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JI,
Epoca

lui Malherbe

în literatura francesă.

A trece de la literatura engleză din epoca lui Shakespeare
la literatura francesă din vremea corespunzătoare înseamnă a
se părăsi e puternică şi originală, de şi neorânduită şi adesea ori
trivială, manifestare spontanee a unui întreg popor peniru a
întâlni în schimb un scris de o perfectă ordine, de o armonie
îngrijită, de un incomparabil fini, dar în care, pe departe, nu
se vădesc însuşirile şi puterile unui mare popor.
Societatea francesă de pe vremea ultimilor regi din ramura,
care se stânge cu Henric al Jil-lea, mergea, evident, către o
împuținare. Nu mai -era vastul câmp al evului mediu în care, supt
raportul sufletesc, în ciuda întrebuinţării limbii latine, de atâtea ori
se înfrăţiau clasele; nobilimea însă, pănă la cei mai săraci şi în-

depărtaţi de onoruri şi dregătorii dintre membrii ei, îşi dă întreagă măsura. Amestecată în luptele civile, în cea mai pasio-

nată formă a lor, luptele religioase, ea, când apucă în mâni sângeroase, de războinici, condeiul pentru

a scrie memorii, cronici,

lucrări 43 istorie, introduce în acest domeniu literar o energie

pătimaşă care dă atâta farmec paginilor unui Montluc şi chiar .
acelora,

consacrate

conspiraţiilor de Curte, asasinatelor

de ia-

tacuri, ale unui Choverny, de pildă. În „Satira menipee“, adunătură de pamflete parisiene, fară stil, se
ghesă, interesantă,

simte

şi o notă

bur-

- Dar aceste conflicte confesionale, între catolici şi calvini, în
care se amestecă bandele germane şi soldaţii regelui Spaniei,
se isprăvesc, după patru decenii de ruinătoare frământări, prin-

trun moment de supremă oboseală. Henric al IV-lea întră "n
Paris, pe care-l preferă „6resiei“ aale hughenote — Paris” aut Ă

|

a

e mr

bien une messe —, şi Capitala, sfășiată şi hămesită a unei Francii
care, de mult, deprinsă

a trăi în monarhie absolută, nu mai ştia,

„ce este autoritatea regală, ar fi primit şi pe cineva; care n'ar
fi avut bunătatea lui de spirit iertătoare, talentul lui de a umbla

cu cai mici, familiaritatea încântătoare şi scântejetorul spirit ai
- incomparabilului Gascon.
Ar fi greu să se vorbească în acest moment încă de o , adevărată Curte, cu toate influențele italiene venite prin iai ve-

chile, războaie, prin călătoriile ulterioare ale atâtor nobili şi cărturari dincolo de Alpi şi, în sfârşit — nu mai puţin — prin îndelungata, presenţă a Ecaterinei de Medicis,. pe-tionul Franciei ori
- ca tutoare şi inspiratoare a fiilor. ei. În sfaturile data de isteaţa şi energica Florentină unuia din aceşti fii, lui Carol al
X-lea1, e vorba, în adevăr, de tot ce trebuie făcut „pentru a
se mulțămi nobleţa, Di, aşa cum făcea, regele tatăl. său“, de la
îmbrăcarea în public, solemn, a cămeşii
— cura făcuse, de altfel,
şi Francisc l-iu — pănă la cina și, une ori, la petrecerea de seară,
„pentru ca să se cunoască“, spune ea, un fel de Curte, une fagon de Cour?2. Dar de zici, de la Curtea simplei etichete la acea
Curte care să strângă tot ce viaţa, socială, toi, ce activitatea,
literară şi calturală a, naţiunii putea să aibă mai ales, era
e încă,
drum,
:
Henric 21 IV-lea nu era deosebit de aplecat către asemenea |
lucruri, şi veniturile lui, prinse în multe. părţi, nu-i fegăduiau
a face 'pentru 'scriitori şi artişti ceia, ce trebuia să facă Ludovic al XIV-lea cu toate mijloacele Statului său. Când cunoscu şi
ajunse a preţui pe Malheibe, socotit ca întăiul post al epocei
sale şi specialisat în domenii ale poesiei,. ca odele şi stanţele,
în care se putea face laânda persoanei şi puterii regale, el a trebuit să stăruie pe lângă curteanul său, mâi favorisat ca avere,
Bellegarde, pentru ca, acesta să-i acorde poetului o situaţie provisorie; titlul de „gentilhomme ordinaire de la, Chambre“, cu care
* Avis donne par

Catherine de Midicis & Chărles IX pour

Cour et pour le gouvernement de son Eilat, în

„Archives

la police de sa.

curieuses

de Phiz-

toire de France“, 1-a serie, V, p. 245 și urm. şi în Cheruel,
Dichionnaire hiatorigue des institutions, meurs et coutumes de la France,
'l, ed. a 2-a, Părie
1865, p. 379.

* Afin que l'on connoisse une fagon de Cour, qui est chose
qui

finiment aux

Frangois, pour

l'aroir accoutom6; îbid,

plait

in-

aa

na

ani tnecte

aminti en cmmnteac ditai adina

tn atenti

n cl

acesta, a fost apoi împodobit, nu aducea cu dânsul +niciun fel da
| ajutor real pentru viață.
Dsocamdaţă literatura se îndreaptă către rege mai mult decât
către Curte: Malhe:be,. care, până la 1605 (e năseut la 1555)
nu cunoscuse Parisul decât ca student, “petrecându.și apoi zilele pe lângă ducele de Augoulâme, în Sua, unde se şi însoară,
ori în luptele religioase, în eare era să prindă pe însuşi marele Sully, în sfârşit pe lângă un cleric, cardinalul Duperron, a
moştenit atâta de la cugetătorii politici cu direcţie republicană, în sens antic, din veacul al XVI-lea, încât să înfiereze
pe regii

„fără ispravă,

voluptăţilor“,

pe

dar el va iidica

când

„Tuşinea

regilor“,

„linguşitorii

iranuri

către

„adormniţi îîn mijlocul

guvtrnează

Henric însuși,

provinciile 1“,

care,

mutiră,

s'a

dus să ben nectar cu zeii, ca vethii Cesari romani?, către
regenta Marie de” Medici, în care descopere toate felurila de
rerfecţie, către tânărul lor fiu; „capodoperă a cerurilor“ (chefd'ocuvre des cieuz), către un duce de Bellegarde, 0: princesă
de Conty.
i

Această. Curte nu poate da însă şi îndreptare,

ea însăşi nefiind

și nevroind. să fie orientată supt raportul cultural. Această, îndreptare se lua odinioară din literatura italiană, la care, în Ceosebire de atâţia poeţi ai Pleiadei, Malharbe rscurge aşa de rar şi

pe care, de alminterea, o cunoaşte aşa de pnţin,
pulară nu

mai

caută nimeni

nimic, -din vremea

În viaţa po-

când du

Bellay:

îşi arătase, în, răsunătoare versuri, despreţul, ura pentru tot ca
aparține mulțimilor 5. Rămânea un singur îndemn şi o singură
normă: ale cărturăriei, ale erudiţiei care în secolul al XVI-lea,
n'avuse

nicăiri şi atâta. fecunditate

și o autoritate

ca în Franța lui Francisc Liu gi a lu: Henric ai Il-iea, -

Fără această ervâiţie dătătoare de direcţie, psntra Malherbe
' Quant un roi fainaui, la vergogne des rois,
Laissant ă, ses fiatteurs le soin de ses provinces,

Entre les voluptâs incignement s'endort,
Quoique Pon dissimule, on en fait peu d'estima:

C'est avaequ» plaisir qu'on survit ă sa mort.
? Loia des hommes s'en
"Le nectar uvecgus les
* Rien ne me plajt hors
Au jugement da rude

alla boiră,
dieux,
ce qui peut dâplaire
populaire,

.

aşa de mare

|

4
da și, odinioară, pentru Ronsard!, nu se. înţeleg atâtea din că
racterele deosebitoare ale scrisului aceluia care doar pentru
Boileau şi pentru «generaţia de la 1660» a fost inovatoral po:
clamat în celebra forraulă: Enfin Malherbe vint... Acela în care

Balzac vedea pe „bătrânul pedagog al Curţii, tiranul cuvintelor
și silabelor,

dascălul

de gramatică

ca

ochelari şi părul suri 3,2

are şi el marele orgoliu al tuturor cărturarilor Renaşterii francese, filologi, arheologi ca şi posți. E încreâiriţat că operele

lui «vor dură veşnic» 5, că cimnul victoriei»

cântat de dânsul

va fi şi mai glorios, ştiinda-se că <Malherbe e autorul»4. Va
căuta şi el, creatorul stilului limpede, cuvintele rare, şi ce poate
îi mai artifioios decât aceste câteva versuri:

«095 visages pâles .
De qui le cerveau > Maibiaue,
A chercher lan elimatsrique-.
De L'sternelle fier de ls,
De şi i se atribuie strigătul de

„Inlături cu mania
i
antichităţii“

— du diable Vantiguaille ! —, el caută în zeii. ei, în figurile ei
mitologice, în. 'alegoriile ei — Henric al IV-lea devine Alandre,
iar princesa de Conds Oranthe — podoabele stilului său. Din altimele . conclusii ale humaniştilor francesi, represintate prin îndoiala, melancolică, de un nesfâişit orizont,.a lui Montaigne, îşi va

ijua Malherbe filosofia lui despre -veşnica schimbare a norocului
care cu noi se joacă şi-şi bate joc de rioi5, despre fuctuaţia
+ Em.

Faguet, în Istoria literaturii francese din colecția „Gallia“, spunea

cu dreptate:

„Malherbe

c'est Ronsară

continu,

BRonsesd corrig6,

Ronsard

perfectionnâ“. (Petite histoire de la biittrature frangaise, p. 82);
2 Vieux

pâdagogue

de la Cour...,

tyran

des

mots

et des. syllabes,, » gram-

mairien en lunettes et ep cheveyx gris.
> Les ouvrages communs vivent quelques annâes, Ce que Malherte ccrit dure 6ternellement.
”
* Mais, vu

l6 nom

que

me

(An
donne

roi

Louis XI)
N.

Tout ce que ma I1yre sonne
Quelle sera

la hauteur

De I'hyrane de la victoire
Quana elle aura cette gloire
Que Malherbe en soit l'auteur!
* Mai o'est-ce pas la loi des fortones

humaines

Qo'elles n'ont point de havre ă Pabri de toat vent?

o

”

5

lucrarilor omeneşti : : În scrisoarea către princesa de Conti el
spune că se simte altfel decât chiar în momentul în care a începat
a scrie. În literatura lui, decât care admite şi altele, oricât de
deosebite, ţinând numai Ia, stilul socotit, exact, precis, măsurat,
francss, nu gascon, actual, nu arhaic, el nu vede decât o hrană
pentru «<curiositatea cui n'are ceva mai bun de făcut», o gra- .
țioasă plăcere pentru sufletul oposit şi amărât de grijile realităţii 1,
Ar fi o greşeală să se creadă însă că omul căruia mai mult

decât oricui altuia i se datorește stilul de Curte,

abstract, co-

rect, şters, ca o sticlă fără transparenţă, "care, prin influența
atotputernică a acestei Curți,
a ajuns în curând, prea curând,

stilul naţional,. părăseşte încă de la început şi poate părăsi cu
totul, chiar în momentul când scrisul lui are un caracter definitiv, vechile expresii medievale pline de atâta farmec. EI zice
coutre pentra couteau, discord pentru diccorde, quantefois ; întrebuin-

isază cuvinte ca dam, heur, nombrer, ramenter. Inversiunea, nu e
contra obiceiurilor lui, d. ex. în versuri

ca acestea;

_A ne Voser voir en campagne,

Sau: -

Mais d'aller plus ă'ces batailles,

Ori: |

Bien semble âtre la Mer une barre assez forte.

De şi, la Capătul unei

perioade de învierşunată politică, risi-

pitoare de..vieţi, poetul regelui împăciuirii şi înfrăţirii nu are,
cu tot amestecul lui ca atare în acele lupte înseşi, nicio direcţie
de partid, el hrăneşte în sufletul său ideale de care se vede
bine, prin deasa lor pomenire, prin energica. lor afirmare în fie-

care dată, cât de mult. e legat.

Nu

odată va

vorbi

astfel, în

termini de credinţă „adevărată şi adâncă, despre cruciata la, care
se gândiau, nu numai luptătorii din Răsărit contra 'Turcilor în
vremea lui Mihai Viteazul, ci şi în Apus un Nevers şi alţii. El

doreşte vremea când fetele Maurilor vor ţese în prinsoare bum- bacul adus de pe înseşi ţermurile lor africane:
* Des ouvrages dont toute la recommandation est de s'exprimer avec quel-

que grâce, et; tout, le fruit, de satisfaire ă la curiosit6 de ceux qui n'ont rien
de msilleur ă s'entretenir (scrisoarea către Balzac). Cf. în aceiaşi scrisoare:
Je ne crois pas quiil y ait; de quoi m'accuser de presomption guand je dirai
quiii faudroit qw'un homme vînt de bautre monde pour ne gavoir pas qui
je suis, Le siăcle

connait

mon

nom, “et je connatt pour

ont quelque reliet par dessus le commun,

un

de ceux. -qui I p

Ă

a

7

'Le coton prins en leurs rives, . “Que leurs pucelles captives

|
|
En noa maisons fileront.
EI vede pe „nepotul lui Godefroy de Bouillon“, îngrozind Memâsul
egiptean cu presenţa lui amenințătoare:
- Dâjă tout le peuple
A

ce

miracle

more.

- -

entenda

Et d6jă, pâle d'efiroi, |
Memphis se pense captive, .
Voyant si prâsde sa rive
Un neveu de Gadefroi.
El vede durerea Răsăritului păgân
această pedepsitoare nenorocire:

asupra

O! combien iors aura de veuves
La gent qui porte le turban!
Que de sang rougira leg fisuves

căruia va, cădea

|

Qui lavent les pieds du Liban!
Que le Bosphore en ses deux Tives
Aura de Sultanes captives!

Rt que de indresă Memphis
Ea “pleurant; dironi la vaillance
De son courage et de. sa lance
Aux funsraillea. de leors fils!
E vorba, au. numai de răsbunarea lui Ludovic: al IX-lea, în
: Egiptul al cărui nisip acopere atâtea mormirţe de vechi cruciaţi, dar şi de cucerirea Strâmtorilor, Ge întinderea - stăpânirii
„florilor de crin“ până în locurile unde „soarele iese din unde“:

Quelle moins hautaine esperance
Pouvons-nous

Que

concevoir alors

de conquâter ă la France

„Le Propontide en ses deux bbrds
"Et, vengeant de succâs prospâres

Les infortunes de nos păres

Que tiant Pgypte ensevelis, Aller si prăs du bout du monde
Que

le soleil sorte de Ponde

„Şur la terre
deş fleurs de lis.

. -

De la, Maasilia, fa. Tir va fi un singur Imperiu, şi el spune
Maria de Medicis::

„+
2

reginei

Pâisses-tu voir sous le bras de ton fils
Trebueher les murs de. Memphis
Bă de Marseille au rivage
Son Empire aboutir.

de Iyr

.
:

lar, în scrisoarea, către princes de Conti, gândinda-se, după
exemple contemporane, că era posibil ca fratele: ei, mort în
floarea vrâstei, să fi căzut în mâna Turcilor pentru a fi închis
în turnul Mării Ne-o sau undeva şi mai departe, de să nu-l
poată, ajunge niciza pret de răscumpărare, el se gândeşte totuşi la ce ar fi fost dacă acest cavaler de Malta ar fi debarcat în
Barbaria ca să distrugă Alger, Tunis, Bizerta, cuiburile piraţilor
musulmani, dacă, ar fi nimicit comerțul Constantinopolei şi Egiptului şi dacă, în frantea unei armate regale, ar fi „ridicat din nou

în Palestina, crucile de Lorena“, ca pe vremea vechiului rege de
Ierusalim1.
Acest imperialist francas, care părea că, învățase ce poate însemna o putere. politică universală de la, Spania definitiv învinsă,
vorbeşte, de alminterea, în răsunătoare versuri, şi de putinţa de'

„2 se rade Escurialul 2* şi de a cănta

cândva printre buruieni

„locul unde a fost Turinul au “Fl critică, în dorinţa lui de a vedea
puteri desfăşurate pentru atingerea unor înalte scopuri, pe acei

+ M. votre frâre pouvoit, comme chevalier de Malte, dâsoler toute la câte
de Earbarie, rainer Alger, brăler. Tunis et Bizerte, -rompre le commerce de
Constantinople ou Alexandrie, resserser les galăres du Ture au- delă du
Bosphore

et donrier la sonverainet€

des

Mers du Levant

ă

P&tendard

de

sa religion. Il pouvoit aussi, comme lieutenant-genâral d'une armâe royale,
mettre pied ă. terre en ia Syrie, redresser l6s croix de Lorraine en lu PaJestine, porter. les fleurs de lys-aux dernitres contrtes. des Indes et se
couronnet de palmes plus hautes et plut glorieuses que ne furent jamais

celles de ses prâd6cesseurs,.. Ne pouvoitrii pas tomber aux mains des 'Turcs
et se voir, selon leur coutume, confin6 dans.]a tour de la Mar Noire ou,
plus cruellement encore, âtre mis en quelque autre prison,
du monde -n'efit pas 6t6 suffisant de le rachater?

d'o

tout Por

? Pais-leur ouir. cette nouvelle
Quill a ras6 VEscurial.
3 Et Soissons, fatal aux superbes,

Fera

chercher parmi les herbes

Eu quelle .place fut Turin.

pd

„A fost

.

8

tineri, păstrând

din zilele lui Henric

decăzută

moda,

cari, Francesi, n'au din Franţa decât
Ces Franqois

al III-lea,

limba şi veșmântul:

qui n'ont de France

Que la langue

et Yhabillement.

şi cari, chemaţi la cruciată, poartă
lerelor, a dantelelor şi baletelor:

grija

parfumurilor

Şi

gu-

Jugevient qu'ils parioient de sarmer
Pour conqucrir la Palestine

Et borner de Tyr ă Calis
L'empire de la fleur de lis,
Et toutefois leur entreprise

_

.
-

Etoit le parfum d'un collet,
Le joint coupe

d'une

chemise

Et la figure d'un băllet.
_ Poesii în care să îi pus experienţa propriei sale vieţi n'a scris.
„Petrarchismul nu mai era căutat; individualitatea nu mai cuteza
„să apară. Totuşi acela care.n'a însemnat nimic în domeniul
poesșiei erotice îşi amintia 'de „sângele-i clocotitor“ de pe vremuri, de „tinerele dorinţi“ de atunci, şi de acele frumuseți la
care găsise numai „asprime“ şi ghiaţă?, se gânâia, la plăcerea
ce se poate gusta în „temniţa cosițelor“ * şi, din tablourile mitologiei,
lunci :

nu-i

era

“En jupes

indiferent

nici

acela,

al danţului

Muselor

în

dessous les feuillses

- Dansant au silence des bois,

|

nici acela al nimfelor care, surprinse în pripă de curiositatea,
omenească, nu află destulă papură pentru a se ascunde în desişul ei £.
+ Quand le sang bouillant en mes
Me

donnoit

de jeunes

veines

dâsirs.

_2 Ces beautâs dont les appas

Ne sont que rigueur et que glace.
3 Peut-il pas languir ă son aise
|
- N

Dans la prison de vos cheveux ?
4 Et ses nymphes dessus les eaux,

A.
N.

Toutes sans voix et sans haleine,
Pour se cacher furent ă peine

>

„N

trouver assez de: roseaux.

-9
Ba odată, prevestind celebrul sonet al lui Arxvers, el aminteşte o veche iubire pe care o va întâlni într'un târziu şi se
va minuna, ce frumoasă -a. fost „această femeie“ pe vremea

când era „mai prost şi decât acuma“:
Je dirai: autrefois cette femme fut belle,
Et je fus autrefois plus sot que je ne suis.

S'au semnalat,

de când

judecata altor

timpuri

s'a revisuit

şi pentru Malherbe, versuri pline de pitoresc, ca acestea, despre

recoltă;

Aa

-

La moisson de nos champs lassera les faucilles,
Et les fruits passeront la promesse des. fleurs.

"ori ca delicata
dincolo
;

observaţie că” dimineaţa

singură

farmecă,

iar

de amiazi e ca o prevestire a nopţii: - Tons les plăisirs du jour sont dans lenrs matinses,
La, nuit est proche ă qui passe midi.

|

Influenţa, pastoralei, de care şi în Franţa se încânta vremea

care a dat o așa de largă

difusiune

romanului

Astrte

şi

al lui

dUri6 — s'a tradus şi Diana lui. Montemayor — a trebuit să fie
unită,

cu

amintirea

lui

Ronsard

pentru

ca

să

dea

versuri

de

linigătă idilă, ca acestea:

“L'Orne comme autrefois nous reverroit encore,
Ravis de ces pensers que.le vulgaire ignore,
Egaret

sur

ses

bords

nos

pas

et nos

discours,

Ou, couchâs par les fleurs comme ctoiles semâes,
"“Renâre en si doux 6bats nos heures couronn6es
Que les soleils nous seroient courts,
ori altele din care suflă aşa de

dulce

mireazma

florilor

câm- -

pului, ca atunci când e vorba de a se jertfi parfumurile căţailor
scumpe pentru viorica din pădure şi a primi
supţiri ale arbuştilor:
Ou nous

ferons, parmi

_ Mepris de Pambre

suilarea ramurilor

les violettes,

et de ses cassollettes:

Prâs -de nous, sur les branches voisines,
Des genâts, des houx et des 6pines.

Dar mai puţin 'zelevată. a fost, energia tragică de care era capabil un suflet ale cărui resorturi în această privinţă au foat

10
i aşa de rar atinse de o societate care -riu-i cerea decât ce.a
- derut. aceiaşi Franţa. „lui Rubens, care-a dovedit că putea. şi
altceva, decoruri pentru triumturile șşi festivitățile regalității în

siârşit: biruitoare.
Această notă se vede în psalmii pe cari și Malherbe
amplificându-i. Astfel în versiunea celui al 128-lea:

ii-a tradus,

La gloire des mâchants est. pareille ă cette herbe
Qui,.sans porter jamais ni javelle, ni gerbe,.

Croit sur le toit pourri d'une vieille maison:
On la, voit seche

"ori în imitaţia de poesie sacră: dia aceste

niciei patimilor omeneşti:
Les fureurs

|

gt morte anssitât qu'elle est ne,

de

versuri asupra zădăr-,

Po
la terre

.

Ne sont que paille et que verre
A la co: re des

cieux.

Aceiaşi putere. tragică de a impresiona, apare 1oză şi în ca“xaoterisarea cutării măriri care, despoiată de purpură şi de au- -

rării, îşi târăşte în tină decăderea:

-

Ce dos cfar&6 de pourpre at ray6 de dinguants.
A depouili6 sa gloire au miliau de la, fange.
E
“pp

Dar mai ales în evocarea lui Henric al IV-lsa, apărând înaintea
soţiei lai regale, nu, ca în clipa uciderii lui, „cu gura

sânge şi fața albă“, ci ca în clipa
în munţii Savoii şi a încoronaf-o

plină de

când. a primit-o ca mireasă
la Saint-Denis

ca regină:

Quelque soir 6n sa chambre apparais devant elle,

Non le sang en îs bouche et le visege blanc
Comme

ta demeuras sous Patieinte mortele-:
__ Qui te perea le flanc,
Viens- -y tel que tu fus quand aux monts de Savoie
Hymen en robe d'or-te vint amener,
Ou tel qu'ă, Saint-Denis, entre nos cris > de joie,
Tu la fis couronner.

Acest caracter din poesia lui Malherbe, în legătură cu un
trecut mai original şi mai îndrăzneţ, n'a rămas fără imitatori.
Între cei cari vin, în preţuire, după Gânsul, Mathurin 'Râgnie
r

(n

1573)

se. deosebește,

după

mărturia

luai

Boileau,

prin

„di
,

!

.

„vechiul Tai! stil zar, prin

|
”

7

„rimele lui ciniee€ „ Prin nota, lui reală

”

şi “critică,

Ă

Navăm

a face cu un “spirit iata, mici

spre luptă.

cu-0-Binţă

Poetul a fost în tinereţă — se

declară

treizeci de ani — ostaş, îndarând- caldul şi. frigul,

la

dormind

pe

dar

bu ehaud, mang$ îroiă, pai couchă

de atunci

|

|

pământul gol:
„Jay

pornită

bătrân

s'a-făcut

un -om

de rânduială,

sur la dure,

urând:

noatatea:

En toute opinion je fuis la nouveauts.
„(Satira a IX-a.)
Se mângâie

de. banalitatea vieții cu iubiri care nu cer trudă şi

nu aduc primejdii:
Jai un amour: facile st de peu do dsfense,
|
Je suis saoul de servir le chapean dans le poing.

Îi ajunge că e cinstit şi nu se teme de cine-i bate la să:
Je vis selon les lois et me contiens de sorte
„Que je ne tremble point quand on heurte ă ma porte.

|

|

|

la: versuri trudit, necontenit
'reluat-o Boileau —

Y.)

date la xindea

—

comparaţia: a;
!

Polissant ies nouveaux, les vieux rapetaăsant,

XV.)
el zugrăvește, brutal, prosaic, adovărat, dar fără răutate, pe
(du sidele les mignons ; HI), pe femeile .
„ignonii veacului“:

- gentes -en habits et sades en tacons,

|

(x.

a” căror faţă,
„ reluit, de ceruse

.
et de peautre,

pe vânătoareie sărace de bărbaţi zdraveni,
cari cred

pe mânârii pedanţi

Que la, mouche du grec leurs testes enmie::e,
Qw'ils. ont seuls icy-bas trouve la pie au nid.
(X

Totul

într'o limbă de o francheţă

şi X.)

medievală, de o felurime

-

12.
extraordinară, de un

caracter

-

concret

care

e o plăcere pentru

cetitorii deprinşi cu stilul „expurgat“ al lui Boileau. Şi oniul
atinge înalte culmi când, în cutare bucată, răzleață, de smerenie
. creştină, spune Domnului că, de ar fi greşit
fost mila cerului aşa de mare:

Si javois

moins

failli, moindre

De şi pretinde a se opune

mai

puţin, n'ar fi

seroit la grâce.

lui Malherbe, acest satiric. e, în ce

priveşte formele poetice, dacă nu în ce priveşte vocabulariul şi

sintaxa, şi el în aceiaşi tradiţie.
Maynard îşi aduce aminte de „frumosul cap“ pe care l-a iubit

şi supt părul castaniu şi supt cel sur,
şi filosofia lui de retragere, care constă în a nu dori moartea şi a nu se teme de

dânsa, se deosebeşte de a înaintaşului.

|

În sfârşit Thâophile de Viau (1590-1636) găseşte versuri de
un pitoresc desăvârşit, despre care spune însuși că, înainte de
toate, nu le voiește constrânse*, nici după calapodul lui Malherbe,
„care pentru el a făcut bine ce a făcut, lăsând un «nume»,
„care nu trebuie să fie o «lecţie» +. În ele află glas plângerea
prundurilor Mării, ecoul râurilor, trivialele strigăte ale pescarilor5; în ele se văd ape visând în umbră, ţerani culcaţi pa;

snopi,

se simte

„tăcerea rece şi întunecată

supt umbra ul-

milor“:

Un froid et tânebreux silence
Dort â l'ombre de ces ormeaux.

Şi, când la dânsul vorbeşte. Apolon, nu e zeul superficial înțeles
al unei simple retorici de. paradă, ci, aşa cum îl înțelegem noi,
* Et j'ai fdălement aimă ta belle tâte
Sous des cheveux châtains et sous des chejeuz

* Cest ici que jattends la mort
Sans la desirer ni la crainare.

gris.

,

* Je veux faire des vers qui ne goient pas contraints.
* Malherbe a trâs bien fait, mais il a fait pour lui,

Jaiaime

sa renommâe. et: non “point; saA legon.

* Et joirai plaindre
Et repartir

P6cho

les graviers
du fleuve

Aux înjures des mariniers.

* Le r&ve de l'eau qui sommeille,

!
”

dă
luminătorul şi curăţitoraul, descoperitorul de taine, ascunse, dâ-

tătorul de glas naturii mute, armonisatorul naturii, creatorul frumuseţii, al puterii, ai vieţii şi îndreptătorul cugetelor:

Î

"Cest moi dui, pân6trant !a durete des arbres,
Axrache de leur coeur une savante voix,
Qui fais taire les vents, qui fait parler les marbrez

Et qui trace au destin Ia, conduite des rois.

C'est moi dont la chaleur donne la vie aux roses
“Et fait ressusoiter les fruits ensevelis;

|

„Je donne la durâe et la couleur aux choses
„Et fais vivre J6olat de la blancheur
des

lis.

„Si pen que je m” absente, un manteaude tânăbres
'Tient d'une froide horreur ciei et terre couverts:
“Les vergers les plus beaux sont des objetş funâbres,
Et, quand mon ceil est clos, tout meurt dans univers.
Cealaltă parte din personalitatea literară a lui :Malherbs trăieşte în Racan, în Colomby şi în atâţia alţii. Ea trăieşte în lunga
retorică fastidioasă din scrisorile şi tratatele, celebre, pe vremea
lor, ale lui Balzac (+ 1600) şi Voiture, pentru “moartea căruia
Academia Prancesă 3% luat doliu,

Aceşti scriitori

nu-şi primesc “îndreptaziul de la Curte,

nedesăvârşit formată. Dar există acum

în

apropierea

încă

ei locuri

de adunare unde literatura se discută şi se admiră, se chiamă
la întrecere, se critică și se regentează.
În casa Ecaterinei de Rambouiliet— al cării nume, după datina pastoralelor la modă, a fost anagramatisat în Arthânice—

şi a urmaşelor ei din dceiaşi familie, lulia

Savelli, Iulia d':An-

gennes, Angslique de Rambouillet, sau strâns, de la 1610 înainte,

timp de treizeci de ani, o societate de femei tinsre şi mai în
vrâstă, de curtesani la începutul carierei lor, de erndiţi cu pretenţia de judecători. Se cântăria cuvânt de cuvânt fiecare bucată literară a obişnuiţilor cercului, lupte se dădeau în jurul a

două sonste rivale, reputaţii se făceau şi se destăceau.
În aceşt mediu restrâns şi artificial de nobleţă desrădăcinată,
trăind numai la Paris şi, din Parisul întreg, numai în acest cerc

-

să

x

dăre era un: venacul, cugetarea-a devenit tot mai rafinată „jocul da spirit-a ajuns tot mai mult un obiceiu şi o necesitate, cuvintele
sau împuţinat şi s'au supţiat, puterea
de expresie a vieţii na:

ţionale, mult mai întinsă şi mai bogată, s'a redus

necontenit.

Şolemnitatea a ajuns găunoasă, gluma, s'a coborât la borlescul

lai "Scarron, imaginaţia a intrat în șabloanele lui Honor

d'Uri€ şi

sentimentul Ya; pierdut în le Jardin du tendre al d-rei de Scudsry.

Cardinalul de Richelieu, care simţia și în literatură un instru-

mentim regi, va, grupa, în 1635 pe scriitori şi, creând o AcaGemie
francesă după

nevoile Monarhiei, îi va da, ca

oricărui Consiliu

„regal, sarcina de a elabora regulamente, cărora toată lumea, era
datcare a se stpune.

Acadimie dee beauz

La

început

era o

sotietaie
. particulară

esyrits. sau. şi: d'eloguence. Conrast stătea în

fruntea, ei, un. bogat Larghes calvi.,, care, necunoscător al antichităţii, învățase doar cva italieneşte şi spaniolezte ; un Amfi"trion vanitos, şi, prin producţiile lui de diletart, puţin mai

mult.

