

permanenţa

elementului

- „adresa Ardelenilor, partisani-ar teoriei

dacic,

unei

articol în

cu înțepături

origini

la

curat ro-

mane,—
ca un Erostrat, un tip <fantasmagorico-galvanic >. Anul
nu se încheie însă, şi cel astfel atacat se înscrie printre cola-

boratorii personagiului oficial care scotea « Ateneul», dînd acestei
1 V..şi mal sus, ziarele.

-

2 Despre episcopitde Roman.

,
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reviste studii despre scriitori! cari.
se ocupaseră,

minilor în trecut, Andreas Wolf si Raic
evich1,

de

viața

Ro-

şi o lungă di-

sertaţie,: întinsă asupra tuturor dome
niilor ştiinţii şi închipuirii,
despre Luca Stroici, Autorul o
intitulează <frammentu de cal-

letorie in partile Galiciei». În adevăr,
Ministeriul trimesese acolo
pe Hasdei,

cu pictorul Panaiteanu, misiune
pe care Alexandrescu:0 aprobă şi, de la Bucureşt
i, Sion, care se luptă şi cu
arheologia lui Papazoglu, o soco
ate fără rost şi folos,
În
foaia ieşeană înce

pe Hasdeii a. publică şi versuril
e sale, din
„Care nu lipseşte niciodată o ideie, dar
în care auto-critica nimiceşte
şi frăgezimea

expresiei şi căldura sentimentului,
mergînd dese orr
pănă la adîncul întuneree şi la
galimatiasul cel mat pretenţios.
Şi slaba cunoştinţă a limbii face
ca aceste poes— il
afară deo
traducere bună

din Tristele luy Ovidiu — să nu-şi
fi găsit un

loc în literatura romănească,

—

cu

o prefaţă

care

vorbeşte

deşi ele aii fost strînse în volu
m,
de

<anatomia suferințelor sale»
şi
de <ţiținele sociale», — la 1877, supt
titlul de <EchourY poetice» ?.

V.

ÎNTEMEIAREA

UNIVERSITĂȚII

De acum înnainte Moldova,
despre
rare că ceste un ziar moldov
ean la

avu nicio. revistă literară,

:

DIN

IAŞI,

care Sion spunea cu mizece muntene» 3, nu mai

a
„Şi aceasta era cu atit mai
neîngăduit, cu cit laşii căpătase
i
ră,
pe cînd comisiunea
de la Focșani lucra la pla
nul unei sigure
Universităţi
"dova şi, de

'romăneşti,
sigur,

şcoala înnaltă deosebită, pentru
Mol-

pentru

Bucovina vecină. La 16
Octombre
1860, Kogălniceanu face rap
ortul către Domn pentru înf
iinţarea
Universităţiy ieşene, cu

Facultăţi de drept, filosofie şi
teologie

1 1, p- 490 şi urm.

2 Ateneul Homin, II, pp.
,
143-4; Revista Carpaţilo
r, LII,
3 Pănă la 1888 ilasdei
mal dă foaia Lumina
, urmare a celei int
«Din Moldova» şi schiţa
itulată
polemică «Trei Ovrel».
La 1863 işi pierduse post
pentru nuvela pornografică
ul
«Duduica

Mămuca». Cf. V, Alexandre

scu, <O vorbă
ratura desfrinată ce se
încearcă a. se introd
minds, laşi, 4863. Deci,
uce în societatea wo=
iarăşi, Alexandrescu era
în războiii cu IHasdeii,
„în 1862 acesta din urm
deşi
ă vorbis
despre lite

«revenit. acum dintr'
o fecundă

e

cu consideraţie

despre

fostul. sau duşman,

călătorie arheologică
Tot atunci el asigura că
prin Italia 'şi Spania
Odobescu, care-l chemas
e la Bucureşti într'o. com».
Siune istorică, va
iWalter Scot
t Revista

Carpaţilov,

t a] Rominilor;
1, p. 92, nota 1.

p. 38.

i

“

p.
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chiar. Se cumpără casa Moruzeștilor, vechii palat domnes
c, cu
frumoasă faţadă şi înnalte ziduri împrejmuitoare, şi. arhitec
tul
ardelean Ştefan Emilian începu opera de reparație. La inaugu-

rare fură învitați Romiîni din Ardeal, Banat şi Bucovinâ.:La
26
Octombre se făcu această „festivitate, cu pompă mare, Domnul

fiind de faţă şi rostind cîteva cuvinte: «să. vă fie acestea
'semnele patriotismului, ale : progresului şi ale prudenţe!»,
' spuse
Vodă Cuza, dînd! profesorilor insigniile noii Universităţi.
Arhie-

reul Scriban făcuse slujba. Dintre profesori: P. Suciu, 1. Strat,
de Economia politică,— el aştepta «viitorul patriei» de la:cidei
le

janimii> 1— Gh. Mirzescu, de curînd întors din Paris, profeso
r de -

dreptul civil?, Octav Teodori, un. bun: şcolar al Universităţilo
r.

germane*,

Călinescu,

primise catedra

de

cuvinte le găsi, pentru

Sar fi căzut

să

pentru matematici 4, Filaret Scriban,-cart

arheologie

ebraică, — cele : mai frumoase:

a înnălța

această serbare,

Bărnuţ, 'care

fie. cel d'intăiii dintre rectorit de la laşi, dar

care, și fără aceasta, ştiu să dea acestui aşezămînt. pecetea

spi-

ritului săi puternic: «Consideraţi», spune el Moldovenilor
, «cu
cit sînteţi vor ma! fericiţi decit celelalte milioane de frați
ax

voştri cari nu se pot bucura

ne bucurăm

noi,

de şcoale înnalte naţionale,

în Iaşi şi în Bucureşti — unde

cum

Universitatea

se desvoltâ de la sine din Colegiul Sf. Sava şi fa inaugurată

la 1864 —, şi vă purtaţi aşa ca să formaţi o generaţie demnă
de strămoşii noştri cei mari, demnă şi de un viitor mat fericit,
Ştiinţele sînt ornamentele păcii ; învăţaţi; iar, cînd vă va chema

la arme

Alesul Națiunii, urmaţi-i

toare naţională:

Domn romîn> 5!

fie devisa noastră

cu bucurie, ca la o serbă-

cUnirea Romînilor cu drept

:

Momentul acesta e, fără îndoială, unul din cele mat însemn
ate
în istoria culturi! noastre. Noua Universitate
nu putu organisa
1 aÎn direcţiunea ce vor lua ideile junimil stă viitoru
l patriei noastre. De

la acei cari aă

imbătrinit supt regimul

vechiii, supt acel regim

clasic al ir
noranţei, al conruoţiel şi al servilismului,
nu male nimică de aşteptat; Areneul Romin,
pe 1860,

p. 50 şi urm.

2 V. ibid. p. 42 şi urm.

3 Cuvintarea

lui, ibid., p. 66 şi urm.

:

4 Ibid.. p. 109 şi urm.
5 Ibid., p. 120.— Alexandrescu cere Şi Academia ș
ibid., pp. 135 6.— Altfel şi el
poartă luptă
cu Laurian ; ibid, pp. 145-7.
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însă viața

sufletească

şi activitatea

literară a unei

generaţii
„nouă. Între altele şi pentru că această gener
aţie nu ieşi dintre
şcolar
ii eY. Cer cari trebuiaii s'o conducă urma
ă atunci sa

prăviseră de curind

studiile

lor la Universităţi apusene,

cese, şi mai ales austriace ori germane,

is-

fran-

care nu erati stăpînite

înnainte de toate de un puternic senti
ment naţional, ci de grija
ştiinţei şi a cugetări, înţelese ca pentr
u toate neamurile, pentru

mintea umanităţii

întregi.

Cind ceasul lor de manifestare

va
veni, aceşti tineri vor înlătura cu aceia
şi hotărire, dacă nu cu
acelaşi drept şi cu aceiaşi înțelegere
critică, uşorul diletantism
al unul Alexandrescu, fantasia genială
a 'unui “Hasdeii, îngusta
doctrină romană a lui Laurian, crezu
l. naţional, răzimat pe o
concepție
originală de filosofie a dreptului, a lui Bărn
uţ,—

pentru
a deschide o eră de rațiune şi raţio
nalism în conducerea litețaturii romăneşti şi a spiritului
epocei.

CAPITOLUL VI.
—

Nuvela și romanul în epoca lui Cuza-Vodă.
Pentru o epocă de necurmată luptă, de căutare a îndrept
ărilor, de nemiloasă critică faţă de toţi şi de toate, de proble
me

nouă, care nu erai numai politice, ci şi sociale, morale,
față,
mai ales, de părăsirea vechii! atitudini de necondiționată
ad-

mMiraţie pentru tot ce era apusean, modern, liber, pentru
ca ŞI
acest ideal să fie supus unei cercetări necruțătoare,
romanul,
aşa cumîl crease Kogălniceanu, şi mal ales Bolinti
neanu, tre-

buia să ajungă forma în care mulţi dintre seriitorir
timpului

găsiaă potrivit să-şi rostească temerile, părerile de
răi, indignarea pentru păcatele

timpului şi nădejdea

întrun

viitor

mai

bun. Ziarele multe, în format. mare, fără destur redactori
şi lipsite

de umplutura ştirilor sensaţionale a accidentelor
şia teleBramelor, trebuia
să ajute publicarea acestor tablouri largi de
viață a unei societăţi în prefacere. Iar
publicul, care căuta

destăinuii, personalităţi, răfuieli, cetia cu o
deosebită

aceste romane

nouă, de

un

folos literar

decit vechile traduceri din franţuzeşte.

cu

mult

plăcere

maj

mare .

Un fel de mic roman erai şi <Întemniţările»
şi Amintirile
„despre Ianuar 1859 ale lui Orăşanu. În
ton de roman se înfățişai notele colonelului Voinescu.

cepe a da,-cu

mulţime

de

În revista sa, Gh.

incide
- roman
nttice
e

Sion în-

despre

iubite
întilnite' ?n: treacăt şi dispărute cam
tot aşa, memorii din care
numai cu grei se poate deosebi ce
s'a întîmplat în adevăr de
eia ce adauge scriitorul pentru a împod
obi: o carte de sigur
Anteresantă, nu numai prin fapte,
dar şi prin elementele de
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închipuire, aceste «Suvenire contemporane
», care — adunate
mai apoi în volum — și astăzi ar putea
găsi cetitori şi înfăţişează ce e mat bun din lucrurile, aşa
de multe, rămase pe
urma acestul scriitor deosebit de harnic.
Pănă şi Asachi începuse a publică «Memoriile unu! Romîn»,
din care dă, în Calendarul săi pe 1861, schiţa hazlie <Prin
ţul de Aracan, ArengŢeib de India, în laşi», una din cele
mai bune pagini ale sale 1.

I. A. OnOBESCU.
Încă din 1557, în cRominul» 2, dăduse
Alexandru Odobescu nuvela <Mihnea-Vodă cel Răi», deosebită
prin stilul ei curat şi prin
frumoasele tablouri istorice, O scenă
de moarte, a lui Dracea Armaşul, zăcînd cuscat şi galben, cu fruntea pleşu
vă, cu barba albă»,
spre

care aleargă fiul cu cfața păroasă şi posomcri

tă», părăsind
vînătoarea de fiare prin codri». «Să n'aib
r milă>, e ultimul lut

cuvînt, pe cînd în tainiți sună cătuș
ele țeranilor închişi şi la
ușă bat trimeşii cari vestesc lui Mihn
ea căe Domn. Scriitorul
trece la măiastra zugrăvire a une!
sfinţiri de Domn la Argeş:

schimbul de cuvinte la primirea boierilor:
e deosebit

de vioiă
şi în datina vremii. O nuntă urmează,
şi icoana miresei se des- |
face, «cu conciul sămănat cu diam
anturi, cu aburosul zovon de

filaliă, cu auritul văl de beteală răsfi
rat pe un biniș de suvaiii
alb, cu grumazul acoperit cu şir
uride mărgăritare şi cu cununia de flori pe
reasă. Urmează

frunte»: Mihnea. ucide pe mire şi
fură pe miîn scene puternice. toate cruzimile
tiranului şi

apoi zăpsirea lui Mircea, fiul lut Vodă
, de răsculați în mănăstirea
Cotmaner.

Privelişti ale naturiy sînt prinse
în frase scurte, neobișnuit de luminoase: <Er fugiată
înnainte, speriindu-se de orice |
zgomot, de orice şoaptă, de frunz
ele ce fişiia pe crăci, de vintu
l
dimineţii ce mătură uscăturile,
de broasca ce sălta în mlaştină,
de vătuiul

ce zbughia

din iarbă».

ecerea lui Mihnea în
Ardeal şi uciderea Iur Ia Sibiii sint Petr
pline de o. tragică viaţă.:
1 Cu această destăinuire interesantă

despre

: motivele iatoarceril
Italia : «Se vorbia de restaura
rea Daciel antice... Acesta
fu unul din
care mă indemna a părăsi studi
ile arheologice din Roma şi
a-mă
în Romănia»; p. 121. — Pent
ru petrecerea lui in Roma,
a se compara
recentă

-sale - din
motivele
îndruma
scrierea

a d-lui! dr. Istrati, Din trecutul
nostru, București, 1909.
2 Ediţ
-« Mineia
rva»: a operelor sale'îl atribuie
: şi o povestire, cam copilăroasă, despre'loana d'Arc în
.
Calendarul popular pe 1857.
E

.
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În Doamna Chiajna, Odobescu înfăţişează acum scenele de la

îngroparea cruntului Mircea Ciobanul, cînd boierii se răscoală
-

împotriva

bicisniculuir fiii, uitînd pe strașnica mamă, apol întîm-

plările, cu tot atita prilej de pictură bogată, de la căsătoria
fe-

telor Mircioaii

cu cer dor Greci pe cari-i trimete Țarigradul şi

fuga uneia din ele cu frimosul tînăr Radu, fiul lui Socol
cel
omorit de Mircea, apol o seară de iarnă în casa de țară de
pe
Motru, unde năvălesc slujitorii Doamnei şi mîntuie cu omorul

lut Radu

şi cu

arderea

adăpostului

de iubire şi, în sfirşit, în-

tilnirea fetei, acum o schivnică nebună, cu mama ei, care
face
la: munte drum de război între ostaşi,
i

Insemnătatea nuvelei stă, înnainte de orice, în frumuseţa
desăvirşită a stilului, meșteşugit lucrat, care cuprinde în
el toată
puterea de expresie, tot coloritul, elasticitatea, şi am zice
: ne-

vinovăția graiului popular. Descrieri ca aici nu se mai întîmpinaseră în literatura romănească, Astfel:

<Luntrea ajunsese în albia mare a Dunării şi, cu Radu la
cîrmă, se strecura uşor, furată de undele răpezi ce se goniaii
şi se *mboldiati cu vuiet amorţit ;.o suflare răcoroasă: zbirlia
fața apel şi legăna încetişor naltele catarturi ale şăicilor ce se

vedeai albind în depărtare cu pînzele lor umflate; razele lunii
se răsfringeaiă, cu vii licăriri, pe culmea nestatornică a valurilor, răspîndind pre cer şi peste rii o dulce lumină ce se ?ngina cu negreala malurilor depărtate. Pe ostrovul învecinat un

stol de babiţe

stai adormite şi, une ori numai,

cîte o strajă de

„ noapte din ele, întinzîndu-şi aripile truncheteşi căscînd în sus
Ciocul ei cu guşă

adincă, scotea un

țipăt ascuţit, de răspundea

malul de 'mprotivă, iar lişiţele, spăriate, se daă afund şi se asCundeati în stuful şi 'n papura de pe mal. Apoi, iar, toate se
astimpărati, şi o şoaptă de taină se răspîndia împrejur.>.
Sau ;
<Astfel, după mar multe zile de călătorie, sosiră el în valea

Motrulut, Riul, cu apele sale galbene, curge pe o matcă de lut

năclăios, ocolită cu un desiş de verdeață ; acolo salcia pletoasă,
socul mirositor, alunir mlădioşi, arţarii cu pojehiţe TOşII, car-

peni stufoşi,

salba-moale

şi teir cresc

amestecați

cu

falnici

jugastri, cu plopr nalţi şi supţiri, cu anint uşurei, cu ulmi albicioşi, cu sîngeri pestriţi, cu corni suciţi şi vîrtoşi. Printr'acel
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hățiş felurit de arbori ce se 'ndeasă şi se 'mpleticesc, mierlele
"şi piţigoil şuieră şi ciripesc, săltînd din ramură în ramură, iar
pe virful copacilor turturele sure şi porumbi sălbateci se 'ngînă,
în vreme ce prigoril cu pene albastre chiuiesc mereii în zborul
lor neastimpărat.»

A doua însuşire de căpetenie e adevărul, căpătat prin înde-

lungate studii răbdătoare, cum nu le făcuse, în cuprinsul vieţii
noastre culturale, un altul. În această privinţă, Negruzzi, a cărul
- frumoasă povestire despre Lăpuşneanu a îndemnat pe
Odobescu,

e cu

mult

întrecut, „Acest

tînăr

scriitor era

desăvirşit

stăpîn pe rosturile de odinioară, şi pagini frumoase de istoric,
„ca acelea despre înriurirea grecească,
sint prinse în țesătura
nuvelei.

Caracteristica se face scurt şi cuprinzător, în cuvinte rare, dar

impresionante.

Astfel Chiajha

<Zdravănă muiere»,

cu

e <muiere

cînvierşunată

capeşă

şi dăunoasă»,

vitejie», care

se

iveşte

<încălecată bărbăteşte şi purtind zale pe
piept şi-un hanger in
mină» ; vezi lîngă dinsa pe tînără 'domniță
cu pas lin şi uşor,
cu chip blind şi smerit».
i
”

Dialogul e plin de rostiri familiare, luate din
gura

«biet, măre», <păsaţi-vă în. cale», «var de biata. moşiepoporului:
dac'o fi

să-i meargă

toată seama

şoldiş ca Făt-frumos

ăl ghebos»,

boierii rebeli ; iar sluga bătrină-a lui Radu
îngină:

ZIC

<E

biata
casa, noastră de la Motru după potriva
unei fete de Domn»?
Moldovenii vorbesc de <mișeaua:
de la Munteni», Chiajna, de
cei «doi feciori de lele fermecaţi>, de cer <doi lingă!
nătîngi,

cărorali pute boțul de lapte». Cuvinte
nouă -farmecă prin potrivita' lor întrebuințare, prin armonia legăturii
lor : e vorba de
<clătiri sufleteşti», de <lăstări scăpătate»,
de <neîntinatul văl
al nevinovăţier», de <piinsori
trezite».
Elemen

tele romantice nu li psesc : Radu nu poate uita «zina
îinflăcăratelor sale visări>, <
tinăra copilă cu ochi albaştri şi gene
bălaie», <blinda fecioară»,
cîngerul acestul vis încîntător»>; ea

«ridică senin drăgălaşir săr ochi albaştri muiaţi
în lăcrămioare>»

Multe. scene

arată să fie împrumutate

din literatura apuseană

a romanticilor, bogată în iubirf înmugurite
-pe
răpiri

morminte,

sălbatecs, din vechi castele,
peste ape în zbucium,

în
de-a
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lungul nopţilor pustii, în atacuri de noapte,

dueluri,

dări

de

foc, călugăriri desperate, morți . înduioşătoare înnaintea celor
vinovați de dinsele. Acesta e însă numai cadrul şi unele fiori . străine într'o urzeală solidă, făcută după... datina ţerii, din ele-

mente pe care timpul nu le poate atinge.
II. N.

FILIMON.

Cele dintăii nuvele ale lui Filimon nu pot:să ţie comparaţia
în ce priveşte limba. Filimon nu uită cu totul jargonul lui Eliad

şi întrebuințează curent cuvinte ca. «belă>, cabandonă»>, construcții ca : <este bunul tăii părinte care». Cele mai bune descrieri
ale lui nu pot fi puse alături cuale lui Odobescu,— astfel acestea:
<O tăcere misterioasă domniă», zice el în Călătorii, «peste tot
universul ; numai voacea pilotului venia, din. cînd în cînd, să

tulbure solemnul

repaos al naturii.>

Mc
Apoi, în «Ciocoii vechi şi nol»>:
„«Suflările cele calde ale vintului. de primăvară eraă atit 'de
line, încît abia frunzele plopului se clătinaii alene. Această
maiestoasă tăcere era întreruptă cite odată de suspinele unei
privighetori, care cînta durerile sale, ascunsă într'o dumbravă
de liliac din grădina mănăstirii Antim»
ŞI, în sfîrşit, în nuvela, neterminată, < Ascanio şi Eleonora» :
<Era noapte, şi o noapte din cele mai frumoase ce poate să
dea clima cea mar severă din munţii Tirolului. Cerul era limpede ca cristalul, luna plutia maiestoasă de-asupra celor două
colosale. vîrfuri ale Alpilor, dintre care curg capricioasele unde
ale cascadei Iuului, iar razele el, pătrunzind orizontal: peste .
elementul furios, îi dai aspectul unui basin de aur topit, din
care săriaii miriade de scîntei, mai luminoase decit diamantul,
şi se pierdea în întunecoasele privaluri ale abisulu!>.

On:
<Soarele, triumfind în contra întunecosului 1 val al nopții, sta
acum înfipt pe bolta azurie; a firmamentului şi arunca binefăcă_toarea sa lumină asupra munţilor plini de'neauă
PCI
N
! În text; intunerecului.

şi a cimpiilor iîn-.
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verzite, iar razele lui, străbătind prin grosimea norilor
de aburi,
formati o mulţime de grupe diafane, desemnate.
cu cele mar
- poetice colori. Cintiţa:şi pietruşelul, prin voacea
lor ascuţită,
făceaii să răsune selvele cele stufoase, ciocîrl
iile se' învirtiaii.
în aier ca nişte mici bombe, apoi se opriaii
în loc şi, bătînd
din aripi, umplea aierul de melodioasele lor
cîntări; prepeli-:
țele, acele inocente şi timide păsări, ce se
nasc şi mor în cîmpiile şi dumbrăvile înverzite, prin viersul lor
monoton, dar rit-

mic, serviai de regulator cadenţelor acestui concert al
naturi.»
Cadrul acestor. nuvele e cu totul tipic. «Frederic
Staps>, poves--

tea atentatorului la viaţa lui Napoleon I-iă,
e un dulce roman de.
idilă ; eroul, un «tînăr 'sensibil>, cu toate
că face parte din socie-:

tatea de conspiratori Tugendbund şi ține discu
rsuri fără sfârşit,
pănă

şi portarului de la Universitate. Iubita lui
eo
- rătăceşte pe lună. Păcat că aceşti tineri
, meniţi

Gretchen care.
a întemeia o-

gospodărie aşa de fericită, se nenorocesc
prie fapta politică a..
lui Stap
— s,
faptă atit de slab descrisă în această
poetisare ro-mănească !
|
Matteo Cipriani, care e rudă cu eroii
italieni at lui Alecsandri,.

e un tînăr cu părinţii necunoscuţi,
fiii al unei Doamne mari!
care se ascunde şi al unu preot care nu
se poate destăinui.
Şi el, organist la catedrala din Bergamo,
a fost prins curind
în

laţurile iubirii, dar aceia care l-a cîşti
gat e o frumoasă contesă. Dupa ce frica păcatului îi despa
rte, el se crede- dator să.
răzbune pe un tovarăş de idei, mort
prin pîrile sbirilor, ucigînd.
pe unul din vinovaţi. E osîndit
la moarte, grațiat, înjunghiat

de un sbir, încunjurat de părinți şi de iubit
ă şi moarede emoția
vederii acesteia.
"În

<Ascanio

”

şi Eleonora».

în Sfirşit nuvel
întăiti se chiamă «Castelul de Rosenberg», a al cărir capitol
sînt călugări mis-:
terioşi ce se primblă

toare,

veseli.

monumente

de

la lună, închizînd în e! o taină îngrozimarmură în mijlocul pădurişi vină
tori

i.
Cu Slujna
icarii aînsă, Filim
on

|

trece din

ul

aceste lumi de nesănăA

toase visiuni între oameniy pămîn
teni, ale căror simţiri şi
apucături, le urmăreşte şi ştie să
le prindă. Slujnicarul săi e
un
<amploiat», mindru şi săra

c, gătitŞi 'cu „Bunga goală.
E sigur

de talentul săă ŞI de che
marea

|

sa politică; 'se-crede în:sta
re a
.

“N

i

Ă
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juca un rol de conspirator împotriva Caimacamilor de la 1859,
a răpune poliţia plină de păcate şi, în acelaşi timp, în ceasurile

pe care i le lasă 'libere această activitate eroică, el îşi îngînă
uritul cu vre-o frumoasă slujnicuţă ca Rezi. Subiectul nu e bine
definit, scriitorul nu ştie să compuie, dar el a lăsat în schița
lut o privelişte de adevăr social, bine prinsă.
«Giocoin vechi şi not» însă are o mai mare ambiţie. Aici Filimon
„vrea să desfăşure un tabloii întins de moravuri din epoca de
pe la 1821, cînd, nu numai boieri! erai înlocuiţi de ciocoi, dar,

Şi în ciocoime se ivia o nouă generaţie: cu deprinderi speciale.
Deocamdată se ţine la cei d'intăiă. Se va găsi aici, avîndu-şi
fiecare

rolul

într'o

intrigă

destul

uneltiri viclene, morţi năprasnice,
telnicul

Andronachi

Tuzluc,

de

bogată,

cu

iubiri

Vodă Carageă

amorezat

de

chera

tragice,

însuși, PosDuduca

şi

în

stare a-şi risipi pentru dînsa bogăţiile de haram, luate. în pu:
terea dreptului.săii de Fanariot, dar mat ales Dinu Păturică):"
-Ciocoiul, care întră recomandîndu-se <nemernicul fii al preaumiliter voastre slugi treti Logofăt Ghinea Păturică, fostul odimioară

vătaf de

curte

al Înnălţimil Voastre». Prin umilințe

fără

număr şi fără margeni, tîrîndu-se pentrua înnainta pănă unde
nu se ajunge în picioare, Păturică celtînăr, vrednic fii al unui

Părinte harnic şi atît de credincios, iea în primire

întăi ciu-

bucul <Înnălţimir Sale», precum alții, acum oameni mari, aii.
luat în primire cîndva ciubucul Mărie Sale lui Vodă, apoi ţine
“cheile iatacului în care e închisă chera Duduca, față de amenințările căreia, că-l va ţinea «toată ziua în pridvor cu capul
gol», că-i va pune coarnele 'n cap, că-l va unge cu miere şi-l
va lega de stilp spre batjocura lumi! şi hrana muştelor, el ră:
mine în aceiaşi stoică supunere falsă, a omului care ştie că
astfel se ajunge sus. După ce izbuteşte a înlătura pe calemgiul
— camploiatul> timpului —, care pănă atunci ţinea de urit. cocoanei, ciocoiul-ajunge vătaf ca tatăl săă şi păzeşte acum şi

„Averea lui Tuzluc, ce se stînge sufleteşte
toasă' a Orientalului.
Acuma,

în

trindăvia

iubita care! nu iubeşte . şi sluga care

nu slujeşte. se

unesc pentru a ruină pe Fapariot, cu cheltuielile uneia
cotelile celuialalt.

Amindor

el şi furturile lut,

Îşi adaugă pe Evreul

volup-

se îmbogăţesc. răpede

botezat,

şi so-

din. darurile

chir Costea
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Chiorul, cu marfăde bogasier, bani de dat cu camătă

şi două

fete în vitrină. El întinde lui Tuzluc mîna pentru
a face ultimul pas în prăpastie. A doua zi ibovnica şi ciocoiul se
cunună.
Filimon a dat un sfirşit romantic povestirii sale. Tuzluc
nebuneşte, Duduca-şi află un Turc, cu care trece Dunăre
a, iar
dreptatea celui d'intăii Domn romîn după 1821
trimete pe Pă- -

" turică în ocnă: ceasul de îngropare al fostului săi
stăpin va
fi şi ceasul lui de îngropare. Iar singurii oameni cum
se cade:
din tot romanul, Maria, fata unui Ban romîn, şi
Logofătul
Gheorghe, descoperitorul trădărilor, încheie la urmă
o căsătorie
virtuoasă, pe care nimic nu va tulbura-o.
"In lipsă de stil, <Ciocoir vechi şi noi», partea
d'intăiă, singura care a fost scrisă, adecă, se deosebeşte
şi prin tonul istoric exact, prin coloarea locală sigură, prin
elementele de:
realitate ce se amestecă între scenele de fantas
ie: funcţionar!

„la Arhivele Statului, Filimon arătase
inţeze vremea 1. :

III. ALTE

Abia

dor ani

că a ştiut

să-şi întrebu-

ROMANE,

de

zile după Unire, în haosul grupelor
ce se
şi se desfăceaii în jurul multora: cari voiat
ă
să fie
de o potrivă cei d'intăii, Radu Ionescu, un
tînăr cu 'spâr

înjghebai

la con-

deiii, dar fără altă învățătură decit obişnuita înfruptare
cu partea:

ce stătea mar mult la îndămînă din cultu
ra

francesă,

un Bucureştean de baştină, se pare, depri
ns a turna iute 'n tipare
cunoscute o cugetare şubredă, altfel
neastimpărat, îndrăzneţ, gata
să înceapă orice fel de lupte pe toate
terenurile, scotea, cum s'a spus,
o foaie politică pe care o împodobi
se, iarăşi fără niciun gînd:
serios, cu numele mare «Independinţ
a». Foaia era liberală, sai;
cum se zicea pe atunci, roşie.
Cine era de această “coloare, avea
deci pentru ce să ajute cu abonamen
tul sată cu colaborarea.