EI ajunsese

din societatea

secratar-perpetuu când marele ministzu făcu

care se

aduna

la el odată

pa săptămân* unul

din marile corpuri ale Statului. Urmaşii lui la, secretariat, Chapelain, de Montmort, Des Marets, Gomberville, aparţin şi ei cercurilor interioare ale literaturii contemporane. Chemată, după MO
delul Aeademiilo+ italiene, mai vechi — Crusca e din 1582 —, această

„tovărăşie de paizazeoi de

literați

producţiile literaturii curente,

avea chemarea

de a anunţa.

de a judeca,

concursuri

asupra

„unor subiecte date şi, ca şi înaintaşa din Itălia, ds a, elabora un
Dicţionar. Preocupaţiile științifice ale aceleia îi lipsiau

Şedinţele se ţinsau întăin la Louvre,

cu totul,

Un popor întreg îşi pierdea literatura sa fără ca măcar sa-.
loanele şi Curtea să poată zice că au câşt;: gat una adevărată,

-

A

1.
Literatura dramatică francesă pănă
Tatrol
XVI-lea.

nou frances

îşi are

începuturile

la Corneille.
încă din veacul al

EI se înfiripează întăiu în Colegiile Lesuiţilor, Ordinul el nou,

ţii,
care, din capul locului, în căutarea influenţei, asupra societă
i
se îngrijește a căpăta în mână şcolile. Se alcătuiesc aici comedi
după
după modelul lui.Plaut, dar mai ales tragedii decalchiate

ale lui Euripid şi în special ale lui Seneca, pus ca mudel înaintea

tutarora, Montaigne asistase, în şeoala, ivi Itină din Bordeaux,

la represintaţia lucrărilor de acest fel, vestite, ale lui Buchanan, ..
traduse, de altfel, şi în limba trancesă,
Asemenea produse de şcoală nu se deosebiau, bine înțeles, *
întru nimic de ce puteau face, în acelaşi gen, cărturari Gin alte
ţeri: din Oianda, de pildă, ca Heinsius. Aceleaşi norme, acelaşi
stil în aceiaşi limbă.
“în legătură cu aceste spectacole şcolare, dar şi independent
de dânsele, după aceleaşi tipare trebuiau să se croiască comedii
şi tragedii în limba francesă de către fruntaşii literaturii fran-cese în acelaşi veac. Un erudit de valoarea lui Scaliger, un Jean
de la Taille decretară, după vechile criterii ale lui Aristotele,
regulele. Astfel un Jodelle scrie o Cidopâtre, 0 Dion, apoi piesa

Eugăne la 1552; un R6my Belleau comedia la Rrconnue ; un Baif,

după Sofocle, o Antigonă.

Cel mai însemna;

dintre

aceşti -pre-

jucrători şi copietori, Robert Garnier, e autorul unei întregi serii
de bucăţi, Porcie, Corndlie, Marc-Antoine. Inspirându-se din Ari-

osto, el dă şi o Bradamante, şi pentru Les Juives primeşte

da- .

tina aşezămirtelor iesuite de a se înfățișa şi sn.iacte religioase,

luate din Scriptură. În aceiași vreme scrie un Montehrstien și

16

un Jean de Schslandre

,

ă

„N

(Daniel des Anchâărea), autorul tragediei,

din 1608, Tyr et Sidon.

" Pogţii lirici ai timpului făceau şi ei câte o incursie în de- .
meniul dramatic. Multiplul şi originalul Viau a dat astfel Un -

Puyrame et 'Tisbţ. De câte ori e vorba (d a se da

un

delicat sentimentului,
versuri:

ca în “aceste

„Une

el găseşte

nota potrivită,

vegmânt

fois tous les ans vous vous voyons mourir,

Une fois tous les ans vous vous voyons fieurir,
sau acestălalt:
i
|
Les fleurs que sous tes pas tous les chemins produisent,
A

iar mai ales frumoasa chemare către noaptea «dulce şi pașnică»:

Douce st naisible nuit, ta me vaux desormais
Mieux que le plus beau jour ne me valut jamais,
„care aminteşte scena de iubire în- grădină din Romeo și Iulieta,
subiect tratat, de altfel, şi în Franţa la 15801.
Când însă tinde .către expresii mai energice, el nemerește
ca în versurile, faimoase pentru ridiculu! lor, în care un pumnal .
vinovat de ucidere e înfățișat cu toată, rogeaţa... ruşinii sale:
Le voilă ce poignard qui du sang de son maitre

Sest sonille lâchement: il en rougit 9 traitre !
Nici genul

istoric nu era lăsat cu totul la 0 pate. Avem ast-

fel, încă în veacul. al XVI-lea,

o Mort -de Cfsar, a lui Grâvin

(1560), un Montgomery, cu subiectul luat din

luptele

religioase

recente (1573), o serie de tragedii cu subiecte francese şi chiar
englese (Marie Stuart), de Montchrestien, citat şi mai sus, de
Ciaude Billard, de Pierre Matthieu, autorul Guisiadei. Henric al
IV-lea însuşi apare în Henri-le- Grand?, în Mort de Henri-le-

Grand a aceluiaşi Billard (1611). Mai tărzir Calprendde va da
Jeanne d'Angleterre

şi Le comte d Essez, De

la Tristan

I'Hermite

a rămas o Mort du grand Osman. .
Paştorala nu poate Ipsi într'o vreme -când se tradiace şi CloCe Jusserand; Shakespeare. en France, p.. 42 si nota 1. Şi antorul frances
întrebuinţează navela lui Bandeilo. Tot acolo şi despre alte subiecte ale iai
Shakespeare

tratate de Francesi

2 Idid., p. 45 şi urm.

:

contemporani.

v

-

:

,

.

m.

-

rinda lui Torquaito- - Tasso, şi astfel Jean de Mairet, care, în alte
genuri, dăduse Les galantăries du duc d'Ossonne şi Chrystide et
" Arimont, scrie pentru un publice care încunjura de respect pe
cavalerul Marini, dătătorul de exemple pentru literatura artifi-

cială italiană

de la începutul

secolului

al XVII-lea,

Sylvamire. Cetitorii „Astreii“ trebuiau să primească
spectacole fade cu aplansele gustului lor.

Sylvie şi
asemenea

În acest timp mulțimile îşi aveau, bine înțeles, alt teatru,
vechile spectacole medievale de „mistere“ și „moralități“, la
care continuă să se îmbulzească o lume nepregătită pentru altfel

de teatru. La Thââtre du Marais
îngrămădia

şi la Hâtel

de

Bourgogne se -

astfel un public care n'avea sufletul energic, hrănit

de necontenite

izbânzi,

de o mare

prosperitate

naţională,

al

celui spaniol şi engles şi nu era, astfel, în stare să lucreze esen-

țial la ivirea spontanee a unui teatru pornind de-a dreptul din
pasiunile poporului.
Pentru aceşti spectatori şi-a scris de pe la 1610 cele opt sute
de piese, din care însuşi a ales, pentru a le cuprinde în şase

volume,

cinzeci

şi patru,

Alexandre

Hardy

( între

1628 şi

1632), pe care un contemporan îl găsia superior lui Eshile şi
lui Sofocle. Marianne a lui, din 1610, a fost continuată prin
tragedii înseilate Ia răpezeală, întrun stil oarecare, pentru a
infăţişa, peripeţiile lui Teagen şi Haricleii, Didonei, Pantesi, lni .

Meleagru şi Alcest, ale Proserpinei, Lucreţiei, Cleopatrei şi chiar
Fredegundei. „Torentele“ lui de versuri, erau admirate, şi doar

dacă, după

spusa lui Viau,

<bondarii de la Curte» (les Jrelons

de Cour) îşi făceau reservele asupra valorii lor.
Dacă Hardy ar fi avut însuşiri superioare, încă de atunci sar
fi putuţ alcătui un teatru frances asămănător cu acela, pe care,

în circumstanţe de mediu analoage, cu aceiaşi datorie de a sa: tisface

gustul

unor

spectatori

amestecați în care

A

“+ On laisse ces vieux monuments
D' Eschyle, Sophocle, Eurjpide...
"Et Pon permettra que tu dies

Qu' a peine ils ont fait tant de vers
Que tu as fait de tragâdies....
N. Ioraa: în. Lit, Roman. — ŞI],

vulgul

era

-

intr că

aim iau

NE mie

”
po

ani

foarte mult represintat, l-au creat, în Spania şi în Anglia, Lope
de Vega şi Shakespeare.
Acest om a lipsit însă. Şi, astfel, pentru

a se avea un reper-

toriu dramatic mai accesibil oricui, unul care să nu rămâie în-

chis între-zidurile Colegiilor şi să nu se îndrepte exclusiv către
să
societatea aleasă, de femei elegante, a saloanelor, a trebuit
se recurgă la modele străine.

[ţalia nu mai exercita aceiaşi influență ca odinioară. Litera-

- tura ei se cufunda tot mai mult în manierism, ea încremenia
în forme neschimbate, incapabile de a cuprinde realitățile schimbătoare. Pe de altă parte, ţara, fărâmitată între deosebitele stăsă
-pâniri:şi în mare parte supusă străinului, nu era în stare
radieze peste hotare vitalitatea ei.
Aitfel era cu Spania, a cării decădere nu sa observat decât
mai tărziu, după marea expansiune, puternicul amestec şi imensul

prestigiu care o deosebiră între toate celelalte State 'n secolul
|

-

al XVl-lea!.

încă 'nainte de încheiarea luptelor religioase francese,în care

Margareta

regele Spaniei intervine sprijinind causa. catolicilor,

de Navara avea un profesor de spaniolă, tatăl lui Montaigne era

familiore,

Antonio

al lui

un cetitor pasionat

a cărui Carte

ale cărui Epistole

Guevara,

al' cărui

lui Marcu-Aureliu,

de aur a

Ceasornic al Domnilor măcar au întâmpinat aceiaşi bună primire
de o parte a Pirineilor ca şi de cealaltă, ma:; multe traduceri

francese apărând la puţină distanță
Montemayor avu

una

Cervantes

aceiaşi cinste.

de

lui tălmăcite în 1614-5. Cutare satiră a unui nou
niol, foarte variat şi

Diana lui

aita?.

şi-a văzut nuvelele

elastic, Quevedo, contra

scriitor spa-

cultismului,

care

căuta să subtituie limbii obişnnite un limbagiu artificial, de
cenacul cu gustul rafinat şi pervertit, a ajuns aşa de bine cu-

din ope_mnoscută în Franţa, încât menţiunea lui Quevedo, citaţii
epocă.
rele lui se întâlnesc şi în scrisorile femeilor din această
PI
O O
a

1 Cf Em. Martinenche,
pagne

el ses comădiens

Lu comedia espagnole, passim. Cf. EQ. Fournier, L'Es-

en France

au

XVil-e

: V. Martinenche. o. e. p. 301,0. 1.

sicle,

Paris

1854.

”

:

i9

Romanele, pănă, la, Guzman de Al/arache (tradus de Chapelain),
încântă

societatea

parisiană, doritoare de a ceti aventurile pe

care nu-i mai e îngăduit a le face, măcar în aceiaşi măsură.
De la acelaşi Quevedo,
de la Baltazar Gracian, autorul faimoasei
cărți Curtesanul,

de la Antonio

al il-lea și apoi

refugiat în Franţa,

Perez, fostul secretar al lui Filip

învaţă „Balzac

şi Voiture

sprinteneala frasei lor superficiale. Romanul burlesc al lui Scarron se va inspira din triviala realitate satirică a «romanelor

picaresci> !. Un
menea

Oudin, un

Audiguier se specialisează

versiuni.

Limba, spaniolă se vorbește la Paris şi în

alte

în ase-

oraşe francese

mai mult decât, odinioară, italiana. Dialoguri, metode se publică
până către jumătatea veacului. În stilul lui Brantâme, autorul
de Memorii „picante“, spaniolismele se îmnbulzesc; unele din ele

au rămas în limba comună, ca bizarre, hâbler, hâbleur, rodomontade,
algarade, etc. Și Corneille va arăta din când în câna influența,
spaniolă, şi în cuvintele pe care i se întâmplă a, le întrebuința,
Modele spaniole se adoptă cu patimă, Jocurile de cărţi favorite
vin din peninsulă, ca, şi unele danţuri, seguidilla, sarabanda 2. Acei
cari poartă îmbrăcămintea

Spaniolilor imită gesturile, contrafac

tipurile lor. Asttel apar așa-numiții galanis şi acei fondus d'amour

cari o bucată

Unii dintre

de vreme

au umblat supt. galeriile Parisului,

Francesi îşi amintiau, ca Viau, de vremea

când

Spania încerca să distrugă patria lor 2, alţii găsiau că nebunii
aceştia au un suflet mare. Dar încă de pe la 1630 se
râdea,

ca în Le Poltron al lui Scudâry ori în cutare broşură bilingvă,
de „rodomontade castilane“ — ca, şi în piesa lui Shakespeare
—
de „gravitatea

spaniolă a, căpitanilor“,

a cerocoâililor», a câte

unui Roderigue Fracasse sau dom Esquarrebombardon. Ceia
ce
ce nu împiedeca înrâurirea, spaniolă de a se exercita
şi mai
departe.

PI
* Y. şi Morel-Fatio, o. e,
* V. Martinenche, o. e. p. 301, n.1.
* Mâre de orgueil
Qui prâparait notre ceroueil (la Martinenehe,

* C'est le trait d'une âme szpăgnole

Et plus grande encore que folle

(la acelaşi),

o. e, p. 305).
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nu coprindă — în rândal îniceastă înrdarire nn putea să de Vega. La 1613, apoi la 1618

jui Lope
4âiu — teatrul pe vremea
englese
s, dar, pe cânâ de la cele
trupe spaniole joacă la Pari
inteligibil.
acestea dau şi un dialog
se înţeleg numai gesturile,
li, mari și mici.
Hardy însuşi copie pe Spanio
un timp,
-50), care se îndreptase,
Dar mai ales Rotrou (1609rumută
împ
,
“de rangul al doiiea
ca şi Larrivey, după Italieni
neille
Cor
ale lui

care pregedă pe
fondul numeroaselor lui piese,
ceslas, au o adevărată
care două, Saint Gelais şi Ven

şi dintre
li),
(Occasions perdues, Bague de Voub
valoare, de la Lope de Vega
ia
stu
ace
ai
ori
de la obscuri imitat
„de la Rojas (Venceslas) şi.
e).
rir
Cab
âcutte, don Bernard de
(Bilisaire, Chosroăs, Laure pers
cu
lui Corneille şi, în legătură
Rotrou e însă contemporanul
de timp,

şi
lică, a unităţii de” loc
noua teorie, pseudo-aristote
i italiene
cele
la
isbe a lui Mairet, riva
exprimată întâiu în Sophon
e începuse teatrul regulelor.

a lui Trissino, Corneill

te

Vegas, Oppein 183
ou als Nachahmer Lope de
1 CE. Steftens, Jean de Rotr

TUL,
Teatrul

lui Corneille.

Pentru a înţelege cineva teatrul lui Corneille, de al cărui „sublim“ sunt aşa de mândri iubitorii veacului al XVII-lea fran„ces, el trebuie să se gândească la începuturile cărturăreşti, erudite, fără legătură cu viața şi cu poporul, în presenţa ca şi în
tradiţiile lui, ale acestei literaturi întregi, înainte de a fi represintată, prin Corneille, ca şi atunci când îşi află în el represintantul cel mai strălucit.

Nu sunt indiferente nici originile, nici

pregătirea omuiui În-

suşi. Dintro familie de jurişti, de jurişti normanzi, având o reputație particulară în ce priveşte jonglarea cu argumentele şi
jocul cu abstracţiile, Pierre Corneille (n: 18. lunie 1624, ţ l-iu'

Ootombre 1684) fusese pregătit pentru aceiaşi carieră. Este în el
ceva din acel erou al comediei Le Menteur, care soseşte la Paris,
naiv şi stângaciu — cum

ştim că dramaturgul

întreagă — din acele <regate

ale codului>

a rămas viaţa lui

de a căror

practică

na sa putut desbăra marele scriitor în viaţa lui întreagă, '
Argumentaţia, desfacerea oricărui sentiment în presupusele

elemente raţionale care l-ar fi format, — uitându-se din ce adâncimi

ale

subconscientulai

vine

tot ce

e simţire —, pledoaria,

pentru şi contra cutării hotărâri, expunerea circumstanţiată,
din toate punctele de vedere, supt toate unghiurile, prevăzându-se toate ripostele posibile, toate aceste elemente ale scrimei
judecătoreşti îi sunt, nu numai familiare, dar şi toarte simpa-

tice, nedespărţite de procedeele lui literare.
Nu-lideală

de loc pe advocatul fără suoces,pe acelă care
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a început adaptând reci comedioare spaniole! pasiunea pentru
scânduri, dorința hestăpânită de a întra în cel mai strâns contact cu un public

cât

mai

larg,

setea de o popularitate

care

i-a rămas totdeauna străină, pentru că nici n'a vrut s'o caute
vre-odată. Publicul lui & acela din saloane, din ruelles, şi nobili

de cele mai

de veche rasă, de strălucită situaţie joacă, alături

bune capete dintre femei, rolul de critici ai trageâiilor lui, în-

de pildă, pe actor pentru a semnala nepotrivirea
trerupând,
dintre despreţul profesat de August față de Cinna şi vestitari

invitaţie de la sfârşitul piesei:
Soyons amis,
Limbagiul

pe care-l

Cinna,; c'est moi qui t'en convie.
vorbesc

teatru

în “acest

toți,

Romani,

Greci, Armeni, păgâni, creştini, Spanioli din epoca Cidului, personagii romantice

e acel din

cercurile

restrânse ale aristocaa-

ţiei francese contemporane, şi flame, raison, hymende, ş. a. revin
de mai multe ori pe aceiaşi pagină. .
Potrivit cu gustul de acolo se caută

formulele

răsunătoare,

antitesele care scapără, cumpănirea în acelaşi vers a, terminilor
|
opuşi. Întâlnim necontenit rânduri ca acestea:
A vaincre sans psril on triomphe sans glvire?.
Sau:
„. 10 fils degânâre
Ori:

Qui survit un moment ă lhonneur de son pere
Et Parrât de sa bouche et le-coup de sa main 3,

piesă, astfel faţă 'n faţă:
Iubirea şi onoarea-şi stau, în aceiaşi
:
1
Ă
L'amour n'est qa'un plaisir, Phonneur est un devoir 4.

Ca şi Shakespeare şi Spaniolii, scriitorul frances caută, sen-

tințe, şi nu odată ele sunt bătute ca nişte medalii:
On n'aime point ă voir ceux ă qui lon doit tant?.
: Clitandre, Galerie du Palais, Lă Place Royale, La

peur, Illusion Comique, dar şi o tragedie, Medee.

2 Cid, 12,

s 1bid., UI, 1.
+ Ibid., MU, 6.
3 Wicomtde, II, 1.

Veuve,

le Dâpit anou-
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Şi în Heraclius :
Qui se laisse outrager mârite qw'on Voutrage £.

Se va ajunge însă, în căutarea efectului care face să freamăte

evantaliile, la exagerări şi bizarerii:

„Ma plus douce esprance est de perdre Vespoir 2:
sau la lipse de gust patente,

ca în aceste versuri:

II lui faut des Câsars, et je me sis promis
D'en voir naître bientât de vous et de mon fils?,
ori în acelea-în care vedem ieşirid din coasta, străpunsă a unui
prunc «mai mult lapte decât sânge»:
Il n'avait que six mois, et, lui părcant le flanc,
Ou en fit dâgoutter plus de lait que de sang î.

În le Cid chiar va fi vorba de un pumnal care-şi «pierde coloarea> muiat în alt sânge, şi, în alt loc, eroul «presintă sto--.
mahul

său

deschis»:

Puisque c'est votre honneur que ses armes soutiennent,
Ja lui vais presenter mon estomac ouvert5!

Toţi aceşti eroi, toate aceste eroine au cabinetele de toaletă
ale epocei. lui Corneille, cum au deprinderile de spirit, gesturile
„Şi schimele aceleiaşi. Chimena, eroina lui Ze Cid, va cere timp

pentru a-şi „potrivi faţa“:
Remettre

mon
.

visage un peu plus 4 loişir€,
.

4

,

1 Heraclius, ], 2.

* Did, 1,2,
> 1bid,

* Did, VL.
* Cid, UI, 4 şi V,1.V.şi,8:
„Ce sang qui tout sorti fama encor de courroux

, ?

I:

Son sang sur la poussiăre Gorivait: mon devoir.
5 CE. şi 1, 1:
Et PV on peut-ms reduire ă vivr6 sans bonheur,
Mais non pas me râsondre ă vivre sans honneur,

şi Ie:
Mais j'aurai trop de force, agant assez de coeur.

- 24
Şi la fiecare pas vom regăsi şi ideile

politice

ale monarhiei

absolute, care, supt Ludovic al XIII-lea, se impune şi prin aspra
mână poruncitoare a cardinalului Richelieu.
Niciodată un vechiu rege al Spaniei, castilan sau aragones,
mar fi putut auzi rostindu-se în favoarea sa un vers ca acesta

"din le Cid:
Mais on doit ce respect au pouvoir absolu
De n'examiner rien quand un roi ba voulu!.
Regii au dreptul la orice. Ei nu dau socoteală şi nu datorese
recunoștință nimănui 2. În Pompte, unul din vorbitori spune limpede că „dreptul lor e să nu cruţe nimic“ şi că „timida echi-

tate distruge arta de a, domni“:
La justice. n'est pas une vertu d Etat,
Le choix des actions, ou mauvaises, cu bonnes,
Ne fait qu'anantir la force des couronnes;

Le droit des rois consiste ă ne rien 6pargner:
" La timide quite dâtruit art

de r6gner.

|

Ş

(, 1.)

În Cina e doctrina iertării fireşti a „crimelor de Stat făcute
pentru Coroană:

Tonus ces crimes. d'Etat qo'on fait pour la couronne
Le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne.
(V, 2.)
|

Şi pentru Romanii din Horace regii sunt „icoane vii“ ale zeilor:
Les rois, leurs vivantes images,
De qui Pindspendante et sainte autorite
Est un rayon secret de leur divinit.
(II, 3.)
1,1
"* Don

Sanche, II], 4:

Jamais un souverain ne doit: compte ă personne
Des diguitâs qu'il fait et des grandeure.
Cf. şi Cid, O, 1:

damais ă son sojet un roi n'est redevable.
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Misiunea

unui cârmuitor e acesta:
Faire trembler partout

Dar se recunoaşte
supuşi:

că

întăia,

les peuples sous sa ]0i?,.

datorie a monarhului

e faţă de

Quoi que doive un monarque, et dât-il sa couronne,
II doit ă, ses sujets encore plus qu'ă personne2.

Și nu se poate o mai aspră osândire a „poporului
„glasul tumultuos“,

dar cu înălțarea

stupid“, cu

netrainică, pe când numai

- regii şi cei mari pot da şi răsplata şi adevărata glorie şi nemu-

rirea, decât în acest pasagiu din Horace:

Horace, ne crois pas que le penple stupide
Soit le maitre absolu d'un renom bien solide.
"Sa voix tumultueuse assez souvent fait bruit,

Mais un moment l'6love, un moment le dstruit,
Et ce qu'il contribăe ă notre renommee
|
Toujours

en moins de rien se dissipe en fumse:

C'est aux rois, c'est aux grands, c'est aux esprits bien.
|
_
(faiis
A voir la vertu pleine en ses moindres effets:
Cest deux seuls qw'on regoit la veritable gloire:
Bux seuls des vrais hâros assurent la mâ&moire3,

Dar nimeni în Castilia secolului al XI-lea n'ar fi putut rosti

această sentință că Statul întreg să piară dacă piere el:

Tout PEtat p&rira, sil faut que je pcrisse£,
Şi tot aşa de puţin în zilele vechiulai cavalerism egalitar, în

care hotăra

meritul,

vitejia,

isprăvile,

cum

o

vedem

în Las

mocedades del Cid a lui Guillen de Castro, inspiratorul lui Corneille, sar fi putut răspinge cineva de la o alianţă de familie
pentră o inegalitate de rang,— „princesele“ neavând dreptul
de a-şi cobori privirile la „un simplu
1 Ca,

4.

1 Pompe, |, 1,
1V, 3,

* Cid, ÎI, 4

cavaler“:

|
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Une
Que
Que
Vous

blier
grande princesse ă ce point s'ou
le chevalier !
simp
un
r
d'admettre en son cceu
! ?
dirait le roi, que dirait la Castille
fille 2?
souvient-il encor de qui vous tes

şi de Curte e esceEvident că tot acest limbagiu de salon
studen-

Monteur, Cu povestea
jent în comedie, — pentru care Le
la cele mai gogonate minciuni,
tului de provincie, lăudăros pănă
e o admi-

dibaciu ţesute,
care se încurcă în armoruri parisiene
spre sfârşit, intriga atrăgând
văbilă lucrare, puțin cam grăbită
şi a notelor de moravuri,
toată atenţia în dauna caracterelor

de viaţă reală. În tragedie însă, nu.

|

ectele sale în
În zădar va culege Corneille subi
de Vega
Lope
al lui Guillen de Castro, al lui
antichităţii
zădar se va adresă pentru fabulă
veşnic întins,
orede să descopere acelaşi resort,

teatrul spaniol,
şi al altora, în
eroice, în care
al datoriei mai

lipsi, adevărata notă eroică,
presus de orice. Nota eroică îi va
|
natarală, nu forţată.
: limbaaceia
i
ioli
Span
au
în adevăr el n'are la îndemână ce
trăind
e,
eval
medi
balade
giul postic din romancero; din vechile

d — cum vom vedea şi pe
în conştiinţa poporului şi inspirân
ratura urmaşilor. Vechea poesie
- urmă— din veac în veac lite
atică, narativă, nu teatrală,
eroică francesă e epică, nu dram
mult nimeni nu se mai gândia
expositivă, nu dialogată, şi de

a

dânsa.
discuţiile, şi, mai mult chiar
Ceia ce face efect şi astăzi sunt
catul serbează marile lui
decât dânsele, monoloagele. Aici advo
stru. E mai multă elocvenţă,
triumfari, în câte-un crescendo măie
ursul lui Cesar în Egipt, din
de barou, chiar de tribună, în disc
„Moartea

lui August

Cinna 4, în justificarea
lui Pompeiu“ 3, în invectiva lui
leasă

atacat

de

duşmanii săi 5. Viaţa romană, înțe

ă împotriva celei mai fireşti senune ori ca 0 convulsie sălbatec
a a
PO

tă

%le îhtâtre espagnol.
1 V. şi G. Huszâr, Corneille et

a.

* ŢI], 2.
+13.

sp, 1.

.
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timente, e pusă adesea
_provocaţie.
aie

mâi

bine în formulele de sfidare şi

|

Ptolomeu vorbeşte astfel contra Romei arogante, care crede
că Romanul

e mai,mult

ca un om:

Assez et trop longtemps

Varrogance

de Rome

A cru qu'âtre Romain c'stait plus qu' &tre homme!,
Şi tot în aceiaşi piesă, în frumosul aoţ întăiu, pasagiile impre-

sionante se urmează :

.

Seigneur, quand par le “fer les choses sont videes,
La justice et le droit sont de vaines ides,
Aateur des maux de tous, il est ă tous en butte
Et fuit le monde entier, €cras6 sous sa chute.

Ia

Sontiendrez-vous un a faâx sous "qui Rome succombs,
Sous qui tout L'univers se trouve foudroy€,

Sous qui le grand Pompse

lui-m6me a ploy62?

Şi tot aici se află una din puţinele mari descrieri ale lui Corneille, în prăvălirea de amănunte zguduitoare ale căreia pare a

se recunoaște sutlul shakespearian,

atunci când

se înfățigează

câmpul de luptă plin de sfărâmături, de grămezile ciumate ale
morţilor. neîngropaţi, asupra, oroarei cărora se insistă însă prea

crud, cu desvoltări „prețioase“:

Cet horrible debris d'aigles, d'armes, de chars,
Sur ces champs empestes, confus6ment pars,
Ces montagnes de morts prives d'honneurs supr6mes,

Que la nature force ă şe venger eux-mâmes
Et dont les troncs pourris exalent dans les vents
De quoi faire la guerre au reste des vivants?,
Pompee, I, A.
j,L
: Versurile pitoreşti sunt rare. Cităm pe acestea două din Cia:
Un flux de pleine mer jusqu'ici lea amâne.
(II, 6.)

Cette obscure clart6 qui tombe des toiles.
UV, 3.)

a
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— mai toate figurile de bărbaţi, cu deDar figurile sunt greşite,
osebire.

Ele se strâmbă

hâd la noi

atunci - când

trebuie să ni

eroism, Şi .
presinte faţa celui mai nobil şi mai senin, mai tman
mporane,
tot odată, fiindcă obişnuinţa rafinatei vieţi sociale conte
se
plină de convenţii şi de forme, intervine tără voie, nu odată
raţioaţiile
explic
la
ă
trufaș
trece de la încremenirea cea mai

_ mnaliste care-i scad toată puterea.

l-a inAstfel, pălmuit, tatăl lui Rodrig pofteşte pe acela care

şi adauge
sultat aşa de sângeros, să „isprăvească, luându-i viaţa”
aşa ceva:
plă
întâm
se
sale
i
că pentru întâia oară în istoria familie
Achâve at prends ma vie aprâs un tel affront,
Le premier dont ma race ait vu rougir son front.

Discuţia

dintre

încercare din modelul

fiul care, fără energica

era în datinele
spaniol, iea asupră-şi răsbunarea — ceia ce nu
pretenţioase,
“acestuilalt timp — şi conte e plină de cochetării
l. Ceia ce
care contrastează cu spartana brevitate din. origina
asprime eroică
„trebuie, în intenţia prelucrătorului frances, să fie

e mai mult umfătură:

BR. — A moi, comte, deux mots.
"0. — Parle.
R.— Ote-moi dun doute.
Connais-tu bien don Diâgue?
0. — Opi.
|
R.— Parlons bas. Ecoute:
Sais-tu que ce vieillard fut la meme vertu,
u?
La vaillance et Phonneur de son temps; le sais-t
C. — Peut-stre.

R,— Cete ardeur que dans les yeux je porte,
Sais-tu que c'est son sang? le sais-tu ?

C.— Que m'importe?

Ă

R.— A quatre pas ici je te le fais savoir.

C. — Jeune presomptueux!

R. — Parle sans Y6movvoir,

|

Je suis jeune, îl. est vraji; mais aux âmes bien n6es
La valeur n'âttend pas le nombre des annees.

3 Cid, 1,4,

29.
Vers celebra, — dâr lauda luminii din propriii săi ochi, cate 6
aceiaşi ca şi lumina din ochii bătrânului nobil jignit... Şi acum
contele, odată provocat, va discuta, va vorbi de planurile de
căsătorie între Rodrig şi Chimena, pe care acum duelul, în care
va, peri, le zădărniceşte.

Legăturile

dintre

Rodrig şi Chimena

sunt

tot aga de puţin

naturale. E neomenos a pune în faţă, irmneâiat, pentru lungi discuţii de dreptate, care une ori degenerează în riposte de9 operă:
C. — Rodrigue, qui leat cra ?

R. — Chimâne, qui Vedt dit!?
pe ucigaşul tatălui şi pe fata care urmăreşte răsbunarea, acestuia. Şi Chimena nu sar putea cobori niciodată, în puterea
care o îndeamnă la această sângeroasă răsplătire — și e o întrebare dacă poate fi un miez tragic chiar în conflictul dintre

un sentiment, care e iubirea, şi între un simț, care o al datoriei —,
la cochetării de

copilă, la nenereli de logodnică

ca mânile

de

pline

sângele

rându-i să biruie 'n lupta pe care tot dânsa
„recomandându-i să nu fie văzut:

Adien, sors et surtout garde bien
:Sois vainqueur d'un combat

i-a

omul

o vedera

impus-o, ori

qu'on te voie,

dont Chimâne est le prix 2. -

Şi o impresie neplăcută ni fac versuri

ca acela în care

e calificat, cu o mutră de dojană nu tocmai
de

faţă de

părintelui ei. Şi totuşi

Rodrig

înspăimântătoare,,

„crud“:

Cruel, ă quel propos sur ce point t'obstiner £,

ori ca declaraţiaei fagare că nu-l urăște:
„Va, je ne te hais point.

Nici lungile ei explicaţii cu tovarăşa — onestă, ca toate aceste
figuri de confidenţi şi confidente, care n'au caracterul de oposiţie
din piesele spaniole şi din ale lui Shakespeare — nu sunt la locul -

> 00, 4.
2V,1.
> 101, 4.

neomenie,

re

aşa de admirat, e răspingător în bruta lui

care pretinde numai a fi romană.