Între cel cari se împărtăşesc la redac
ție e şi Ion Ghica, de care!
sînt iscălite articole de economie
politică saă de actualități ;:
poate tot de dînsul
să fie şi unele critice teatrale cu
privire la
Millo, pe care, în acel an
1861, Bucureştenir îl şuierară.
Colaborarea lut Ghica era,
a

de alminterea, foarte bine cuno
scută,

şi
Romanul a avut mat multe ediţ
ii: una în 1886, la «Revista Lit
erară».—
:. studiul, citat mai
sus,
1

u

-

...

al autorului acestel
cărţi,

”

”

”
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cu glume proaste, în care era

vorba de <beiul de Samos», situaţie pe care o avuse Ghica şi
se arătase vrednic de dinsa, şi cu alte cînvinuiri> ca acestea.
Către sfîrşitul anului, ziarul începe să publice un roman:

«Don Juanii Bucureştilor». Scopul scriitorului fără nume era
_să înfățişeze pe tinerii aceia, pospăiţi prin şcolile Parisului, cari
se pricepea la haine de modă, la frisuri, la datorii, ia petreceri
cu femeile şi la jocul cărţilor, din care adese ori îşi culegeau
şi mijloacele de traiii. E, deci, un element social pe care şi

înnainte de aceasta îl încondeiase după cuviință Bolintineanu,
în <Manuil>.

Cîte un boier

vechiti,

trăind

din

desfriul şi pă-

catele vremilor noi, apare numai foarte şters. Lumina desvăluirii şi a batjocurii cade drept asupra gălbăgioaselor fețe
muieratece ale <Don Juanilor>.
Nu mai e, ca la Kogălniceanu, un cadru larg, în care figuri
tari sînt zugrăvite de mîna unui cunoscător de oameni, şi nu

mai e fondul acela bogat de cugetare vioaie, nu mai e talentul
acela de satiră, puternic şi mlădios, nu mal e aceiaşi sinceri- tate firească. Scriitorului îi place a-şi arăta învăţătura, a călători pe cărările, plăcute lui, ale învăţăturii culese în şcoli sa
prin cetire, de la vechii clasici elini pănă la Moliăre, pănă la
autorii, de tot noi, af romanului satiric engles, între cari Thackeray. În locul cadrului de cultură cu care începe cellalt, acesta

dă iscusite consideraţii de filosofie literară, măiestrit prelungite, “
cu privire la Don Juan şi la cele două înfăţişări ale lui. Cînd
încep a întra în scenă eroii, el apar prea mult pregătiţi, prea
exageraţi, purtînd nume ciudate, supt care'nu te poţi deprinde
a recunoaşte un om, vorbind din bielşug lucruri care se asa-

mănă, în întorsături de frasă vădit traduse din franţuzeşte. O
scenă

de

trîndăvie

elegantă

a unui dandy,

o sală de joc de

cărţi, o intrigă de femeie măritată, în salonul, unei rivale (aici,
o covirşitoare. sentimentalitate), şi acest roman se opreşte şi el,
rămîind pentru totdeauna fragment.
E lucrarea unui om învăţat, cunoscător bun al literaturilor
clasice, iar, din cele moderne, al literaturii francese şi englese.
a unul om de lume bună, a unul critic aspru, prea cuminte
pentru a putea ierta. Se vede cugetarea cumpănită a unul scriitor
de oarecare vîrstă, cu multă experiență. Talentul poetic lipseşte
cu totul; observaţia dreaptă nu-şi află cuvintele. D-ra Carca-
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lechi, care a atras luarea-aminte asupra acestui
roman
bine, spunînd numele lui lon Ghica IL,
III, <ELENA>

LUI

nemerise

BOLINTINEANU.

Cînd scria <Manuil», Bolintineanu era încă în
străinătate,
pribeag, cexilat> şi <proscris>, hrănindu-şi mîndri
a de poet romantic din toată prigonirea ce îndura,. mulţăm
it oarecum de o
nenorocire ce-l înnălţa, în Ochii săi ca şi în
ochi! lumil *. Din
societatea romănească a timpului, el ştia
mal ales pe tinerii
petrecători, în rîndurile cărora «el însuşi
se va fi rătăcit ma!

mult decit. odată. În saloanele boieri
mii nu
țară a vechiului nobil, cu moravurile
simple,

fusese ; casa de
cu uşa deschisă

pentru toţi oaspeţii, bucuros de a cetți
cărţile nouă şi de a cunoaşte oamenii noi, îi era necunoscută
; crescut la.oraş, aşezat
apoi mulți ant în străinătate, el
n'avea decit uşoare idei «poetice> despre traiul țerănimii, pe
care-l resuma în catrinţă, căa
ciulă, sărăcie, nedreptate, bătăr
îndurate Şi, cînd şi cînd, cite
o crimă agrară

răsplătitoare,

Întors

în ţară

însuşi a luat

pe

parte,

vremea

|

frămintărilor pentru Unire, la care

deşi într'o măsură

destul

de slabă, amestecat apoi, după biruinţa partidului
săi, în viața politică cea
nouă, deputat al' Adunărilor „regimului
Cuza, bine privit la

Curte, ajuns în

pragul unui

Ministeriă,

de

care nu s'a arătat
nevrednic,în ce priveşte cinstea,
şi poate chiar munca, Bolintineanu se schimbase foarte mult
în trei-patru ani de zile. Cunoştința lui de lume crescuse,
gîndul i se făcuse mal serios,
slăbiciunile şi afectăr
fapte,

acuma

cum

îl făcuse

ile romantice scăzuseră
simţitor. Ca om de
desfăşurarea

să înțeleagă faptele di

cariereY sale,

el era

în

stare

În această fasă a spi
ritului săi, cînd
poetul era coborit pe
Pămînt şi aripile cop
ilăreşti se ru pseseră în
mărăcinit luptelor, el
scrise, dîndu-l Ja
lumină în cels d'intăii
luni ale anului 1862,
LV. şi Bogdan-Duică în
Sămănătorul,

pe 1906, p. 325-6.
1 În 1855 el ceruse în zădar
să i se îngăduie a se intoarce
mente privitoar

în ţară (Docue la Știrbei- Vodă,
pp. 551, 563-6). Voda-l
drmagog exaltat Şi un
privia ca pe un
răspiuditor al Revoluţie
l în 4848.
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cele

mat

puţin

însemnate în şirul încercărilor făcute de Romiîni, <Elena>.
In această nouă lucrare, cu mult mai întinsă decit cea d'intăiii, este un c<Manuil», fireşte, dar un <Manuil» care vine numai pe planul al doilea, după ființa armonică, luminoasă, cuminte a Elenei, femeie de casă, soție credincioasă pănă la o
“vreme celui mai grosolan şi mai nevrednic diâtre bărbaţi, femeie de lume, respectuoasă faţă de obiceiuri şi tradiţii, femeie de

„conştiinţă, care, cînd jertfeşte cugetul săi veghetor, se închină
morţii, ce vine discret, poetic, gingaş ca în «Doamna cu 'camelil» a lui Alexandre Dumas fiul, prin uşoara stingere, supţiare,

idealisare a trupului, de boala plăminilor. Şi <Manuilul» de aici

e altul; a crescut, s'a îndreptat, sa deprins

cu lumea

şi viaţa :

el nu va mai merge, jignind în dreapta şi în stînga, ucizînd
„adesea prin capriciile sale de tînăr zeii crud, cu săgeata uşoară
Şi sigură. Nu mai e eroul romantic, căruia totul trebuie să i se
închine,

a sta

care ar fi în stare să ceară cu tot dinadinsul

în loc

pănă-şi

soarelui

va mîntui orgia, şi ceasurilor să zboare

pentru a-i grăbi fericirea de care e nerăbdător. E uri tînăr
cu
idei. înnaintate, un liberal, un naţionalist, meşter în a se
învirti
în saloane, neîntrecut în a scăpăra vorbele sale de spirit şi în a
se apăra de acelea pe care oricine ar voi să le arunce asupră-i,
€ un minunat convorbitor, un bun tovarăş de cale, un amorezat ce nu face scandaluri, de sigur, şi un prieten care
nu
Cere prea mult; el nu mal otrăveşte, nu mat înjunghe, nu
caută gilcevuri şi dueluri, nu-şi face o plăcere să tirască
o

femeie iubită pănă în fundul prăpăstiei, pentru plăcerea diabolică de a o vedea murind. Numai printr'o melancolie uşoară,
Prin. veşnica

umbră

pe care o aruncă pe fruntea sa ăripile cor-

bului fatal, numa! prin aceasta îl deosebeşti dintre alţii şi simţi

că d. Alexandru

Elescu e totuşi o fiinţă dintr'o rasă deosebită,

0 făptură rară ieşită din mînile Domnului pentru

a

face

mult

bine și mult rătă pe pămint, de şi răul pe care-l va face
acum,
după toată încercarea sa prin viaţă, va fi,. oricît de straşnic,..
. .
totuşi un

răi

pentru

care

nu

mai e vinovat şi pe care de sigur

Că nu l-a căutat.
Dacă ar fi numar aceste două

tipuri : eroul romantic

cioplit.

Puțin de viață şi femeia ce se luptă cu ispita omului predestinat, romanul ar fi mat puţin legibil. Dar atitea alte elemente

-::
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îu el pentru:a-l face în adevăr interesant. Elena:

şi Alexandru, împreună cu o prietenă a celei d'intăii, formează:
o tabără, şi o altă tabără stă în faţa el. Într'însa se întîlnesc,
oricit de copilărească ar fi de altfel intriga prin care e! sînt
aduşi înnaintea noastră, o mulţime de oameni cari aă trăit în
adevăr prin acel ani 1859—60, cînd'e aşezată acţiunea. Avem
pe vechii politician! din vremea prerogativelor aristocratice,

plini de ură împotriva unei societăți:nouă care îngăduie

con-

curenţi pe lingă diînşii şi nu li mai! îngrădeşte cercul afacerilor, iertate şi neiertate; avem beizadele şi «princese>, care, în
scrisul acestui autor liberal, cuprind în sine toate păcatele tre-

cutului: iubirea pentru mită şi cîştig nelegiuit a bărbatului şi

iubirea pentru plăcerile de tot felul a femeii ; avem apoi pe
îmbogăţitul care caută să joace un rol în lume, pe fata care-şi
vinează un soţ pentru bani, avem pe fostul ciocoii de casă,
uşor de prefăcut în cel ma! elegant cavaler şi gata. să joace
cele mar-ticăloase roluri la un semn din partea stăpînei sale.
Nu se poate zice că vreunul din aceste tipuri e în adevăr
măiestrit şi deplin zugrăvit, dar despre fiecare îşi poate face
cetitorul altor -vremI o ideie după scrisul lui Bolintineanu.
Impresia de total e însă, ca în cele ma! multe dintre operele
literaturi! romantice, urită şi împovărătoare. Elena.cea frumoasă
şi cuminte miîntuie în greşală, din greşală ea cade în mustrările de cuget care-i aduc moartea. Alexandru nu se lasă prins
de viaţă, ascultînd chemările şi poruncile ei imperioase, ci pluteşte

mai

mult, peste

tot norocul

şi peste

tot nenorocul

et; iar

cellalți, toţi, sînt cît se poate de desgustători. Un colţ de viață:
țerănească, cu ţerani biciuiţi pe drum, pe cari-i caută inima
bună
ce este Elena, e prea din puţin şi prea în treacăt schiţat..

„Şi acestea nu sînt singurele romane ale timpului:
în Independenţa

pe

1861 Pantazi

Ghica

înfăţişează moravuri

contem=

porane, descriind şi personalităţile prinților Ştirbei
şi Brînco-

Veanu.
roman

Intr'unul

burlesc,

din calendarele

al' cărui

eroi,

sale,

Orăşanu

încearcă

fals Domn, cuprindea

un

în el alusil.

In anul VI al Dimboviţei un anonim dă Dorilorii nebuni
, roman
contemporan, cu scene

interesante

din anii 1821 şi următorii. Tot

acolo înce
..şi.. pe
«Istoria uner coade de păr din
«O zi de fericire».
|

Bucureşti»,

şi

CAPITOLUL

VI.

Istoria. Teatrul de figuri și scene istorice.
1. STUDIILE

ISTORICE.

HASDEU.

PAPIU

ÎLARIAN.

Studiile istorice se bucură, în acest timp de creştere a încrea
derii în noi, de dorință de a ne întări prin cunoaşterea trecu-

tului

glorios,

de

rivniri către

reluarea tradiţiei, de o trecere

deosebită. Supt Cuza-Vodă, Hasdei e trimes, cu Panaitescu, ca
pictor, în Galiţia, Alexandrescu în Spania şi Italia. O comisiune
arheologică, alcătuită din harnicul publicator de tablouri isto-'.
rice, Papazoglu, din Boliac, Pelimon, «nenorocit autor de versuri
proasteşi de descrieri neînsemnate» 1, şi din Al. Odobescu, ajutat
de pictorul elveţian Trenk, cercetează mănăstirile. O comisiune
«pentru a chibzui adunarea materialelor atingătoare de istoria ”
Romiînilor>, se alcătuieşte tot în 1860, din Laurian, Eliad, |.
Maiorescu, Odobescu, Florian Aaron, din P. Cernătescu, unul
Gin oamenii epocer Uniri! şi din |. Brătianu, spre a începe
lucrările?. În 1861, ziarul Independenţa publică un întreg plan
pentru urmărirea sistematică a studiilor de istorie naţională 3.

“Dintre membrii comisiunii istorice unii nu scriseseră niciodată
istorie, iar alții nu mal scriaii
Papiu Ilarian şi Hasdei.

de

mult.

Cer mai harnici erai

=.