Cel ce, aflând de

închipuita fugă a singurului fiu care, în lupta cu vrăjmaşii cetăţii
"sale, Curiaţii, i-a rămas în viaţă, scoate vestita exclamaţie „quil
mourft“, nu numai că aprobă omorul, de acest fiu, care, de fapt,
întrebuințând o siretenie de războiu, s'a întors învingător, a propriei sale surori Camila, pentru că plângea, aşa de fireşte, pe

soţul ucis, unul dintre Curiaţi, dar îl şi căinează că şi-a spurcat
sabia lovind într'o ființă aşa de degradată şi se căinează pe
sine că a născuf-o:
Je ns plains point Camille: elle 6tait criminelle ;
Je me tiens plus ă plainâre et je te plains plus qu'elle:
Moi, d'avoir mis au jour un cceur si peu romain,
Toi d'avoir par sa mort dâshonors ta main.
Je ne la trouve point injuste, ni trop prompte,

Mais tu pouvais, mon fils, ten 6pargner la honte!.
La, plecare, de altfel, acest Horaţiu recomandase Camilei să pri- mească pe soțul ei bine, chiar dacă l-arfi omorât pe dânsul,
fiindcă a făcut-o ca om de onoare?..

Şi ideia însăşi a lui Horaţiu de a căuta să vadă pe sora lui

făcută prin mânari însăşi văduvă, şi de a se lăuda faţă de soţie

e absurdă. Concepţia chiar a piesei de a înfățișa mai puţin santi-

mente în luptă decât un conflict rece de datorii e puțin fericită.

În Cinna, conspiratorul contra lui August e o tristă persoană.
A pornit în planul său de la iubirea faţă de Emilia, şi-i ajunge
o întrevedere

cu Augast, pe care “totuşi trebuia să-l cunoască în

de ajuns ca să nu fie tulburat de mustrări de cuget. Icoana
împăratului însuşi, gata de abdicare — prince malheureuz, pe
*V, 1,
* Armez.vous de constance et montrez-vous ma soeur;
Bt, si par mon trâpas, il retourne vainqusur,
Ne le recevez point en meurtrier d'un frăre,

Mais en horame d'honnsur, qui fait ce qu'il doit faire,

ca bnr ră pi: timer

În Horace, bătrânul,

7

lor, căci scad puterea unei mărturisiri care trebrie să apară
subit, neprevăzut, smuisă într'un adevărat spasm de durere.

et

ere
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care-l susţine Livia! —, pentru ca într'o clipă să
decidă o stragnică

pedeapsă pentra Cinna, şi pentru inspiratoarea
lui, iar apoi
să-i ierte şi să-i cunune, — e o neiertată
scădere a unei mari
figuri politice.

Şi, în ce priveşte femeile, ce urâtă figură e această
Emilie, fiica
unui duşman al lui August, înlăturat de acesta,
care apoi e
crescută în casa Cesarulai viitor şi totuşi,
în ciuda legăturilor
fatal contractate astfel, îl urăşte din toată
inima. şi cere aceluia
pe care, în legea ei, îl iubeşte să se
tacă vrednic de dânsa

printr'o crimă politică, dar care, totuşi, după
ce blândeţa biruie .
în sufletul!
stăpânului,

consimte a se lăsa măritată de acesta
cu
Cinna, cel care a mărturisit şi a fost iertat!
Şi Livia însăşi înțelege
aşa de meschin biruința pe care a câştigat-o
asupra, setei
de răsbunare din sufletul soţului ei,
când, după potolirea con-

spiratorului, exclamă:

On portera le joug dâsormais sans se plain
dre ?,
În Moartea lui Pompeiu eroul roman nici
nu apare; aflăm prin
alţii în
ce fel mişelesc

a fost ucis la debarcare. Cesar, birui

torul,
răsara numai pentru a, curteni pe
Cleopatra. Acţiunea, neclară,
urmărind soarta lui Pompeiu şi răsbunar
ea lui întăiu, apoi uneltirile contra rivalului său mai ferici
t, nu face să, reiată mai

mult

figura

credincioasei

soţii a celui ucis,

Cornelia,

nici a
Cleopatrei, care la, început ar voi
să împiedece moartea acestaia, pentra ca la urmă să se gând
ească numai în ce chip ar

putea, câştiga, pentru ambiția ei, favoarea
noului domn al lumii.
Cu cât înaintează vremea, de altfel, cu
atâta fabula trece

pe
planul întăiu în dauna, caracterelor, Subi
ectele istorice sunt întăiu
„schimbate, potrivite, adaptate, apoi
se ajunge la teme ds curată invenţie. În ce priveşte piesele din
întăia categorie, Heraclia, în tragedia cu acelaşi nume (Heraclius), apare
ca fiul fostului
PIN

' Aflând de conspirația lui Cinna, August

strigă:

O, le plus dâloyal que la terre ait produ
it!

O, trahison conue au sein d'une

O, trop sensible coup

* Actul V, spre sfârşit,

d'une

main

furie!
si chârie!

(UI, 6.)

drept
Împărat Mauriciu, jertfit de usurpatorul Phokas, dar el trece
lui
al
fiu
atul
adevăr
“Marțian, fiul acestui din urmă, pe când
Phokas

e firul,
e socotit ca odrasla Leontinei. Atât de împleticit

introducându-se 'n intrigă şi Eudoxia,

solui

Marțian,

încât e firesc

socotită

ca

soră a fal-

ca, în actul al cincilea,

eroul să

strige, încurcat el însuşi de atâtea încurcături:
Madame, dans le coars d'une seule journ6e
Je suis Heraclius, Lsonce et Martian;
Je sors d'un empereur, d'un tribun, d'un tyran,

De tous trois ce dâsordre en un jour me fait naitre,

faire mourir enfin sans me connaitre ,
reLegăturile de iubire, născocite, capătă une ori un aspect
mai
sau
pulsiv, ca şi rivalităţile femeiești ce resultă, mai mult
do=
puţin firesc, din ele. În Rodogune, princesa cu acest nume,
soţie
cărui
a
rege
acelui
mita lui Seleuc şi Antioh, e văduva
fiecare din
mai veche e Cleopatra, mama celor doi prinți, şi
moarte,
de
aceste teribile temei, care se urmăresc cu o ură
Nicomăde, sucere, în puterea altui drept, uciderea rivalei. În
Pour me

rol imbiectul e întra câtva asămănător; bărbaţii n'au niciun
,
Prusias
lui
soția
,
portant: e vorba de duşmănia dintre Arsinoe
ei
Armeni
mama lui Attal. gi maştiha lui Nicomede, şi de regina
lor. lar în don
pe care amândoi fraţii o urmăresc cu iubirea

lui apleSanche reapare copilul pierdut, ascuns, întâmplătoarea
uşor se
ce
şi
—
lui
sora
care către o iubită care e, de fapt,
ca un
pentru
—,
despart îndată ce se face această recunoaştere!
regină de întreg imbroglio — cu alte două princese rivale: o

Castilia şi o domniţă

de Aragon —, să se. resolve prin

destăi-

nuirea fericită a vechii ascunderi de prunc.
pe care
Vie prin sinceritatea şi intensitatea sentimentului
e numai Po„poetul îl are pentru ideia stăpânitoare a tragediei

un
Iyeucte, povestea, unui creștin, câştigat la legea cea, nouă de
prieten, care împreună

cu dânsul manifestă contra zeilor într'o

serbătoare publică, pentru ca întăiu seducătorul, apoi cel ispitit
să-gi plătească

"6.

păcatul cu

moartea, ceia ce aduce,

fulgerător,
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miraculos,

conversiunea. comandantului,

lieuot, şi mai ales a soţiei lui,

Felix,

Paulina,

socrul

lui Po- -

care pănă atunci nu-l

iubise decât din datorie, fiindcă inima-ei aparţinea vechiulai
logodnic; crezut mort, Sever, asupra căruia într'o formă mai
putin deplină se coboară harul

Duhului

Sfânt.

Corneille

învă-

ase la Iesaiţi; el rămăsese de o adâncă religiositate: una din
operele sale de căpetenie a fost traducerea, inspirată, în foarte

frumoase versuri, a <Imitaţiei lui Isus Hristos».
De aceia e o frumuseţă deosebită în descrieri : visul care urmăreşte pe Paulina, scena profanării, vestea ispăşirii celui care
a isprăvit, spune solul păgân al muceniciei,

Comme un chrtien enfin, le blasphâme ă la bouche.
Cu mult peste eroismul Paulinei, care înfruntă. pe Sever şi i se
împotriveşte :, care ar formă

unul din

ideia lui Corneille cel de căpetenie
mentelor din al doilea conflict, al
datinile trecutului ca să se avânte
are răspunsuri victorioase şi după
poate teme de cădere cine merge
inte temerea de moarte

conflicte, — probabil în

—, se ridică frumuseţa mosufletelor care se desfac din
spre nova credinţă. Paulina
ce, la afirmaţia ei că nu se
sigur de sine,i se aduce îna-

a lui Isus: cel s'a oferit totuşi».

P.— Qui marche assidument n'a point peur du tombeau.
N.— Dieu mâme a craint la mort.
P.— [| s'est offert pourtant.
Atâ4 glorificarea lui Dumnezeu, în versuri da un avânt biblic,
cât şi apotevsa finală, în care rudele celui martirisat se declară
creştine, sunt tot ce Corneille a scris mai frumos. În cea d'intăiu întâlnim aceste spleadida versuri:

„ Ce seigneur des seigneurs
"Veut le premier amour et les prepiâres honneurs,
Comme rien n'est gal ă sa grandeur suprâme.
II faut ne rien aimer qu' aprâs lui, qw'en lui-mâme,
' Sâvăre, connaissez Pauline tout entiăre.
UI, 2.)
Mâu;
Apprende que mon devoir ne dâpend pas du sien (tdid.).
N. (orga
; Ist. Lit, Roman,
— II,

„

;

|
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Nâgliger, pour lui plaire, et femme, et biens, et rang,
" Expier pour sa gloire et verser tout son sang!.
Iar în cealaltă schimbarea se exprimă 'n aceste izbitoare cuvinte:

Je vois, je sais, je cerois, je suis desabusee,
De ce bienheureux sang tu me vois baptis6e?.

e mai mult al femeilor eroice san pasionate decât al bărbaţilor.
Le Cid e de fapt lupta Chimenei, Horace a Camilei şi a Sabinei;
Cinna scoate la, iveală faria de răsbunare a Emiliei, ca şi Hrachus
acelaşi avânt răsplătitor al Puiheriei fiica lui Mauriciu. În Pompte figura principală e, în ambele conflicte, semnalate mai sus,

Cleopatra, o decentă
Sanche 'se ţine prin

Cleopatră, onorabilă

rivalitatea de

şi ambițioasă.

curtenire

în

jurul

Don

reginei.

. Rodogune spune caracterul săa femeiesc în titlu, şi în Nicomâde
titlul ascunde numai unul

asămănător.În Sertorius,

unde

con-

'
flictul e aşa de slab, scena e dominată de Viriata, regina ibezică, şi de femeia despărțită a tânărului Pompeiu, Aristia, spre

a,
care se îndreaptă, ca şi spre stăpânitoarea munţilor, pasiune
care
acela
nehotărâtă, a şefului de răscoală, ucis ia urmă de

mult
vrea şi el pe Viriata. Polyeucie el însuşi urmăreşte mai
condecât martiriul soţului, veşnic înrâurit de alţii, laptele de
ştiinţă, îndoită, ale soției.
Faţă de mediul și de atmosfera societăţii francese din acest
timp

nu era decât foarte firesc. Şi 'se va merge și mai departe

în această direcţie prin teatrul lui Racine. N

a

Se poate observa în genere că întregul teatru al lui Corneille

IV.

Poesia lirică spaniolă a veacului al XVII-lea.
.
Spania— şi în ea se numără pentru acest
timp şi Portugalia,
anexată de Filip al II-lea, ai cării serii
tori întrebuinţează, ca
don Francisco Manuel, acum dialectul
castilan— are o poesie
lirică de o mai mare vioiciune, de o
coloare mult mai bogată
decât

Franţa lui Henric al IV-lea

şi a minorităţii lui Ludovic

al XIII-lea.
Aceasta, se explică prin mai multe motiv
e, între altele şi prin
felul

de viaţă al poeţilor spanioli din acest timp,
Nu întâl

nim, de
obiceiu, tipuri ca, al lui Malherbe, răped
e stâmpărat, în împrejurări modeste, cumva pe lângă Curte
, după cele d'intăiu lovituri de spadă în războaiele religioase, ori
ca al lui Pierre

Corneille, advocat fără Succes, care se
„specialisează“ în cariera,
sa de autor dramatie, Dincoace, un
Rebolledo (născut la 1597)

e ofițer în marina italiană a regelui său,
luptă contra Turcilor
şi în Barbaria, îşi pierde un braţ, în lupta
de la Casale, poartă

războiu şi mai

departe,

însă, în Flandra, ajunge guvernator
în
Palatinat, îndeplinește misiuni la Passau
și în Danemarca, Bsquilache,
care poartă numele principatului său
napoletan

lace) şi cântă Neapolea

(Sqail.

recuperată, e un om de Stat important,

care a fost şi guvernator în Peru,
Don Luis de Ulloa Pereira
($ pe la 1660) e iniţiat în afacerile publi
ce de un Olivares şi

„un Medina, fruntaşi zi Spaniei în aceas
tă

epocă. Gângora (m.
1561), cel aşa 4e mult calomn, iat
pentru umfi&tura stilului din
cutare scrie
ri ale lui şi pentru obscuritatea unor pasag
ii din care

nu lipseşte o cugetare ce-şi caută rosti
rea, e în adevăr un om
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liniştit, care-şi face studiile la Salamanca, își câştigă reputaţia
de scriitor, întră la patruzeci şi cinci de ani în ordinele religioase şi ajunge capelan de onoare âl regelui Filip al III-lea
(moare la 24 Maiu 1627), dar contemporanul şi rivalul său, care-l
întrece, don Francisco de Quevedo (născat la Madrid în 1580),

un erudit ştiind şi greceşte şi evreieşte, un teolog -de la Alcâlă,
nemereşte şi el la Neapole şi, după ce întră 'n Ordinul Sfântului
"Iacob, stă trei ani în prinsoare, pierde răpede o soţie care-i

adusese mari legături şi o mare

avere

şi, suferind de pe urma

întemnițării sale aspre, ajunge a cerşi în ultimii lui ani de bătrâneță, ca să moară părăsitşi în suferințăla 1645.

Şi această literatură politică îşi va afla imitatorii după modelele clasice, de și Spania nu avuse, ca Franţa familiei Estienne
şi altor dinastii de învăţaţi, an veac de studii îndreptate asupra
antichităţii. Diego Mejia va traduce, puţin după 1600, din Ovidiu,
Augustinode Tejada Paez ( 1636) va scrie — ca şi Quevedo,
de altfel —, epistole în genul lui Horaţiu. Parsala lui Lacan va
apărea în traducere spaniolă la 16841, şi în aceiaşi cărticică se

va găsi un Orfeu de inspiraţie pur cărturărească. „Cântecele“
(eanciones) cu păstori, ca în „Aminta“ şi „Pastor fido“, după cea,
mai autentică modă italiană, nu pot lipsi, neapărat, nici ele. Juan
“de Jauregui, 'Basc 'de origibe, care fusese în misiune la Roma,
va traduce chiar opsra idilică a lui Tasso, în acelaşi timp când |

prelucrează, ca. Malherbe, Psalmii.
Se laudă forma acestor versiuni şi imitații, şi, în adevăr, în
„Orfeu“ sunt descrieri frumoase, întw'o limbă ca sunetul măreț.
Dar partea cea mai întinsă şi mai însemnată are alte izvoare

decât copiarea modelelor luate din
porane sau vechi;

literaturi

E încă toarte vie amintirea romanțelor

formează, o legătură
de luptă individuală
înaintate, de ordine
de la acest model, e

străine,

contem-

medievale — ceia, ce

ce nu se întâlneşte aiurea între veacurile
eroică și între..momentul unei civilisaţii
monarhică. G6ngora însuşi, când se inspiră
simplu şiş mişcător, ca În următorul cântec

E atribuită lui Jauregui şi lui Augustino de Salazar y Tares,

87

pu

a prisonierului la pirați, care2 priveşte ţermul

pietros al Spaniei

de unde ar vrea să aibă veşti: despre iubita lui, pentru ca, îndată, apariţia, unor vase ale cavalerilor din Malta să-l facă a
vâsli, din ordin, către locurile care. pentru ceilalţi sunt un adăpost sigar, iar pentra

dânsul un lăcaş de chinuri:

Legat de.barca cea aspră
A unsi galeie turcești,
Cu ambele mâni pe lopată,
Cu ambii săi ochi pe pământ,
Un sclav de ai ivi Dragut
Pe ţermul de la Waibella,
Se plânge în sunetul crud
Al lanţului şi al lopeţii:
„O sfântă Mare spaniolă,
Vestit țerm senin de acasă,
Unde atâtea au fost
Dramele luptei navale !
Cum eşti tot tu acea Mare

Care sărută, crescână,
Zidul moşiei iubite,
Zidul cel mândru

vei răspunde,

-

Căcimoarteaei mi-ar fi moarte,

Cum am trăit zece ani,
Rob la păgân fără dansa,
Veşnic legat de lopeţi

De-orice pedeapsă ce-mi pasă!

Şi iată că 'n clipa aceia.
Pânze răsar de la Malta
O
„Robul primeşte poruncă
Vâslelor forţa-i să-şi dea,
Nenorocirea fatală

Şi meşteşugul piratic,

și "nalt,

Dă-mi de iubită, vre-o veste Şi spune-mi de e adevăr

În plânsul cel mult şi 'n sus-

:

lar, de nu-mi

Fără "'ndoială ea-i maartă.
De şi eu să cred"tot nu pot,

[pinul

Ce-mi spune 'n răvaşele ej. ;
Căci, de e drept că ea plânge
Că rob am ajuns în străini,
Fie, ca 'n Marea din Tir,

Mărgăritare n adâncu-ţi,
O, Mare, răspunde-mi, tu,
(sfântă,
Dă-mi un răspuns la ce 'ntreb.
Că eşti în stare, de-i drept
Că apele glasori îşi au,
(Que las aguas tienen lenguas).

„Ca și distanţa ce-a fost,
Ca şi priința furtunii,
Care prin gură de vânt

Da ajutorul suflării
Contra 'creştinelor cruci
Lumii celâi otomane
.
Fac ca din ochii lui trişti .
Să se desfacă -de-odată

Țara cea, dulce, prieteni, .
Orice nădejdi de folos.

EI îşi întoarce privirea,
Vede cum Marea lovind .
Bate 'n catarguri şi n valuri,
Spuma pe ele stropină,
Şi, când mânia acelui
Care-l păzia se "mblânzi,

: Spune

|

|

38

în lacrimi amar,

„o

Lacrimi amareşi multe:
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”

ă

De ce să mai plâng când ajut eu
Paguba mea cu lopata?
Poesia populară ea însăşi inspiră pe poetui artificialității pretențioase, cum şi-l închipuie cei mai mulți, şi nu se poate o
idilă câmpenească mai dulce decât aceia a fetei de sat care-şi
plânge logadnicul plecat în zări şi care nu cere lumii altcova
decât ca, ea şi „valurile Mării“, s'o lase a-și „jăli“ nemăsurata

pierdere:
*

Fata cea mai mândră
- De la noi din sat
Singur' a rămas
— Era ieri mireasă —.
Ochii ei se duc, .
Se duc la războiu.

Când priviam la el.

Ce alta să fac,
Astăzi

când

sa

dus,

S'a dus în războiv,
Dânsul, pacea mea?

Lăsaţisă jălesc,

Către maica zice,

Valuri ale Mării.

Ce-i ascultă jalea;:
Lăsaţi să jălesc,

Să nu-mi puneţi frâu .

Valuri ale Mării.

Căci voi m'aţi dat, maică,
Abia răsărind.

Scurtă mi-i plăcerea,
Greu năcazul mieu;

Roabă m'aţi făcut
Celui ce-a plecat >
Şi cu dânsul iea
Toată voia mea,

Lăsaţi să jălesc,
Valuri ale Mării.

În plâns să prefacă
Ochii miei de-acum
Tot .ce folosiam
N

Şi păcat
Că unul
Altul de
" Dacă-mii

nu-mi faceți e ârept
acum,
vreți vre-un bine

De ce-mi faceţi rău?

Ori n'ar fi mai greu
Morind şi tăcând ?
Lăsaţi să jălesc,

Valuri ale Mării.
Dulce mâica mea,
Cum să nu se plângă
Chiar dac'ar

avea

Piatră inimă,
Şi nu sar jăli
Văzând cum se trec

i
E

|
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Anii cei mai buni,
Tinereţă mea ?
Lăsaţi să jălesc,
Valuri ale Mării...

„

E

„Să vegheze-ai miei.
"0, de n'ar vedea,
Singură ce sunt,
Când pe perna mea

E un loc deşert.

Nopțile să treacă

- Lăsaţi să jălese,

Pentru c'au trecut
Ochii ce făceau

Valuri ale Mării,

În altă bucată e vorba de a face cutare „lele“,
cutare hermana,
care, când el nu merge la școală, ea nu merge
prin vecine ca
"să li se întâlnească dramurile:

Hermana Marica,
Mafiana, que es fiesta,

.

No irâs tu a la miga,
Ni yo irs ă la escuela.

!
Sau :

Fă Marico,
Mâne-i serbătoare:
Tu nu-i merge la cumătra,

Eu la şcoală nu voiu merge...
E rar să se găsească în lirica, francesă a
secolului al XVII-lea,

descrieri ale naturii pline de adevăr
şi dând visiunea clară a
unor peisagii caracterisate. Ele se întâm
pină, din potrivă, ne-

contenit în literatura corespunzătoare a Spaniei,
fără deosebire

de la un post la altul. Nu se poate spune întru
cât a avut vre-o
influenţă, poesia, pastorală a lui Montemayor;
în orice cas tabloul
e de o limpiditate perfectă, când

e vorba, de pildă, despre

râurile spaniole liniștite în colțul lor de umbr
ă, unde nu le ating
razele soarelui cald ca să le soarbă,
Gongora, se va îndrepta, astfel către Guadalquiv
ir:
Que dias tienes repose,
A qu6 noches debes sueiio?

(În ce zile ţii odihnă
În ce nopţi somnul ţi-l ai?)

„Sau, tot de acela,

spectacolul

|

„munţilor. acoperiţi de argint şi

Omăât în iarnă“, față de care el: doreşte cuptorul în
care pocnese
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' castanele, povestirea din vechile basme —, şi puţin îi pasă
râde lumea: - -

de

“Cuando cubra les montafias
De plata y neve el enero,
Tenga yo lleno el brasero
De belletas y castaiies,
Y quien las dulces petraiias
Del rey que rabi6 me cuente,

A voces le estan diciendo,
Y riase la gente!
Tot aşa apare

la prinţul

de Esquillache Tagul,

adormit şi el,

tăcut, trecând fără să-l simtă pomii de pe margeni, nisipul din
fund, pănă ce „privighetorile voioase“ îl. îndeamnă să se trezească :

“Tan dormido pasael Tajo,
” Entre unos alamos verdes
Que ni los troncos lo escuchan,
Ni las arenas lo sientan.
En su silencio y descanso

Los ruisseores alegres *
Şi icoanele
crete :

Que, pucs sale el sol, despierte!.
se urmează, cu” aceiaşi taină a unei naturi dis-

Între cei -doi munţi trufaşi
E aşa de-ascunsă

valea,

Că de ea soarele 'ntreabă
Făr' să afle unde e.
Numai râuleţul blând
Trece prin hotaru-i verde
» Aga de-adormit trece Tagul.
- Că nici trunchiul pomilor nu-l aude,
Nici nisipul fundului nu-l simte.

În tăcerea liniştii sale
Privighstori voioase

Îi spun cu glasul lor

Că soarele-i de-asupţa: să şe scoale!
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Şi, râzână, nu ngăduieşte
Altor ape să mai vie,

“Păsări trec aga de mute,

“Că în pana lor se pare
Frica, moartea că s' ascund,

Groaza verde e cuprinsă
De-o tăcere-aşa de mare,
Că nici zori nu-i dau lumină,
Nici amurgul
Şi aici, ca în poesia arabă,

îutunerec.
din locurile unde grădina şi izvorul

sunt mângâierea unei vieţi copleşite de soarele fierbinte, tişnirea
vie a apelor e marea, desfătare:

Lă, callada fuente
Que mormure â solas,
En verano rie
Y en invierno llora
(Stă tăcut izvorul

Ce 'murmură singur:
Râde

cât e vară,

Cât e iarnă, plânge.)
Asupra

undelor Mării bate vântul din

larg:

Şi, când la surda lopată
Mai mult se smeria undă Mării,
Mai mult se dădea după pânze

Suflarea uşoralui vânti,
spune Gângora. Şi tot aşa sunt aceste versuri, care chiamă înainte ultimele -clipe ale toamnei.

Ahora pues, aires,
Antes que las sierras
1 Y cuando 4 los sordos remos
Mas se humillaban las olas,
Mas se ajustaba a la vâla
EI blando viente ue sopia.

4
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- Coronen sus sumbres
De confusas nieblas
e

Y que gi Aquilon,
Con

dura inclemencia,

Desnude las plantas
_Y viste la tierra
De las secas hojasi,

Iar principele de Esqvillache înfăţişează cum:
Cu raze de ger şi argint
Turbat se ridică Decembre
Să pedepsească pământul

De roada pe care-o a dat.

Natura e pusă în legătură cu omul.
mărită

de Gângora

pănă la părul

Suflarea vântului e ur-

cel frumos,

creţ, pe care pe

umerii albi îl găseşte şi-l mişcă, şăgalnic, în şuvite:

!

EI giento delicado
Hace de tus cabellos
Mil crespos nudos por la blanca espaida?.
” Noaptea.se lasă din stele, la Quevedo

pentru ca nenorocirile

poetului să-i audă penele aripilor fâlfâină în jurul lor:
Cu picior încet, rece şi oarbă,
Cade din stele, liniştit,
Noaptea 'ntre umbrele mute.
* Acuma,

văzduhuri.

Pănă ce munţii
Nu-şi cunună colmile.
Ca neguri confuse,

Pănă ce Crivăţ
Cel fără milă

Goleste plantele
Şi 'mbracă pământul
Cu foile uscate,

„2 Vântul cel gingaș
Face

din păru-i

Mii de guviţe pe umerii albi.

|

:
|
:
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“Râuri

_

curate

ia

Adorm în sunetul plânsului miea.
“ Audă zvonul "penelor tale
Nenorocirile mari ale mele!.

Şi soarelui de aur Gongora îi spune să nu iasă aurind
muntele
dacă nu răsare înainte-i iubita, Florida cea frumoasă:
Răsai, soare de aur, şi în podoaba ta
Acopsre înaltul munte cu-a ta coloare,
Urmează cu lumina ta cea imângâietoare
Trandafiria umbră ce zorile lăsa.

Şi, dând şi lui Favoniu şi Florei zborul lor,

Priveşte peste toate cu-ochiul

tău cel clar

Cum datina îţi este şi 'mpărătescul dar,
Pentru

ca pe întinsul acestei lunci frumoase

Să fie flori în jurul Floridei, dacă iese,

Dar, dacă întâmplarea o va ținea acasă,

.

S% nu dai, soare, mândra-ţi coloare muntelui,
De pasul Aurorei nimic să nu-ți mai pese,
Să nu dai Mării luciu, nici aur câmpului.

Cine pătrunde așa de adânc în sensul naturii, va fi, vorbind

de lucrurile omenești, de o intimitate deosebită, adânc
mişcătoare.
Melancolia lui Quevedo se presiniă astfel în aceste
versuri:

Fuge fără să simţi ziua agale.
Şi ceasul secret şi-ascuns soseşte,
Soseşte. tăcut şi cu el goneşte
Și vrâsta mea, de-o duce "m vale.
1 Con pi6s torpes al punto ciega e fria
Cay6 de las estrellas blandamente La noche tras las pardas sombras mudas.
Los arrojelos puros

Se adormecen al son del llanto mio.
Oigan siquiera el nido de tus plumas
hiis desventuras sumas.

.

-
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Viaţa, nou, a zbuciumului pradă,
Cu tinereţa, dârză-i lesne înşelată,
În iarna de apoi înmormântată,

Zace în fond de umbră șin zăpadă.

Eu. n'am simţit cam anii muţi se duc,

Şi-acum îi plâng trecuți, şi-i văd acum,
Râzând de lacrima ce 0 usac.

- Şi mă căiesc de toate, oarecum,
De-atâtea, desilusii ce-mi aduc,

cum.
Şi-aştept un.rău ce vine — nu ştiu
ea de această intimitate.
Jubirea, se împărtăşeşte; evident, şi
Vom

vedea

pe Cerber

|

grozavul ronțăind cofeturi:

Confecciones de miel y de beleio,

„şi la G6ngora, în «Cântecul>

al Il-lea, se urează somn dulce la

ri:
doi amorezaţi prin aceste dulci versu
Dormid, qus el âios alado,
De vuestras almas dusiio,
suefo.
Con el dedo en la boca os guarda el
(Dormiţi că zeul cu aripi,
Stăpân

pe a voastră fiinţă,

Pe buze cun deget veghiază la voi,
Dormiţi, o păreche de nobili iubiţi.)
fuge de dânsul, ca lumea
Spania e încă plină de trecut. Ea.nu
nouă, pom-

nge în ea o viaţă
francesă, către o Capitală care strâ
ndorile xeci, măsurate ale Ma“ poasă şi strălucitoare. Şi din sple
rabile, cu crenelele rupte,
dridului regal se văd vechile zidari vene
înomolite, cu armele zărobite
cu porţile sparte, cu şanţusile
ora

ă, întorsătură, G6ng
de-asupra întrării, şi, cu O ştrengăreasc
de o iubită pe care fruchiamă vechea cetate ca mărturie faţă
că nimic nu resistă muşmuseţa ei o încântă, ca să înţeleagă
căturilor crude ale timpului:

A fost un timp — cronica spune —
Când te chema regatu 'ntreg

(

N
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Să judefi vechile pricine
A mii de temeri naţionale.
Şi unde-odat'a fost cununa-ţi,
E azi sălaşul corbilor
- Şi văduvitele crenele,

Ca dinţi în gură de bătrân,
Spun

vrâsta

zidurilor tale.

Tu ce-ai grăit, de mii de ori
Când Mauri răsăriau departe,
Şi, făra fi Duhul cel sfânt, -

|
,

În limbi de foc către oraşe,
Castele dragă, cată azi
Să faci ce vin cu rugăminte,
De şi abia te-oiu fi servit
Cu vre-o două duzini de versuri.
Deci —

aceasta e rugămintea —, când va veni la el iubita lui,
De-o vezi că 'n apele din Tag

Oglindă face frumuseţei,
Arată-i prin ruina ta
O pildă a trufiei sale...
Că vremea este încercare

La, ziduri şi la frumuseţă
Şi, deci, nu creadă apelor
Frumoşii ochi senini de astăzi !.
- Priveliştea aceloraşi ziduri bătrâne face pe Quevedo să se gândească, cu caracterul lui trist,

aplecat

spre

plângere, la toate

celelalte năcazuri ce-l aşteaptă acasă, întors din pribegie, şi în
care vede semne ale morţii apropiate:
1 Que es verdugo de murallas
Y de bellezas e! tienipo,
Que no crean 4 las aguas
Su bellos ojos serenos,
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Sărace ziduri ale patriei sale,

Odată tari, acuma zărenţuite,

De mersul lung al vremii flendurite,
S'a dus şi vitejia din vremile
Văzuiu la câmp

cum

acele.

soarele, sorbind,

Lua razele de ger fără putere:
Din munte coborându-se 'n tăcere,
Peste lumina zilei umbra biruie.

Întrăiu în casa mea, o ce scăzută!
Doar rămăşiţi din cea de:odinioară,

Şi cârja mea mai veche şi mai scurtă,
Rugină sta pe spada mea crescută:
Pe.un lucru ochii nu mi i-am pus doară,

Să nu fie solia morții cunoscută.
Între Silvas ale lui Quevedo, cea mai frumoasă e a treia, în
care se pomeneşte Roma: ca a fost, începuturile ei, superba ei

mărire, decăderea:
„Vi los emperadores
„_ Duefios del poco espacio que ocupabau,
Donde solo por sefios recordaban

Que donde sirven hoy, faeron seiores.

(Văzvia Împărații,
Domni

ai puţinuloi spaţiu ce-l cuprindeau

Şi amintindu-și doar prin semne
Că, unde slujesc, stăpâni au fost odată.)
Până ce, la urmă, Papii au dat cetăţii veşnice o putere şi mai
mare — crede poetul catolic — decât în trecut, căci ea se în-

tinde acum asupra cerurilor şi a Iadului:
"Si, când se părea că sa isprăvit
Acea, aşa de mare Monarhie

Cu Sfinţii tăi. Părinţi, ou stăpânirea,

„Bisericii,

noi te-am văzut în clipă

Stăpână peste lume şi Cer şi Iad.

|

4?
ŞI, întrun răsunet de psalmi,

G6ngora cântă

zădărnicăa, clădi-

rilor celor mai trufaşe, în mijlocul
ruinei căroga, piere

trăsnit, moștenitorul:

”

ia

une ori,

O, cât de puţin celui trufaş slujeşte
Clădirea cv-o aşează, îndrăzneț,
Pe stâlpii din Tenar şi marmura de
preţ, -

Cu vanitatea ei o 'mpodobeşte.