Şi opera unuia şi a celuilalt
de documente,

singurul

e mai

mijloc pentru

mult a unor adunători
a putea

scrie mal tîrziă

istoria neamului altfel de cum o scriseseră Florian Aaron, Kogăl-

1 Revista Carpaţilor, |, p. 327.
2 1bid., p. 405.
3 Anul IV, n-l 65. — 0 notiţă despre Ceusornicul Domnilor, cartea de invă:
țătură morală

a lui Nicolae

Costin, în Dimboriţa,

VI, p. 28.
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niceanu, Laurian şi de cum se înfăţ
işa în Fatins, tradus de Sion, şi
în Șincai, de curînd publicat cu bani
i lui Vodă Ghica din Moldova,
Papiu trimese de la Berlin, unde
lucra în Arhivele regale, sfătuit
de autorul Istoriei Imperiului Otom
an, Zinkeisen, o sumă de articole de informaţie şi descrier
e la revista lui Sion, dar şi
la
publicaţia: lui Laurian, ba chia
r la Uricariii ; mai târzii el
visită biblioteca de la Kornilk a
comitelui Dzialynski şi Arhivele din Viena. Întorcîndu-se
în țară, acest cercetător cu patimă aducea cu dinsul o mulţ
ime de documente şi cărți
rare
în copie, precum şi începutul
unei biblioteci de rarităţi istorice.
Pe aceste izvoare ale istoriei
noastre se hotări el a le tipări pentru ca un public ma!
larg să le poată întrebuința.
La
1862 apăru fascicula întăia
a frumoasei colecţii pe care
el o
intitulează <Tesaur de monu
mente istorice pentru Romă
nia,
atit din vechii tipărite, cit
și manuscript, cea mai mare
part
e
străine», o publicaţ

ie — model ca îngrijire. Ea se
opri după trei
volume, dind o basă may largă
studiilor istorice.
Incă din 1860, P. Teulescu înce
pu a

da acte interne din arhivele muntene, în «Arhiva
romină», lucrare destul de
slabă,
dar cu un cuprins preţios.
O întinsă culegere de document
e, în
mare parte interne, o într
eprinse, ca membru al
comisiunil
istorice, la 1863, Hasdei,
care colaborase şi el la
Uricariiul,
Părăsind particularităţile
sale de ortografie, renunţin
d
la diser" taţii fără hotare bine
stabilite şi cunoscînd acum
foar
te bine
limba pe care încă la
1862 o învăţa abia, acest
mare autodidact, căruia Papiu-l recu
noştea calitatea de a fi
«poate unicul
slavist ce avem în Romănia»
, dădu la lumină în
această Arhivă istorică a Romăniei
multe acte străine din cule
veri ruseşti
şi polone rare, dar mal
ales urice şi cărți domneşti
, slavone
— cu traducere — şi romă
neşti. Unul din colabora
tori
i săi fu
mai tirzii V, Alexandrescu
, care-şi zicea acu
m
şi Ureche, şi
acesta întemeiă tot în
1865 un Buletin al Mini
steriului de Instrucţie, la care lucrează,
dînd

Singura carte de istorie
e

articole istorice, şi Hasdei
£,

însă în acest timp loan-V
odă
cumplit, din acelaşi an,
al lut Hasdei.
o
Supt pretextul că voi
eşte a zugrăvi viaţa
lui loan-Vodă
1 V, p..275-82,

cel |
cel

? V.7 Prii nos lui i D.A, Stu
|
rdza, artii colul «ddunarea
şi tiparirea izvoarelor»,
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Cumplit, Hasdeii descrie, pe basa multor izvoare folosit
oare şi
„ nefolositoare, dar ma! ales scoase foarte mult la iveală,
viaţa
unul prigonitor al clerului înnalt şi al boierilor, a unu!
iubitor

al țerănimil, — căutînd astfel a sprijini politica lui Vodă
Cuza

față de episcopi şi de proprietari. Tonul e foarte exagera
t, şi
fantasiel i se lasă la fiecare pas [rîul liber. Tonul
liric, pasa-

giile extatice, răul gust declamator fac o rea impresie şi
strică

efectul pe care l-ar produce
părările dese ale unui spirit
cu admiraţie de o societate
ştiinţă, şi protestările făcute

cian d. P. P. Carp,

prin

partea sănătoasă din carte şi scăviu. Cartea a fost primită totuşi
fără simţ critic pentru adevărata
de un tînăr şi foarte cult politi-

Revista Dunără, în numele bunului

simţ, al bunului gust şi al demnităţii istorice, rămaseră
aproape

„neobservate,

cu toate caldele pasagii privitoare la Moldova
I,
II. TEATRUL.

În viața socială mai bogată şi mai liberă, în
conflictul tot
mai puternic al curentelor ce mişcaă noua cultur
ă europeană,
era firesc ca teatrul să capete, mai ales
în Bucureşti, care: .
ajungea -tot mai mult un adevărat centru,
o însemnătate din
ce

în ce

mai

mare.

|

Piesele mai vechi ale lui Alecsandri îşi păstre
ază toată popularitatea. În 1861, Bucureştenii aplaudaiă <Lipit
orile satelor» £,

Dintre traduceri, Turnul: de Nel (La Tour de Nesle)
, Caterina
Howard, Don Juan de Marana sînt cerute de public
.

Ziarişti, amestecați în lupta presei liberale,
caută a-şi creşte:
notorietatea, şi chiar cîştigul, prin asemenea
piese, — în cea.

maj mare parte simple prelucrări din franţuzeşte. Asttel
Simion
Mihălescu, ajuns mat tărziii un om bogat prin politic
ă, şi, la
urmă,

un client al puşcăriei, presintă

JMartirii Inimi,

D.

hariadi o altă melodramă de acelaşi fel. Ma!

ambițios,

Eugeniu Carada, viitor director de Bancă,
lorița şi Imvăţătorul satului.

avem

Za-

Maniu

"pune pe scenă Conjurarea hi Catilina şi scrie Expatriatul,
De:
la
Fermecă-

“1 «Să ni fie iertat a da o lacrimă tirgului ce ne-a. văzut
născind'şi care in

puţină vreme

invinuise

pe

nu va

fi decit

palidul

reflex al trecuter sale

leşent că arată păreri de răi pentru

cuitori al un! Capitale.
.
|
> V, Independenţa pe acest an, n-l î.

măriri.»

Hasdeti.

pierderea situaţier de lo|
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la repertoriul teatrului cu O fată de mă-

cu

Ghica- Vodă,

piesă
. în

versuri, cu pri-

„vire la care se va reveni în urmarea aceste lucrări,
Actorii nu se mulțămesc

cu interpretarea pieselor, ci ati am=

biţia să dea opere proprii. Astfel. Millo scrie Prăpăstiile Bucu-

veștilor, în care

intervin

tipuri

arată ce parte li-a făcut autorul:

care

prin

singur numele

lor

baronul Pungaşevschi, con-

tesa, Hoţancovici, chera Zevzeca; un Oltean vine
să declame
împotriva «ciocoilor 1. E] potriveşte ?n pripă şi. farsa
Un
- trintor cit zece şi melodrama Cerşelorul o;:b. Ba caută
a suplini pe

Alecsandri în elaborarea ma! departe a tipului Chiriţet şi scrie
astfel «Chiriţa la Exposiţia de la Viena».
înjghiabă o piesă despre Unire,

Pascali, din parte-i,

La 1859 Rosetti avea direcţia Teatrului din
Bucureşti, Rominul îi era buletinul, iar Carada traducea repert
oriul, împreună
cu Simion Mihălescu.şi alţi <căusaşi». Directorul
teatrului făcea
însă oposiţie Guvernului, şi Domnului chiar.
Astfel, contractul
săi nu avu dăinuire, şi Cuza-Vodă puse
în locul poetului republican, a ziaristului revoluţionar, pe vechiu
l săi cunoscut, de
atitea ori admirat în laşi, pe Millo, care
era ajutat cu 100.000
de lei vechi pe an. Concurența pe care
i-o face de la 1863 în :
Sala ,Bosse

l Pascali, care organisase o societate drama
tică,

nu-l
putu 'distruge,—acestălalt actor, de un
mare talent, fără îndoială,
neavînd însuşirile cuceritoare ale lui
Millo. Nu ştim “dacă la
Bossel
cse juca

mat

bine

şi se atrăgea

lume

mal aleasă»

3. dar
Millo avea un. puternic aliat, pe cel
mat popular şi mai fecund
scriitor de 'monoloage, schiţe, farse
și drame, care era şi cel
d'intăiă

scriitor al naţiey, pe Alecsandri.

| O parte din opera teatrală, aşa
de întinsă, pe care o înShiabă cu spirit, vioiciune şi o perf
ectă cunoştinţă a dialogului, poetul
moldovean, era

în strînsă legătură, aproape
cu neputință de desfăcut, cu talentul
, cu genul de talent al luj Mill
o,
cu nevoia unul

teatru de Capitală, care consuma
foarte mult,

Astfel presintarea luy Barbu
"1 0 pocsie a Iar

Millo către

Lăutarul,

care se duce

cu cîn-

Vodă Cuza-in Rominul pe
1859, p. 53,
2 Revista Carpaţilor, 1,
p. 226
3 D.'Olănescu, Ţ Alecsandri,
discurs de intrare la Academie
, pp. 110-1.

-
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n'are şi decoraţii,

Toţi Rominii. sînt

Candidaţi

De amploiaţi,—

Şi <de-opotrivă înnaintea budgetului»-; astfel ivirea cherei Nastasia, de pe .vremea lenicerilor, <sărmană văduvă. de trei băr-

baț> care vrea o pensie de la un regim ce nu trebuie să uite
nici luptători, nici luptătoare, ş. a.
Unele dintre canţonete îndeplinesc acelaşi rol: a facesă se
rostească de pe scenă anumite păreri cu privire la luptele politice

ale timpului. şi la înnoirile ce se aduc țeril. Astfel

Vivandiera

din 1858, Păcală şi Tindală, în care nu se recunoaşte
dreptul de a cere să rămiie Capitală după Unire
—

Să jărtteşti o țară *ntreagă

Iaşului

pentru, un ticălos. bordeiii !

se spune cu cruzime — Şi se
$ predică Domnul străin, noua Capitală.
.f,
:
Tot aşa <Paracliseriul sai: Florin şi Florica». E tot în vechiul
decor de operetă, cu fete de la ţară sprenţare:şi glumeţe, dar
<redincioase, cu flăcăi mal gre! de minte, cu tipuri de sat ri-

dicule, cu

paracliserul

gîngav

şi

amorezat. Şi .aici intriga:

O' moştenire ' care poate preface -pe eroi în oameni
- bogaţi şi
mîndri, înstrăinînd pe cel fericit de cel care a fost lăsat la o

parte, şi pîra amorezatului

fără: noroc

împotriva. celui care-l

are, e uşoară, copilăroasă. Și aici, în sfîrşit, pe lingă figuri
ideale, abia schiţate; şi mişcîndu-se într'o țesătură de. fapte
fără logică şi motivare mai adincă, se: găseşte : elementul patriotic i înfăţişarea oştirii, în care amîndol rivaliise înrolează

fără a se despărţi de iubita lor, care se face vivandieră în tru-

pele lui Vodă Cuza. «Drumul de fier», ceva mai tirziă, înfăţişează, pe lingă o fată sentimentală, care . dovedeşte că poate
leşina, pe dor. moşnegi cari-şi încurcă amintirile, pe o cochetă
bătrînă, care vrea să ajungă nevasta unuia din er, pe corectul,
demnul tinăr de modă nouă— aici un inginer. topograf— şi,
ca tip noi, numai pe Bălaşa, bătrina jupăneasă a casei, care
bagă groaza *n Ţigani, pe capul. cărora 'stă toată „ziua, care
vorbeşte

tare

cu o deosebită:

şi

lămurit

înnaintea.. oricul

duioşie, în adevăr

şi care

mișcătoare,

îndeplineşte

rolul.de mamă

.
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pe lîngă Adela, fata luy moș Nalbă.
Titlul şi

rostul pieser:vin
de la discuţiile cu privire la
folosul căir ferate, pe care Alec
-:
sandri, din mai multe motive,
o apără, şi astfel declamaţia
se:
ames
tecă și aici cînd se poate vorbi
de «binefacerile

țiel şi 'razele

acelui soare

modern

progres», de cmarile reforme

Întărirea

sentimentului

reşte şi prefacerea

de

în dramă

ce poartă

falnicul

de care se bucură

civilisa-:

nume

de

Romănia».

încredere în noi înşine o urmă-

a nuvelei

lui

Negruzzi, «Cetatea
Neamţului», piesă în care se
află destulă mişcare vioaie,
destule:
pasagii emoţionante şi O'viaţă
care, dacă-r: lipseşte. elementu
l:
istoric, e bine înţeleasă
şi redată. -

„Cele mai multe şi mar însemnate
însă

dintre scrierile teatrale
pe care le alcătuieşte Ale
csandri cam în pripă pe
această:
vreme, dati înfăţişarea cea
nouă a unei societăţi care
prin fapta,
nu
totdeauna

bine

Chibzuită și cu urmări
norocoase, a generaţiei sale, ajunsese a fi
cu totul. deosebită : de lum
ea pe care
„el'o apucase, o desprețuise
şi o ridiculisase la. 1840. Cu
intenţii
polemice, — căct multe nu-i
plac lur în nouăle moravu
ri,
şi. neplăcerea lui nu înțelege
s'o ţie numa! pentru dîns
ul —, postul
satiric caută să arăte spe
ctatorilor .caracterul vre
dnic de bat'jocură Ori de ură al unora
din tipurile cele nouă, tot
mai multe
la număr,şi să trezească
puţină duioşie:pentru -alte
tipuri, pe
care odată tot el le atac
ase, înţelegindu-le răi,
şi
care
acum,
cînd se duc, se înnalță,

se: idealisează pentru dins
ul.
Astfel atitudinelui
a faţă
de 'mar
.ea schimbare „ce se
către ' desăvirşirea el, înl
grăbeşte

ătu d: 'milă pe învinş
i.
“pe învingători în lumina tare rînfără
'a timpului, care face să şise puind
toate lipsurile şi
vadă
petele,

nu. e - deosebită -de a lui
Rusu, care
plingea pe pragul unei lum
i pe care tot el voise s'0
păr
ăsească
ŞI Spre care orice înt

oarcere e acu

ma cu.neputință..
Era clipa
de oboseală, de nemulțămi
re cu toate resultatele,
de neincredere:
în sine, care vine în toat
e prefacerile cele mari
ale societăţilor .
omeneşti. Dar era, pe
lingă aceasta, şi clipa
serioasă, gravă a

:
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lungată şi o face să rămiie în urma altor naţii, care, ele, şi-ati
zii legăturile hrănitoare. cu. Waciţia lore paţională,,

pentru teatru al lui: Alecsandri din acest timp. În sate,” 'el nu
mal vede acum numal pe fetele frumoase 'ca' zînele şi pe flăcăii de potriva lor, în ele nu mal aude cîntecele singure, chiuiturile de horă, vioara lăutarilor, glumele şi urările; nu mai sînt
acum la el țeranii cari-şI .vîntură: căciulile ?n Daţi: de bucuria
unsă “vieţi lipsite de toate grijile, nici ţerancele care-şi! torc 'din
fuior îngînînd un cîntec, pe cînd de la fereastră le pîndesc
rivnitorii, cer cu' gînduri bune şi cel cu gînduri rele. Aceste
tipuri, fireşte, nu le poate părăsi îndată! zugrăvitorul lor sentimental şi idilic: totdeauna vor fi 'săteni şi sătence “din 'aceştia.
Dar .vor fi şi “de alţii, încurcaţi, zăpăciţi de formele: nouă, pe
care nu le cunosc şi nu le pot deprinde, împovăraţi de sarcipile pe care Statul cel noă le pune pe.umerii lor şi de 'datoriile pe care sînt siliţi a le face pentru a- SI duce mai depârte
un biet traiă năcăjit, şi pe lîngă dînşii se vor ivi în noua serie de
piese ţerăneşti a lui Alecsandri toţi parasiţii, serioși şi neserioşi,
comic şi tragici, al satelor din era nouă, pe care luptătorii ce

încărunţiseră pănă în ceasul biruinţit nu le visaseră astfel.
Intro: „Scrisoare din 26. Octombre

1860, Alecsanări

arăta 1 că

în „două! săptămini, <după cinsprezece zile de friguri de muncă»,
“a înzestrat teatrul:lui Millo' cu drama în cinci acte Lipitorile
satelor, cu: alta în patruiacte,
Cremene

Zgircitul risipitor, cu

Satul. lui

— nepublicată, într'un act,.şi cu două canţonete?. <Lipi-

torile satelor» e:singura din aceste piese care:ne priveşte deocamdată, dar încă :din acest an, 1860, Alecsandri mai isprăvise,
din ciclul săi de scene:sătești, Rusaliile,

Intriga din amîndouă n'are însemnătate şi ea era împrumutată
poate

teatrului

cunoştea
rului,

frances

contemporan, pe

foarte bine. De-o

arendaşului,

a

care

parte obişnuita

paracliserului,

acum

poetul

satiră
şi

romîn

îl

a proprieta-

a: dascălulut. „de

şcoală. — nu însă şi a preotului, pe care Alecsandri nu. l-a
-Schiţat satiric niciodată, dovedind astfel respect faţă de „cre_
a
1 "Olănescu;. discursul 'citat;- p: 58;
a
2.Cf.: şi, în scrisorile ce se publică, în «Tribuna», (Arad) ale lui Alecsandri,
| aceiaşi în n-l'din 23 Novembre.
2
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dinţă
sintă
călit
şi în

şi de oamenii cari, cu oricîte lipsuri
personale, o repre:
—, care umblă după femeile şi fetele
din sat şi iese. păşi ruşinat; o notă de glumă răutăcioas
ă care se găseşte
literatura poporală. De altă parte, înfie
rarea exploatatorilor greci şi evrei ar satelor ; şi iarăşi Alec
sandri nu face altceva decit dă formă literară unui puter
nic sentiment popular :
duşmanii țeranului îl înşeală, îl păgubesc
, îl batjocuresc în tot
telul, pentru ca la urmă pedeapsa
cea mal grea să cadă asupra

lor, şi, pe

cînd

temnița

se

deschide .ca să-y înghi

tă, tinărul
irumos şi cinstit şi fata pe care
Dumnezei a ajutat-o să iasă
din toate ispitele şi primejdiile, să
se înfăţişeze țiindu-se curat
de mînă pentru a primi binecuvintar
ea căsătoriei lor,
Dintre figurile satului avem acum
pe Vornicul cel noă, funcționar administrativ pe care nu-l
ascultă nimeni, cînd cere îndepli
nirea unor înnalte ordine ale Guve
rnului pe care singur
nu le înțelege şi nu ţine la ele
de loc — «dacă strig în sat:
Hai la culesu' popuşoiului, mă !,
ei îmi răspund : du-te draculu!

de pomană,

lemnitate»,

mă!»

Oamenilor

<onomastică>,

li se vorbeşte

în zădar de «so-

<Constituţiune», <Convenţiune»,
de

„*amoarea patriei», de lucru
rile care ajung pănă la dînşi
i ca
<potrocale de receseminţă» şi
<tabloane». Agentul politic pentr
u
sate,

pregătitorul de alegeri şi, la
întîmplare, în oposiţie, şi de
e Răsvrătescu,

revoluţie,

'Tache

Răsvrăte

sigur, un admirator:al “<redaptorului> scu, din Bucureşti de
Clevetici, din ideile căruia se inspiră, dacă e]

însuşi nu face parte din lume
a alcă=
tuitorilor de gazete fără fond,
fără stil şi fără rost: <hirtia
cea
-mînjită cu cerneală»,

cum zic țeranii, l-a învăţat
a vorbi de
clibertate, egalitate, fraternita
te, legalitate, inviolabilitate
, sufragiă universal, proletari,
reforme, nație mare, culti
vată,
florisantă, educaţiunea. Popu

lului» ; de acolo a cules
el ideia că
„“Pămintul e al lui Dumnezeii»
şi
proie
ctul
de
a-l
împăr
ţi pentru
mâl marea glorie a partidului,
mare

care

poate

E puţin 'năcaz de propr

ietar
în drepturile sale de către
această propagandă,
ajung

ameninţat

e serioasă, cu toate

formele comice, cind se
coboară în lumea vechilor
dureri foartă serioâse.
” Răsvrătescu oratorul şi
reformatorul nu'e însă un
om moral,
precum nu e un om serio

s ; şi el va alerga după acele
aşi catrinţe.
Tot: aşa de puţină moralitate
atribuie Alecsandri, cum văzu
răm,
noului învățător de sat, care

împărtăşeşte multe din vederile
lui
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“Tache, exprimîndu-le într'o pretențioasă, greoaie şi neînţeleasă
limbă de cărturar după sistemul lui Laurian şi făcînd în acest grai
curte statornică Susanei, <belei Susane», cea mat frumoasă după

socotința lui între soțiile «fraţilor romîni>

cu căciulă şi opinci,

Şi aici satira se ridică mai sus şi loveşte, fără. dreptate, fără
măcar 0 cruțare care se impunea, în profesorii <cesaro-crăieşti»,

a căror învățătură, pornită

pe arumuri

greşite, erala obirşia

zăpăcelii lui Galuscus, fost Găluşcă, luminător al poporului în
limba, «dacă nu în spiritul, în care fusese crescut
la şcoală.

<Dac' a fi să ne potrivim nol la cîte 'nşiră cel guleraţi, am
„ căpia de tot... Hal nor să ni cătăm de hevol», e încheiarea ţeranilor „pe cari Statul noi vrea să-I fericească, pe ei şi pe nevestele:şi pe fetele lor, prin ştiinţa lut Galuscus şi filantropia
democratică a lui Tache Răsvrătescu. Cu puţină pază a femeilor

aceşti străini de viaţa satelor nu fac însă, deocamdată, lucruri

rele. Altfel e cînd se uită cineva la ceilalți parasiţi sătești, pe
cari regimul noă nu i-a trimes, dar pe cari nu se simte dator

— şi nu se va simți. dator niciodată — a-t desrădăcina din mijlocul ogorului,a cărui putere de viaţă o sug cu îndărătniciă

buruienii celei -rele. Grecul a luat moşia în arendă, şi el dă și
bani cu camătă, şi ţine şi jupănese ademenite şi oprite la curte,

de şi caută să le înlocuiască din cînd în cînd cufete, pe.care e
Sata să le şi iea în căsătorie dacă-I aduc orăzăşie în zestre
şi-l tac. pămîntean cu. drepturi, cum nu:l arată graiul. E .îndrăzneţ

chir

arendaşul::

el ştie să uneltească. omoruri,

să

otră-

vească ori să ciopirtească. şi cu iataganul pe cine-l poate piri
la judecată ; ştie să fure pe cine-l place şi să facă nuntă cu sila;
«cel mult dacă vre-o jupăneasă cu vechime îi vinede hac, cu
toată lăudăroşia şi panoplia lui; eroică.
|
|
_
Evreul Moişă n'ar fi în stare să: puie la cale un omor,
dar se
pricepe să tacă, văitindu-se cu privire la dînsul ; el are
mustrări

de cuget pentru păcatele cele mari, deşi, dacă te uiţi mai bine,
mu e'altceva în ele decit frica grozavă de ceasul răspunderii.
Dar
mal. neîndurată decit camăta obraznic
a Grecului
ă -e camăta îmbrobodită a «lipitorir> acesteialalte. Amîndor aii viitor
în noua
societate, însuflețită de un. spirit atît de liberal, încît oricur
îl e

îngăduit
să sape criminalla temeliile
er. Cu privire la Grecul
Și la Evreul lor, cînd er nu sînt,ca în comedia lui
Alecsandri,

-
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aşa de proş

ti încît să se lase prinşi asup
ra faptelor lor nele-giuite — de obiceiiă fără-de-legea lor
e legală şi, cînd nu e nici”
legală, se ascunde

prea bine ca s'o poată găsi ţera
nul ori Statul. care, ca putere adevărată, nici
nu există la sate —, cu privire:
la aceste voinice lipitori ţeranul
romîn din era nouă n'are so-luţia aşa de răpede ca în priv
inţa lui Galuscus şi Tache,
asupracărora 'se trece la ordinea zilei
, de muncă şi răbdări. |.
:. În «Lipitorile satelor» se înti
lnește încă un tip interesant
: e:
Viîntură-Țară, bătrînul răzăş,
care şi-a pierdut averea, dar
ştie
din pricina cut şi merge pe
urmele hrăpitorului, spuindu-i
vor-:
bele cele grele şi stricîndu-i
după putinţă socotelile cele
bune
.
Acest răzăș, în decădere
cit priveşte stăpînirea de
pămînt,
asupra căreia sai răpezit
Straşnicii vultani, dar neînfrîn
t în
suflet şi dîrz în rostul lui de
cuvînt, e: o frumoasă figură,
care:
„era vrednică să fie păstrată
în teatru de cineva care l-a put
ut
vedea în clipa cînd, cu obiș
nuita lui atitudine de miîndrie
,
protestare şi revoltă, el se cob
ora pentru totdeauna de
pe scena
istorică, lăsînd pe țeranul săra
c, adesea neliber şi fără ogor
,.
la -picioarele boierului, ale
ciocoiului, Grecului şi. Evre
ului. Îl:
vom ma! întîlni, dar numai
într'o fabulă glumeaţă, ca
eroi în.

„ moldovean, îndărătnic,
cîrciogar şi bun de gură;
la urmă însă.
şi Harţă, cît e el de hărțăg
os, încheie ca şi ceilalți
tovarăşi ar
luîşiivind
: e sfinta moştenire â
pămîntului şi, dacă aici
pro=:
prietarul mare plăteşte bine
, aceasta n'are nicio însemn
ătate,
Un răzăş în- sfirşit, cu fru
mos nume istoric şi:o purtar
e vrednică
"de dinsul, moş Arbore
, se întilneşte în «Boieriy
şi
ciocoii», la.
fiecare răspintene a acţi
unii, temut de slugile
Case
i,
îngăduit,.
pentru bătrineţele şi fapt
ele -lur bune, de boier,
res
pectat şi
iubit de tineri, întroducî
nd într'o lume de. ple
căciuni, de vi-clenii mincin

oase,

de

îndrăzneață, “care nu-şi

hoţir şi intrigi, un element
de libertate

păzeşte gura, fiindcă; m'ar
e nevoie de:
nimic şi n'ar avea de ce
să se teamă. Și așa însă
tragedia ră-zăşului, ma!-ales. cea,
“fatală:

pentru neam, a răzășului
dova, a rămas nescrisă,
din'Molşi alde moş Arbure, Har
ţă Şi Vîntură=Ţară, întrupări ale spir
itului” popular care nu;
cruţă: nimic! din
ce e răi. şi arde cu
gluma lui, păstrînd: toat
e
-înfăţişările cu-viinţer celer-may. desăvirş
ite, ni-daii numai
pe răzăşul care ride..
.
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— poate pentru că răzăşul celălalt ne-ar face
şi pe noi să plîngem

-prea mult.

La oraşe are
„care înfăţişează

Ă
însă Alecsandri, mai ales în. oraşele
muntene,
cu mai multă trufie sigură de sine
anumite ri-

dicule, o lume întreagă de chipuri caricatura
le,

pe care, urîn-du-le, el le-a cules cu îngrijire şi
ni le-a transmis în: schiţe
foarte asămănătoare cu originalele. Jos
de tot el nu S'a uitat,
din vîrtejul vieţii lur de om bogat,. puter
nic, admirat, «poet lau-rea
t>al neamului, ministru, prieten personal
al Domn

ului. În
acest din urmă: strat, al meșterilor
şi micilor negustori, . înfățişaţi în treacăt de Orăşanu, erai
totuşi interesante observaţii
«de făcut, şi, dacă acest cerc socia
l ar fi fost cercetat la 1860
de ochiul ager al unul scriitor de
o ma! înnaltă valoare, el ar
fi dat, fiind încă neatins de molima
imitaţiei maimuţăreşti după

maimuţele imitatoare de sus, altceva
decit caricatura prin care
s'a înscris în literatură douăzeci de
ani mar târzii, Din negus“torimea

de vremea veche două tipuri s'a
furişat însă în teatrul
lui Alecsandri, fie şi în piesa cu
ideia şi intriga luată din fran“țuzeşte Ginerele lui Hagi Pelcul,
a
Petcu, harnicşi strîngător bogasier,
care a strîns o avere mare,
-care n'a cheltuit pentru diînsul decit
doar ca să-şi mîntuie sufletul,
mergînd

la Ierusalimul tuturor iertărilor, Petcu,
care

ține pe lume
-doar la fata lui, crescută în cele mai
scumpe <pansioane> din țară
„şi din străinătate şi care face jertf
e de mir: de galbeni, scoşi.
pentru plata de datorii străine, cînd
e vorba de a-şi mărita moştenitoarea iubită cu un prinţ, un adevărat
prinţ, cu numele istoric,—
e un tip adevărat şi foarte simpatic.
EI. place şi mat mult cînd
Sinţul lui de gospodărie, de mîndrie
— ca un om muncitor, care
în sfirşit a ajuns — se revoltă împo
triva cavalerismului risipitor, a ifoselor leneşe, -a- glumer
necruțătoare, care nu
se,
.ra-

zimă pe

niclun

drept

decit al titlului moştenit, ale

ginereluy
aşa de bine îngrijit de dînsul pănă
atunci, Sîntem recunoscători prietenului săi mai sărac, pe
care.-prinţia nu-l. sperie de
loc şi care dă sfaturile de eliberar
e.
lui .Hagi Petcu. De un
Singur lucru ni pare rău la acesta:
vrea să fie senator, mîni

„se va înscrie într'un partid, va: cheltui
bani
1 «Le gendre de Mr. Poirier.»

cu

alegerile cum
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prinţul îi cheltuieşte cu caii şi se va distruge astfel încă unul
dintre eJementele positive din viaţa ţerii. . |
i

Și o altă avere se risipeşte în aceste timpuri de crisă, averea

strinsă laolaltă, «galben de galben», de “<zgirciţii»,- totuşi aşa
de folositori economiei naționale, a* generaţiei trecute. Unul,
Antohi, moare supt ochii noştri, neavînd alţi prieteni decît un
vechii

tovarăş

de

viaţă,

simplu,

cumpătat,

strîngător

ca

și

dinsul, şi doftorul care-l caută. În alte odăr ale aceleiaşi
case

| modeste, se bea șampanie, se strigă la beţie, se
pregăteşte o
nuntă: moştenitorul, Polidor, un tînăr: de Capitală, 'din
generaţia cea nouă, își pregăteşte viitorul în ceasul agonie
tatălui
săi adoptiv. Acesta prinde taina nerecunoştinţii
: pe care
celui
l-a. crescut şi-l iubeşte, şi dorința de a-şi răzbun
a îi dă putere
„de viaţă. Se va ridica de pe patul săti de suferin
ță şi va trăi,

risipind el, ca să nu mai poată risipi cellalt.

Dar ce face bă-

trînul,. dînd în dreapta şi în stînga, unde trebuie
şi, mai ales,
din desgust, unde nu trebuie, nu ne priveşte;
aceasta face parte
din intrigă. Ne priveşte însă :cum trăieşte
fiul, şi înțelegem ce

„ar face el dacă miile de galbeni din lădiţă i-ar
fi întrat în mînă.
Tînărul

din Agachi Flutur, foarte lacom de bani
şi îmbolnăvindu-se la fiecare gînd că i-ar putea:
cheltui, n'are interes, el
nu e represintativ, şi mat adevărat e Agachi
însuşi, unchiul ce
culege lumea la prinzurile-i nocturne
de la Hugues, în tovărăşia «marilor artiste> de la Teatru. Moisesc
u, «factorul», care
ține să nu se ştie că a tost vre-odat
ă de altă lege, care-l înriureşte însă în exercițiul une!
camete neruşinate, acela are
mult
1 'de lucru
! prin anit aceştia ; Şi, cînd el va fi un nare bancher,
avindu-şi
Agachi,

clientela de oameni Politici, din averea lui Antohi
şi

ba chiar din a lui Hagi-Petcu,

oricît ar apăra-o de
„ bine si oricit s'ar învoi prinţul
ginere-săi a trăi la țară, va
fi
rămas numai prea puţin lucr
u..
|
In odăile
separate de la restaurantele
bucureştene vestite, în
balurile cu joc de cărţi, intr
igi de dragoste şi socoteli
de zestre
ale Fespezencii, în biuroul <zgirciţ
ilor risipitorI»> cari vreaii să
se vorbească de e ca-de
oameni! de talent şi de
muncă, în
redacţiile foilor politice
şi satiri
— <vre
ce-o cetire morală», zice
Alecsandri, «precum Nasuj

lui Nichipercea sati foița Rominului
»,
în Cameră, la Palat, pretutin
deni în «cuibul veseliei şi
al no+
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întiîlni aceia asupra cărora se opreşte mat mult

condeiul

lui: Alecsandri,

parasiţir vieţii politice.