Cu cât mai imult de jos s'a ridicat

>

Zidirea cea înaltă, de ceruri mai
aproape,
Cu-atât mai greu peirii o să-i scape
,

Cu-atât mai mult de foc s'a apropiat.

Se va, topi în iasp comoara, lor
Şi, mistuit de propria lui soarte,

Peri-va strălucirea, zidalui.

|

Şi între alabastru şi aur lucitor

Din capitola! mânâru

va luneca în moarte,

Sărac şi gol, întăiul moştenitor al lui.

Malherbe, Racan nu fac critică
de moravuri; moralitatea, lui
Corneille e îndeplinirea, datori
de onoa
ei
re, — şi atât. În această
lirică a unui popor adânc credinci
os, preocupaţia morală e continnă. Adevărul e, pentru: Qusvedo,
nu numai scop suprem al
vieţii, ci de o potrivă cu Dumnezeu
însuşi: |

Căci afle cine-a, spune altfăl ori se
'ndoiește

_

Că glas e adevărul lui Dumnezeu

sever

Şi limba Lai divină în veci mută n'a fosti
,

Şi aiurea:
A
Sunt adevăr, şi Dumnezeul cel adev
ărat
Eternitatea, mea divină nu-i desparte
,
Şi nici dintrinşii doi nu e întăiu vre
unul 2.
' Pues sepa quien lo niega y quien lo
duda

Que es lengua la verdad de Dios severo

Y la lengua de Dios nunca fus muda,
1 Son la verdad, y Dios, Dios verdadero:
Ni eternidad

divina

los separa,

Ni de los dos alguna fas primera,
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În aceiaşi

epistolă către Olivares, marele

poligraf spaniol

pune în alăturare vechea viaţă a naţiei sale cu cea de acum
şi trezeşte simplele moravuri ale unor timpuri viteze:
N

Şi, darnică de suflet națiunea
Crede că-i o jignire a vrâstei omeneşti
Ca să îmbătrânească încet în poala soartei.

Şi nu se ţinea samă de câţi ani ai trăit,
Ci numai de ce viaţă, şi nu era un ceas,
În care vrednicia să nu-şi facă dovada.

:

Femeiă lângă soţu-i ţesea în casa ei,
(Hilaba la muger para su €spos0).

Mergea, cu el.alături mai des decât acasă,
În lupta 'n care dânsul era întreg cuprins:

ÎL lecuia de boale şi-l răsbuna de rane.

Şi n'aducea atuncea o datină străină
Străinul ban aice, şi nici din Răsărit

Cu pietrele preţioase nu ni se lua şi cinstea.

Celui mai mare nobil din acea pură
Republică a oamenilor mari
O vacă-i era sprijin şi avere

'n lume.

Nu venise încă, măgulind,
Piperul de afară, şi nici tot de acolo
Străina, linguşire cu mirezme.
Ospăţul se începe cu carne şi sfârşeşte

Pe lâng ardeii roşii şi usturoiul dârz:

Mâncă i domnul însuși precum mânca, şi sclavul?.

: No habia venido, al gusto lisonjera,
La pimenta arrugada, ni del claro
La adulacion fraganda forastera.
_ Camero 7 vaca fu6 principio y cabo,
Y con rojos pimientos y ojos duros
an bien como el ssfor comid el esclave.

.
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_Si faţa cea slăbită şi trupul fără vlagă
îţi dovediau o muncă onestă care-a fost,

- Şi oinstea cu folosul stăteau tot într'un sac.

7 Acum în multe feluri nu mai suntem ce-am fost,
Ci numai biete căpii, şi nu

originale.

Acura poate şi jocul ne-a molipsit cu totul:
Întoarcă-se odată icoanele de mult

Şi facă pace astăzi cu taurul atleți !
Şi, astfel, o întreagă literatură satirică se poate revărsa prin
Quevedo asupra slăbiciunilor veacului. Se râde şi de bolboroseala babei în biserică, de viciile clerului; se face lauda lui Neron,

se arată ce fericit a fost Adam

faţă de urmaşii

lui de acum,

se deploră apa ce se găseşte în cârciume, şi, mai ales, arătându-se ca principală causă a tuturor scăderilor luxul, averea, se

tace glumeaţa apologie a „jupânului ban“,

„don dinero“,

Naşte 'n India cinstită,

ă

Unde lumea-l urmăreşte,

Moare»aici în Spania,

e

|
E în Genova 'ngropat.
.
EI preface toate după plac şi pe toate le falsifică:
Cine din cel strâmb frumos

Dintr'un prost cuminte face,
Cine moşului zgârcit
Un

curat lordan îi este;

Cine face piatra pâne :
"Făr' a, fi Domnul din cer?
Cine?

Banul!

Ce boier puternic

E

jupânul ban! .

(Poderoso caballero
Es don dinero...).

,

care

y

.

Prosa trancesă și spaniolă în secolui al XVII-lea.
- Teatrul lui Calderon.
7

Prosa

francesă

din întăia jâmătate a secolului al XVII-lea

n'are amploare de formă, nici o deosebită originalitate de fond.
Aceasta, se datorește lipsei de o inspirație mai puternică pe

care s'0 fi dat mediul contemporan. Întăiu, în ce priveşte istoria, veacul precedent cunoscuse, alături de memorii, multe şi foarte variate, de la Montluc, La- Noue
şi d'Aubigny pănă la Cheverny, lucrări mai întinse cu caracter
“universal, redactate în limba latină pentru a fi înţelese pretutindeni, — ca marea operă a preşedintelui de. Thou (Ihuanus),

- tradusă îndată şi în limba francesă. Marile evenimente ale războaielor de religie, în Frarţa şi dincolo de
seră starea de spirit. puternic emoționată

hotarele ei. produ-o
care e de uevcie

pentru ca, istoriografia să capete o deosebită însemnătate.
Dar stăpânirea lui Henric al IV-lea, după împăcarea internă,
după pacea ca Spania, nu cuprinde nimic care să răscolească ;

sufletele, şi războiul de treizeci de ani, care izbucneşte la 1618,
nu putea să provoace o mare lucrare ca a lui de Thou, pănă
ce nu-şi precisă pe deplin caracterul, în cele dintăiu timpuri

destul de amestecat și confus. Silinţile lui Henric de a distruge
ultimele rămășiți ale marii feudajităţi nu puteau trezi entusiasm şi nici măcar -patimi violente. Astfel istoria unui mare
stăpânitor ni-a fost transmisă doar prin „Cronologia novenară“
şi cea „septenară“ alui Palma Cayet, prin memoriile

lui Pierre

de VEstoile (+ 1611) şi prin istoria clericului care a fost -Har" douin de Pergfixe. Oeconomies Royales, atribuită pe nedrept ma&e

a

Ba
xelui ministru al ni Heniic ai IV-lea, Sully !, aparțin literaturii
tratatelor şi pamfletelor poiitice.
“ În deceniile următoare după moartea acestui rege, începe a
se pregăti o nouă speţă de memorii, care se ocupă amănunțit

de intrigile și conspiraţiile de Cutite, de uneltirile ce se țese pe
întunerec în cuprinsul ei, de „frondele“ ce izbucnesc la, o ocasie
prielnică. În acest gen

vom avea, ceva mai târziu, pâginile pline

de'viaţă ale isteţului şi neastâzpăratului
dinal de Retz, în care

unii critici

au voit

Paul de Gondy, carsă

vadă

o

-

lucrare

mult mai însemnaţă decât este. Până atunci, personagii principala sau personagii secundare dau însemnări fără orizont; şi fără

un scop: mai înalt și mâi serios, care cuprind însă — ca ale lui
Nicolas Goulas, destul de întip&e, ale lui Omer Talon şi Lachâtre
— note prețioase asupra, socibtăţii şi împrejurărilor - contemporane. Prin „Vies des hommes illustres“, Brantâme (7 1614) dă,
într'un ton adesea ușuratec, şi ştiri folositoare despre personalități contemporane, pentru ca să sacrifice gustului final al vremii
sale în Vie des Jemines galantes. lar contemporanul acestuia, BussyRabutin (4 1618), amestescat în toate. scandalurile şi conflictele
acestei societăţi restrânse, înfăţişa, în Histoire Amoureuse. deş.
Gaules (a lăsat şi '„Memorii“), atâtea legături neîngăduite, as-.
cunzând

numele

eroilor şi eroinelor

pe

care fără

să le divulge o „cheie“ uşoară de alcăţuit.

întârziere

era,

Pentru o adevărată scriere istorică închinată ţerii şi naţiei a
trebuit să se aștepte până la, M&zerai (+ 1683), care scrie între

1643

şi 1651 o Histoire

de France, în care cunoscătorii preţu-

iese şi calităţi de stil și de expunere.

Prin această scriere, ca şi .

dă prin a clericalui Daniel şi a lui Velly, istoria Monarhiei, dacă
ii: nu şi a naţiei frâncese, iese din cercul studiilor de erudiție, aşa.
iii. de iubite în secolul al XVI-lea şi care se continuă în acestălalt
ț
- prin marea, lucrare a lui Adrien de Valois despre vechii Franci
i (1646).
IE
“
£
Literatura, de pamflete, de disertaţii şi discuţii politice, de :
“Ș disotirsuri, care înflorise în a doua jumătate a -vpacului at
% XVI-lea, de la -Ramus şi Cancelariul Michel de Hospital, meşter.
3
de cuvântări solemna şi reci, din care însă lipseşte originali-a. *
tatea, pănă la „Pranco-Gallia« lui Hoiman şi la „Satira, Menipee“ “
-

1 Yy, Revue distorigue po 1992.

i

.

e,

S2

a

sa

la Adunarea, Ștatelor Generale

de
şi cuvântările

Mariei de Medicis,

supt regența

este âcuma în deplină „decădere.

nevoie de asemenea
absolută în creştere nu mai are
împiedeca.
- face chiar tot ce poate pentrua le.

Rămâne literatura de imaginaţie.

Monarhia
scrieri şi

.

mişeare a spiritelor, acea
„Şi ea cere, la an public larg, acea
e în

atmosferă

puternice

străbătută de

curente

care

singură

rea unui asemenea gen. Nu
stare a, favorisa şi ivirea, desvolta
din “care pleacă apoi, pe
orice lucra poate încălzi imaginaţia,

'. Tingă alte elemente de literatură, şi acest gen. rțiile mediului
propo
Va trebui deci ca şi el să se reducă la
n loc în viaţă, a
puţi
mai
tot
d
juân
- special. . „Eroismaul acţiunii

us un cxitic din sepăstrat tot mai puţin şi în ficțiuni“, a'sp
“colul trecut,. Vinet. |
de acelaşi fel, ca şi,
Astfel, din amintirea romanelor spaniole
„poate,

din cetirea

poesiei

italiene a unui

Marini,

pe

caspete,

Marsiliesul + Honor6
„acel timp, al Curţii francese, alcătuieşte
a apărut de la,
care
,
MUri6 (+ 1625) vestitul său roman Astrt
de ho-

şi dincolo
1610la 1625, în mai multe ediţii, şi a stârnit
u întăia
iei un adevărat entusiasm ca şi cum pentr
tarele Franc
e cunoscute. Povesoază star fi spus aceste lucruri, totuşi foart
ale, Italienilor, erau
ie“
tirile bocagres, de la „fabuleie boscheregg
să se urmeze

de acum

înainte, la scurte intervale.

din Cahors, vine,
După Gombervilie, la Calprenăăe (î 1663),
ne cu subiect antic
cu" scenele lui de războiu închipuit, în roma
Și,

(Cliopătre, Alridiane) sau

şi medieval

pe când Sorel, care a scris,

irances (Pharamond).

de alifel, şi cu toată seriositatea

G'Urf6 în Le berger extrava- critică, Francion, ridiculisa genul lui

a zugrăvit harta
gant, din 1627, d-ra ds Scudery, Normanâă, care
d'Inimiti6, lac
Mer
n,
re“, cu localităţile Inclinatio

ţerii „du Tend
ns (castel), Billets-" |
d'Indifferânee, Billets-Doux (sat), Petits-Soi
n de la Rose—, câşGalants (alt sat), Jolis-Vers — ca în Roma
prin scenele fade, de sentiga o mare, dar netrainică, repătaţie

şi Cldlie.
timentalitate monotonă, din marile ei opere Cyrus

ape; şi al lăsase
în Spania însă un mare trecut era încă apro
împutiimensă, Decăderea, adusă de sărăcie, de

țerii o fairaă

narea populației pe urma

războaielor

şi a unor măsuri

neso-

simţiau încă, Ei putean
cotite, începuse, dar contemporanii n'o:

|
]
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N
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crede că 8 numa;.un

trecător

avea consecințe. Şi, Oricum,

reflux,

pentru

un accident

care nu va

ca o stare de lucruri să dea

o notă deosebită iiteraturii, îi trebuie destul timp pentru
a se
preface, cel puţin la cei mai simţitori, într'o stare de
spirit.
Deci, în cea d'intâin jumătate a veacului al XVII-lea, sufletul

|

spaniol avea încă toată: energia necesară peatru a se manite
sta

limpede

şi hotărât,

nu

numai

preţui, ci şi în deosebitele

în poesie,

pe care am

genuri ale: prosei.

putut-o

Acei cari scrin istoria, a răscoalei din Catalonia, a războiu
lai

“din 'erile-de-jos, a „cuceririlor“ din America sunţ oameni
cari
aa avut o lungă, învăimășită și glorioasă cazieră. Astfel don
Carlos Coloma (n. 1573), a fost guvernator în Cambresis,
general de cavalerie la Milan, căpitan general în provincia
francesă a regelui său, Roussillon, 'Trimes în Anglia, ş. a.
Diego de
Saavedra

y Fajardo

(n, 1584)

îndeplineşte pe rând

funcțiunile

de secretar la Roma, de diplomat ia, Miinchen şi Regensburg,
apoi

„în Sviţera;

cunoaşte

Franţa, şi Germania, stând acolo până la

1648; îndeplineşte în sfârşit fancţiunile de guvernor
al viitorului

rege Carlos al II-lea. Arătând cum înțelege a, întăţişa, faptele
ce
compun naraţiunea iui, unul dintre aceşti istoriografi, Franci
sco

Manuel de Melo (1611-67), anunţă că hu va, da decât adevărul
curaț,

fără

„sentinţe

litici“ 1, fără a, descrie
blăni 2“, făcând

sau aforisme de filosofi şi cugetători po

„veşmintele de mătasă,

de lână ori de:

numai, întrun stil grav, potrivit cu «tragediile»

ce se succedează, să s6 înțeleagă sufletele 2,

Filosofia politică va, fi represintată în deosebi;

N

ea va deveni

„un gen special. De la Macchiavelli încoace, fără a
excepta ex-.
cursiile și 'escapadele de diletant ale lui Montaigne,
nimeni nu
analisase elementele

vieții de Stat cu atâta

pătrundere,

ajun-

"gând la conclusii mai interesante, chiar când pot
să fie greşite, .

ca aceşti cugetăiori spanioli din veacul al XVI-lea.

lesuitul Baltazar Gracian, rectorila Taragona ($ 1658),
e foarte
"+ Cunoscut— cu toată modestia, car-l făcea să
-ş
* ascun
idă „cali- , :
"tatea de autor supt numele fratelui, său --.
prin
.
opusc
ulul său
,
i
4

—

*

Sentencias 6 aforismos-de filâsofos y politicos,

* No hay modo

de referir tragedias sino con terminos graves.

9 Ho deseado mostrar sus ariimos, no 10

vestidos de seda, lana 6 pielăş,

|

Sai

A 0%

despre

onrtesari“,

„are de la dânsul

a

”

,

--

;

t„p

olă
tradus şi în alte: limbi; litezatura spani

un şir de lucrări: EL oraculo, el heroe, el .dis-

creto, Meditaciones, El criticGn.
un' principe politico
De la Diego de Saavedra avem Idea de
şi istoric, — Locuras de.
- cristiano, Corona, gotica —— având cuprins”
operă de critică liteEotropa («Prostiile Europei»)şi acea întăie

ile din acelaşi
rară care e Republica literaria, În faţă stau sorier
Şi Politica
rsos
discu
ale lui Quevedo însuşi: Suefios y
domeniu

.

:.

de Dios

Dacă la Queveio

întâlnim numai,

ca înainte de dânsul la

pe lângă aceasta,
Cervantes, critica autorilor cu dedicați, şi,
poesia, istoria
ica,
ironii sterpe contra acelora cari cultiva retor
alte

şi orice

perspectivă

ale spiritului — nicio

ocupaţii

neră-

ri adânci cu privire
mâină deschisă înainte —, Saavedra are gândi
ă natională care-l doare,
la, mijloacele de a se opri 0 decadenţ
ea Spaniei, care
căci copt veacuri de muncă a costat orânduir
luni

a fost pierdută în opt

singure de nesocotinţă». I se pare

lui Henric 2] IV-lea,
“că nu trebuie să se distrugă, ca în Franţa
până atunci sa
clasa, oricât, de stricată şi incapabilă, pe care.
mai cuminte

sprijinit Statul, find

curățirea, vefacerea

a căuta

„arfi slăbită de
şi întărirea ei. „Când nobilimea“, spune el,
prin exerciţiu şi
lene şi ds bielşug, mai bun sfat e să o retaci
se

şi aurul uşor
- prin răsplătiri: decât să ridici alta nouă. Argintul
care în zăar
la
ă
să faci din argint aur e 0 munc

- curăţă, dar
le pârghii de îndrepse osteneşte arta Alhbimiei“. Însă principale

tara le vede bine şi le semnalează, coragios. . *
ânzeşte
Întâiu unea. În adevăr, «ce nu învinge muncă? Îmbl
e stabirui
şi
oţelul, moaie bronzul, preface în foi supțiri aurul
diamantului».

tornicia

Doar

<templul

gloriei

«ci pe vârfal
plăcută, nici în şes încântător,

nu

unui

stă . în

vala.

munte unde

. .
te urci pe cărări aspre, între mărăcini şi spini“

Apoi stăpânirea de sine. «Stimez», spune el, <numai pe acela căre,

ime afectele
de şi necunoscător ai ştiinţelor, se pricepe să-şi expr
că pe toate
ci
lipsi,
poate
şi patimile, ştiind, că piciun lucru nu-i
lui Duma
cu
ă
-le întrece, A cărui fericire, dacă nu rivaliseaz
a
nezeu, samănă mult cu dânsa.»
"Quevedo

meşterşi în

însuşi,

un

sorisori,

modei în această

a —, a dat și:
privință — şi, cum văzurăm, chiar pentru Franţ
în acest
„uerări de imaginaţie. Ele au caracterul 'critic,- firesc
»

.

.

.
+

-

.

timp de tranşiţie şi de îngrijorare (La vida del gran “Tacafio,
Cartas del caballero de la tenaza, El chiton de las 'Tarabellas). Gus-

vara (n. 1574), advocât şi apoi curtean al lul Filip al IV-lea, a

„scris acel Ceasornic al Domnilor, pe care, după o traducere latină,
îl prefăcea, în romănește, câteva, decenii mai tărziu, Logofătul
moldovean, de școală iesuită polonă, Nicolae Costin. Lui i se da-

a Ea

toreşte însă o celebră lucrare de imaginaţie, acel Diablo cojuelo

din 1641, pe care l-a răspândit
-al XVill-lea, a lui Lesage.

prelucrarea, francesă, din veacul
-

În tovărăşia unui drac cu ochii foarte străbătători, de o vioi-

i
AI
t

.

” ciune potrivită cu misiunea pe lume a tagmei sale, pătrundem,
peste coperişuri care devin transparente, în toate amănuntele
vieţii spaniole din acest timp, şi înaintea noastră se presintă
altfel oamenii din toate clasele, având fisionomiile cele mai

deosebite. Şi în Critil și Androniu, — tradus şi la noi şi publicat
în tipografia, Mitropoliei din Iași,.acum peste o sută de ani, cu
îngăduinţa Miţropolitului Iacov Stamati —, în această operă a lui.
Saavedra, învăţătura pe care o primeşte Critil are aceiaşi crudă
sinceritate faţă de toate neajunsurile epocei.
|
Astfel, precum în lirica spaniolă din acest secol se întâmpină

i

uotele deosebitoare, istorice, intime
de astăzi, cugetarea politică, înainte
Anglia pentru a; se întinde apoi prin
1700, porneşte tot din peninsulă.:
Şi,
„la, începuturile romanului, expositiv

următoare.

morale, satirice din zilele
de a se forma, deosebit,în
mijlocul Franciei de după
nu mai puțin, Spania eşi
sau satiric, al veacurilor

'

a

Cu o viaţă intensă, cu un simţ aşa de dureros al neajunsurilor

contemporăne, cu necontenitul

conflict puternic între conştiinţa,

de ce este și dorința de ce trebuie

să fie,

sar

putea aştepta

cineva la o valoare excepțională a teatrului spaniol din această
=

VI6Me.

-

i

Cu atât mai mult, cu cât numele lui Pedro Calderon de la
Barca (1601-1688), poet dramatic. de chemare şi de profesie,
închis

o viaţă

întreagă

numai

în

lumea

creaţiunilor

„priciu de o putere extraordinară, creând şi schimbând
tenit datele poesiei sale, e unul din marile nume
universale.

Corneille

a, împrumutat

„tagicomediei“ ui Calderon

o parte

unui

ca-

necon-

ale literaturii

din Heraclius

al său

„Todo es verdad y todo es menr
-

|

.

tira“, Iar Germania,

prin editarea, după foi răzlețe (aucltas) şi

vechi caiete neglijăte, a operelor lui de către Ed. Keil (Lipsca
1817-30)— ediţia spaniolă a 'lui Eugenio “de Hartzenbusch e

numai din 1848-50 —, că şi prin lauda lui von Schack, prin tra-

ducerea, în biblioteca Brockhaus -a unei părți. din acest vast
„ repertoriu de peste o sută de „tragicomedii“ şi peste şaptezeci

de scene' religioase (autos) (de Adolf Martin), a căutat să arăte

. în marele Spaniol pe un precursor al propriului ei romantism
plin de contraziceri şi de exagerări.
O cercetare atentă şi neprejudecată a operelor lui Calderon
arată. răpede care e adevăratul lor caracter,
Unele ridică sus cultul onoarei, dus pănă la cele mai îndrăz_
nețe și mai nebune, la cele mai criminale în sensul nostru din
consecințele ei. Iubirea trădătoare, nelegiuită: trebuie pedepsită cu moartea, în orice împrejurări, şi orice legi, orice legături s'ar

călca, astfel. Poetul, odată ce înfăţişează acest resultat ca atins,

aduce îndată pe vinovatul cane, îă concepţia, lui şi a poetului,
mare nitio vină, înaintea autorității supreme, a regelui, pentru
ca acesta însuşi să declare că aşa e firesc, că nu se putea face
altfel, că deci graţia 1ui regală ţrebuie să înlăture neapărat orice,
răspundere. Onoarea e aici ceia-ce ela Corneille, care, de altfel,
cunoaşte, prin imitație, această concepție, ceva mai largă decât

onoarea însăşi: datoria.
În Medico de su honra,. „medicul onoarei sale“, titlul însuşi,
unul din acele titluri sensaţionale pe care Calderon, în deose-

bire de Francesi, aşa de disoreți, îl afecţionează, arată de ce
a vorba. Don Enrique, prinţ de sânge, cade de pe cal. Greu
rănit, e dus în cea mai

apropiată casă nobilă. Trezindu-se

din

Jeşin, dă cu ochii de doiia Mencia, pe care o cunoaşte de mult,
pe care-a iubit-o. Află că ea e soţia lui don Gutiere şi, iddignat
de această înşelare, vrea, să plece cu orice chip. Nimeni nu poate,

de fapt, să-l reţie.
Totuşi el va reveni în această casă. Gutiere, pentru a lua pe
Mencia, a părăsit pe vechea lui iubită, Leonor. Aceasta se
1 Se citează ca mai

însemnate aceste bucăţi:

FI principe

constante, E1.

magica prodigioso, La devocion de la cruz, El Josef de las mugeres, Lo cisma
de Inglaterra, La vida es un suefio, El mayor monstruo los zelos, El alcalde de

Zalamea, Le hija del aiere, Basta callar, EL secrelo d votes, La dama donde,
— fără a mai

pomeni

pe cele citate şi mai sus, care vor

fi analisate pe armă,

Pa

,

7

plânge regelui, care ordonă arestarea vinovatului. Dat, în paza
unui alcalde prieten, Gutiere scapă însă şi vine acasă în timpul
când, noaptea, prințul se găseşte acelo. Acesta prinde o sabie

pierdută şi, cu ajutorul: ei, ajungând să afla că este a lui don Enrique, pune la cale tot ce trebuie pentrn o deplină şi aspră
răsplătire.
în „Pentru

tainică jignire tainică săzbunazee,

un. Curtean

al

regelui Portugaliei, Sebastian al Il-lea, care se iveste numai
pentru a sta la judecată şi a da sentințe, Lope de Almeida, se
căsătoreşte cu o altă Leonor,

înaintea căreia se închină şi un

don Juan întors din India şi un don Ludovic. Îngelarea soțului
se răsbună prin aceia că el

care se găsia amantul

face

să se

răstoarne o

barcă în

fericit. Un acoideit, va spune el. Apoi,

lucrurile desluşindu-se, el recunoaște fapta şi capătă, potrivit
cu aceiaşi morală, întreaga absolvire publică. .
Alte piese ne strămută în acea lume de copii ascunși de

inele şi monede servind pentru

recunoaştere, de tineri miste-

riogi crescând în pustietate, fără a cunoaşte ce e femeia şi
fără a deprinde obiceiuri sociale, de bătrâni tutori, păstrători
ai tainelor, de palate fermecate, de vrăjitori cari le fac şi le

desfac, de zine încnijurând regina din basme, în insule pustii,
în care, supt grija unui tată care ştie meşteşugurile

oculte, cresc

fete care n'au dat ca ochii de altă fiinţă-vie, de regi înaintând
cu trupele în mijlocul sunetului
de trâmbiţi, de prinți din toate
. terile imposibile, — pe care o cunoaştem din Firtuna lui Sha-

kespeare, care se inspiră din nuvele italiene legate cu vechile
fabliaux medievale,. ori şi din. ultimele opere, cu legături spaniole, mărturisite ori nemărturisite, ale lui Corneille.
lată în „Totul e adevăr şi totul e minciună“, Împăratul

bi-

zantia Foca: vine în Sicilia, unde a copilărit supt paza unui
aspru cioban, ca să caute acglo, spre a-! da morţii, pe fiul as- .
cuns al predecesorului său,

Mauriciu,

precum

şi spre a creşte

în vederea moştenirii tronului pe propriul său fiu, -pierdut cu
mulţi ani în urmă. E primit de presupusa regină a Trinacrisi,
Cynthia,

Heracliu,

fiul

lui

Mauriciu,

stau undeva în sama păstorului Astolf.

şi Leonid,

fiul lui Foca,

Sunt descoperiti Şi as-

cund pe moşneag. Se minunează şi unul şi altul la vederea celei d'intăiu fermei — părându-li-se chiar că nn poate fi decât
un singur exemplar, dinti'o asemenea minune. Foca află și el
Ss

>

de această descoperire. Şi de aici pleacă atâtea şi atâtea încarcări de a se face recunoaşterea celor doi tineri, prin înspăimântări, prin făgăduieli, prin laude, prin înteţiri de a se luptă
unul cu cellalt, prin îndemnarea lor Ja convorbiri, pe când Împăratul se face a dormi, — fără să. mai vorbim de terorisarea
bătrânului Astolf. La urmă, acesta şi Heracliu, descoperit acum,
sunt puşi într'o luntre spre a-i duce. la Constantinopol, dar furtuna-i aruncă înapoi. În acest moment apare unchiul lui Heracliu, ducele Frederic, care-l scapă Se dă o luptă, în care piere
tiranul bizantin.

În Leonid şi Marfisa, un

tânăr, amorezat de o regină

săvâr-

şeşte, din această causă, vn omor. E ormărit, dar poate sări
în:Mare. Ajunge într'o insulă ca aceia a lui Prospero din Fur-

tună lui Shakespeare şi află acolo pe acea Marfisă,

fiica unui

părinte vrăjitor capabil să tacă pe oaspetele său a vedea ce se
petrece, în regatul de acasă al Trinacriei, cu frumoasa regină
Arminda. Ds aici va pleca, după ce se va încerca o legătură
de inimă, între 'cei doi siogurateri, ca să afle pe vechea iubită,
O va mântui de un cutremur, presintându-se în faţa ei ca un
'soldat german oarecare. Pentru a fi însă răsplătit cum înţelege
de dânsa, va trebui să sature pofta ei de răsbunare contra —

lui însuşi.

Va încerca, o înşelare.

care-i trebuie, dar în locul”
găsi pe însăşi Marfisa, care
Altă categorie, a treia, e
priveşte spectacolul. În Cele

În insulă va găsi

armătura

rivalului pe care şi l-a pregătit va
se ya lăsa ucisă în luptă.
adevărată operă, — cel puţin în ce
trei mai mari minuni, apar pa rând

Iason şi Medea, Tesou şi Ariadna, Hercule, amestecându-se
într'o acţiune de o infinită complicaţie, figuri create de toanele
înseşi ale poetului. <Tragicomedia> lui Phaston, fiul lui Apollon,
e de acelaşi fel. ȘI tot caracterul acesta, spectacular îl au şi
atâtea din eautos>: "Cina lui Baltazar, de la care sar aştepta
scene de un tragic misterios, nu cuprinde decât lungi discuţii
ale entităţilor abstracte. pe care
bareţă retorică: Idolatria, Trufia,
Forma cuprinde toate genorile
de pagini întregi, care „introduc

le înveșmântează această Voretc.
de literatură. Sunt expuneri
în materie“, mai multe per-

soane viinl fiecare cu aportul! ei; sant interminabile desbateri
desprs ssnțimente
bă

care nu cereau așa de mult; sunt imnuri

de

O

slăvire; sunt fabule, frumoase

rr

fabule, sunt jocuri de spirit scân-

teietoare, sunt sonete, duele de sonete, sunt alegorii ca aceasta:

Valturul după 'ncercare,

.

Ce lucese de diamante

Fără a se obosi,
În Imperiul din văzduhori

Şi acum, de mor acolo,
Moartea mea tot viaţa este,

Luă al păsărilor tron
Şi voiă 'n a opta sferă

Ca scânteie rătăcită, Stea din polul ei căzută,

Fiu al soarelui să pară;

Ca fenix al lumii, orb!

Ca un vas de pene-acum

Coborât de la lumină.

Trece prin Marea de flăcări:

Din căderea, moartea

Şi, zburând prin val de aur,
Sstea crudă-l chinuia,

Din incendiu, prăbuşire,
Totuşi neîmpiedecat

Supt a razei calde ploaie.

De-a râvni, tinzând spre astru:

Şi acum, pierdut aproape,
Se întoarse spre pământ:
Nicio pasăre ca dânsul

Cine-odat' a cutezat
Să se 'nalţe către soare,

Nu putuse-a se sui

De-ar cădea, tot nu-i iea nimeni

.

Pe aripă; şi zicea:
Singur am trecut prin spaţii

mea,

i

Gloria că sa suit,

Adevăratul gongorism trebuie căutat aice. Acelaşi lucra e calificat cu un diluviu de atribute, potrivite şi nepotrivite, ca; în
Medico de su honra:
.
Aa
.

Ave, bruto, estrellay fior,
Ave, llama, ascua y gussano, -

Urna, pira, voz e incendio,

Nece, vive, dura y muere,
Hijo y padre

de si mesmo,

Căderea nopţii e „ziua care, în mormântul

îngheţat şi rece,

oaspete al zeului valurilor, face noapte“:
-

e

„EA

dia

Ya en la tomba, helada y fria,

-

Hussped del undoso Dios
Hace nocke.

Regele e «lupiter spaniol», un <Apolon spaniol», şi e însuşi
se presintă ca nn Atlas care sprijină pe umerii săi eroici legea:

Un Atlante en quien descamo
Todo el peso de la iey.

.

cavalerii lui scot săbiile din teacă, strigă
«li pune capetele la picioare»: -

Presos los ilevad al punto,
* "Em dos torres los poned,

Y agradecsd qus no os pongo
Las cabezas & los pi6s.

O astfel de compunere și un astfel de stil presupun totdeauna un
public special, Îl simţim din atâtea detalii speciale, la care un Guilien de Castro, un Lope de Vega nu sar fi pânait niciodată, |

Ni apar, în „ncul Babilon“ al Madridului, nobili ai Curţii, galanes,
fete care nu
în balcon, ci
ceţi cu apă,
E- Curtea,

a lui
" prinții

se mai. ascund după perdele ori se riscă doar pănă
primesc lume, o întâmpină cu forme, îi oferă duietc.
dar nu larga. Curte, bogată, primitoare, variată,

Ludovic al XIII-lea şi a lui Ludovic al XIV-lea,

regele,

aflându-se

severa

netontenit în. mijlecul

nobilimii.

Carte uitată, tristă, în jurul melancolicului Suveran

Ci

degenerat,

Curtea robită etichetei şi bigotismului, în care lumea moare
de urât şi de strânsoare. lar societatea, mai puţin tutelată, cere,
ps socoteala unui Suveran încă bogat și nespus de pompos,
mari privelişti, scene variate, tumultoase, noutate şi bielşug de
colori, de figuri, de mişcări, cuvinte neobişnaite, expresii căutate, o olla podrida, bn pot-pouzri de literatură dramatisată.

Calderon era acolo pentru a o da. A fost functiunea vieţii
sale întregi. Dar în acest scânteietor vălmăşag “paotic teatrul
spaniol a perit.

ini

Acelaşi rege, când
„că, de nu încetează,

VI,

Literatura

italiană în secolul

al XVII-lea.

Faţă de literatura, francesă mai alss, cea italiană avea,la în-

ceputul secolului al XVII-lea,

două mari avantagii.

Dispunea, de

o admirabilă limbă, pregătită prin scrisul atâtor dintre 'cei mai

mari represintanţi ai spiritului omenesc, o limbă care n'avea
„să
sufere, pentru a fi normalisată, supusă regulelor, acea operaţie
.
de sărăcire a vocabularului şi de înlăturare a vioiciunii şi
elasticităţii

frasei

care

a

dat

pentru

Franta

lului celui nou. Şi, în al doilea rând,
“pornia

de la sfârşitul

stilul literar

al seco-

era aici o tradiţie

care

evului mediu, cuprinzând toate elementele

vii ale acelei epoce naive şi spontanee şi care, înzintâud
în
epoca modernă, sa îmbogăţise necontenit, prin atâtea aporturi
nouă, pentru ca să ajungă, de sigur, cea mai bogată din Europa.

Dar, în schimb, acestei literaturi îi iipseşte un adavărat izvor
de inspiraţie, condiţia de căpetenie pentru ca scrisul să aibă un
rol social şi o valoare durabilă. Națiunea italiană n'are conștiință de sine; din trecutul ei ea nu păstrează mari amintiri
comune;

în present

ea nu găseşte ceva care s'o sprijine şi s'o

îndemne; speranţele de viitor îi sunt închise.

Patria pe care o dorise Dante, patria legată fără, întrerupere

cu vechea Romă, participând deci de la toată onoarea şi dela
toată gloria acesteia, s'a dovedit imposibilă: nici Împăratul german, nici Papa, nici regele francâs, nici principii din lăuntru
n'au voit ori n'au putut să o dea, chiar dacă — ceia ce
nu
sa

întâmplat -— ei ar fi crezut că o asemenea

se potriveşte

tice; măruntele

ca interesele lor.

Dintre

ultimele

patrie

italiană .

creaţiuni poli-

State din centrul peninsulei, care ocrotiseră cu

__mâmdrie, la, Ferrara, la Urbino şi aiurea, visurile
lăi Torquato

.

Tasso după zburdăciunile lui Ludovico

Aristo,au decăzut ră-

pede, fiind cu totul incapabile de & juca un rol care, chiar fără
independenţă, ar fi fost onorabil. Biete formaţiuni clientelare,
ele vegetează în sărăcie şi desconsiderare. Iar Marele-Ducat de
Toscana, al lui Cosimo de' Medici cel nou, al lui Ferdinand şi al

celorlalţi suverani de imitație
urmă

programul

cel mare

spaniolă, şi

ce şi-l

pusese

francesă,
la început,

nu

poate

trimeţânăd

pe cavalerii Stântului Ştefan ca pirați răsbunători în apele orientale și adăugind

cani la forțele

pe inginerii militari şi soldaţii de artilerie tos-

creştine

care în toamna

anului 1595 izgonese

din Giurgiui nostru pe Turcii lui Sinan-Paşa. Iar, cât despre
vechile Republici strălucitoare, Genova cuprinde în portul ei
galerele pe care un fiu al ei, Doria, le comandă 'pentru regele
Spaniei, iar Veneţia, despoiată de posesiunile ei din Levant —
în acest secol al XVIl-iea chiar ea pierde Creta, şi recuperarea
Moreii, după biruința creştina de la Lepanto, cu mijloace care
"sunt ale unei Ligi de cruciată — şi incapabilă de a mai jucu
măcar un rol italian, devine salonul şi locul de petreceri al bo-

„gaţilor fără ocupaţie de pe
Cannes, un Monte-Carlo.

întregul

continent, — o. Nice, un

De şi adesea privirile se întorc şi către marele vecin din Apus,
care păstrează un partid credincios lui, partid care se bucură

de înfrângerile pe cara le sufăr Spaniolii în Ţerile-de-jos, influenţa regelui din Madrid, exercitându-se în acelaşi timp şi din
vica-regatul de Neapole şi din provincia nordică a Milanului pănă
ca războaiele europene instalează aici, împărțind Imperiu ivi

Carol Quintul, pe ceilalţi

Habsburgi,

âin Austria, este atotpu-

ternică. Din non părea că, măcar în domeniul cultural, „se va
putea stabili o formă comună -italo- -spariiolă, asemenea, întru
câtva, cu forma comună grecească pe care o întâlnim, un secol
mai tărziu, în Orientul nostru creştin.

S'ar fi'putut ca, dacă această dominație ar fi avut încă prestigiu, ea să fi dat literaturii putere. de viață, prin conştiinţa —
asămănătoare cu aceia pe care popoarele austriace o aveau

asemnea,

procese de scădere le simt supușii mai răpede şi mai

mult decât stăpânii lor. Italia era legată,

desface, de un mare Stat a cărui ruină

așa, că nu se

putea

politică şi economică

II

despre însemnătatea pe lume a Habsburgilor — a, operei îndeplinite împreună. Dar Spania însăşi € în depiină dacadenţă, şi
NEI
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a

era să se vădească din ce în ce mai mult,
Şi, cum se întâmplă
totdeauna când -o putere ajunge în acest
stadiv, apăsarea, exercitată asupra celor pe cari şi i-a adans
şi anexat, se face şi

mai grea,

răpindu-se 'asttel şi literăturii

'sunt ingispensabile.

De alminterea,

-

“nație germanică

ca şi pe vremea
se

forțele

morale

care-i '

Aa

când Împărații

coborau la Milan pentru a lua,

romani de
coroana de.

.

fier a regilor lombarzi şi la Roma pentru ca
Papa să-i încunune
cu coroana Cesarilor, ca şi. pe vremea când
regii Franciei din

|

secolul al XV-lea, şi al XVl-iea se luptau
cu Ferdinand de Aragon.

Ai Deci
tac a ilie unea 0 de bulimia bee Meta ci eiaitaeaeaii

şi cu Carol

Quintul

pentru

dominaţia, în aceste locuri binecu-.

vântate, războaie pentru Italia &rau să se
înceapă, îndată ce acela,
de

treizeci de ani, pentru soarta, Germaniei,
a Europei Centrale,

care ocupă întâia jumătate

a veacului, se încheie prin

tratatele
din Vestfalia. Şi, în cursul acestor necontenite
invasii şi a nesfârgitelor

lupte pe care le provoacă, de unde
şi-ar fi luat Spi- .
Titul italian încrederea ce-i trebuia
pentru ca să, creeze: opere

de dăinuire?

Dante cântase

pentru

toaţă Italia, pentru toți aceia cari în
cuprinsul ei uniau cu admirâbilul instinct
național pentru armonie şi frumuseţă puterea de a urmări idei
mai înalte. Pentru

orice suflet simţitor cântase Petrarca, și
povestirile lui Boceaccia..
erau primite cu bucurie în orice întâm
plător cerc de bărbaţi

sau de femei

deprinşi cu' cetirea, Literatura Renaşterii se
îni. toarce la clasa de privilegiați în cunoaşterea
antichităţii de la
„care pleca
ar

se. Cea care urmează după cele d'intâiu
manifestări
i. ale spiritului nou trăieşte în mijlocul unor
Curți gata, s'a aplaude

totdeauna, şi une ori so şi întreţie. De la încep
ut deci până în

momentul

când se pronunţă

povârnișul, legăturile dintre public,

fie el şiv restrâns, şi scriitori sunt reale, fiind vorba
de anumite

Ş: categorii _ale cilturii ori de anumite societăți
de clasă.
|.

|

Acuma însă, Curțile nu s'au putut menținea;
ele nu mai au
ÎŞ nici mândria de a continuă, să fie ce fuses
eră odinioară. O bur«ghesie italiană care să le poâtă înlocui nu
sia, creat printr'o
muncă, şi pricepere analoage cu aceia care
ridicaseră odată aşa
de sus vechile oraşe. Aiunci se grupează toate
talentele diletan+ ţilor în mici tovărăşii speciale, în conve
nticule

şi cămăruțe, care
| sunt Academiile din acest timp, ţiindu-şi
şedinţele în ceasuri

.

ea
milostivul că a] țerii
goale, în mijlocul grădiniloe splendide, supt
o
îi
|

celei minunate. Începând

a se înființa din al XVI-lea

veac încă,

ele na lip-

mari sau mici, ale
sesc în acestălalt din niciunul dintre oraşele,
|

A

peninsulei.

Se ajunge asttel la forma cea mai

periculoasă pentru scrisul

esul pentru realități şi
unui popor, care. pierde astfel şi inter
a înrâari masele mai mari
_. semnificaţia, naţională şi puterea de
ii de literatură, cari
alo neamului: la literatura pentru producător
în forme din ce în ce mai
o fac pentru a rivalisa „mul cu altul

grele, din ce în ce mai rar,
alții decât pentru iniţiaţi.

neinteligibile pentru

din ce în ce.mai

clipă seriositate, puindu-l
Poemul epic, căruia 'Tasso îi dăduse o
acela de cruciată, pierde
în serviciul unui ideal contemporan,
oa să

5-635) va încer
îndată această misiune. Un Tassoni (156
al său. Dar el trebuie
cânte descoperirile maritime, în Oceano
ta, şi cine
mare suflul trebuitor pentru aceas

să se oprească:
Deci, alegându-şi ca subiect
i-ar cere oare.o operă asămănătoare ?
, pentra o doniță, el scrie,
lupta de pe vremuri între două oraşe

sc care va rămânea.
în batjocură, La secchia rapita, un poem burle
comici, al
, ca în poemele vechilor cântăreţi
Nu mai e vorba
a
căror şir îl conduce Ariosto, de glum

povestiri -legendare

numai

ce

se amestecă în vechi

pentru a le face acceptabile” contempo-

snomotonia. Ci această glumă
ranilor cu alt suflet și pentru a rupe
l

tot cuprinsu
singură în jurul unui subiect de nimica tormează nobleţă şi de
orice
dar lipsite de
or de un stil îngrijit,
cântecel

în Scherno degli Dei,
orice înălțime, Şi astfel va, serie Bracciolini,
în Malmantile racRodi, în poemul său Baccoîn Toscana, “Lippi,
ale lui

a“, „Foresto“
„_quistato, Încercări ca „Gotiada“, „Amadgid
dacă unul ceva mai
Chiabrera nu află o bună întâmpinare. Iar,
eţa lui Ludovic
vechiu, Marini, care e primit în Franta din tiner

sunt Leonora
al XIII-lea pe lângă influenţii curtesani italieni cari
atât pentru
e
nu
ei Concini, renaşte în Adone,
Galigai şi soțul
țesătura însăşi a epopeii
acţiune —, ci pentru

mitologice— care”e total

caracterul ispititor de

simţuri

lipsită

de

al episoa-

cialitatea care
delor amoroase întreţesute în expunere, În artifi
exemplul ui
îneacă totul încep acuma şi poeme didactice după
Alamanni, — catare. cântând

orezul!

|

..
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Lirica, e în legătură cu evenimente

oficiale,

săvârşite adesea

de străini ori în folosul străinilor. În ode şi imnuri se cheltuiegte savanta trudă
a lui Chiabrera (1552-638), a lui Tosti, a lui Reâi,

a lui Filicaia

(1642.707).

Mândria

lor stă în măestria,

noilor

ritmuri şi în sarprinderea cuvintelor. noi: sintaxa se sfarmă
pentru a se da o șerpuire mai originală perioadelor postica. Un
interes de limbă, mai ales, e legat de această poesie pe care
„de aceia, pe la jumătatea secolului trecut, a desgropat-o şi presintat-o cu aparatul ştiinţific trebuitor filologia unui Carducci.

O singură dată ea vibrează prin sonetul lui Filiczia către Italia,
cea dăruită ca „darul nenorocit al frumuseței“, „zestre funestă
de nesfârgite dureri“, care „ar fi trebuit să fie mai puţin frumoasă
"ori -măcar maj puternică“ pentru -a nu, vedea pe. Germani în
valori trecând Alpii şi „turmele galice bând în Pad“, pentru ca,
„0ri învingătoare, ori învinsă, tot să servească 1€.
Nu

lipseşte însă

pe

criptivă ca în acest
"Orăcăieşte

alocurea

nota

de realitate

sonet al lui Benedetto

în poesie

des-.

Menzini (— 1704).

broasca ?n fund de baltă,

Semn sigur că o ploaie se găteşte,
Şi strigă corbul hâd, şi se grăbeşte

Să vie ciurda să beie laolaltă.

Văcuţa "n şes supt culmea, cea, înaltă

De aierul. cel nou se veseleşte,
Ridică nara ?n sus, şi îi prieşte
Să simtă abutireaa din zarea ceialță.

„Vâd paiele trecând răpede 'n zbor,
“Şi văd vântul viind vârtej nebun,
"Şi se ridică 'n-aier praf uşor.

,

+ Italia, Italia, o tu, cui feo la sorte

“Dono infelice di beltezza, ond'hai
Funesto dote d'infiniti guai.

” N8 te vedrei, del baon tuo ferro cinto,
Pagnar col braccio di straniere gsati,
Par servir sempre, o vincitrice, o vinta,

N. Iorga
: tt. Lit. Rozsa. 2iu. i

A:

Prietene, ridică mreaja-ţi spun,

Adăposteşte turma, ştiind hotărâtor
Că, de-s aceste semne, nn este ceasul bua!.

Condiţiile arătate nu permit nicio puternică desvoltare a prosei.

Naivitatea lipseşte, ca şi impresia directă a actoralui istoric,
pentra memorii. Se fac compilații: asupra războaielor religioase

din Franta. (Davila), asupra, celor din Flandra (Bentivoglio). Descrieri de călătorii, ca ale lui Botero, sunt destuld, dar

fără re-

„ef şi coloare, Scrisorile pentru colecţii se înmulţesc, către corespondenţi cari au misiunea de a răspândi aceste modele. Încetul pe. încetul istoria, se îndreaptă către studiile arheologice,

către cercetarea amănuntelor locale, către adunarea, şi editarea.
izvoarelor, şi astfel dl mai mare nume de istoric spre sfârşitol

- veacului ajunge a fi al lui Ludovico Antonio Muratori, harmnicul
“bibliotecar din Modena, Asemenea publicaţii se închină adesea,

ca un lucru foarte firesc, stăpâbitorilor străini înşii cari împiedecă Italia de-a» avea, altă istoriografie decât aceasta.

_

pamfletui.

politică,

Aşa fiind, polemica

pot ezista tot aşa de

puţin că şi literatura de imaginaţie pe care am găsit-o în Spania:

şi în Franţa, căci singura satiră permisă e aceia, superficială,
a unui Salvator Rosa, a cărui pictură de psisagii e incomparabil superioară acestei literaturi din ceasurile libere.
_ Locul acestei literaturi militante îl ieau cugetătorii şi oamenii

de ştiinţă, urmaşii unui Giordano. Brano: universalul clăditor de
fe

_î-Sento in quel pondo gracida la rana,

a

Îndizio certo di futura piova;
Canta îl corvo

iraportund, e si,tiprova

e

La folage a tuffarsi alla fontana,
t

>

Ă

La vaccherella in quella fulda piana

“Gode di respirar del! aria nova

Le nari allarga in alto, e si le giova
Aspeitar Pacqua che non par lontana.

Veggio le lievi paglie andar volando,
E veggio come obliquo il turbo spira

Eeva la polve qual palea rotando.

.

“ Leva le reti, o Restagnon, ritira
Îl gregge agli stallaggi: or sai che, quando
_Manda suoi segni il ciel, vicina & Pira,
*

MI

ns
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teorii Campanelia, aprigul luptător pentru adevăr care e Galileo

Galilei, cercstătorul atent al cursului tainic prin care se suc"cedează evenimentele istorice, Giambattista, Vico. Dar aceştia
toţi, ca şi Francesii cari, cum vom vedea, li corespund, aparţin
altui corent: al marii cugetări moderne europene.
Oaată spiritul Sfântului Francisc, cu puritatea nevinovăţiei
sale sufleteşti, regenerase supt atâtea. raporturi literatura. Sentimentul religios era totuşi o parte vie în fiinţa morală a Italiei seicentiste. O nouă arhitectură ridică splendide biserici. 'Musica adauge un farmec nou cultului (Paesiello, Palestrina). Pictura lui Giambattista Tiepolo decorează cu scene largi, maiestru
“aranjate, atâtea altare.
Literatura, ar părea că urmează. Marino cântă în Strage deg

Innocenti, uciderea pruncilor de Irod. Clericul

Segneri scrie pre-

dici vestite, care. au fost, traduse în atâtea „limbi (şi în romăneşte de Samuil Clain Ardeleanul).
Dar spiritul iesuit a înlocuit spirilul . franciscan. Un spirit de
disciplină, de catedră, de şcoală, un spirit îngust Şi, tot odată,
un spirit fals; mai mult decât orice, un spirit sec, Şi, mai stăpân
în această Italie; unde nu află nimic care să i se opuie, decât

în Spania, cara a dat pe Ignaţiu de Loyola, fundatorul Ordinului,

el distruge pe nesimţite ultimele elemente. vii din. literatura itadiană a secolului.
ă

.

VII

Noua

în:

literatură francesă.

Originile ei. Cele d'intăiu. piese ale lui Moli&re.
Pa când

literatora italiană era incapabilă să pătrundă

pănă.

idăal, pe când literatura spala adevăr şi să se înalțe “păJană

niolă, atâta, timp dominatoare, decădea în amestecul de forme

dea, tocăutate al lui Calderon, literatura francesă, care cuprin
învie la
nţă,
decade
spre
tau
-:taşi atâtea elemente ce o îndrep
jumătatea veacului al XVII-lea, mai

o nouă epocă de înflorire. .
- Important

eveniment şi pentru

precis pe la 1660, şi începe

această

însăși şi

literatură

cale, se
pentru toate literaturile romanice, care, pe aceastălaltă

și mai
vor grăbi să o urmeze şi să o imite, în acest timp chiar
dinchiar
l
ales în tot decursul veacului al XVIII-leaşi puţinte
va
se
cum
colo de margenile acestui veac. Cu adausul pe care,
de resiitățile
arăta, îl dă literatura englesă, legată mai strâns

vieţii şi urmând cu credinţă, cufanatism

ciale şi politice, această

anumite

scopuri so-

nouă literâiură a Franciei va, căpăta.

un caraetar de influenţă mondială. Și putem spune încă de acum

zilele:
că în mare parte de la, dânsa pleacă literatura germană din

1oi Lessing,

ăin tinereţa lui Schiller şi al lui Goethe,

care şi

ea era menită să lucreze puternic asupra spiritului altor naţiuni.

Căror motive li se, datoreşte apariţia curentului de la 1660,
?
care așa de iute a putut revoluţiona întreaga literatură

în orice.
poate, de penultimul — nu sunt Parisieni de familie şi;

i

-

icas, n'au legăturile lor de căpetenie cu Parisul. Şi, în acelaş
nouă.
timp, ei n'au a tace cu nobilimea, mare sau mică, veche sau

aa

Represintanţii de, căpetenie ai directici, la Fontaine (n. 1621),
(n. 1622), Boileau (n. 1636), Racine (n. 1639) — afară,
Moliăre.

Marele fabulist şi povestitor „care e cel d'intăiu, sa născut,
Satan colţ, de provincie, la Château-Thierry, din oameni
cari-şi
„_
„ petrecuseră viaţa, acolo, din generaţie în generaţie, şi cari,
fă-.
cânâ parte din barghesie, nu încercaseră a juca un rol mai
important

pe un

teatru

petrece tot acolo,

mai

mare.

Mulţi

prinzând şi aceste

note

tinereța

lui

îi

originale de natură

care, sămânate în naraţiunile Ini, fac unul din marile farmees

ale acestuia. Est6 şi rămâne rustic, nu în sensul țeranulu
i legat
de brazdă, nici în al nobilului deprins.cu vechiul lui
castel, ca,

membrii, aristocratici, ai Pleiadei

acela al locuitorului de oraş

încunjură câmpiile.

din secolui al XVI-lea, ci în

mic, pe

care

„.

din

toate

părțile

Şi, când acest spirit original vine ia Paris, unde şi-l
femeile, ca d-na de la Sablitre şi altele, el nu schimbă

îl

|
smulg
nimie

-

din apucăturite sală. Nu frecventează, pentru a fi băgat în samă,

saloanele „preţioaselor“, nu întră "n relaţii cu seniorii
cari hotărăsc în materie de gust şi dau scriitorilor certificatele
de notorietate şi diplomele de glorie, nu. cată, în măiestrele
convorbiri

pline“de artificii, să sa vădaască şi el. un bel esprit, ci, din
potrivă, nu odată desilusionează pe acei cari l-au poftit. la masă

-

în speranţa de-a auzi din gura lui lucruri extraordinare.
Credincios vechii sale simpatii pentru genul medievalelor Jabliaue
şi al apologurilor eterne, el nu se lasă atras de celebritatea
răpede şi zgomotoasă a teatrelor. Rămâne toată viaţa
provincial, nu ca, Pierre Corneille, 2] cărvi Rouen normand represin
tă,
da fapt, o formă locală şi istorică particulară a vieţii francese
,

ci ca acgia în mijlocul cărora văzuse
„Cu grea se hotărâse a se despărţi.

i

ani din

lumina și de cari numai
|
|

Dintr'o localitate vecină cu Château-Thierry, din Fert6-Miian,

Racine are aceiaşi obârşie burghesă și, cu toate că regele, ca
pe alţii, l-a făcut nobil mai târziu, pentru meritele lui literare,
, el păstrează felul de viaţă şi felu] de. a fi, modest, cumpănit,
sfios pe care-l avea clasa lui în acel moment. Boileau, care pre: tindea că se coboară dintrun preposital negustorilor care funcitiona — şi seria — supt Ludovic

al IX-lea, el tare a purtat şi un

$proces pentru apărarea, acestei clase nobiliare, avea însă înain-

“ taşi imediaţi burghesi, dintre cei amestecați în rosturile judecă-

; toreşti, tatăl său' ocupând funcţia de grefier la Parlament. Iar
"„Moliâre, adecă Jean-Baptiste Poquelin, era tapiţer şi valet de

|
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Ț

ăceste rosturi, pe: care
cameră al Regelui, el însuşi moştenind
apoi, la douăzeci şi ceva
le-a păstrat câtăva vreme, pentru ca
un actor ambulant.
de ani, să ajungă, ca şi Shakespeare,
predecesorilor lor, din
Din proviacia lor sau a părinţilor, a

un simţ al adevărucategoria socială căreia-i aparţin, ei adac
o neomul însuşi, o.aplecare spre concret,

“1ui, în natură şi în
“voie de măsură, o deprindere

cu

discreția

bine

socotită

care

iţi în alte împrejurări
trebuiau să lipsească unor scriitori răsăr
conservativă, şi cea
de loc şi de clasă. Provincia e totăeauna
politice şi publice în
francesă, şi de pe urma concentrării vieţii
când Capitala întrase
genere la Paris, mai mult decât alta. Pe
Monarhiei absolute, ale
îndrăzneţ pe drumurile de viitor ale

de âânsa păstrau fidel!
Curţii diriguitoare, oraşele mai depărtate
departe firul, care aici nu
tradiţiile altor timpuri, torcând mai
XVI-lea. Şi astfel provinfusese rupt niciodată, al veacului al
' mai

nu nărmai un graiu
cialii aduceau cu dânşii în literatură,
de interior îngust, un
natural, un ton mai potolit, un sentitnent
scută de-a dreptul, ci,
fel personal de a înfățișa o natură cuno
folos, cum s'a arătat şi
în acelaşi timp — lucru de neasămănat
ului al XVil-lea —,; o
vorbindu-se de Miteratara spaniolă a secol
pănă la Marot, pănă la
solidaritate cu tradiţia, pănă la Ronsard,
au, pănă la Panta„vechii cronicari“ de cari pomeneşte Boile
Rabelais şi, în sfârşit,
gruel + şi la, încbipuirile monstruoase ale lui
i mediu, care era să
pănă la hazliile fabliauz, populare ale evulu
scrisului
dea

noutate,

frăgezime,

expansiune

vioai6

şi veselă

o
- trances pornit de la dânşii,
aventurilor, în capritatea
liber
în
nu
Educaţia lor se făcuse,
Fontaine şi-a făcut stuciul întâmplărilor, ci prin Colegii. La
la.
re. Moliare a învăţat
diile, mai sumare,în oraşul lui ds năşte
prinții, Racine Ja Colegiul
Colegiul parisian Clermont, alături cu

de Harcourt, gusde Beauvais în acelaşi oraș, apoi la Colegiul
menit magistraturii,
tând şi ceva filosofie şi teologie; Boileau,
de Harcourt şi
după tradiţia familiară, trece şi pe la Colegiul
şi pe la teologi6. Nu mai
pe la acel de Beauvais, şi pe la drept

pe şcoli sau pe
sunt însă vechile Colegii medievale, internate
îmbogăţit, aşa cum
provincii, filantropice ctitorii ale unui prelat
sar
le vedem încă în Anglia, care

A

** Cita

le păstrează

——

de Moliâre, în Ecole des femmes,

|, Î.

la un

Oxford.

;
-!
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i

Cambridge,

d'intăiu

în umbra

decenii ale

vechilor biserici gotice.

Ci acum, în cele

secolului al XVII-lea, Colegiul e şcoala ie-

saită, având un program bine fixat, care
urmăreşte un scop
bine definit, de supunere, de subordonare,
de îndepărtare de la
- anumite curiosități şi anumite amb
iţi
cumi,va face mai târziu
şi altă disciplină şcolară, a „Universit
ăţii“ lui Napoleon I-iu. Se
învață limbile clasice, mai ales. latineşte,
foarte bine, mult mai
bine decât în vremea, lui Corneille, de
şi aceia era mai apropiată de marii erudiţi din secolul al
XVII-lea; se învaţă istoria
veche, în toate anecdotele ei, dar fără
a, încerca să i se înţeleagă spiritul, care se va cunoaste şi rbou
noaşte mult mai târziu
numai; se dă o atenţie deosebită istori
ei sacre şi tuturor materii

lor în legătură cu religia şi, nu mai puţin
,

se predau

sistematic, ca un element principal de
cultură generală, ca una
din basele activiţătii Spiritului uman
, iar nu ca o specialitate,
potrivită 'mai muit cu anumite temp
eramente, matematicile.

Fără a se întâtura din suflete nota fund
amenţală pe care o
„aduceau aceşti ucenici din aierul natal
însuși și din mediul de
familie, prin
acele lecţii. despre clasicism se între
ține la dânşii
iubirea pentru subiectele antice, care
vor fi necontenit aduse
pe

scenă, părăsindu-se
cu totul, împreună cu cea mai mare
parte din marfa de împrumut spaniolă,
eroicele subiecte mgdievale, așa de afecţionate în peninsulă.
Va rămânea măcar, în
orice
cas, deprinde

rea cu numele greceşti şi latine,
supt care
şi. comedia, va pune, ca un lucru foart
e firesc, simple scene de
noravuri

contemporare. lesuitismul nu putea
trezi, cum am maj
obsărvaf.-o, 0 religiositate prea. since
ră și prea, duioasă, dat el
împiedecă, pe scriitos să-şi puie, pent
ru a încerca, îndrăzneț, să

le resolve personal, acala probleme despre

Dumnezeu și

lume,
despre bine şi rău, despre viaţă şi moarte
pe care un Shakespeare, aşa cum îl făcuse o „insuficientă creşt
ere iberă, avea voia şi
putinţa de a le urmări

dincolo

de - hotarele

dogmelor,

ajungând pănă la ipotese care și astăzi par
cutezătoare unor
spirite. lar metoda simplă, şi strictă, sigură şi
fără orizont," a

matematicilor, de [a care
| "ui

Descartes —

ceva. mai

pleacă

netedele

drumuri drepte ale

vechiu — în Discours. sur la .mtthode,

"+. această metudă va domina argumentările
abstracte,
„de o logică perfectă, demonstrațiile

deducţiile

fără lipsă ale monologurilor

cea

şte
şi dialogurilor din care se alcătuie
!
teatrului contemporan.

înţelegem

ca să

Avem astfel cs ni trebuie

modernă
xicita schimbare căreia literatara
a
P
|
mult.

mare
a

mai

parte a
ă

îpsemnata şi fe-

îi datorește asa. de

ian, — acesta sau aceştia apăEa nu pleacă de la un. teoretic
nu pentru a, precisă măcar, prerând numai ceva mai tărziu,
repeta, într'o
numai: pentru
făcând în canoane estetice,ci
aia ce, înainte de dânşii, apuc
formă pogtică asămănătoare,Npe
țile:
ejurări şi inspirați de necesită
seră a spune, învăţaţi de împr
o pornire care, fără sfătuiri presociale, poeții ei înşii. E Astfel

" alabile,

vine

de la .membri

ai aceleiaşi

deosebiti

clase,

formaţi

în chip firesc impulsurilor
în acelaşi mediu şi răspunzând

loraşi cerinţi sociale.
Dovada, cea. nai

.

Di

bună despre aceasta

se găseşte

2ce-

Ma

în faptul,

va nu e & Joi Poilean, criticul
extrem de interesant, că iniţiati
tragedii, ci a

didactic şi satiric,

autorul de

nici a lui Racine,

şi întrat în literatură pe
jui Moliăre, cel cu mai. puţină cultură
O tropăde proa, fabricantului de farse peutru
portița dosnică,
vincie!, care trebuie să-şi câştige

„În adovăr la început, tânărul

pânea

de toate zilele:

sărac, care figurează încă în

Curţii, începe cu lucrări insstatul personalului de serviciu al
superficială şi mai străină de
pirate din cea mai ordinară, mai
. Aşa e în Mâdecin volani
adevărata literatură din fazsele italiene
ra. schiță caricaturală, tără
(după sil Medico volante“), în ușoa
în les

du Barbouilli,
sie
nicio valoare durabilă, care e La +jalou
tre Ecole,
Docteurs

în le *Mai
rivaur, în “le Docleur amoureuz,

—

i şi. tipărite numai pentru
unele din ele descoperite abia dăunăz
Ă

o

curiozitate,

prin anii 50 ai veacului
Dar gloria lui Corneille era atunci,
ambițios. Se simţia în stare
"al XVII-lea, la eulme.. Molidre era
Jiterară.

cu valoare
a călca în domeniul teatrului cu pretenţie şi
1660, L/Etourdi.
de
nte
înai
tuind în versori,. tot

Şi iată-l alcă

amorezat de o
E fabula, destul de comună, a unui tânăr
negustorul Trufalcin, :
sclavă, de o Egipteană, Câlie, cumpărată de

i|
|

ȘI

.

|

e

la vie de Molitre, 2 Vol. (1886-905).