Poetul voiă să-i urmărească încă din originile lor,

adecă ale

politicianismului, şi la 1862 el anunţa 1 că a început <Ciocoii
înnainte de 1849», după care va urmă cu <Ciocoi! în zilele

noastre>. Avem

numa! partea întăiii a acester

toare, care dă priveliştea

unei vaste

drame.

schițe

încăpă-

Supt regimul Regulamentului Organic s'a introdus un simu-

lacru de viaţă politică modernă, de regim parlamentar. Vodă
are miniştri, şi aceştia află de lucru în «Adunări», cu deputaţi

cari fac oposiție pentru ca să ajungă la Guvern. <Boieril şi
ciocoii» e menită să arăte cum slugile boiereşti, un Lipicescu,

un Neamuș, un Trufandachi, care-şi are şi nevastă frumoasă
pentru boierul şi ştie să nu vadă pănă atunci cînd o va putea
izgoni fără .pagubă, făcînd şi scandal împotriva rivalului, cum,

deci, aceste naturi abjecte, purtînd în vinele lor păcatele Grecilor

şi ale Țiganilor, ajung, prin linguşire, prin hoţie, prin
crimă,
la un ultim. triumf obraznic
— pe care descoperirea de la sfîrșit
a.unui fals săviderşit
Lipicescu şi arestarea lui nu izbutesc:

a-l scoate din raza prevederilor noastre.

Dar, pe lingă încon-

deiarea ciocoiului supt ipostasul grecesc ca şi în înfăţişar
ea lui

romănească, înnainte de Filimon,

care,

vădit, sa inspirat

de

aice, — avemşi începuturile rosturilor de partid. Hirzobea
nu,
mare boier, fără nevastă, dar cu țiitoare, și cu fată
mare în

casă, vorbeşte

de

răii Cirmuirea,

fiindcă

nue

ministru ; ciocoii

lui îl ascultă cu admiraţie şi-I întăresc cuvintele: aşa
e, toate:
lucrurile merg răi în ţară, o societate se duce de rîpă!
Dar se
anunţă întrarea în curte a oamenilor poliţiei. Poate se
bănuieşte un complot în casa marelui boier nemulțămit : într'o
ciipă

„ea rămîne goală. Nu, — Hirzobeanu e prim-ministru, preşedinte
*
'al Divanului, şi gloata vine înnapoi, flămîndă, cercind prin umilinţe nouă să şteargă impresia pe care a produs-o trădarea ei
mişelească în ceasul primejdier şi al temerilor. Acum : începe
bucuria, mindria «Puterii», dar şi neîngrijirea de lucrurile casei,
prada ciocoilor.

Între

baluri cu Paşi.— şi portretul Sultanului

—

cu consul— işi portretele suveranilor creştini din vecinătate —,
între şedinţe ale Divanului în care se tratează chestii esenţiale.
1 Olănescu, 1. €.
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cu banii celor interesaţi în buzunar, între audienţe la Măria Sa
şi călătorii electorale în provincie, cu diplome de ranguri în alb
pentru cei ce trebuie cîştigraţi şi bite pentru ceilalți, —se cheltu-

iesc anii de stăpinire. La capăt, e revolta, bine descrisă, pe care
o hrănesc toți pătimaşii de răzbunare şi stăpînire şi pe careo
împacă, pănă la demisia Guvernului şi venirea în loc a unui
cinstit boier de ţară, cu idel liberale, prieteri al răzăşilor din
"vecinătatea lui, vorba altui om curat, a tinărului din generaţia
dela 1848, care se găteşte să joace rolul săi reformator.

“Trebuie să sărim acum douăzeci de ani ca să ajungem la
politicianii din 1860. Faţă de Sandu Napoilă, <ultra-retrogradul»,
care e contra capitaţiei, findcă-l atinge şi pe dînsul, boier mare,
deşi a jucat şi el hora Unirii cîn colţ la Petrea .bacalul> şi a
purtat, fiind totuşi un venerabil Vel Clucer, <bairacul> tricolor, :

în acele zile memorabile, se ridică popularul <Clevetici ultra-

demagogul», care e ceva astăzi şi care mîne va fi tot. Cu cjiletca Robespierre, cravata de mătasă albă şi barba ?n furculiţă>,
trimeţind «sănătate şi (răţietate» tuturor, el, <jurnalist şi constituţionalist>, veduplove al <Gogoaşer Patriotice>, care sar

putea chema şi Romînul!, precum luptătorul poate să-şi schimbe

numele şi în Tribunescu —,el va vorbi, va scrie despre <pînea
amară a exilului», despre «consacrarea aptului de Ja 5 şi 24 Ghe-

nar, ca unul ce e făcut de el şi numat de el», despre <respeptul Con=
venţiunii cu condiţiune de a fi schimbată în totul», despre

„dreptul oricui de a fi crepresintant al naţiunii», despre
<libertatea absolută» şi cegalitatea perfectă», despre
împărţirea de
păminturi, socialism, comunism şi republică.
Vorbind limba
| politică şi literară la modă, a lui M. Zamphirescu
şi celor de
o seamă

cu dinsul,

el face

săi

se

audă

«toaca de la balamuc»

oriunde poate căpăta o masă, 0 dragoste,
o subvenție la gazetă, un vot la deputăţie. Devisa-i este: «
Misiunea mea e să:

dobor» ; meseria lui, «negustor de laudăşi de ocară».
Calomniază, dar nu răspunde pentru calomnie, e pălmuit
și protestă
în numele

libertăţii presei.

.

Se poate zice că erati mulţi -politiciani
cari
—————

nu sămănati cu

1 V,, scrisoarea citață: «Clevetici şi
piate după acela
al lut Ro
si
Ş 'Tribunescu, , ale căror profile sint
co ja

setachi şi al lul Ion Brătianu
(3ic).a

ISTORIA. TEATRUL DE FIGURE ȘI SCENE ISTORICE

329

acesta: Clevetici şi Tribunescu se vedeaii însă mal bine decit
ceilalţi; din nenorocire

ei nu eraii nici o închipuire, nici-o ra-

ritate. Un bătrîn cinstit îi caracterisează astfel:

«nişte ischiu-

zari cu mai mult .sati mat puţin spirit, cari se joacă de-a Baba
Oarba pe scena politică» ; opera lor e calificată de spiritul critic
al lui Alecsandri ca un zvon zădarnic de:<cuvinte seci: de

partidă progresistă, partidă moderată, partidă retrogradă, par-

tidă naţională, partidă trădătoare». Şi doftorul lui Antohi aminteşte în cuvinte. frumoase datoria publicistului: <Un jurnalist
este apostolul adevărului, apărătorul dreptăţii, propagatorul

cunoştinţelor folositoare ; el e devotat cu sinceritate

şi cu ab-

negare intereselor patriei sale, şi,.cînd se serveşte. de presă, el
0 întrebuinţează ca o făclie cerească pentru a răspîndi lumină
miîntuitoare în minţile şi cugetele oamenilor».
Cînd

Millo se duce

asemenea

cu

în provincie, el întilneşte, printr'o intrigă

a' Nevisorului

lui

Gogol!,

o sumă

de

tovarăşi

a!

lui Tribunescu şi Clevetici, cari fac zgomot mare numa! să
ajungă prefecţi şi alți deținători a* autorităţii publice, pentru
e şi soțiile lor, nouă Chiriţe ambiţioase 2. «A intrigarisi -pentru

slujbă» e îndeletnicirea:
celor cari declară, servil, oricărui biurocrat mal simandicos că «n'aii alte rude decît patria şi alt părinte decit Guvernul». Numit în slujbă, un astfel de eroi politic ajunge
.

Impiegat
In veci mutat:
Și permutat,

|

„un Haimand cu ochii la <Palavramentul din Bucureşti», unde
se hotărăsc numiri, înnaintări, schimbări. Aceştia dispar însă
modeşti

înnaintea

strălucirii protagoniştilor,

cuvîntători,

scrii-

tori, învirtitori de intrigi, de la centrul unei vieţi politice nesincere, interesate şi, în mare parte, ridicule,.

- Dar aici aceşti nor fruntaşi, produse ale. epocei, nu sînt răz.......
leți. Contesa de contrabandă, cu convorbirea în „două limbi, -

aleargă din casă 'n casă pentru astrînge bani cu scopuri de
"Caritate, care se încheie în hrănirea unul prieten tînăr ce nu...
PIN

-î Milo director, 1864.
,
|
.
2 Pe Chiriţa o mal presintă Alecsandri, intr'o canţonetă, călătorind prin Apus.
,
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ştie să trăiască altfel. Contele de 'Tazlto străbate saloanele;
iresistibil prin frumuseţă, prin impecabilul stil frances: al îmbrăcăminții şi spiritului, gata a provoca la duel şi a cere scuse
solemne, Bătrîne umblă .nebune după măritiş. Bărbaţi îşi trimet

femeile la întîlniri pentru a stoarce bani cu binele

ori cu re-

volverul, ei le îndeamnă a călători la Paris: pentru a lichidă
în folosul lor averea unul domn în vristă care consimte să facă
prostil. Începea astfel să se înfiripeze o societate pe care o cunoaştem prea bine şi pe care demult niciun curagios spirit
„satiric n'o tirăşte pe scena Teatrului. răzbunător.

Din 'societatea superioară a rămas prea puţin: Prinţi uşurateci, cari ieaii femei din burghesie fără a se crede datori a le
iubi şi se hrănesc din banii unui om de care riîd, princese care
înnainte de 1848 aplaudai orice protestare de răzvrătire, orice
semn. al unei vieţi nouă

care

vrea

să trăiască .şi să domine,

şi

care la bătrineță apără faţă de doctorul de.casă, vechiă prieten,
şi, odată, amorezat de barcarole napoletane, înnaintea păharului de ceaiii, în desfăşurarea pașnicey concine, tineretul acesta
plin de păcate, în care li se pare însă că se frămîntă o dorință
spre mai bine, un <neastimpăr generos», care ar. putea face să
"se ierte, măcar în parte, greşala cea mare de a fi risipit şi
distrus <comoara naţională păstrată cu sfinţenie de. strămoşii
noştri»

!.

1 Aobila cerşeloave e o schiță de tot superficială,
scrisă îni vederea suferin-.
telor din 1871 ale Franciei, pentru care-şi vărsaseră
singele și tineri romini,
inte'o mișcare mărinimoasă. E mat clar tipul unur
Iudtroş' holnav, care tip.
insă
nu aparţine unei epoce anumite.

CAPITOLUL VIII.
Literatura romănească în Ardeal și Bucovina.
——

Lupta

pentru

Unire

n'a aflat în

Ardeal un mare răsunet,

Poate .că şi uritele certuri pentru stil şi teorii filologice, de la
1855, contribuiseră: -la răcirea sentimentelor a căror firească
manifestare se putea aştepta. Cit despre Bucovina, doar în
scrisori particulare dacă fruntașii eX romiîni îşi arătară împăr=
tăşirea la aspiraţiile care cuprindeaii tot „mai mult pe Rominii
din Principate.
|
+ Dar atit la Romînii austriaci, cît şi, mat ales, la cei din Ungaria, trezise o mare mişcare săvîrşirea Unirii, venirea în fruntea
'Romăniei nouă a unei personalităţi ca a lui Vodă Cuza, marile
. acţiuni politice care începură a se îndeplini, zvonul polemicilor
învierşunate, alcătuirea unei singure oştiri: romăneşti şi adunarea ei într'un. lagăr, despre care mulţi din 'cet ce aştepta de

atita vreme dincolo de Carpaţi credeati că-şi va revărsa ostaşii
tineri pentru scoaterea din robie a Rominilor din acele părți,

ce

încercaseră în

jertfa lor.' Austria,

zădar

să

se

care păruse

ridice

numai

a se întări după

prin silinţele

1848,

şi

supt re-

gimul de autoritate al absolutismului, ajunsese acum zile grele:
pe cînd Ungurii hărţuiai înlăuntru necontenit Guvernul împărătesc, cerînd legal drepturile pe care nu le putuse smulge
entusiasmul lui Kossuth or! sabia lui Bem, Italia se ridica îm-

* potriva dominaţiei străine, regele Sardiniei lua în mină steagul
unităţii şi Franţa lui Napoleon III-lea. arunca în cumpănă hotăritoarea-i sabie de biruinţă. Şi minţile cele ma! socotitoare
şi firile

cele

mai

potolite

puteai îmbăta,, în astfel
dumnezeieşti speranţe.

şi

de

experienţele

cele

mai: "bogate

zile, de cele mar nebune

se

şi! mai

E.

9.
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Î. < ASOCIAŢIA»

Ardelenii, Ungurenir

ARDELEANĂ. -.

par a se trezi dect la o viaţă nouă,

care
pe încetul cucereşte toate terenurile. În 1860
Romînil uniţi că_păta

ti Mitropolia din Blaj, care trebuia să fie dată
lut Şuluţ

,
înnainte de a se da' în 1864 lui Șaguna
Mitropolia, neatîrnată
de Sirbi, a Romiînilor ortodocşi. După
un an de la organisarea
Bisericir <greco-catolice»>, cet dor arhie
rei se uniaă pentru a
pune

basele mari! asociaţii de cultură! a neam
ului nostru
Ungaria, «Asociaţia transilvană.> :

în

“La 10 Maiă, din Sibiii, şi prin înde
mnul lui Şaguna, căruia
se cerea a i se 'trimete: şi răspunsu
l, inteligența romănească,

fără deosebire de confesiune, avind în capul
tuturor iscăliturilor
numele Mitropolitului Şuluţ, pe lingă al
episcopului iniţiator,
cereaii voie să convoace o adunare pent
ru stabilirea statutelor
viitoarei «< Asociaţiuni transilvane
pentru literatura romînă, şi
cultura poporului romîn». Răspunsul fu
neaşteptat de protivnic:
Locotenenţa Ardealului arăta că trebu
ie, înainte de. aprobare,

să cunoască statutele, şi de la
început se decl

ara contra unei
reuniuni de cultură avind mat pres
us de toate scopuri exclusiv.
naţionale; pe urmă însă, după stăru
inți personale ale lui Şagun

a,ea cedă. Decr'se adunară pentru înțe
legerea asupra statu:
telor cerute o parte dintre semnatari!
pstiţiel : se înfăţişară patru .
proiecte, de Șaguna însuși, de
Bariț,
al Romînimil din Ardeal, de Cipariă, fruntaşul politic de atunci
cel mat însemnat om de
amiînduror Bisericilor, «<înna
intarea literaturii romine şi
cultura
poporului romîn'în deosebite
le ramuri, prin studii, elabor
area
şi edarea de Opuri, prin pre
mii şi stipendit pentru diferite
le
specialități de ştiinţă şi arte
, şi altele asemenea». Dev
enia
| cineva membru printr'o
„simplă - contribuţie băneas
că, aşa de.
„MICĂ, încît oricine

putea 'să aibă buc

uria de a se număra între
sprijinitorii culturiy poporu
lui săă : coficialir> erai
să fie plătiți
în banul, de aur fără ame
stec, al recunoştinţit
sincere.