RI

_

sur les comddiens de campagne et
Cf. Henri Chardon, Nouveau documenia

a a

,

19

cu numale

aşa, de

caracteriştic italian. Valetul jui, care, ca şi

sclava însăşi, vine de-a dreptul din teatrul spanioi alsecolului
,

Satieoa e

e ati

a.

al XVI-lea şi al XVII-lea, Mascarille, are destulă giretenie pentru
a-i da izbânăa contra unni rival mai rău servit, dar pripeale,
zăpăceala stăpânului îl face să reveleze toate combinaţiile și să

rupă toate firele de intrigă ce. sau ţesnt. De aitfel, elementele.
de fond sunt; date de modâle italiene (P Fravvertito a lui Nicold
Barbieri şi Emilia lui Cieco d' Adriaj.
Alte modâle to! italiene dan subiectul: pentru Le Divit Q1n0at=

reuz din 1656-8, —.o piesă neînsomoată a unui soriitor obscur,
Nicold Secchi, poate şi cu unele amănunte luate din „Cânele
grădinarului“ (Perro del. Hestolano) al lui Lope de Vega însuşi:
Cum e obiceiul fabricantalui profesionist de piese pentru o trupă
* din cara faca parte el însuşi şi ou -personagiile căreia, prieteni,
prietene, amantă, Madeleine Bâgart, soţie, Armande B6jart, el
potriveşte

rolurile, nomele

revin, şi cu

ele tipurile. Avein şi aici

pe Mascarilie, iar Gros-Renc de aici vă apărea $i aiurea. Rivalitatea dinţre Eraste şi Valăre pentru Luciia, amestecul, pentru
a se avea, intriga, al unai surori câre a crescut în vesmânt bărbâtesc şi care se face a fi Lucila, urmărind 6 iubite proprie,
sunt în tradiţiile teatrului spaniol.

Dorinţa de a
Iubirea

e şi

imita pe

pentru

acest,

Corneille
debutant

apare aici foarte. limpade.
de provincie

o flamme,

şi.

plângerea lui Erast în scena a doua Qin actul al IV-lea are
toată răceala solemnă& stilulai . corneliân. 'Cu. amestecul câte
unai cuvânt. populari, avem

descripţii

ca

pentra

tragedie, ca

în această priveliște a Mării frământate de vânt:
"

Comme on voit qus la Mer, qnand Vorage s'aceroit,
Vient â se eourroucer, 18 vent sonfie et xavage,
Les flots contre les flois font un remue-mânage
Horrible, at. le vaisseau, malgre le nautonier,

Va tantâtă la cave et taritât an

grenier2.

4 Şi strigătele căruţaşilor — ca în. Roman de Ia Rose cu “hăis al nostru (v.
şi notele ediţiei întrebainţate de noi) —, apar ta acqastă. piesă (Yv, 2):

Et V'on voit que Pun tire
A dia, Pautre a burbant...
2 V. gi acest prea-framos vers descriptiv (V, 3):

,
Ni

=
i

.

Le soleil semble s'6tre oubli€ dans les cieux.

-

Lucila, căreia»i

mai

“spune că no

„iubeşte (IV, 3) e cel dintăia fior de iubire adevărată în teatrul
_ Îrances:
Ah, Lucile; Lucile, un coeur comme le mien. |

"Se fera regretter, et je le sais fort bien.
Mais, alors qu'on les aime, on ne peut en effet

Sau:

Se râsoudre ă les perdre, et vous, vous Vavez fait.

|

Eraste pune în „perspectivă totuşi o impăcare, o cerere de iertare:

Mais si mon coeur eneor revoulait sa prison,
Si, tout fâchs qu'il est, il demandait pardon...
mişcată, Lacile să spuia

ca, la urmă,

Pentru
-

Ramnez-moi

si scena, paralelă,
_gică viaţă populară
” Tai Gros-Renc că nu
ua floac de onoare,

atâta, scurt:

chei moj..

dintre confident şi confidentă e da-o ener(IV, 4). Şi cât haz sănătos e în declaraţia
înţelege a lăsa să-i între în trup, pentru
«două degete de fie»:

_Qaand je viens ă songer, moi qui me suis si cher,
" Qwil ne faut que deux doigts d'un. rais6rable fer
Dans le corps pour vous mettre an humain dans la biare,
Je suis scandalis6 d'une 6trange facon.
În Franţa lui Ludovic al XIV-lea, răsărise

armașul

drept, de

„malt aşteptat, al lui Plaut şi lui Terenţiu..
Ambiţia, de a călea pe armele lui Corneille, de a conţină.
„teatrul cel mare“ n'a dispărut. Aceasta se vede din încercarea

de tragedie, total neizbutită, care e (după Italianul Cicognini,
el însuşi un imitator al Spaniolilor) don Garcie de Navarre din

1661, care, de altfel, poate să fi fost redactată, de mai înainte.
1PBcble des maris, din 1661, ştie cuvintele de dragoste cele mai populare: mignonelte,: fanjan, anon petit nez, pauvre petit bouchon,
pouponne, sunt; înlăuntru atâtea amănunte de tragicomedie spa„niolă, dar încolo stilul nobil se mențing (troubler un hymen, fiir

la rigueur, A la foi d'un

amant

commelire ma fortune, flamme

mouvelle, etc.). Când, în acelaşi an, Fobquet,_ superintendentul
finanţelor, va cere o piesă pentru serbătoarea, pregătită regelui,

o piesă

care

să

pregătească şi să încadreze

scene de balet,

Moliăre va da, în Les Fâcheuz — povestea importanilor

cari, la.

teii
aa

Eraste şi

Ir

În scena dintre

7

BB

fiecare pas, fiecare în felul

său,

împiedecă pe nn amorezat în:

urmărirea iubitei sale —, pe lângă povestiri admirabile, ca aceia.

a calului (II, 7), a vânătorii, pasagii de imitație a stilului sasținut, cu formulele lui po care le cunoaştem: fauz lgitimes, In-

sultez, înhumaine, ecore ă mon malheur, Raillez na douleur, mal-...
- traitea ma flamme, etc. Şi în cole des Femmes vom putea găsi
versuri ca acestea;
)

Cette aimable sceur !
|
:
Dont Vhymen autrefois m'avait fait possesseur1.

Acel care represintase personagii din farse străine şi altele din
propriile sale farse, nu va pierde niciodată această apucătură,
Farsa, va da foarte adese ori subiectul, — o biată farsă - superficială, naivă, copilăroasă, "Une ori, în această d'intâiu perioadă,
până pe la 1670, ea va fi singură, cu personagiile ei îndătinate
la el ca şi la alţii, cum e Sganarelle; de exemplu în Sganarelle

din 1660 și Mariage fort din 1664. Dar nesfârşit mai presus de.
dânsa se înalță caracierisarea personagiilor.
Ea devine scopul de căpetenie ăl teatrulăi lui Molișre. Ochiul
străbătător, veşnie în mişcare pentru a prinde lucruri nouă, al
marelui observator, a, strâns comori nesfârgite de viaţă. La, cel ”
“Gintâiu prilej, bogăţia lor izbucnește şi se revarsă. Niciodată

dialogul

n'a fost

conduce

numai, şi, când

mai

spontaneu și mai viu, Autorul pare a-l
totuşi trebuie să-l oprească, pare că el

„însoşi simte un nesfârşit regret. Îşi reservă însă ca la cea d'intâin

„?

ocasie s'o iea de la capăt. Material este în destul.
Astfel în Les Fâcheuz chiar, mulțimea, aceia, de tipuri aşa de
deosebite și totuşi aşa de perfect caracterisate: Lisandra cu
cântecele lui, doritorul de martur 13, duel, jucătorul, amorezatul |
care vrea să ştie cine iubeşte mai mult, amatorăl de vânătoare,

Caritidăs

învățatul,

«Frangois

de nation,. Grec de profession;

„.contrâleur, intendant,. conrecteur, r6viseur et restaarateur g6nâral desdites insoriptions»,

Îndată însă scriitorul alunecă

spre satiră, spre acea satiră,

largă, energică, necruțătoare, care lipsise până atunci literaturii,
francese. Este ceva din această nonă direcţie şi în Frole des.
î

,

de teorii educative
snaris (1661), în care Spanarelle, in confict
hazlii înşelări, cu
unei
ca fratele său Ariste, ajunge, la capătul
acelei pe care, crescând-o, şi-v
substituirea cuvenită, din partea

;

bine ca fetele
pregătia, ca soţie, la convingerea, că totuşi e mai
între altele, de
să na fie strânse prea de aproape. Se vorbeşte,

şi teoria echilicerințele moralei, în haină, ca şi în vorbire,
dar şi, hotărât, îmbrului clasic, împotriva trivialităţii de sigur,

limpede (,1),
potriva pretenţiei şi a artificialităţii, e enunțată

în aceste

ale lui Ariste:

envinte

Poujours

au plus grand

rombre

on doit s'accommoder

.

|
Et jamais îl ne faut se faire regarder,
sage
L'un et Pântre excâs choque, et tout homme bien
Doit faire des hăbits ainsi que da langage,
N'y. vien trop affeoter et, sans &mpressement,
.
Suivre ce que usage y faitde changement

ct, înfățișat
Ecole des femmes, din 1662, e în fond acelaşi subie
lphe creşte pe

" mâi

pe larg. Ca şi Sganarelle pe L6onore, Armno

decă de a vorbi
Agnts, aşa ca să nu ştie nimic, ceia, ce n'o împie

ată de dânsul—
cu Horace, da'a-l primi în casă, de a se lăsa sărut

mai grele —, de
tatorul a avut un moment teama de lucruri şi

povaţă, de a fugi
a, lega 0 scrisoare de piatra ce-i aruncă după
soţ ajunge, mulcu el, — toate din nevinovăție. Bătrânul viitor
ză .o confusie, să
țtămită numelui îndoit, ce-l poartă şi care creia

stie de toate tainele tânărului său rival.

|

de -tot hazul. Ea,
Mărturisirile Agnesei sunt de toată, duioşia şi

vomește de

a

||

|

Certain je ne sais quoi dont je suis tonte 6mue.

|

*

C'est une chose, hâlas!, si plaisante et si douce.
+

_

o

- Taâmire quelle joie on: gote a tout cela,
Et je ne savais point encor ces choses-lă.

'Tenez, tous vos disconrs ne me touchent point Pânae;
Horace avec deux mots en ferait plus que vous-.
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Dar, ps lângă ce se poate aştepta întro coniedie de acest ca.
ractsr, erau menţiuni

da viață

contemporană
care

trebuiau

să.

producă indignare şi să stâmească o laptă. De şi Moliâre nu e.
„pentru
bătrân

idealul lui Arnolphe, femeia care nu „ştie“, el lasă pe:
să vorbească de primejdia femeii cu pretenţii culturale,
. Une spirituelle
_Qui ue parlerait rien que cercle et que ruelle,
“Qui de prose et de vers ferait de doux serits
E! que visiteraient marquis at beaux esprits!,

şi de neajunsurile pe care

”

Ie aduc

cu sine cutare

Pousseurs de tenaresse et de beaux sentiments?,

Incă din 1659,: Moliare

atacase

această

lume, prin comedia.

les Prâcieuses ridicules. Elpresintă pe două „preţioase“ de provincie, „deux pecques provinciales“ şi care, la Paris, unde au
venit să cepeie „bunul ton“, aşteaptă visite. Doi curtesani sunt

refusaţi ca neavând calităţile spirituale dorite de dânsele. Apar
falsii marchisi

pe cari i-au trimes cei jigniţi, —

lachei

traves-

tiţi, cari au învăţat să repete formulele la modă. Cele două femei
îi găsesc încâatători şi rămân uimite numai când aceste nobile.
persoane sunt izgonite cu băiul de stăpânii lor $.
O campanie ipocrită porni contra poetului trivial care vorbise.
de farteă la creme, contra poetului indecent care lăsa, a se în-.
telege că Agnâs ar fi putut face şi mai mari sacrificii. La invidia scriitorilor tivali, la supărârea, veche, de concnrenţă, a,
actorilor de la Hâtel. de. Bourgogne, "cari represintau o piesă.
contra lui Moliăre, se adause dușmănia înveninat şoptită a,
„conteselor“ din saloane şi ruelles şi a tovarăşilor şi complicilor

lor de conversaţie, marchisii, „Turlupin“.

Cel clevetit şi atacat ridică mănușa. În Critigue de Pecole des
femmes el pune pe Uranie şi Elise, apoi pe Ciimene să-i critice piesa.
44.

7

:1,5
j
* Astfel se capătă o culegere bogată de expresii de. ale preţioaselor: „Un
n6cessaire qui demande si vous âtes en commoâit6 d'âtre visibles“, „Nous.
tendre ici dedans le conseiller des grâces (= le miroir)“, „le mârite a pour
doi des charmes si puissants“, „voiturez nous les cummoditâs de la con-

versation“, „ne soyez pas inexorable ă ce fauteuil qui vous tend les bras
_ Al y a an quart d'heure; contentez un peu l'envie qu'il a de vcus embrasser“,

+

Ceva mai târziu, în Impromptu
clipă după dorinţa regelui şi în
apar pentru a vorbi despre ale lor,
din faţă, cari provocaseră,
“ În aceste două

scurte

de. Versailles, piesă făcută în
care actorii lui Moliăre înşii
sunt ridiculisați şi comedienii
-

bucăţi. în” prosă

Molidre

a dat

de

altfel

toată estetica“ sa, care e şi a generaţiei sale.
El ştie — şi se bucură — că în jurul <operelor mari» se vede
<0 -singarătate grozavă», pe când «prostiile domină oraşui întreg 1». Dar mai

ştie un lucru: că ce mult mai uşor să te cocgţi

pe sentimentele mari, să bravezi în versuri Soarta, să învinuieşia
ursitele şi să spui injurii zeilor decât să intri cum trebuie în
ridiculul oamenilor şi să reproduci plăcut pe scândurile tea, ralui

|

Subiectele nu interesează.
- poetul

poate

face

ce-i

Ele 'sunf

îngăduie

nesfârşite

puterile

lui.

„Va,

şi din fiecare
va, marquis,

Moliâze aura, toujours plus de sujets qu'il n'en voudra:“. Je
, gulele, vestitele regulile solemne, sunt numai vechiul bun simţ,
pe care cel nou le poate corecta. A se referi cineva necontenit
la ele, e să alergi la cartea, de bucate, la Cuisinier Frangais, după
ce ţi-a plăcut o mâncare. Să nu se toi repete termini tehnici
cari n'au nicio valoare în sine. '„Pensez-vous qu't un nom grec
donne plus de poidsă vos raisons, „Credeţi că un nume gre

cesc vă întăreşte argumentele?
î“.
Acțiunea nu mai joacă rolul de căpetenie, cum se îngrijise tot-

" deauna, un Corneille. Molidre va da în loc pai multe acţiuni

(Beaucoup dactions), cât! de multe3,
În ee priveşte valoarea opârelor, el nu va întreba, pe poet, cu
„aierul lui” pedant“, cu „tonul de glas sentenţios“, cu soandarea
"1 On voit une solitude effroyaple aux grands ouvrages, lorsque des sot-tisea ont tout Paris (Crizique, sc. 1.
“ 1 est bien plus ais€ de se guinder sur les grands sentimens, de braver
en vers la fortune, accuser les destins et dire des injures aux dieuz que
„ dentrer comme il faut dans le ridicule des hommeş et de rendre agrâablement sur le thââtre les d6fauta de tout le monde (ibia.), Mai departe:
sC' est une âtrange entreprise que celle de faire rize ies honnâtes gens“ (ibid ).

3. Impromplu, D; 3.
4 Critigue, sc. î.
5 Itid,

N

defectele tuturora,2». |

solemnă a silabelor!. Ştie din ce motiv

pornesc

criticele lui,

Judecata o vor da, curtesanii, cei cu „ochi buni“:
„marea încercare a tuturor comediilor e aprecierea Curţii
2%. Dar, iarăşi,
nu se va ţinea samă de „o duzină de domni cari desono
rează
lumea de la Curte prin manierele lor extravagante
2“. Cu atât
mai puţin vorfi considerate criticele cara vin de la
„nos roarquis de Mascarille 4%, „Marchisul astăzi & caraghiosul comedi
ei, şi, cum, în toate comediile cele vechi, se vede totdea
una un

valeţ bufon care face să râdă ascultătorii, tot aşa, în toate
pie-

sele noastre

de acum,

trebuie totdeauna un marchis

câraghios

carb să înveselească publicul 5.« Şi cu dânşii merg „femei
le care

înțeapă totdeauna cu limba în treacăţ î*, oricât
ar spune că
„veacul se ticăloșeşte grozav“; le siecle, s'encasiaille
furieusement ?.

Cine hotărăşte e mulţimea, „Mă las în hotărârile mulţimii 54.

„Las

să râdă parterul, e semn

bun.

„Diferenţa între jumătatea,

de ban de aur şi piesa de cinsprezece

materie
jos, tot
Şi ca
în sama

bani nu face

nimic în

de gust; în locurile din picioare ori în cele unde stai
poţi da o judecată rea“ 5,
|
supremă învățătură pentru scriitor aceasta: «să se dea
lucrurilor înseşi», se laisser prendre auz choses 19,

"Era un întreg program,şi unul hotărâţ r&voluționaz
.
y

+ Cat air pâdant, qui se conserve parmi le
commerce du beau monde, *
e ton de voix sentencieux et cette exactitude
de prononciation
-qui appuie
sur toutes les syilabes et ne laisse €chapper aucune
iettre de lă plus svere ortographă (Imprompiu, |).
"
*

Les courtisans ont d'aussi bons yeux que
... Le grande cpreuve
de tontes vos comâdies c'est le jugement de d'autres
Ia Cour (Critigue, sc. 7).
3 Une douzaine de messie

leurs manigres

Did,

urs qui deshonorent
extravagantes (iba, sc. 6).
:

les

gers

de

Cour
”

par

5 Le marquis aujoard'hui est le plaisant de la
comâdie ; et, comme, dans
toutes les comâdies anciennes, on voit toujour
s un-valet bouffon qui fait
rire les auditeurs, de mâ6me, dans. toutes nos piăces
toujours un marguis ridicule gai divertisse la compag de maintenant, il faut;
nie (Impromptu, sc. 1),
as
fernmes

qui donnent toujours le petit coup de

2nd.

-

" Critigue, sc. 7,
_
Je m'en remets assez aux dâcisions de la multit
ude;

„> La difference du demi-louis

Tien du tout au

bon goft;

d'or et de ia piâce de quinze sols ne fait.

-

-

.

-

?

_
Prefaţa la Fâeheuz.

debout et assis, on y peut donner

jugemons; Critique, 80.6.
0

langue en passant;

,

?

un

mauvais *

|

A
Literatura polemică: din noua perioadă.
!

ica lui de
Ideile cars sa desfăcuseră pentru Molidra din pract

se întâlnesc la atâţia
scriitor de meserie pentru un vast public

mediu și,
alţi scriitori din aceiaşi generaţie, crescuţi şi în acel
.
oricuro, având

altă pregătire şi urmărind ţinte mai

înalte

re, care
Blaise Pascal e fără îndoială un mare scriitor; Voltai
şi

contra, iesuitismulvi
avea pevoie de un predecesor în lnpta sa
gă în instituţiile lui
'a întregii culturi .pe -care Ordinul o propa

el, nedreptăţind,
pentru a se folosi de dânsa, a tăcut chiar din
prosatori încă
nu ntmai pe oamenii veacului al XVI-lea, mari
naivi, dar şi,pe autorii de memorii, de

veac, şi pe Boileau
îndată,

scrisori din acestălalt

el însuși, de a-cărui operă ne vom ocupa

aceluia care,
„creatorul prosei francese“, Personalitatea

în rânduri!e
“după ce, la ieşirea. din şcoii, sa pierdut,un timp,
îngustată
viata
apoi
risipitorilor, pentru a duce
eleganţilor şi ale;
ut la 1623,
şi chinuită a unui călugăr. şi a muri, (săsc

mort 'la.

sale nn căpăta1662) înaintede patruzecide ani, când ideile
definitivă, e-foarte interesantă. Grupul
seră, de şigur, o formă

„de

cu

la Port-Royai, din -care face parte,

:

i

cu' Arnault, „cel mare“,

Si

prin caracterul

..

mai nobile tovărăşii
Nicoleşi alţii, înfăţişează una din cele

ale vechii Francii.

Dar Pascal ne interesează aici prin

altceva,

, mai generală a acestui
scrisului său polemic, prin semnificaţia
reclamă pentru acest. cugeseris, prin partea care se poate
întregi

luţionară a unei
“tător mândru şi subtil, în storțarea revo a
|
j

,
generatii.
nefiind altă şcoală elemen- .
Jesuitisrul domina pe la 1650,—
lui, iar învăţământul .
cleru
$
tară decât, cea de* catehism, în mânile

go.

a

Si
Seperior al Universităţii medievale

“continuându-și procesul de
decădere şi acela, liber, modern, al „Colegiului
de Franţa“ ne-,
putându-și păstra, în cursul luptelor
religioase și pe urma, lor,
misiunea, care
ii se încredinţase, — învăţământul

întreg. O filosofie pur: matematică răsărise din el,
în 'aplausele întregii „lumi
bune“, filosofia lui Reng Descartes,
din Discours sur la wmâthode

(1636), din Traitd sur les passions
de Pâme, din Mdditations Şi din
Principes ; o. filosofie care, prin ultimele
ei resnltate : încrederea:

în rațiunea umană, (cogito, ergo sum) şi într'o

ordine

de lucruri
supranaturală, de esenţă divină,
nu făcea decât să întărească
religia, aşa cum o disciplinaseră
şi reglementaseră lesuiţii. Pe
când filosofia
pânteistă a lui

Baruch - Spinoza era în

cea mai
strânsă relație cu firea și istoria,
iudaismulti, cu fineţele lui teologice din evul mediu, filosofia, lui
Descartes, care şi-a petrecut

o bună parte din viaţă în Olanda (1629 49)
și a murit în Suedia,
unde fusese
chematde

învăţata regină

Cristina,

(1650),

n'are
- Dimic comun cu felul dea fial poporului
trances, cu momentul
în care se găsia acesta,
ca şi cu tradiţia lui întreagă. Ea; putea,
fi un complement bine venit pentru
religia curentă, și din speculaţia pură a, sistemului cartesian,
in măiestritele-i deducţiuni
nu puteau, ieşi pentru aceasta aceleaşi
primâjăii ca dintro îndrăzneaţă izicursiune în domeniul naturii
înseşi pentru ca pe
calea inducției da să poată revela adevăruri
necunoscute pănă
atunci. Unul din urmaşii maestrului,
Malebranche (+ 1715), a
mers şi mai departe pe calea deducţiilor
care ajung la Dumnezeu, la. cvisiunea în Dumnezeu» a, tuturor
lucrurilor.

Descartes fusese geometru, . fisician
şi astronom, Pascal” şi-a
legat şi el numele. de mari descoperiri
îi domeniile; întinse ale.

ştiinţelor exacte. Dar, pe când cel d'intâiu încep
e, străin de
orice ideie de a luptă personal contra, unor adversari,
prin senine

şi sigure cărţi de doctrină, cel de-al doile
a e îndemnat a lua,
condeiul pentru a lovi pe apărătorii „vech
iului regim“ în edu-

cajie şi în cugetare. De aici tonul de pasionată
contrazicere din.

'rovinţialele lui dă la 1656, de fapt „Scrisori

către

un pări

nte provincial“, din Ordinul Iesuiţilor, — lucrare dintre
acelea care
zgud
uie pentru totdeauna, pe cei contra căror
a e îndreptată,
Cu toate asămănările ce au fost constatate între
Pascal şi Mon-.
taigne, pe care. totuşi îl atacase încă de
la,
1655,
în Entretien
&
N, “Iorga: st, Lit, Roman. —]u.
SA

E

S

ES

-

Da

.

6

8ă
înec AL. de Saci sur Epictte et Montaigne,
vorbim au faţă de

scepticismul

«Scrisorile»

de care

grațios al marelui scriitor

+

de

punctul de
la sfârşitul secolului al XVI-lea avantagiul, din
întregi, că
ţi
societă
vedere al puterii de acţiune asupra unei
exclusivă, în
represintăo credinţă, una îndărătnică, fanatică,
care mulți
jurul căreia se vor strânge atâtea spirite alese, pe

ca pe
“ din rândurile Curţii şi ale societăţii înalte i-au considerat

ea de lup-nişte adevăraţi îndreptători de conştiinţe, — legiun
suitic,
tători de la Port Royal, partisanii jansenismului anti-ie

tineri din
organisatorii unui nou sistem de educaţie, care atrase
Racine,—
toate stratele sociale — pe un prinț de Conti ca şi pe un
prin
când
atunci
decât
purtătorii unui steag .care nu dispăru

dislocară piedistrugerea clădirilor înseşi pe: care le umbriă se
releîn care aşa de energic fusese înfipt.
solid, Pascal
Edificiului religios al Iesuiţilor, aşa de deplin şi de
de dânsul,
tă
începu
voiă să-i opuie, în Apologia creştinismului,

început
an altul de aceiaşi perfecţiune și putere de res, tenţă. A
toate col__răscolind toate îndoielile, atingând cu o crudă lumină

toare» (roseau
" turile de umbră ale ştiinţei omului, «trestie cugetă
ă a acelor
veşnic
pensant), întrebând în şoapte. fricoase «tăcerea
lui consspaţii infinite, care-l îngroziau»1. Ni-au rămas tristale

tatări din Penstes, care pentru el n'aveau însă valoare în sine .
cum treşi prin sine şi pe care adesea nu le putem înțelege
la care
ului
sistem
buie, lipsindu-ni cunoştinţa, liniilor măcar ale

-

'se oprise cugetătorul.

|

din
“ja Rochefoncaulă, membru al celei mai înalte categorii
recare
te
pesimis
ările
“societatea dominantă, se oprise la constat
ul
adevăr
sultau. din încercarea lui, greşită în principiu, de a găsi

|

prin desfacerea rațională în elementele interesului a tuturor păr-

ilor“ din
“ților mai înalte ale sufletului omenesc. Autorul „Memori

prin
1662 dăduse astfel acestei lumi inteligente şi răutăcioase,
convin„Maximele“ sale din 1665, formule strălucitoare pentru

tuturor,
geri care se găsiau, nemărturisite pănă atunci, în cugetul
filosofie
în
oare
cârmuit
acestor închinători ai. „raţiunii“, singura

„cu şi mai mult-drept decât în literatură.

”

“În această încunjurime apare acum, încă de la 1660, Nicolas
Boileau Desprâaux (n. 1-iu Novembre 1636) pentru a predică
1 Le silence 6ternel de ces espaces

infinis mi'efiraie,

8â
literaturii un

crez de xaţiune“ 1 pe care poeţii, ca Moliăre, îl

găsiseră tot aşa de bine, ei singuri, ca, Și represintanţii altor
domenii ale spiritului.
Acest „raţionator“, acest apărător al „bunului simţ“, împoțriva

căraia

nu

admite escepție, nici scusă, era pregătit

pentru

.

o asemensa misiune şi prin antecedentele sale de familie. Fiu

de grefior, «cu strămoşi avocaţi»,
Alli6 G'assez hauts magistrats,

-

Fils d'un pâre greffier, n6 d'aieux avocats?,
„el fusese menit dreptului, apoi chiar teologiei înainte de a-şi
înspăimânta, rudele prin hotărârea de a fi numai un o0ni pe

sama sa:

„La famille en. pâlit, et vit en feâmissant
Dans la poudre
du greffe un poâte naissant3.

“În geoală, fiorul cornelian trecuse şi prin el, şi Boileau încercase, cum însuşi mărturiseşte, 5 tragedie de uriaşi în care unul,
mai tare decât puternicii săi rivali, striga, întrun limbagiu care
nu e inferior aceluia al imitatorilor mai cu stăruinţă:
. Gâants, arrâtez. vous,,
Gardez pour l'ennemi la force de vos coups.

i

Dar această fusese numai

încă în formaţie.
răutăcios, dar fără

Copilul

o fasă trecătoare. pentru un suflet

slăbănog şi blând, „Simplu“, glumeţ,

răutate
1 —

Y

„eri

*

Un esprit doux, simple, ami de P6quits —,
a fost de la începutul adevăratei sale activități literare ceia
ce a rămas până la capăt: burghesul trances, aşezat, cumpănit, :
sigur de mijloacele sale potrivite cu-un scop ce l-a văzut lim- |
pede şi având, în voioşia lui, şi arme de atac care dor pe acei

„ cari cearcă a pune piedeci în calea unei acţitni drepte şi folositoare, de interes public.

|

IN

1-Pout doit tenâre au boi sens, spune el în ArtE pottigque,
2 Epitres, X.
3 Epitres,V
„ + Bit sans &tre malin ses las grandes malices,
.

.

Assez

%

taible de COrB3, €assez doux de visage,
(ibid)
1.0

.

pr

|

a

4.

îi lipseşte câte o notă fundamentală, din

acelea care deose-

besc pe tovarăşii săi de vrâstă, pe colaboratorii săi în crearea,
unei literaturi nouă. Întăiu cunoştinţa, naturii, pe care o doreşte
când îl supără târmozirea pisicilor pe coperişurile Parisului, no-

roiul stradelor neluminate ale reședinței regale, înmulţirea furturilor gi atentatelor în Capitala rău păzită ! şi pe care o vede
numai în căsuţa sa de ţară la Auteuil, supt leagănul de verdeaţă pe care aşa de iute-l distruse cumpărătorul străin al

acestui adăpost mult timp iubit2,

Apoi înţelegerea pentru va-

loarea, şi sensul tradiţiei. Căci în Art poctiguea lui, imitație, cu

totul fără sistem, a opusculului celebru al lui Horaţiu, el nu
-. ştie de o literatură francesă înainte de Villon, cunoscut raai
mult ca nume. Marot, „flecar elegant“ (Pâltgant badinage), îl interesează numai prin noile forme poetice introduse de el în
poesia francesă: balade, triolete, mascarade, rondeauz. Ronsard,
pe care ni l-a priceput de loc şi l-a calomniat în fiecare din
aprecierile. lui, e .un cântăreț „gotic“, barbar, rău „ameste-

cător“ penţru ca, în loc de stil frances nou, să dea anul „grec
Şi latin“.

|

Reglant tout, bronilla tout, fit un art â sa mode.
[d

Sa muse

en frangais parla grec

Poemele cu subiecte

naţionale

-

et latin &;

(ca „Childebrand“),

întrebuin-

țarea temelor creştine, cu monotonia dracului urlând din Iad,

îl rebutează.
Si
,
Influenţa italiană cu expresiile ei căutate — pointes —, cu
„strălucirea ei falsă“, cu „șcânteietoarea ei nebunie“, pe care le
constată încă de la Tasso, atât de inferior lui Ariosto, trebuie
părăsită, scrie Boileau, la 1669-74, fără a pomeni

de

vre-o in-

fluenţă spaniolă, de şi el însuşi, chiar fără a se admite un îm1 Les embarras de Paris (1660). În același descrierea unei mese

stupide

în acelaşi Paris (Repos ridicule).

2 Epistola a Vl-a şi a XI-a.

Sa

i

* Of. şi aprecierea din a şaptea „Reflexion Critique“ a aceluiaşi, în care
observă bine că „naivitatea“ lui La Fontaine nu e fără tlegături cu Marot,
* Bh! quel objet enfin ă prâsenter aux yeux
|

na

e

a

“ Que le diable toujours hurlant contre les cieux!

N

-Prumut,
tole»> 1,

s amănă

85

.

aşa, de mult cu Quevedo, în «Satire»
şi cEpis-

-Qw'en un lieu, qu'en 'un jour un seul fait,
acompli
Tienne

jusqu'ă la fin le thââtre rempli.

Forma, trebuie să fie corectă, de un cara
cter generic, fără capersona)

pricii

Ş

ideie după ideie,

;

|

|

i

.

MR

” Antichitatea deci, aşa cum se ogli
ndește în mintea acestui
om, cu totul incapab il de a, o înțelege
în esența.ei: adevărată,
aceasta trebuie să fie inspiratoarea,
ea însăşi nefiind dscAţ cea”
mai înaltă întrupare a rațiunii şi cel
mai perfect îndreptariu
de bun simţ, Deci, în tragedie, cea
mai strictă unitate de loc,
_ de timp şi de acţiune:

at

Pe

“

Se Tia

i

,

“cala

6,

fără licențe

inovatoare,

vers de vers

evitându-se orice enjambement :; e bine

pentru

chiar

o păreche de versuri să se proceadă
cu artificiu, începând

de ia cel de al doilea.
Aierele

nătoarele

mari, gesturile largi,

monoloage

Ă

caverngasele

ale lui, Corneille

bătrân

declamaţii,

fac

răsu-

să' râdă pe

acest isteț, curtisan care Începe stre
curându-se, cu talentele lui
de pamfletar şi chiar de imitator al
tonului şi gestului victimelor. sale, prin societăţile feminine ce
hotărau asupra reputaţiilor, S'au păstrat epigramele lui de
câteva versuri cu prilejul

representării
|

pieselor Ag4silas şi Attila ale
Jai vu VAgâsilas:

bătrânului

glorios:

Hâlaş!

Aprăs Agila,
Hâlas, '
Mais aprăs VAttila,

Ă

să
|

Holă a
Moliăre, căruia, mai târziu nu-i va uita
'revenirea la farse şi la,
limba

giul tzivial, îl mulțămește tot aşa de mult
ca şi La Fontaine,

PI

-

1 „„Laissons ă Pltalie

De tous ces faux brillants V'6olatante
folie,

* Et le vers n'osa plus enjamber.
e
:.* În a gaptea „Râflexion critique“,
Corneille e înfățişat ca având cel mulț
: opt-nouă piese

bune, şi încă şi acelea pline
de greşeli de limbă;

|

ale cărui

povestiri le salută: întrun

unic tratat în prosă!. La

Ecole des femmes, criticul landă uşurinţa elegantă 'a glumei şi
atribuie invidiei : şingure atacurile ce sau adus comediei2. Și,
recomandând poeţilor comici să «cunoască oraşul şi Curtea, el

amintia, că, fără metehnele

sale, autorul

lui Misanthrope ar fi

rămas alături de marea umbră a lui Terenţiu5. Cât despre Racine, el întrece pe Euripid şi stă în cumpănă cu Corneille4. Şi

„ ROUl mare tragic se va şti folosi da sfaturile, neașteptate pentru

acest timp, ce i se dau în acest Art pottigue, aşa de aprobat
îităiu ca să fie aşa de înjosit pe urmă, până dăunăzi, de a ţinea
samă, de nota timpului, de coloarea, locală:

Des sideles, des pays studiez les moeurs,
şi de a fâce ca fiecara fel de a fi să aibă, liobagiul său osebit :
şi caracteristic:

- Chaque passion parle un difisrent langage5.

Critica mai nouă a încercat să reabiliteze pe adversarii lui Boi- .
Jeau, de cari mai tărziu vorbeşte însuşi, întâmplător, mai blând:
“

1 „Dissertation sur la g aconde. De aceiaşi: natură sunt opusculele: Dialogue
des heros de roman, Discoura sur la satire. În Medatlles sur les principauz
fvtnements du rtgne de Louis XIV (apărute la 1123 numii) el a încercat şi
|
istorie, fiind istoriograt în titlu al regelui,

2 Que tu ris agr6ablement!
Qae tu badines savamment!
Si tu savais un peu moins plaire, Li
pas tat,
'Tu ne leur deplairais
3: Htudiez la Cour et connaissez. la ville:

'
i

|

C'est par lă que Molidre illustrant ses 6crits
Peut-âtre de son art eât remporte le priză,
Si, moins ari du peuple, en sâs doctes peintures;
LL n'eât point fait souvent grimacer les figures,
P
- Quitte pour le bouffon l'agr6able et le fin

Et sans honte ă Terence. alis Tabărin.
Dans ce sac ridicule că Scapin, s'enveloppe
Je ne reconnais plus Vauteur du Misanthrope.
(Art poctique.)
+ Surpasser Euripide et balancer Corneille.
5 Comicilor li se recomandă studiul singur al naturii:
Que la nature soit. done votre 6tude unic"
Auteurs qui prâtendez aux honneurs du uu::que.

„(oi

,

-

-

-_.

Br6beuf, Quinault, şi să puie în lumină câte un scriitor de transiție, ca Segrais. Boileau nu-i. ştie, şi fapt este că rangurile

fixate de dânsul s'au menţinut, și s'au menţinut
fixate 'cu inteligență și echitate.

fiindcă

erau

Direcţia în care se îndreaptă altă atacuri decât ale criticului”
literar în strictul înţeles. al cuvântului, acelea, care ating mediul
inspirator şi: determinator al literaturii, e aceiaşi ca şi la Moliăre

în Critigue de VEcole des. femines.

Nici Boileau nu poate suieri pe urmaşii degeneraţi ai erudiților din veacul al XVI-lea, pe acei pedanţi plini de greceate“ şi

capabili de așa de imposante citaţii fără ca ratiunea şi bunul
gust să
scrie:

vorbească

prin

buzele

lor

-

pretenţioase, şi în 1664 el

Un pâdant -enivr6 de sa vaine science,

Tout hâriss6 de grec, tout bouffi d'arrogance,
Et qui, de mille -auteurs retenus mot par mot,
Dans sa tâte entasses, n'a souvent fait-qw'un sot,
Croit qu'un livre fait tout et que, fans Aristote,
“La raison ne voit goutte et le bon sens radote!.

N

Cum se vede, campionul celor trei unităţi le apără pentr
necesitatea intrinsecă pe care li-o recunoaşte, şi nu. pentru că
ele ar fi însemnate pe paginile de teotie filodofică ale Stagiri-'
tului.
Nici Boileau, curtesanul şi pensionarul regelui, nu admite ju- decata acelor oameni din preajma Suveranului cari n'au, pe.

lângă altă „calitate“, şi pe aceia de a; judeca produsele spiritului:
“Tous ies jours a la Cour'un

sot de qualit

p

Peuţ, juger de travers avec impunits2.
Publicul de

zădarnice 'ifosuri

pe care

Moiiăre

îl

făcuse, a s8

cobori din scaunele 'de iaudă şi osândă bucură pe Boileau prin
această meritată cădere, şi el îşi râde e
„ ces esprits, jadis' si renommâs,
- Que d'un coup de son art Moliâre a diftamş,
i Satira a IV-a.

|

2 Satira a IX-a (16578),

"2 Satira a X-a.

NE

NE

.

”

+

ÎN

Dar atacurile lui merg .şi mai departe. El declară limpede că!
aristocrația, ale cării titluri genealogice
p'ar putea îi admise
decât supt; reserva onestităţii tuturor înaintaşilor, nu-i impune
prin ea însăşi, când lipsesc însușirile, virtuțile, care singure pot

constitui un drept la stima publică, Şi, adresându-se către Dangeau, care.avea
energie:

acest sprijin

pentru pobleţa
î

lui, el spune cu.

Mais je pe puis souffrir qa'an fat, dont ia mollesse
N'a rien pour s'appuyer qu'une vaine noblesse,.
+

Se pare insolemment du mârite d'autrui:
Et'me vante un honneur qui ne vient pas de lui.

Respectez-vous les lois 7 Fuyez-vous Vinjustice ?
Savez-vous pour la gloire oublier le repos
Et, dormir en plein champ, le harnais surle dos!?

Şi, în sfârşit, lăudătorul, nw fără jenă une ori, dar totdeauna
fără exces,

"

al lui Ludovic

al XIV-lea nu se sfieşte a înfiera, încă

de la 1667, cu cea mai dârză hotărâre un spirit de cucerire,
pe care nu-l poate admira nici la Alexandru-cel- -Mare, vrednic
de a fi închis la casa de nebuni; dacă Macedonia ar fi .avut o
“asemenea, instituţie şi pentru un asemenea spirit de veşnică

neliniște şi de turios neastâmpăr:
Qui ? Cet 6cervel6 qui mit PAsie en cenăre ?

Ce tougueux l'Angsli, qui, de sang altâr6, Maitre du monde entier, s'y trouvait trop serr6 !
„ 'enrag6 qu'il €taiţ,-n6 roi d'une province
Qu'il pouvait gouverner en bon et. sage prince,
S'en ala follemânt, et pensant tre Dieu,

" Courir comme un bandit qui: n'a feu ni lieu
a Et, traînant avec
De sa vast folie
Heureux si de son
La Mac6doine eât

soi les horreurs de la guerre,
emplir toute la, terre,
|
temps, pour cent bonnes raisons,
eu des Petites-Maisons

Et quun sage tuteur leat, en cette demeure,
' Par avis de parents, enferm6 de bonne heure?.
*

„2 Satira a V-a.

? Epistbla a VIII-a,

„E mai mult dacâto glorie pe lume“, spune el tuturor eroilor, .

DRE

la 1669:

Da

,

que promette la guerre,
Mais, quelques vains lauriers:
On peut âtre h6ros sans ravager la terre:

D est plus d'une gloire!.

"Si, altă dată, el opune sângeroasei faime a tuturor 'cotropi
tari,
„cuceri
Attila,
c,
Genseri
torilor, Mitridate, Sulla, Tamerlan,
care
regi, prinți, căpitani“, mulțămirea burghesului din Atena,
:
ă
a urmărit totdeauna, „cu acelaşi pas“, dreptatea singur

|

Rassemblez ă la fois Mithridate et Sylla, .
Joignez-y Tamerlan, Genssric, Attila: „Tous ces fiers conqusrants, rois, princes, capitaines,
- Sont moins grands ă mes yevx que ce bourgeois d'Athânes,

Qui sut, pour tous exploits, doux, moder6, frugal,

Toujours vars la justice aller d'un pas tgai?.
,
| Voltaire, care, sprijinindu-se întăiu pe autoritatea lui Boileau

s'a exprimat apoi destul de rece pe socoteala lui, nu şi-a dat
samă

*
poate pe deplin cât de mult din combatițitatea propriului

său veac al XVIII-lea se găseşte în versurile, în adevăr revoluţionare de atâtea ori, ale acestui precursor.
1

ş Să

1 Epistola l-a.
: Satira a XI-a.

e

pa

”
-

-

|

„Noua iiteratură

în desvoltarea Zi liberă şi în legătura
ÎN
ei cu Curtea.

Odată fixată formula noii şcoli, în explicaţiile lui Molidre
şi în satirele, epistolele şi învățămintele

-

ca

contemporane ale lui

Boileau, ea, se desfăşură o bucată de vreme, atât în activitatea
mai departe a marelui poet comic, cât şi în tragedia, de un nou

cuprins şi de o formă

stilistică nouă,

a lui Jean Racine, înlo-

caitorul, răpede victorios, al lui Corneille îmbătrânit. Mai tărziu
numai 0 va împiedeca, în mersul ei, pentru ca, după ce a 1obit-o, s'o absoarbă, Curtea, pe de o parte, în tendinţa ei de a-şi
aneză tot ce e energie şi talent în mijlocul societăţii. pe care
voiește s'o domine, și apoi curentele religioase care se îmbul2080, cucerind

.
-

tot terenul,

în

anii

de

bătrâneţă ai lui

Ludovic

al XIV-lea, cum se va arăta la locul său.
“Să urmărim întăiu partea din opera lui Moliăre după

1663,

_ în care el se manifestă aşa cum ajunsese a fi: un adânc observator al tuturor aspectelor vieţii din timpul său, un reprodu-

cător fericit al tipurilor 'din societatea, încunjurătoare şi, în ace“laşi timp, un energic şi necruţător critic. cultoral şi social.

În 1665 el dă Don Juan ou le Festin de Pierre, ps care 0 cunoaştem din prefacerea în versuri datorită fratelui, înzestrat cu
un netăgăduit taleft de formă, al „marelui Corneille“, Thomas,
Corneille. Paterea tragică, adânc impresionantă, cu elemente de supranatural venite dintr'o superstiție stăpână pe spirite'ca şi dintr'o

mare şi adevărată credinţă, care se întâmpină în ' originalul
spaniol, formându-i. ţot, meritul, lipseşte din această piesă, de

.

!

sigur prea mult lăudată ce criticii francesi1. Don

Juan nu mai

e nobilul castilan care şi în păcatele sale duce ceva, din calităţile de vitejie ale clasei sale şi-şi interzice a tremura, înaintea.
-spectrului care-l. privește şi-l mustră,; e un cinic de salon, cum

„Se vor fi găsit mulţi în Parisul din acest veac al XVII- -lea, mai
aproapa

sau mai dsparte de persoana regelui. Se pricepe a în-

tinde lungi explicaţii de la chiar apariţia lui în scenă?, a face

pe iubita, în curând părăsită ca toate “celelalte, care e dona
Eivira, să înţeleagă toate 'subtilităţile sofismelor de societate *;
când statuia comandorului, sfidată, răspunde pria ameninţă”.
torul semn din cap, glumeţil vânător de aventuri caută să lămurească minunea, nelipsitului Sganarelle, care, de altfel, iea

toate în deşert: «Vraiment oui, nous nous moquons bien de bela
nous autres >; o serie întreagă de scene se adaugă între invitarea la cină a mortului şi între apariţia lui grozavă acolo la
masă: înșelarea creditorului M. Dimanche, sfidarea tatălui, care
„vine pentru
un ultim sfat, — <Jenrage de voir. des păres qui
vivent autant que leurs fils 5 —, o întâlnire cu Elvira, acoperită

„acum de vălul călugăriţelor şi căreia, totuşi vechiul curtisan şi
soţ i-ar oferi un .adăpost amoros supt coperişul lui. Spectrul nu :
va uita, într'o «pocă de bună creştere, să se anunţe bătând la
uşă. întâlirea întăiu cu dânsul e cu totul greşită, aproape pier-

dută între

adausuri

ca acelea de mai sus. Iarăşi tatăl

apare

pentru ca don Juan să dea, în toată stăpânirea, mijloacelor sale, .
o privelişte de pocăință ipocrită, menită a-l. scoate din multe

greutăţi. Vor mai răsări și alţii pe pragul lui, vorbindu-i de cerul
care pedepseşte,

pentru ca să-şi audă răspunsuri

ca acesta:

Le ciel n'est pas si exact que ta penses $.
Înainte. ca stataia Comandorului să pedepsească pentu lungul
şir de căicări de cuvânt şi de credință, Timpul, în personificare,

îşi aduce partea, de moralisare zădarnică faţă de un suflet aşa
i Aceste detecte sunt prefăcute în. merite la Wilmotte,
sur la tradition lititraire en France,

21,2.
5 did,
“1,3,

V,

4,

|

|

517,

.

Paris 1909,

"

a

Etudes

critiquea

p. 264 şi urm.

a
LT

:

PT
7

de înăsptit. De fapt, — cum va fi fost şi intenţia lui Moliăre
căruia piesa spaniolă-i dădea doar o fabulă oarecare —, interesul se opreşte mai mult asupra incidentelor, cu figuri bine
înregistrațe şi reproduse, ca ţeranii cari vorbesc în dialecă
|
.
tul lor.
Întrețesute în desvoltarea piesei sunt, critici sociale care amin= +

tesc, și în forma lor chiar, pe ale lui Boileau. Astfel atacul împotriva, nobilimii care nu e nimic fără virtute, căci nimeni
„n'are vre-o

Gloria lor e o făclie “care

cearcă a li sămăna...

luminează

ochii tuturora ruşinea faptelor dumitale... Mai mare
unui

care

monarh

de treabă

care ar fi om

de fiul unui crocheteur

Li

strămoşilor decât întru cât se în-

parte în gloria

ar trăi“ —

i se spune lui

în

cas aş face

decât de

îul

Juan —

„ca

don

Gumneata 1.“ Şi, în alt loc, Molidre ne face să pravedem pe
Tartufie, când, cn. prilejul ipocrisiei de la sfârşit a eroului său,

“loveşte cu hotărâre în cei „cari-şi fac un scut din mantia
” religiei şi supt acest veșmânt respectat au voie să fie cei mai
răi oameni de pe lume“, Don Juan făgăduiește să „se facă răs-

bunătorul intereselor cerului“,
fără cunoştinţă

să ridice „zeloşi indiscreţi cari,

de causă, vor striga în public contra oamenilor,

îl vor copleşi de injurii şi-i vor. osândi trufaş cu putere de la
ei singuri“ 2,
|
N
Boileau
care
în
acâia
curând,
în
vie
să
trebuia
O mare operă
vedea, atinsă culmea talentului

lui Moliăre, Le Misanthrope, din

.

1666.

hră-

Şi aici fabula n'are importanţă. „Alceste, „misantropul“,

neşte iubire

pentru

judecăţile lui asupra
omeneşti în genere,

Câlimâne, pe care i-o dispută. Oronte.

În

fiinţei
împe-

societăţii contemporane şi ăsupra
asprul, nemilosul critic întâmpină

1'Non, non, la naissance n'est rien că la vertu n'est pas... Nous n'avons
part ă la gloire de nos ancâtres qwautant que nous nous efforcons de leur
ressembler... Leur gloire est un fiambeau qui 6claire aux yeux d'un chacun

la honte de nos actions... Je ferais plus d'6tat du fils d'un

serait un. honnâte
vous (IV, 6). -

homme que du fiis d'un
Ă
|

: Qui se font un bouclier

du

manteau

crocheteur

de la religion et sous

qui

comme

monarque qui vivrait
“
cet

habit

respectâ ont; la permission d'6tre les plus mâchants hommes du monde...
Je me ferai le vengeur des intârâts du ciel... Des z6l6s indiscrets, qui, sans
connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront
i
priv6e Y, 9.
d'iajures et i les damneront hâutement de leur autorit6
!
.
4.

.

43
trivirea lui Philinte, omul -care se acomodează cu
lumea aşa
cum este, iertând firea pentru păcatele ei:
|
Et faisons un peu grâce ă la nature humaine!
Je prends tout doucement les hommes comme
C6limâne

toată

e o cochetă

lumea înaintea

ils sont.
i

căreia îi place a primi, a vorbi de rău pe

oamenilor

uşurațeci

cari o visitează şi

care, la urmă, va preferi lui Alcesta, pe care
şi aşa ne întrebăm
de ce l-a tolerat atâta vreme, pe Philinte cel
împăcat cu sine

şi cu alţii,

E

Să

E vrednic de admiraţie tipul

poetul l-ar fi reprodus

aşa

|

lui Alceste. Pentru

cum

era,. întocmai

cu marchisii ridiculi din societatea

cum

|
unii critici
şi ceilalţi,

Celimenei cu tot, sunt re-

produşi după natura vi. Moliăre n'ar avea Bicio
preferinţă pentru
ideile şi sentimentele unuia împotriva vederi
lor şi sentimentelor
altuia. De fapt, în Alceste cel veşnic” nemul
ţămit pare a trăi

ceva din sufletul însuşi, care nu se putea manife
sta altfel, al
unui om căruia nici viața casnică nu-i reservase
vre-un fel de

mulţămire şi .care, ca, şi dânsul, era dispus
să creadă că e%
datorie a porni lupta ca toți oamenii, urânâu
-i pe. toţi:

Mon dessein estde rompre en visidre ă tout le
geure
+ humain!

Non, elle (ma haine) est gânârale, el je hais tous
les hommes.
Prin înfăţişarea enervărilor şi indignăril
or lui Alceste, poetul

face critica întregii societăţi. Vom întâlni și
aici satira contra,
preţioaselor care se dau în vânt când âiletantul
de saloane închină Yersuri meșteşugite unei Phyllis :

.

Belle Phyllis, on desespâre
Alors qu'on espăre toujours,

pe când, după socotinţa criticului, asernenea produse
de «beaux

esprits>, aceste <faux brillants», înaintea. cărora se castă
toate. .
gurile inbitorilor de manierism !, sunt inferioare vechil
e
cân,
ă

1 Qui, Monsieur le rieur, malgr6

vos beaux

J'estime plus cela que 1a pompe fleurie
De tous ces faux brillants, că ehacun

esprits,

|
se rcerie,

Ș
un specimen duios:
- 4ece simţite şi naive, din care se reproduce
Si le roi m'avoit donne

Paris, sa grand! ville, .

Et qu'il me fallut quitter
amour de ma mis,

-

Je dirois au roi Henri!
Reprenez votre Paris,
Jaime

mieux

mie 1.

ma

ca blondă“,
Vom găsi şi pe marchisi, cu „unghiile lungi“, „peru
panglici în
de
alele
farbar
şalvarii umflați, „les grands canons“,
toate

colorile,

«vasta rhingrave>.

şi cari, când nu clevetese prin

de Cour),
saloane, cu alţi «buni prieteni de Curte» (mes bons amis

Fedrei
merg la teatru, und6 ducele de Noailles întrighează contra

n şi fac tălui Racine pentru Fedra de concurență a lui Prado
glas tare:
răboiu acolo unde pe dreptate alţii admiră vu
„„ faire du fracas
|
2
A tous les beaux endroits qui mâritent des has

rău, în pretenţie şi rău

când tovarăşele, lor în vorbirea de
merg

le
din casă în casă, «moralisând» pe acelea pe care

plătesc datoriile
ştiu totuşi că se dau cu alb pe faţă, că nu-şi

|

:

şi că aduc amanţii pe uşile de din dos.

.

gust,

i

%

pricepere se ames- Alcest nu uită nici pe curtesanii cari fără
încât lasă,

cu. desprei,

un
piardă

proces

juîn

e îl scârbeşte
care ştie că dreptatea e cu dânsul. Şi în gener
ipocrisia a toate
ceia ce e la originea tuturor relelor sociale?
- stăpânitoare,

Ce commerce houteux de semblants damiti6,

+ -

unei vieţi de
care resultase în chip firesc din convenţionalismul

ate.
saloane şi de, Curte, tot mai mult depărtată „de realit
în alte pies

din această epocă —

de-odată pe cele

şi luăm

ou le mari
mai mici — atacul e mai mărgenit. În Georges Dandin
dâsole, care a rămas), V.
: Pentra mania noilor expresii (între altele şi
ui abus şi filologia, în- .
-acest
Contra
—
191-8.
pp.
Le. Mercura Galant pe 1612,
,
cepătoare, încercăo reacțiune, prin Mânage
1

III, la sfârşit,

N

a

decătorii,

să i se

:
E

bine ce sunt
tecă în chestii de literâtură 3. EL ştie. aşa de

____95
“confându, din 1668, giuma atinge mai

mult decât pe bietul ne-

nobil care a luat pe o fată din aristoeraţia de provincie, pe socru

şi soacră, d. de Sotenville şi soţia lui, născută de la Prudoterie,
cari vorbesc la fiecare moment de dreptarile superioare ale no-"
bilimii, de onoarea clasei, pe care n'o pot atinge cochetăriile

fetei lor ca nobilul din faţă şi cari, supt amenințarea unui duel,
impun nenorocitului ginere să ceară scuse rivalului său fericit,
numai pentru că acesta, desvinovăţindu-se, dăduseuna
din acele
asigurări de gentilom care nu se pot răspioge,
În <Le Boargeois gentilhomme»> din 1670 satira se va înârepta Se
contra acelor represintanţi ai burghesiei pe cari averea câştigată prin comerţ şi speculă-i făcea să dorească întrarea 'n rândul
aşa-numiţilor <gens de qualit6». Pentru a fi considerat ca atare

bietul

Monsieur Jourdain se va supune

la toate suferinţile, la

toate cheltuielile şi chiar la toate umilirile, cât de dureroase în
timpul său chiar. Va îmbrăca haine care nu-l prind şi care-l dor,

va vedea

cum

ai casei râd. de noua şi ciudata lui înfăţişare,

va continuă pentru

o măgulire

creditul unui nobil rău platnic

va cheltui cu maieştrii de musică, de danţ, de scrimă, cu profesorul de gramatică, de la care va afla, că a făcut până atunci
prosă fără să ştie, va dărui Qiamante unei cochete care e de”
fapt curtenita aceluia ce s'a oferit a-i servi de intermediar, va
da aceleaşi femei care nu înţelege ce rost are el în propria lui
casă mese mari cu musică, va zimbi de bucurie când peţitorul,
'refusat pentru că nu e „gentilom“, al fetei sale va veni cu falsi
Turci, vorbind în turcește şi în lingua franca, pentru a i se face

ginere şi a-l înălța, ca să nu fie mesalianță, la demnitatea de
mamamouchi.

În sfârşit în La contesse d'Escarbagnas. (1672) va înfăţişa pe
femeia din provincie, cu pretenţii de nobleţă, care a revenit de .
la Paris, după o şedere

de câteva săptămâni, şi care, ca să arăte

că e în curent cu obiceiurile Curţii.şi ale bunei societăţi, nu-și
mai strigă pe nume slugile, pe care le bate cu biciul, şi stâlceşte

limba cu care s'a deprins pentru a se osebi de cei în mijlocul
cărora

continuă a trăi, pentru ca pe urmă

să descopere

că-şi

râde de ea, curtisanul nobil şi să primească mustrările brutale
aie perceptorului (receveur) burghes din banii căruia trăieşte.
Între piesele de caracter se aşează VAvare, rămas în consi„deraţia criticilor ca una din capodoperele lui Molidre. Imitată

după comicul latin, suferința lui Harpagon e -presintată mai
mult în unele ticuri incidentale, şi, de alminterea, subiectul era
"mai potrivit, dacă Molidre l-ar fi adâncit, pentru o tratare tragică
Din

mijlocul

acestor

lucrări

mai

mărunte,

pe care le vom

vedea în legătură cu deosebite ocasii şi incidente, pentră care

e cerut — şi plătit — talentul viciu al meşterului de teatru, se

desface însemhata operă care e I/imposteur ou le Tartujfe, din 1667,

Lovitura se dă acum contra noii puteri care nu se ridica la
„orizont, ci se infiltra în toate organele societăţii contemporane
pe

care, adormind-o, şi-o reservă ca pradă:

puterea ocultă

a, <de-

„voţilor> adevăraţi şi falşi, — falși totdeauna prin atitudinea faţă,
de victimele lor,

prin şistemul cu care

ele

erau

captate,

ex-

ploatate, stoarse, chiar şi dacă aceasta s'ar fi făcut cu sinceri:
tate ad maiorem Dei gloriam. Era un mare războiu pe care literatura-l începeă şi pe care, dată: fiind inferioara, ei situaţie
socială şi mijloacele, aşa de mari, care stăteau la disposiția,
dușmanului astfel sfidat, era să-l piardă. De aceia şi Tartufe,
represintat întăiu oarecum prin surprindere, numai în parte, la

un prilej de festivitate, din acelea, asupra cărora vom reveni 1,

"a, fost interzis şi nu s'a putut da întreg

decât după

ani de zile.
Orgon,

fiul evlavioasei

,
Madame

Pernelle,

Yre-o doi

|

care nu ştie decât

drumul la biserică, a întâlnit acolo pe un om sărac, foarte mo| „dest şi binefăcător, pe acel Tartuffe care nu primeşte niciodată
ce i se oferă şi al cărui gând nu uită niciodată pe atâţia cari
sunt şi mai lipsiţi decât dânsul. L-a adus acasă la el, şi în cu„rând el hotărăşte acolo. D-na Pernelle crede că un Sfânt se sălăşluiește supt acoperemântul fiului ei. Orgon, întors din călă„torie, ascultă numai cu-o ureche distrată. veştile despre boala
soţiei lui ca să se informeze despre ce s'a întâmplat cu musafirul napreţuit şi, de câte ori şireata, fată în casă şi confidentă,
Dorine, adauge un amănunt despre perfecta lui bună, stare, el
exclamă, adânc înduioșat, acel pauvre homme rămas celebru.
Ceilalţi însă din familie nu-l 'pot suferi pe intrusul- ale cărui
'Scopări, pornite, din. firea lui cea adevărată, le gâcese numai
1 Prefaţa spune: „Les Espagnols. n08 Yoisins, ne câlâbrent guăre de fâtes

că la condbdie nen soit mâi6e“,

|

a

97

prea bine: Elmire, soția, care simte asupră-i ochial lacom al
„ parasitului, Damis, fiul din altă căsătorie, care se îngrijește de

cinsțea tatălui său, Marianne, fiica a cării inimă e câştigată de

pretendentul Valare şi care cu niciun chip nu vrea să ajungă
tovarășa antipaticului personagiu care a cuprins-o şi pe dânsa
în intrigile lui: ambiţioase, plus acea Dorine,. care, după reţeta
+ valeților şi subretelor din teatrul spaniol1, e marea unelțitoare
şi frământăţoare a întregului războiu de eliberare,

Damis asistă la, scena

în care Tartufie se declară Elmirei, 4.

uitându-şi mâna pe genunchii aceleia care
stofă aşa de moale pentru pipăitul lui:
Elmire. — ...Que fait lă votre main?

|

poartă o rochie de

Tartuje — Je tâte .yotre habit: !'stoffe en est molleuse 2,

El nu poate să ascundă lui Otgon ceia ce sa petrecut. Dar
ipocritul de speța religioasă nu e om pe_care atâta, să-l de-

concerteze. El iea tonul pe care-l cunoaştem

din ultima, parte

a ]ui udon Jaan»>. E gata să se recunoască vinovat de toate pă- .
catele,

acestea, Şi

altele

mai

mari, să

părăsească

o casă

de sigur că a: greşit, de vreme ce i se spune.
Pentru ca Orgon să fie trezit, din suggestia pe care
“a exercitat-o asupra lui „impostoral“ trebuie ca Eimire
gătească o nouă scenă, vădind şi mai mult intenţiile
giului. Ei îl va auzi vorbind despre păcatul care nu
care nu strigă şi care prin urmare poate fi iertat:
De Vamour

unde

de mult
să-i prtpersonase vede,

sans scandale şt du plaisir sans peur.

Le ciel dâtend, de .vrai, certains contentements,
Mais on trouve arec lui des 'accommodements?.

i

.

.

.

.

.

Bi ce n'est pas pecher que pâcher en silence.
Numai

după toată acbastă dureroasă păţanie, bietul om cinstit,

bun și credul izbucnește în strigătul, înspăimântat:
Voilă, je vous avoue, un abominable

homme+.

* Cf. Huszâr, Molire et vEspogne şi Gendarme de Bâvctte, -La lfgende de
Juan.
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Dar, pentru "ca şi. d-na Pernelle să fie de această părere,
trebuie ca insolentul personagiu să facă un pas mai departe în
asurparea lui. Orgon a sembhat un act de cesiune în favoarea lui,
şi iată-l răspunzând la somaţia de plecare prin afirmaţia scurtă

şi cuprinzătoare: la maison m'appartient1. Piesa, se mântuie prin

talui judecătoresc însărcinat cu expulsarea familiei şi chiar cu”

“urmărirea lui Orgon

pe basa. hârtiilor

dintro

casetă

.

lovitura neașteptată a schimbării de. atitudine din partea agen-

cei s'a

“% încredinţat spre păstrare de un prieten: el se întoarce, cum, după
descoperirea altor înşelătorii ale lui Tartufie, are ordinul, împotriva acestuia, în clipa chiar când el îşi serba mai sigur de sine
a
.
|
triumful.

Pentru întăia — şi singura — oară în: scrisul lui Moliâre, întriga

_nu e în afară de desvoltarea tipurilor, ci, pornită din ea, se
isprăveşte de la sine, cu o mică intervenţie de accident, acolo
unde nimic nu mai lipseşte pentru desăvârşirea acelor tipuri.

Vechiul atac contra, femeilor care prâtindeau să regenteze lite-

ratura e reluat la 1672, în Femmes savantes ?, coiitra acelora care
luau parte la discuţiile filosofice ale unei
familia cumintelui Chrysale şi: a blândei

epoce mai novă. În
lui fete mai tinere,

„Henriette, pe care o iubeşte Clitandre, toți ceilalţi, toate femeile

celelalte aparţin acestei intelectualităţi de pretenţii goale: stăpâna,

casei, Dhilaminte, fata cea mai mare, înaintea căreia Clitandre

a fost, socotit ca
măcar la început,
du-i urât

prea

puţin vrednic,

Armănde, care nu vrea,

cât nu lucrează gelosia,
p€

să se mărite,

fiin-

Da vous claquemurer aux choses du mânage
Et de p'entrevoir point de plaisirs plus touchants -

Qwun idole d'6poux et des marmots d'enfants;

şi nu mai puţin mătuşa fetelor, Bâlise, care se crede inbită de

fapt; supt forma curtenirii nepoatei. Servitonsea, Martine, o dată
atară pentru neobservarea regulelor gramaticale. Uşa e deschisă

pentru pedanţii Vadius şi Trissotin,. cari,pe rând, se laudă şi

- se insultă pentru motive de faimă literară.

i]

Tg

a

2 Le Mertăe Galant pe 1612 spune:

«ces Pr6oieuses ou Femmes

vantes» (p. 13). — Pentru <parler Vauoelas» din. piesăv. sbia., p. 1i?.
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Ei doi, sunt mari
dușmană

„

duşmani ai Curţii,

partisană a ignoranței,

a spiritului:

La Cour, coniime l'on sait, ne tient pas pour Pesprit, ..