Era, de acum înnainte” cine
petele dulci ale limbir matern să îngrijească în Ardeal de «su-'
e», cum se exprimă, lă' sfî
rşitul
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plinde avînt al cuvintării sale, Şaguna. La 4 Novembre st. n.
1861, Asociaţia-şi deschidea pentru întăia oară şedinţele : : Mitropolitul Şuluţ şi Şaguna se înscriaiă înnaintea celorlalţi membri

fundatori cu sumele de 2.000 şi 1.300 de florini. Cel din urmă |

fu ales şi preşedinte, cu o foarte mare majoritate; .ca
vicepreşedinte fiindu-i dat Cipariu, <cu vot unanim». De
o, mare
însemnătate e şi faptul că, Adunarea hotărînd putinţa alegerii
de membri onorari şi în afară de hotarele provinciei,
ea cu-.
prindea între aceştia Ardeleni. înstrăinaţi, ca Aaron,
Bărnuţ,
Bojinca, fost profesor şi predecesorul lui Papiu ca «jurisconsult>
al Moldovei, ce-şi păstra după Unire torme de viață separată
, pe
Fontanini, lalinisatorul din Craiova, pe Laurian, pe lon
Maiorescu,

<profesor de istoria generală şi naţională în Bucureşti»,
pe Papiu,

ce era încă la Iaşi, pe Pumnul. trezitorul de viață
romănească în
Bucovina, pe.dr. Al. Teodori din Roman, lucrător
la dicţionariul

„din Buda 1, pe Suciu, profesor de drept la Univers
itatea moldoveană pe oameni cunoscuţi pentru generositatea
lor, ca pe

contele Scarlat Rosetti şi pe Basarab Brîncov
eanu; dar dintre
scriitorii noştri “de. aici numai pe cet dor
Scribani. Bariț. ma!

propunea încă, printre istoriofili şi istoriografi,
pe generalul
Mavros,
un stringător de monumente arheologice,
pe Eudoxiu

de Hurmuzaki, despre
prietenii, printre cari

lucrul căruia ştiată, deocamdată, numai
se număra şi Bariț 2, .şi recomanda
ca

misiune ştiinţifică a Asociaţiei mai multe cercetăr
i şi opere

de
" adunare, care, din nenorocire, n'aă
fost îndeplinite nicr: pănă
astăzi, ba nici: chiar începute, precum:
colecţia de balade ar-

delene, culegerea de inscripții romane din
Ardeal <şi din ţerile
vecine cu dinsul», un conspect al florei ardelene
, bănăţene . şi
bucovinene, iar, spre

<a complini

lacunele din istoria”

patriei şi
a națiunii», tipărirea manuscriptelor lui Șincal
şi Clain,. <adu:
narea documentelor pentru istoria biserice
ască; şi darea unu!

larg loc documentelor, ce'sînt a se- tipări: şi
pe romăneşte, în
«foaia periodică»
ce

va

ieşi, ca

organ

al Asociaţiei; Acest:

din.
urmă. lucru, se. şi făcu. prin : tipărirea
unui lung şir; de.:importante documente în această foaie, Transilv
ania: Tirziă
de tot;
! Preotul Teodorovici era: tatăl, nu- fratele stă, 'cuin am
scris;

în Ist. lit. rom.

-

-

Dei

din greşeală,

-

2 V. prefața lul la traducerea romănească-a celur:d
'intăii volum-âin aFrag-

mente». Cf. ma! sus, pp. 53-5.

:
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Asociaţia dădu la iveală notele d-lui 1. Puşcariu, «Datele
istorice»> asupra familiilor nobile din. Ardeal!. "<Un razim naţionalității .romîne», vorbia Cipariu în întăia
sesiune a Asociaţei, «se împlintă astăzi, ci sperăm că asemen
ea
razime, de astă şi de alte forme, se vor . împlînta şi de-aici
înnainte, şi mai multe, şi .mat puternice». Asociaţiile, întemei
ate
îndată după aceasta, la 1860 şi 1861 3, în Ardeal şi Maramur
ăş,
se ocupai mai mult: cu darea: de 'stipendii şi întemeierea
de
şcoli, cum era, de altmintrelea, şi firesc, decit cu interese
le su-

perioare, literare şi” ştiinţifice, ale poporului romănesc de acolo

şi de pretutindeni,

:

Di

"IL. CĂRŢI

ta

DE ȘCOALĂ.

|

În acest timp gimnasiul. din, Brașov mergea. tot
spre mai
bine, ajutat 'şi de darul lui I. Iuga, supt conducerea unui
director ca Gavril Munteânu, care-şi avuse rosturile
luy în ţară
şi colaborase la «Revista Romină> a lui Odobescu: îl
ajuta
cinci profesori, pentru 71 de şcolari. Gimnasiul din
Blaj rămînea
în frunte, dar cel. din Beiuş căpătase la 1852, supt
Austrieci,
ultimele două clase. Seminariul lui Şaguna se
ridica tot ma!
mult spre situaţia uner,adevărate şcoli înnalte.
Preparandiile,
cu cea din Arad în frunte, dădeaii în fiecare
an Romînilor un
însemnat -număr de cărturari, ŞI în. Munţii Apusen
i se strîngeaii
bani pentru noul gimnasiu din Brad; care-şi
căpătă fundaţia

în adunările din Februar şi Mart 1862 din darul
a 92 de co-

mune din comitatul Zarandului. Se amintia dreptu
l vechi. al
Romiîn
ilor de a-și face şcoli superioare la Zlatna
, Abrud, Turda

şi aiurea.

Din cele

2.164

şcoli primare ce avea ţara la

1860,
742 erai ale Rominilor, fără a se număr
a 18 cu caracterul
mixt romîno-maghiar 8. Prefecţii romînt
at absolutismului ajuta
pretutindeni frumoasa mişcare şcola
ră. La Cluj urmai 27 de

juristi romini.
Cărţile.de şcoală

|
|
se înmulțiaă şi se îmbunătățiată răpede,

a
,
1 Cf. Actele privitoare la urzivea şi
înființarea Asociaţiunii, Sibiiă, 1862
şi Bariț, Părţi alese din istoria
Transilvaniei, III. Aceste două
pagini, din
Prinosul Sturdza, pp. 79-82,
"
i
a
„2 Enciclopedia Romină,
„3

|, p. 293,
Amicul” şeoalei, 1, Pp. 72-3,
2359-60.
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în care stabileşte şi o orto-

grafie proprie, cuprinzînd literele ă şi d?. Încă din 1859 G..C.
Bellissimus dă.:în Sibiiă al Manual de această materie, «după
principiile .d-rului: Becker 'şi.metodul lui Wurst de a învăţa
limba maternă2».. |
IE
E
a
IE

Ele se adăogiaă la <Şoimul»> din Viena (1830-2), gramatica
* romănească pentru Germani, la prescurtarea lui Liviu Pop după
Tentlamen al lui Laurian (Viena, 1855). 1. Puşcariu publică
studii de gramatică în 1864. Cipariii dădea Elemente de poetică
(1860), Crestomatia din 1858 şi noua publicaţie, din 1866, a Prin-

cipiilor de limbă şi scriptură ; în 1862 ieşia la Blaj a treia ediţie

din

Compendiul

lui; de la el avură şcolile unite şi Elemente de

filosofie, după Krug, chiar şi o Gramatică latină, o Istorie sfintă,
pe lingă Știința sfintei Scripturi din 1854.
|
Petri, din Sibiii, care conducea
.şi o şcoală de adulţi, lucra
micul. lui. Dicţionariii german-romîn (1861), Sava Popovici Bar-

cianu pe ' cel corespunzător, romîn-german

(1862). Isloria A”-

vechime, — şi a Egiptenilor — are de autor

pe “Teodor. Roşu.

.“deulului a lui 1. Rusu, profesor şi cleric blăjean, e printre cele
mai bune manuale mai vechi ale noastre. Un-alt Pop, Gavril,
pregătia o Istorie a Banatului 3, O- “Mitologie a popoarelor din
Slovele fuseseră înilăturate -şi o'comisiune,

Cipariă,.].

alcătuită din Vasiciii,

Popasu, ' protopopul şi: <oratorul rar» din Braşov 4,

viitorul . episcop . de Caransebeș, din: Bariț, Gavril “Munteanu,
Andrei Murăşanu,I. Puşcariu şi-l]. Codru, lucra la statornicirea

unei ortografil sigure

3.

o

III. ForLe.

|.

i

La 1860 încep şi foile cele .nouă, care se adaugă la vechea

«Gazetă.

de Transilvania»,

subvenţionată acum oficial de Gu-

vernul Moldovei. V. Roman publică, <redige»
Şcoalei, scriptură pedagogică», „bună foaie
grijit tipărită, care, dacă nu dădu <un zbor
nime> şi nu făcu să scadă <împărecherile cele

la Sibiii <Amicul
şcolară, foarte îneroic culturiy romulte dintre. noi»,

VEL recomanda studiul dialectului aromănesc.
.
„i
2 Cî..şi învățătorul şi poporul, despre bună-starea materială
şi propă=
sirea spirituală, de Marienes
cu . ; 1858,
Ne
a
3 Aurora Romină, |, p. 41,
”
ai
4 Amicul

şcoalei,

|, p. 181.

5 [bid., p. 288 şi urm.

E

Cf.1. Raţiu, Timoteiă

,

:

Na

Cipariii, Blaj,.1905.. ':

|
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fu, şi cu. ajutorul inspectorului de: şcoli ortodoxe

(de la

1853)

dr. Vasiciă, al lui 1. Fekete-Negruţ, din Blaj, al lut
1. Rusu, al

tînărului. Atanasie

Marienescu,

student

în Pesta, — cun amic al

progresului, un ostaş credincios şi pururea luptac
iă al luminit
contra întunerecului
Din

acelaşi

an

cărul redactor

şi un amic

e

Strigoiul,

al

adevărulur».

foaie

umoristică

din Pesta, at!

nu e Gheorghe Ardeleanu, poet în ceasurile sale

(n. Timişoara la 1840), ci Mircea. V. Stăne
scu (n. Arad, 1838),
teolog şi jurist, un timp şi deputat,
autorul unui „Buchet

de sentimente naţionale (1839) şi editorul
almanahului Mu-:
gurii 3. După: trei ani apărea tot acolo:
o altă foaie, Umo„ristul
lur Ardelean,

al

cărui

material.

literar

nu

e de

mina
"întăi şi nici nu trezeşte: mult risul,
dar care era împodo:
bită. cu . foarte. multe caricaturi, Ele:
înfăţişează: pe Ardelean:
îndrăgindu-se de Romănia, pe cînd: Ungar
ia, supărată, pleacă
în sprintenu-i costum. secuiesc; pe duşm
anii
lui Vodă Cuza nă-

vălind ca nişte ler.cu urechile de -măgar,
cununa pe care Ar-,
delenil-o dai lur Kogălniceanu pentru că
a desrobit pe ţeran:
disolvînd

«Camera ciocoilor»,. căreia i se închină
două bite, ori
„oastea cu tunuri care. se: doreşte de
anul-noii Romăniei. Con:

ducerea fuil trece îndată la Bihoreanul.
Iosif. Vulcan (n. LetaMare c. 1840), alt.poet dintre mărunți!
cîntăreți prin imitație.
pe cari-i dă Ardealul şi Ungariă în acest
.timp. «Gura Satului»,
a- treia foa
deie:
satiră, are: o valoare. mai. mică.
:

Incă din 1861 Sion se ocupă de. noua

foaie a

lui Sigismund
Pop, care publicase la 1848, în
Pesta, <Amicul poporului» și «DemMocraţia»> şi ale Cărul 'sentimente
şi ide! nu erai totuși cunos„cute
încă la nor: La acea
foaiest
polit
ăică lucrează şi Al. Roman,

* ginerele lu Pop

(n. Ceica,

1827), care.

căpă

tă în acest timp
locul de profesor pentru limba şi lite
ratura romănească. la Universitatea din Pesta şi-luă loc în
1865; printre deputațit romînt
al 'dieter?, Foaia putu să: se:
menţie pănă destul de tiîrziă,

supt conducerea lui Roman..L.a:
1865.chiar, ea e-înlocuită, după
.
"oprirea
de către Guvern; prin” Albina,
redactată de Gh..Popa,

bursier al familiei Mocioni. De la: 1865
înnainte, clericul
1 V. Gr, Pop. II, pp. 188-9,

2 Cf. ibid, pp. 473-4.-.

-

.

unit

.
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Grigore Silaşi (n. Beclean, 1837), dă la Viena foaia
„cească Sionul romănesc, însemnată şi -prin articolele de

biseriistorie

„ce cuprinde. Nu știm dacă a apărut plănuita Albină a Banatului.

Abia la 1864 Rominil de peste munţi

aii foaia

lor literară.

Eleganta publicaţie, ilustrată la început cu chipuri de fruntaşi
„al neamului în deosebitele domenii de viaţă, se intitula Aurora
Romină. Scrii la dînsa, nu numa! Ardeleni, darşi Bucovineni,
studenți în Viena, că V. Bumbac (n. Costina, c. 1840-5; fost
student la Blaj), care descrie '
Muncitorul

moarbed

de sarcinile grele.

Trimet cîte ceva şi scriitorii din Romănia,.ca Pelimon, autorul
"„«Catastrofei de la muntele Găvanul» (1862), al <Jidovului cămătar> (1863), al <Istoriei fundării Bucureştilor» şi altor scrieri

-de tot atita valoare, ba chiar ca Gheorghe

Tăutu. Şi această

foaie din Pesta reproduce, din poesiile de curînd: apărute ale
“Ardeleanului Toymoşoiu, aşezat. în' Romănia, unde-şi iea numele
„de N. Nicoleanu (<Poesiile lui N. N.»>, Iaşi, 1865), acea care
începe cu acest larg preludiu ::
i
O tăcere. voluptoasă peste flori. se legăna
Nicio şoaptă, niciun zgomot !..

Din

cînd în cînd se încearcă

vre-o

delul lui Odobescu, dar cea mai mare

nuvelă istorică după 'mo-

pate

dintre colaboratori

sînt poeţi, de aceia a căror urmă n'a rămas în literatura
noastră,

IV. PozȚII ARDELENI,
Prin

ani!

'50

în centrele şcolare

se

.:
alcătuiesc societăți de

;Şcolari, cari publicai şi foiţe, almanahuri pentru o circula
ţie res-

„ trînsă, întrebuințind ortografia impunătoare a lui Cipari
ă pentru
a îmbrăca uşoare compuneri împrumutate din Bolintineanu
ori
„Alecsandri. Viitorul episcop. Popea era, cu Papiu,
membru al

«: „uneia din aceste tovărăşii de adolescenţi ?. Tineri
„blică Zorile Bihorului

la 18543.

< Almanahul

„tură>,. Versuinţe -romină din. 1833, Mugurii

-. Buchetul

de

bihoreni pu-

societăţii de lec-

la -Ar

de sentimente naţionale sînt produsele acestor

(1859),
adunări

1 Gf. Prefaţa d-lur Bogdan-Duică la ediţia «Minerva» din operele
lu1 Nicoleanu.

2 Memorialul lui Șaguna, 1, pp. 39-41.
|
A
3V. şi Aurora Iomină, II, p. 142. — Pentru alte publicaţi
i periodice v. îbid.
22

.

98.
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„dă tiieri iubitori de literâtură. «Însoţireă literară> din Arâă
cuprindea
şi ea imulte elemente tinsieî,

„Dintre

aceştia sînt

poeţii de la «Aurora Romină», Astfel un: .
Victor Rusu (n. 1844), un Atanasie Marienescu (n. Lipova,
1836),

care prelucră şi: el, după gustul ce putea să aibă, poesii
Boporale,.p

e care le publică în volumâşul de Colinde din
1861 şi
celede Balade din 1859 şi 18622, — oricum,
o însemnată lu-crare, fiind cea diintăiti carte de literâtură popor
ală, fie şi oricât
de mult schimbată, îmbunătăţită şi adăugită,
care apare peste:
munţi. Apoi Aron Densuşianu,
fiul predtului din Dănsuş, ab-solvent al şcolilor din Haţeg, care scrisese
şi 'în «Foaia pentru.
minte» din Brașov; cetitor harnic, autod
idact învăţat, om de
credință şi de caracter, figură impunătoare,
Densuşianu încearcă.

în zădar să dea o notă
de la Bolintineanu, pe
ce-l deosebia în toate,
(n. Comlăuş, în Banat,

originală stilului poetic luat de dinsul
care l-a admirat cu toată tenacitatea.
în viața lui întreagă. Iulian Grozescu
1839), care trecu la 1870 în Romănia,

se încearcă în bucăţi sentimentale şi satiri
ce, care s'a strîns;
după moartea lui, la 1873. Ioachim
C. Drăgescu (n. 1841), pu-blică poesiY în <Foaia», iar în «Concordia»
«Nopțile carpatine»,.
: în care fiind vorba de răscoalalu
,

Horea, foaia e închisă 3, [lie
„Trăilă (n. 1844) şi I. Scipione Bădescu se
adaug la acest cor"
de cintăreţi plini de bunăvoință şi de sent
imen
din urmă a murit abia dăunăzi, în Botoşani te frumoase; cel
, după o carieiă.
de ziarist care
miserie.

l-a înjosit tot ma! mult şi l-a lăsat
să moară în.

Trel dintre aceşti poeţi aveai, în adev
ăr,

Buticescu (n. Nerţa, în părţile Clujului), o chemare. V. Ranta
care scrie şi nuvele;
Apot Zâharia Boiu (n. Sighişoara, 1838)
, jurist 1 Sibiiuă, cleric
ortodox, student la Leipzig, profes
orla Seminăriul lut Şaguna.
Doriitile şi suspinele> lut din 1860,
ca şi poesiile ce răspîn-

deşte prin revistele de <dincolo>

şi fabulele

de mai tărzii —
el a scris şi cărți de cetire, bune—
se deosebesc une ork prin
âcea stăpînire a unui graiă limpede,
firesc, cu notă popo-

"W Aurora Romină, 1, p. 431,
2

Cf. şi V. Gr. Pop, IL, p. 4834, 3 Did,

LITERATURA

ROMÂNEASCĂ

rală care lipseşte aşa de mult

ÎN ARDEAL

ŞI BUCOVINA

Ardelenilor

din

499

această

epocă:

Salutare ție, sfintă dimineață,
Ce frumoasă-i lumea
Fumegă pămîntul de

la «venirea

ta!

cereasca-ți

faţă,

Soarele-ţi

facla 'sa.:

oferă “vesel

-

Versurile lui Iustin Popfiu, care dădu. la 1870 un volum
de
proporții may mari, Poesie şi prosă, nu plăceaii! lui Sion,
din
causa ortografiei cipariene și din causa greşelilor
de - limbă.
Popfiu (n. 1839), preot, jurist şi absolvent de cursuri
filosofice 1,
avea însă în el scînteia unui adevărat poet. "Cântecele
sale către
Romiînii de supt Coroana ungurească aii acea energie
care nu
poate veni decit dintr” un suflet. puternic şi sincer:
Nainte dar Ia luptă, la lupta națională,
Romini din Satumare, Arad şi din Bihor,
Răspingeți cu virtute cercarea infernală
Țintită

spre

a stinge

acest

Cuvintele în care pomeneşte
găseşte orice începător:
Dar, cum în
Căzind întru

străvechi

mărirea

popor!

trecută a naţier. nu le

miezul

nopţii vezi stele de pe cer
*ntunerec şi-apoi în haos pier,

Astfel și nimbul nostru în ceață s'a "nchina
t,
Şi falnica naţiune, națiunea, ce odată”
Era
În

regina lumii, de” glorie ? ncunjurată,
pulbere-a sa îrunte” regal! o a
plecat!

Ceva din înșușirile” unul notă poet revoluţi
onar era. în acela
care striga astfel către ceruri:
i
Păn'

cînd,

Vom

geme

eterne

Doamne,

părinte,

ca iloții pe ăst străbun

pănă

cînd.

p-

pămînt t?..

ȘI, în avîntul războinic al cugetulu
i săi, el nu
pe noi, de «dincoace», a cărora Unir
e: o cîntă :

ne uită nici

Azi tronul României cu fală se ridică
, .
Suflind fiori de moarte în ceata inimi
că ; |
Azi şese milioane nu ard decit de-un
dor::

Trăiască

Romănia,

cu

bravu-i

Domnitor !,

Trăiască, li răspunde milioanele de frați
De-aceleaşi sentimente dincoace de
Carpaţi!

1 V. Gr. Pop, II, pp. 190-1. Două

Romănesc» pe 1910.

poesil de el

”

in! Calendayul

a

|

„«Neamului

EI
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V.

Cu

tot premiul

ALTE

SCRIERI.

oferit de bogata familie nobilă Mocioni, opere

istorice nu se scriă în Ardeal?. Doar în Peregrinul transilvan,

sail epislole scrise din [eri străine, unui amic în palrie, 1625-48
,
I. Codru Drăguşanu (n. 1823) descrie, între altele, mănăstirile:
muntene de pe plaiuri. Scrierea lui Aloisiu Vlad din Sălişte;
unul din deputaţii romîni la Camera din Pesta, despre
limba:
romănească, e redactată ungureşte (A rcmân Nep (8 49y0)2.

Represintaţii de teatru se încearcă

doar în Lipova, cu AXunla

|crâncască şi o dramă istorică despre Mateiii Corvin?,
VI.

ScRIsuL

ROMANESC

ÎN BUCOVINA.

Unirea deşteaptă şi pe Bucovineni. Mar aproa
pe oarecum de:
noi, prin aceia că graniţa lor era mai deschisă,
ei primesc necontenite scrieri din noua Romănie, care face
şi daruri vechii
ei Biserici romăneşti*, Pumnul, al cărul învăţ
ămînt roditor
urmă

şi mai

departe,

dă,

în

frumoasa

carte

de

cetire,

astăzi,

din nenorocire, scoasă din us prin ortografia ei
părăsită, o ale
gere

din toată literatura romănească, nouă şi
veche; început :
la 1862, Leplurariul românesc, cu un minun
at tipar, deosebit
de bine îngrijit, se isprăvi numai la 1865.
La 1864 exista o societate arheologică, întemeiată de prop
rietarulGh.
: Costin 5.

În acest an începe a se publica «Foai
a soţietăţii pentru literatura şi cultura romînă în Bucovina».
Colaborează la această
publicaţie cu înfăţişare de anuariti preot
ul Porfiriu Dimitroviţă,
tînărul profesor Paicu şi chiar Cons
tantin şi Gheorghe Hurmuzal:i &; |. G. Sbiera (n. la Horodnicul-d
e-jos, 1836), un ucenic
al maestrului, publică documente; V.
Bumbac trimete poesii. De

1

turora Iomină, II, p. 249 şi urm.

2 Încercări de roman

face şi d-ra Constanta

familie din Bucureşti», «Fia adoptată»,
«Două
3 Aurora Română, |, p. 96.
+ V. mal sus.
5 Foaia soţietăţii, ], p. 136.

|
Dunca,

Cununes.

«lesuiţii

Romăniel,

o

„$ Gheorghe IHurmuzaki analisează o culeg
ere de rele traduceri germane dim
literatura noastră: Romanische Poete
n a lvl Staufe, din 1865.
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Romînilor»>,

vine

Tudora de la Tirşor, cu frumoasele versuri către Mihai
Viteazul :
Cit eşti de stăpinitor,
Un copil te stăpineşte,

«Foaia> aduce însă revelaţia unui noii
poet, nepotul de soră
al Hurmuzăcheştilor, Dimitrie: Petrind (n.
la 1838), care învăţa,
încă la Universitatea din Viena. Începînduşi scrisul la 1860-1,
el dă revistei, bucovinene cele d'intăită
versuri ale sale, un ră-

sunet

din

Alecsandri,

treziai cele mai bune

dar de o: limpeziciune şi armonie

nădejdi :

Am

spus

florilor

frumoase

Li-am spus al mieii dor...

|

Dacă ar fi adus numai revelaţia
acestui
talent literar pe care-l produce Buco
vina,
locul

în desvoltarea

literaturii

care

talent, cel d'intăiă
<Foaia> şi-ar avea

noastre,

“Alături cu Bumbac, care saluta
pe c<bravii luceferi şi stelele
radioase» din trupa Fanir Tardini,
care începuse represintaţiile
sale la teatrul : din Cernăuţi,
și Petrino se îndreaptă cu cîn_tecul săă tînăr către aceşti
represintanţi ar artei romăneşti.
:
Actorii eraă buni, dar ceia ce bucu
ra mai mult pe Bucovineni
era însuşi repertoriul pe carel descoperiaii prin ei, repertor
iul
lui Alecsandri, cu <Dor morţ
i vii», «Florin şi Florica», <Her
şcu
boccengiul», <Chir Zuliaridi»,
«Nunta țerănească», <Însurăţeir»
,
repertoriul altor
scriitori

pentru

nevoile

teatrului din Principate, <Urita satului», <Jianul>,
<Bătălia de la Călugăreni»,
<Umbra lui Mihai», <Cimpoiul
Dracului», <Dor Procopsiţi»,
«Hoţul şi Fanaragiul», "<Fătul
Haiducul», <Idiotul», de Anestin,
„Penescu, Miclescu şi

şi

<Caterina

alții 1, traduceri bune ca
«Maria
Howard>2, Şi unul din
Hurmuzăchești

'Tudor>

înfăţişa
sentimentul tuturor Bucovinenilo
r cînd încheia astfel darea
de
seamă despre represintaţiile
teatrului romănesc : <Cu aces
t
chip
ne deprindem a fi mat. mult
împreună, între not a împărtăş
i
"aceleaşi mulțămiri, dup
ă

împărţi».

cum

avem

poate

și aceleaşi dureri

SS———___—

————

1 V, lista de piese din Popfiu, î. c.

2 Cf. Foaia,

1], p. 70 şi Aurora

Romiînă,

.

i

-”
HI, pp.

82-3, 429,

a

EPILOG.
O vreme nouă
nu numai decit,
unul după altul,
se stîngeaii ori
1868, la şeizeci

se pregătia însă pentru scrisul romănesc, dacă
în toate privinţele, una mai bună. În cîţiva ani,
fruntaşii de pănă atunci ai literaturii noastre
îşi încetați scrisul, ca Negruzzi (+ 25 August
de an!) prin publicarea Păcatelor tinereţelor,

ca Bolintineanu

prin ediţia din 1865 a «Poesiilor atit cunos-

cute, cît şi inedite», ca Alexandrescu însuşi, care dă la 1863, în
«Meditaţii, elegii, epistole, satire şi fabule», o ediţie definitivă a
poesiilor sale. De curînd lancu Văcărescu, care înfăţişa altă generaţie, închisese ochii, la o vristă foarte înnaintată. Viaţa lui

Asachi se prelungi pănă la 12 Novembre

1869.

Un an după apariția volumului <Din poesiile»> sale, la vrista
de 47 de ant, după c lungă boală nervoasă, se stinge, în ziua
de 24 Octombre 1863, Andrei Murăşanu, şi trupul <«c. r. concepistului gubernial in disponibilitate» se îngroapăla Sf. Treime

din Braşov.
Moartea lui Î. Maiorescu, pe care Papiu, în
nebră, îl numeşte <apoștol al ideilor naţionale

cuvintarea fuîn trei ţeri ro-

mîne», se întîmplă la 24 August din anul 18642.
“În Bucovina, Pumnul nu trăi decît pănă
La 2 lunie 1865 se înmormîntat în stîrşit,
ceremonialul obişnuit la înmormîntarea de
2.000 de oameni, rămăşiţele lui Simion Bărnuţ
rele

dascăl

ieşean

fusese

tot bolnav

şi prietenii

caute acasă la el, în satul lui, tămăduire
“1

Aurora

Romiînă,

|], p. 85 ; |. Ratiu,

la 12 lanuar 1866...
la Bocşa Romînă, cu
preoţi, înnaintea a
3. De cîtva timp ma-

Viata

îlsfătuiseră

şi putere

şi operele

pentru

să

o.

lui Andreiii Mură-

şanu, Blaj, 1900,
"2 Cf. Aurora Romină, A pp. 203, 225-6 ; lonescu-Gion, în Revista Nouă,
3 Aurora Română, WI, p. 132.
-

LA

ISTORIA

Sh

LITENATURII

nOMĂNEŞTI

viață nouă. Plecarea lui dintre şcolari cari-l respectaii şi iubiatăare duioşia plecării lur Lazăr spre Avrigul unde căuta un mor-

mînt. Acel care predicase «dreptul natural şi exclusiv> al Romiînilor «la teritoriul propriu, care
tinde națiunea cu limba ei ca limbă
cu oricîte greşeli generale de teorie
- simţul de neam în tineretul ieşean,
"cu

aceste

testament:

cuvinte,

care

se pot

scrie

se întinde pănă unde se în-"
predomnitoare» 1, acel care,
şi de doctrină, trezise astfel
se despărţia de ucenicii săi
pe

mormîntul

săi

ca

un

«<lubiţi patria şi pe Domnul Rominilor ; apăraţi-l de

străint> 2,2

moştenitorii acestui crez erai

-.

Din nenorocire,

n

ta aaa

Piz

Pad dit UI TEE SS
Îj

A

baia

! ancisnua

A

StSi UCUREȘTL Aj

1 Funeraviile

lui Simeon

2 Did, p. 59.

Buvnutiu,

laşi, 1865.

încă departe.
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