Elle 'a quelque ints:tt d'appuyer

Şi iată că li se răspande,

nedrept că Franţa li se

adăugindu-se

lignorance.

i

că ei îşi închipuie pe

închină, că de la condeiul

coroana regilor, că lumea

lor atârnă

se uită la ei, cei „mâzgâliţi cu

gre-

ceşte şi latineşte“ 1;
Vous en voulez Neaucoup. ă cette pauvre Cour

Et son malheur est grand de 'voir que, chaque jour,
Vous autres, beaux esprits, vous d6clamez cpntre elle.

Qn'elle a -du sens commun

pour se connaitre ă tout,

„ Que chez elle on se peut former quelque bon goât
Et que Pesprit du monde y vaut, sans flatterie,

Tout le savoir obscur dă la pâdanterie. |

4

.

tip

Ludovic al XIV-lea trecea drept un statoriic şi mare prieten

al lesuitilor, pe cari i-a apărat şi în ceasurile lor grele. O luptă!

ca aceia din

Tartuje

putea

să-l jeneze și chiar

să-l

supere.

Celelalte campanii de teatru erau însă de natură să-l mulțămsască.

În adevăr, după că Henric al IV-lea încheiase, odată cu înce-

tarea luptelor civile, şi ultimul

capitol

din istoria

importanţei

nobilimii provinciale, după ce o desarmuse prin ironia lui, după

„ce Richelieu avuse hotărârea dş
turilo dârze de:se mai rid:-ău
Franța, aveafinteresul să înlăture
orice o concurâtîn present şi orice
viitor,

a da lbvitura de topor în gâîncă, regalitatea, stăpână pe *
orice-i amintia încă trecutul,
părea să o amenințeze pentru
„
i

Astfel, ca şi Molidre, regele se încurca de „preţioase“, dar
nu pentru

că

stricau liinba

şi pociau

gustul,

ci pentru că sa-

loanele, rueilele lor: erau un element Ge independenţă şi influență
care trebuia să dispară, literatura având să fie regentată, nu din |
aceste cercuri care nu datoran nimic, Suveranului,

nătatea

acestuia

era bucuros
"::

chiar.

Ca i

ci din veci-

.idre, Ludovic al XIV-lea nu

de pretenţiile „marchisilor“

cari făceau pe stăpânii

1 „A se bien barbouiller de grec eţ de latin.“ — Se credea că abatele Cotin
e modelul lui Trissotin (Mercure

Galânt, î, c.,.p. 16 şi urm,).

.
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„

în palatul lui şi băteau, în puterea dreptului lor
moştenit, la
ușa -cămării lui de culcare. Curtea ca şi comedia
priviau cu ne-.

plăcere şi ifosurile aristocrației“ de provincie, care, de
şi fără
castelele ocrotitoară şi fără drepturile de odinioară, nu înţeleg
ea.

să abdice de la trecerea pe cafe-o avuse odinioară,
şi'o supăra
dorinţa burghesiei de a, juca roluri BCUĂ, a acelei burghe
sii care,

dacă în „generaţia întăiu se lăsa în:brăcată în haina, cum o fi,
a

unui «homme de qualite> şi-şi cheltuia; averea pe
zădărnicii de
vanitate, aşteptând ca Sultanul, viitor cuscru, să-i
dea diploma
de mamamouchi, era, să ajungă, în a, dota şi a treia
generaţie,
- unde nici n'ar fi visat, cu prosa lui cu tot, Monsieur
Jourdain.
Dar,

întrebuinţând

literatura

pentru

scopurile sale, această

regalitate absolută mu înţelegea de loc .ca ea însăşi să continue

'0 desvoltare independentă, îndreptată spre

şi în urmărirea
firești de viaţă.

unor

adevărate

Comedia, lui Moliâre, îndată ce
tiile permanente
ale

publicului,

scopurile

ei proprii

ideale ieşite din condiţiile
,
se impune,
e adausă

ei

câștigând simpa-

astfel,

ca

un element,

neapărat, la, menus plaisirs ale Curţii. Şi aceasta ori de vrea
ori

de nu vrea, — în unele casuri, ca în Princesse dY/lide de
la 1664,
piesa e începută în versuri ca, să fie isprăvită în prosă, iar
în

aitele, ca în Psyche de la 1671, La: Fontajne dă inspiraţia, Mo-

"lire prologul, actul întăiu şi primele scene dih al -doilea şi
al treileă, Quinault versurile pentru musica lui Lulli, iar restul marele Corntille însuşi, care găseşie accente de o delica-

teţă și o duioşie 'extraordinară

pentru acest subiect, el însuşi

aşa de delicat 'şi' de duios în fabula să veche,:ca
şi în prelucrarea francesă, întreaga generaţie de la 1660.— şi
Racine, de
la care Corneille a luat un sentimentalism liric, de
care pănă

atunci fusese

lip
— sit
uhindu-se

pentru

a

aduce

un

omagiu

comun regelui care se distrează,
ÎN
În ce priveşte rolul ce se fixează lui Moliăre, el ameste
că,
pantru a face un luoru convenabil, potrivit cu gustul publicu
lui,

în Princesse d'Elide+ , pe lângă versuri de adevărată tragicomedie

spaniolă, dintre care unele cu un parfum

subtil ca acesta:

L'air sur les fleurs an perles se resout 1
' Astfel merită a fi reținute aceste versuri:

Dans des bois toujours morts, oh d'amour on respire

Aussitot qu'on est mort d'amour,

1UL
grosolanele glume ale lui Moro
n, juşat de autorul însuşi. Amo
ur
împrejurări asemenea, şi tot
aşa,
de superficial e le Medecin malg
ri lui (1666), ca şi, cu ţoată,
naturaleța tipulai, Le
"midecin e o schiţă ca pentra

malade imaginaire,

4.

din 1678, piesă cu
„balet, în cursul căreia auto
rul, care juca rolul închipai
tului
bolnav, fu prins de dureri care
anunțau agonia. Pentru plăcerea
,
Curţii se dă o Melicerte, „pas
torale h6roique“, în acelaşi
an
când
s'a represintat şi 0 Pastorale
comigue pierdută, Amphytrion,.
ins-

'pirată dintr'un model clasic,
se distinge printr'o vioiciune
deosebită în dialog şi prin înt
rebtințarea — a dona, oară
și
pe
o
- scară mai largă — a, vaxjaţiilor
de ritm care tormează farmecul
musical și poetic

a] povestirilor şi fabulelor
lui La Fontaine.
Nu e exclus însă, că în pățani
a vechiului rege teban, la
soţia
căruia — Alcmena, “care va
fi astfel mara lui Hercule —
se
strecoară, supt ghipul sojului, Iupi
ter însuşi, care, solemn, şi
măr” turiseşte un amestec în căsnicie
; ce nu poate jigni (de şi Sosie,
tovarăşul modest al regelui,
e de părere că
Sur telles affaires toujours
Le meilleur est de ne rien dire
5,
se măgulegte pasiunea lui Lud
ovie al XIV-lea peatru d-na
de
Montespan.

_

Georges Dandin

,

e făcută pentacel
ru
aşi cere restrâns, şi, dacă

avem în le Bourgeois gentilhomme scena
cu 'Turcii, -aceasta se
datorește dorinţei Tege

iui de a vedea un balet oriental,
de înfățişare nouă. La fâte. de Versaill
es din 1668 arată în. titlul ei
Chiar de ce a fost scrisă şi M.
de Pourteaugnac din 1669 era,

făcută şi ea, ca şi Les amants magnifiq
ues din 1670, pentru balet,
e o ntrag6

Psycht

die-ballet,

după

-comediile

și pastoralele cu
balet şi pentru balet. Les Jourberi
es de Scapin (1671), în vechiu
gen de comedie italiană san span
iolă, e după Phormio al lui
sau:

”

Et V'6ternelle nuit n'ose en Chass
er

„e
le jour,

Araor spune Peychei:
.
Quoi! je dis et redis. tout haut que je
vous aime,
Et

E

i

vous. ne dites point, Psyche, que vous
ro'aimez,

—

Est-ce que pour jamais Yps beaux yeux sont fermes?
Succe
sul

mare

al

piesei

făcu să se

introducă

Psych6“ (Le Mercure galant pe 1672,
p. 193),
"ANI, di,
,
|

|

mioda

“

de „jupesă la

Va

.

Ş

din Rotrou şi Cyrano de
'Terenţiu, - cu împrumuturi, ge pare,
ambiţie pur literară
Bergerac, dar într'insa iu e mai multă
nac (1682) a fost scrisă,
decâţ în celelalte. La comtesse d'Escarbag
a încadra o pastorală,
cu satira pe care o cuprinde, pentra

i

care nu ni s'a păstrat.
Fără

ocupatie,» pe

această

profesio-

de sigur, neîntrerupt alte

ar fi urmat,

nală, geniul lui Moliâre

numi

putem

careo

|

drumuri !.

când, la 1664, apărv
Moliâre îşi începuse de mult activitatea
tânăr şi tovarăș de
mai
său
cea d'intăiu tragedie a prietenului

-

acum înainte, Racine.

Noul poet nu era născut

pentru

|

a înfăţişape scenă probleme

încercări în versuri
dramatice şi conflicte tragice. Avem unele
un temperament liric, simţitor, duios.

din tinereţa lui 2, care arată

«tron de argint»,
EI cântă «luna co faţa schimbătoare», care,pe
|
stă în mijlocul curţii salede stele:
Le lune au visage changeant

În aşa-numiţele

,

|

Paraft sur un trone. d'argent
Et tenarit cercle axec les etoiles.

el
lui „scrisori de la Uzâs“, către prieteni,

o citaţie de versuri italiene,
descrie, sobru 'şi simplu, cu câte
s, unde adhiră amfiteatrul
călătorii prin provincie, ca la Nime
şte un interes de ironie
roman, cu lespezile neclintite, şi găse
a antică,
la „creaţiunea; consulilor“ dapă datin
pornirea generală a liînsă
găsi
el
,
La Paris, unde se aşeză
mare, covârșitoare şi copleteraturii către teatru şi faima cea

nimeni.
şitoare, a lui Corneille, încă pediscutat: de

întâmplă adese ori, prin supunere

Și, cum se

față de curentul

dominant,

vorbind şi de le Mariage de Bacchus
„A Le Mereure galant din 1672 (p. 38),
de
astfel: „ce fameux Monsieur
că
ei d'Ariane, cu „cântece$ de el, îl califi
auz
tes
d'ann
travaili€ tant
et qui
Molitre, dont le mârite: est si connu
nou de această „revistă“,
din
vorba
e
că
Fiind
a—
roy“.
apa des.ballets du
ă, de ascunauri şi regăintrig
de
ntă“,
fiecare „număr“ dă o povestire „gala
multe piese ale lui Momai
celor
rii”
ţesăta
siri, care corespunde întru toate
liăre. El formase

gustul anui

public: care

el însuşi,

prin

aplecările

lui, îl .

|
|
formase pe dânsul,
Cor.
lui
a
ani,
de
cinci
şi
i
geizec
la
: Pentru lirică, şi amoroasă, până
2 neille v. Faguet, în Revue latine, 1905.
4

|

A.

e

E

:

4VD

Racine lirieul, capabil totuşi de o aşa,
de vioaie „observaţie veselă— superioară acel6ia, în veşminte
de manieră, a doamnei

de S6vigns 1, — Racine, care simţia vibrându-i
sufletul la, fiecare

„atingere.cu lucrurile

tului,

cu farmecul

mari,

extraordinare,

cu amintirile

prestigios al depărtărilor

trecu-

exofice, se trezi

scriind tragedii. Legătura cu Moliăre, careşi avea trupa de.comediani şi aceşti comediani simțiau
nevoie de un continuu şi
bogat repertoriu, a contribuit şi ea
la această, îndreptare.
« La început, Racine nu se gânde
ște a inaugura o direcţie
aDouă, a sentimentului, blând în
veșmânt de versuri naturale,
familiare chiar, supt induența unei
conversații care, acum pe
deplin desvoltată — nu ca, pe vremea
debuturilor lui Molizre —,

năvălia

toiul cu elocvenţaşi uşurinţa,

ba chiar cu verbiagiul

șentimental în care era, aplecată să
degenereze. Nu va, spune
din capul locului nimic conţra, teatrului
trâgic care «trădează,
bunul simţ», depărtându-se de naţural
şi aruncându-se în exţra-

ordinar, care grămădeşte „incidente“, adau
ge „declamaţii“sim"pune cuceritorilor «maxime de. iubire» și
face din femei teribile eroine, — tot ea trebuie pentru
a se "putea recunoaşte
genul lui Corneille.Ci noul scriitor porne
şte pe urmele lui Cor-

„neille însuși, în piesa lui d'intăiu,
cuprinde lupta pentru scaunul

Se

cerea o intrigă şi un

n'avea- mai mult; decât nervul

care

amestec de dragoste.

|
Racine

tragic, imaginaţia care iscodeşte

şi stăruința atentă care conduce intriga.
De aceia se va mulțămi cu datele fabulei antice, adăugină' doar
iubirea, Gu, totul

nepotrivită — singura din piesă — a

lui Creon, acum în vrâst

ă,
cu Antigona, sora celor doi rivali, şi aceasta
puindu-l în anta-

gonism cu propriul său “Bu, iubit de Antigona,
Hemon. Deci Zi
trebui, el, care nâ desleagă conflictul, ci, şi
în ce va mai Scut,

Îl lasă a cădea în sânge,

fii ai Iocastei, dar şi pe
gona însăşi.
a

să dea morţii, nu numai pe câi doi

Hemon,

|

şi pe Creon, ca şi pe Anti.

Dar stilul se relevează încă de acum

ca supsrior, Aceasta în

>

1 V, prefața ia Britannicus:

maximes

d'amour,

copqusrants“,

une

„Un

“conqusrant

ferme qui
g'-

qui ne debiterait

CE. Deltour, Les ennemis de Racine.
'

que

des

donnerait de, legons de fiertâ â des

E

3:

-

Polinice?.
Vremea,

„Les freres ennemis“,

regal teban a fraţilor Eteocle şi

1U4

pasagii de sentiment,

pe cei doi fii înaintea ei, amintindu-li
aiurea. Cităm pe câteva din ele:

de iubire,

copilăria
a

un frăre est-ce un plus grand

O dieux! aimer

să vadă

locasta doreşte

ca atunci când

și

effort

Que de“hair la vie et, courir ă la mort?

Sau:

Dans la nuit du tombeausje la vois qui m'attend.
ca în aceste două versuri:
Sunt pasăgii cu totul lirice,
Je ns vivrais

|

pas

pour

Et je venx bien vivre pour toi.
Dar stilul se afirmă cu deosebire acolo
are ceva din

energia

pentru

luptătorii

all

eposului.

coroană:

4,

-

moi-mâme,

unde formula

magică

Aşa în declaraţia unuia dintre

.

|

fat que je vous die

git _Quw'un tone est plus pânible ă quitter que la vie;
în

acest strigăt de ură:

|

L'on hait avec exces lorsque Pon hait un frăre.

Iocasta spune lui Polinice, cel nesăţios de sânge:
Est-ce done sur des morts que

”

vous voulez regner,

. pentru ca el să răspundă:
Quandje devrais au ciel rencontrer le: tonnerre,
J'y monterai plutât que de ramaper a terre,

Bătrâna, regină, amintindu-și de groaza propriului său trecut,
- leagă, întro asociaţie de idei cum le-ar fi făcut antichitatea

ce-i
însăşi, incestul impus ei de o fatalitate oribilă cu instinctul
odraslele spre fratricid:

mână

|

,

Le plus grand, des forfaits vous & donns le jour,
Il faut qwun crini6 6gal vous Yarrache ă son tour.
|
astfel, în
Şi Corneille era cu mult întrecut când se înfățişa
ri:
moartea lui, unul din cei dgi adversa
+

Tout mort qu'il est, Madame,

il garde

sa, colăre,

“Bt Pon. diraiţ. quencore il menace son frăre.

Son visage, 0ă la mort a r&pandu ses traits, .
Demeure

Se 3:

o

plus terrible et plus fier que jamais.

|

-

.

|

»

,

a

|
neam

.

ea

Alezandre-le-Grand, piesa care a urmat, în 1665, a fost criticată,

pentru că figura marelui cuceritor nu e în destul

de reliefată

supt. acest raport. În adevăr avema tace, mai mult decât cual »
însuși, cu o rivalitate de “iubire între regii indieni Taxileşi .
„ Porus, amorezaţi de-o potrivă da Axiana, şi de încercările surorii
lui Taxile, Cisophile, care vede cu. Qchi buni pe Alexandru, de
a împiedeca marea luptă „pentru neatârnarea Indiei, în care

Porus va cădea,

încheindu-se astfel

fără o necesitate

şi această a doua tragedie a lui Racine. .
Dacă nu e însă Alexanâru însuşi, spiritul
este de la un capăt la altul, într'un superb
Este, când se vorbeşte astfel de opera lui
face nevrednic de a se încheia. o pace cu

internă

|
lui, eroicvi lui spirit
limbagiu de epopeie,.
distrugătoare, care-l
dânsul:
.

* .

.

La paix! Ah! de să main pourrez-vous Paccepter ?.
H6 quoi! nous l'auroas vu par“tant d'horribles guerres

Troubler le caime heureux dont jouissaient nos terres,

-

Et, le fer â la main, entrer dans nos Etats,

„Pour attaquer des rois qui ne 'offensaient pas;

|

Nous avans vu piller des provincey entidres,

Du sang de nos sujets faire enfler o

.

riviăres,

Et, quand le ciel s'apprâteă nous Yabandonner,

Jattendraj

qu'un tyran daigne

Tazxile, vorbind de Alexandru,
războiul ca Dariu:.

nous pardonner

aminteşte

astfel

?

isprăvile lui în
-

Ce foudre âtait encore enferm6 dans la nue,

Dans an calme profonă Darius endormi

Igodrait jusqu'au nom d'ur si faible ennemi:

.

Je le connus bientât, et son“âme 6tonnse
De tout ce grand

pouvoir se vit abandonnse:

II se vit terrass6 dun. bras victorieux

Et la foudre en tombant lui fit ouvrir les yeuz.

a

Di

|

„ Cest un torrent qui passe et dont la violence

Sur tout ce qui larrâte exerce sa pyissance,

Qui, gtossi da d6bris de cent, peuples divers,
-Veut du bruit de son cours remplir tout Punivers;
ă

„Cu

=

y

el. nu poate fi nicio siguranță pentru
+

.

_.

.

.

coroane şi sceptre»

_

Nos couronnes d'abord, devant ses conquâtes,
E
Tant que nous r6gnerions fiotteraient sur nos tâtes,
Et nos sceptres, en proie ă ses moindres dâdains,.
Das quiil aura pails, tomberaient de nos mains.

E
ș

Ci6ophile arată ce slabă e în fând această
zește în aparenţă:
.

o

pufere -care

îngro-

Votre empire n'est plein que d'ennemis couveris:
[ls pleurent en secret leurs rois sans diadâmes;
Vos fers trop 6tendus se relâchent d'eux-mâmes1,

Si ce mândrie, care nu-şi nai aflase pănă atunci expresia în
literatura contemporană francesă, respiră 'acest strigăt al lui

+ Porus:
Nous n'allons 'point de fleurs pazfaraer son chemin,
Il nous trguvera partout les armes ă la main,
IL voit ă chaque pas arrâter ses conquâtea:

ă

?

Un seul rocher ici lui coâte plus de tâtes,
Plus de soucis, plus dattentes et. presque plus de temps
Que n'en codițeă son. „bras Vempire des, Persans. Ce mnulțărire, Spune Clâophile, poate să aibă Alexandru, chiar
dacă ar ajunge, în săvârşirea, isprăvilor sale, pănă la margenile

Oceanului:

e

Quand bOcâan trouble vous mena sur son onde
Achever quelque jour la conquâte
Quand :vous

verrez 'les rois tomber

du monde,
ă vos genoux

Et la terre en tremblant se tăire devant vous.

Şi, înfrânt, mort, Porus, apărându-şi ţara, rămâne marea icoană

de amintire şi îndemn:

i

i

» „. Porus dans la tombeau
Rassorable. ses soldats autour de son drapeau::

Son ombre seule encor semble arrâter leur tuite,
Andromaque, din 1667, a stabilit de fapt reputaţia noului poet
tragic. Elemenţul : „sentimental din sa atât de îmbielşugat, cu .

lacrimile

ce

varsă,

Oreste

pentru

văduva

lui

Hector,

ajunsă

roaba Grecilor, venind s o "cante în Epirul captivităţii sale pentru
&

111, 2.
3

Se
,

a 0'îndemna la o nouă

o simtede aceiaşi

iubire

căsătorie şi la fugă,

Pir, fiul

lui Ahile,

cu setea

rege

pe care.

al acestei

teri, ca pasiunea FHermionei, fiica Elenei, pentra Pir, care-i este
„ logodyuic, acest element sentimental a hotărât snocesul. Din el:
vine intriga, la, capătul căreia, după îndemnul Hermionei, întro
- clipă de furie pe care o va regreta amar, ispăşind-o prin nioarte,

Oreste face să fie ucis Pir, în clipa chiar când ducta la altar
pe Andromaca,
“Altfel piesa e plină de slăbiciuni. Cele două iubiri merg ală-.
tori, fără a se amesteca într'o singură şi mare acţiune. Prea
răpede se urmează stările de spirit ale Hermionei. Dacă elementul epic apare şi aici de câte ori Andromacase gândeşte
la Hector, la peirea, Troii!, în schimb ea nu ţine la'copilul ei
Astyanax, cu jertfirea căruia o ameninţăsPir de câte ori îl re-.

- fusă,

decât; în memoria

soțului pierdut, şi în clipele celei, mai

mari primej“ : pentru acest copil, ea; arată o răceală. răspingă-.
toare?. Din umbagiul ruellelor atâtea 'sxpresii sau rătăcit în
“stilul tragediei. Astfel când Andromaca se plânge ! în aceste
. cuvinte:

Je meurs si je vous perds, mais, je mseurs si jattends*,
când Oreste

„îşi aduce inima pentru

Et je lui porte enfin mon

cceur'ă dâvorerf.

Se întâlnește şi câte o reminiscență
+ din

a î sfăşiată“ :

din

Corneille,

ca aceasta

Cinna :
*

A le sauver enfin c'est moi 14 qui vous comie 5.

în Britannicus subiectul e luat tot din izvoril clasic. întriga.
nu există aproape: e vorba de silnica îmbolzire de dragoste a
lui Neron faţă de o neistorică Iunie, pe care o iubeşte — şi e.
„+1,

8

„2 Cf. Cephise. — H6 bien, allons dont voir expirer votre fils:
On m'attend

plus qua vous... Vous fr6missez,

madame ?

(ibid) -

2-00, 7
*V, 3.
sI, 7 - Greşeli de gust şi în Atezanăre: -le-Grand (], 3):
Ne craignez rien; ce 2oeur, qui reut bien m'obâir,
N'est pas entre des mains qui le pussent trahir,

.

iubit de dânsa — fratele său, Britannicus, care va plăti cu viaţa
această preferinţă. Pentru a pfegăti crima lucrează -înteţitorul
de Curte, linguşitorul Narcis, pentru-a o. împiedeca integrul
“Burrhus şi chiar Agripina, mama lui Neron, care face aici o

destol de bună figură:
Vertu

e însă puternic şi impresionant, ori de vorbeşte Neron,

afirmându-şi dreptul şi la nelegiuire:
Nsron

impun6ment

ori de linguşeşte
permis Cesarului:
Commandez
-ori de se aduc

Narcis,
qu'on

mustrări

-

ne' sera pas jaloux?,

strecurându-i în breche
vous aime, at vous

că totul îi e
”

serez

aime,

nesăţiosului:

Rome metitile au nombre de vos droits
Tout ce qu'a, de cruel linjustice et la force,
Les emprisonnements, le rapt et le divorce *?
Subiecte

antice, din spoca imperială, sunt şi cele. din Berânfce |

şi Qin Mithridate.

În cea d'intăiu se înfăţişează ” retrimeterea; acasă,

de „pătre

Titus ajuns împărat, a fiicai de rege evreu Berenicea, care,
spuhe istoria, fasese o bucată de vreme țiitoarea lui. E vorba,
„în realitatea lucrurilor, de o femeie care nu e- de loc tânără,
ci ajunge vrâsta de cinzeci de ani, şi "incidentul n'are' niciun
ol în istoria romană. .

a

Racine n'a ştiut să adauge

la această

urzeală

-personagiul şterg al unui Antioh de Comagenea,

săracă

decât

vechiu curtesan

al Berenicei, de care împărătescul ei iubit ar dori s'o vadă întovărăşită.
'E o jălanie tadă de la un capăt pănă. 1a altul al piesei. Titus,
al cărui „port măreț“, a cărui „blândă prestanţă“ se înseamnă
*

+ Mamei sale el îi spune CV, 2.
en ceurroux

Porter en murmurant leurs aigles devant vous.
“0f, şi traducerea lui oderint dum metuant :
Heureux ou malheureux, il suffit qu'on me craigne,.

> II, 8 — Au rămas, din actul Il, scena 3, aceste două versuri:
”

aaa

J'ose Gire pourtant que je p'ai mârit€ -

Ni cet exces d'honneur, ni cette indigaite.

-ă

a

Vous âvez 'vu cent fois nos soldat

.

|

la început!, îşi atrage

109

mustrarea

că, de şi Împărat,

plânge:

Vous âtes emperăuri seigntur, et vous pleurez *,
şi-l auzim căinându-se astfel: e
a
Ab, Rome!. Ah Ber6nice! Ah, prince maiheureux!
Pourguoi suis-je” empereur ? Pourquoi suis-je amoureux?

Antioh, din partea lui, într'un vers frumaș, se presintă cătând.
cu lacrimi urmele paşilor iubitei:
« Je cherchais en pleurant les traces de vos pasi,
lar la urmă, când despărţirea s'a făcut, Berenicea se resem-.
__Dează cu ideia, că şi ea şi Titus şi Antioh prin suferința lor

„dau un etemplu lumii :

„”

peniru

Adieu, servons tous trois d'exemple, ă& . Funivers, Di
ca, — ultim cuvânt al tragediei fără tragic —săi

răspundă: helas.
În Mitridate

se.

4

subiectul

e acela, al tatălui

bătrân,

marele rege

asiatic, care se vede, după vestea morţii lui, părăsit de soţie,
Moniraa, a cării inimă e stăpânită, în rivalitatea pentru putere:
dintre cei doi moştenitori, Xifares şi Farnace, de cel d'intăiu..
Aflând această stragnică veste, el se îndreaptă, hotărât, spre.
moarte, care singură-l poate mântui de un cumplit chin.
„Măreţia epică nu lipseşte, când e vorba, la început, despze
soarta ce vor fi având, răsășițele, părăsite, ale. celui care &

crezut mârt în juptă:
Qui

sait si, dans

Forme

le temps

d'un doux hymen

que

votre

âme

empresste

Pagreable pense,

Ce roi que YOrient, tout pleia de ses exploits,

|

&

Peut nommer justement le dernier de ses rois,
Dans ses propres Etats, priv6 de s6pulture,

Ou couch sans honneur dans une tombe obscure,
N'accuse point ie ciel, qui Je laisse caer

Et des indignes fils qui” n'osent le venger
+ ?.
Cată energie e în povestirea lui .Mitridate revenit acasă, în: |

expriterea

marilor

1 Ca port majestueuit,

"IV, 5.
31,4,
“1,3.

planuri pe care le-a
cette douce

prâsence

format contra Romej
(|, 5).

.
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,
“Şi la urmă

toată tragedia

insultei. care l-a atins

se

cuprinde

în versurile din care răsare această amintire a altui fel de trecut:
„Jusqu'ici la fortune et la .victoire m&mes
Cachaient mes cheveux blancs saus trente diadămes.

+

Înlocuiţi pe Mitridate cu Sultanul Murad al IV-lea, cuceritorul

“Bagdadului, pe Monime blândă prin mai pătimaşa Roxană,
vorită a

acestuia, pt fiul fericit în iubire care e

Xifares

faprin

fratele carp se împărtăşeşte de acelaşi noroc, Baiezid (Bajazet);

adăugiți o Atalidă care iubeşte pe acest prinţ, osânâit la rhoarte,
din depărtare, de fratele său, şi e iubită de dânsul, şi aşezaţi în
-planul întăiu pe Marele-Vizir, devenit din Mohammed un Acomat,
adecă Ahmed, şi care, neglijat, amenințat, ar vrea, că și Roxana,

să puie un nou Sultan, şi veţi avea, tragedia dih 1672, Bajazet.

-I sa

obiectat lui Racine!

pentru

că Turcii

lui sunt prea delicaţi

nişte locuitori păgâni ai malurilor Bosforului, prea

ciescuţi

şi cereinonioşi.

Cine stie. câtă politeță

bine

arabă şi câtă

poesie persană erau amestecate în viata. socială ca şi în- vorvirea Turcilor otomani nu va aduce această obiecţie. Din po„trivă, el îşi va aminti de. relaţiile, mărturisite în Prefaţă, ale lui |

Ratine cu
C6sy,

diplomaţii francesi pe

în v :derea

lângă

Poartă, “Nantouilist: şi

chiar a acestei opere,

cu

subiectul Juat, de

altfel, dinir'o înuvelă. contemporană, şi..va, constata că moravudle

sunt bine redate și așezămintele „turceşti suficient cunoscute.

Şi aici, de câte'ori e vorba de “gloria trecută, stilul creşte
-ca, putere, ca în această caracterisare a lui Soliman*ce!- Măreţ:

Vous savez qw entre nos aieux,

ff
J

E e

Dont Punivers a craint le bras viotorieux,

Nul n'sleva si haut la grandeur cfomane.
So! imark jouissait d'une pleine puissance:
L'Egypte ramense ă son obâissance,

- Rhodes, des Ottomans ce râdoutable. ecueil,
De tous ses defenseurs devenu le cercueil, .
Dagpanube asservi les rives desoles,

?
4
|

De Pempire persan les bornes recules,

o |

Daus leurs climats brâlants lez Africains dompt6g
WPaisaient

taire les lois devant

ses: golontes 2
R

V. şi i Mereure galant citat şi mai sus,

1.

*

RE

|

X.

|

.

|

Decăderea literaturii de la 1660 și influența covârşitoare
„a

Ş

curentelor

religioase.

|

Moliăre era mort, şi Racine isprăvise subiectele sale

şi romantice în care-şi (ca
ingpira, pe lângă izvoare

voie

istorice

|

propriului geniu fără a se

rative, din

vre-o

.,

operă teatrală a

antichităţii. De la 1674 înainte, lipsit de sfatulşi îndemnulprie-!

p

tenului! său mai vechiu şi având
„De

j

numai-pe acelea

ale lui Boileau,

străbătut de clasicismul antic, el caută drumuri noi.
acum

înainte

iubirea

d

nu va: mai fi pentru el ce este şi

pentru o Madame de Svign6 şi pentră întreaga societate con-.

temporană,

ieăre dădea

sentimentalismului

uşor

locul

puternicului sentiment care. zguduie şi transformă.
Ea a

să fie o distracţie, un passe-temps,
devenind

i, »

ceva curat şi puternic, pentru

„Aceasta o va cunoaşte

*

|

%

el Gin, studiul

și în forma,:la, îndemâna

înceta

aproape,

întâia oară o pasiune,

în poarele, veşnicul şi.adevăzatul înțeles al cuvântului.
cunoştea,

1
Îi

0 datorie socială

cuvenit

antichităţii, pe

|

.:
care o

oricui, a literaturii. romane

R

Si în aceia, până la care puţini pătrundeau atunci, de şi era
vremea lui Dacier şi. a Goamngi Dacier, a literaturij elenice. Şi

Pe

nimic nu poate fi mai firasc în vremea care a văzut ridicâudă-se, şi prin condeiul polemic al bunului Perrault, autor de
basme pentru copii ca şi pentru lumea săturată acum de e

venţii şi rafinări, „cearta dintre cei vechi şi cei noi“ (La gouerelle
E

des antiens et des modernes),

|

Din Euripide iea Racine, la 1674, subiectul »lfigeniei în Aalida“.

ŞI la el e vorba de neputinţa, Grecilor de a lua Troia,
de furtuna
“care |: ameninţă cu înec corăbiile, de întrebarea,
zeilor prin

Calchas,

cu20. arată că ei cer sânge de-al Atrizilor şi apoi de
a

-

|
:

g-
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chemarea pentru. jertfă a, Ifigeniei, fata lui Agamemnon, şi
de
chinurile prin care trec ea şi părinţii ei atâta, vreme Kâ4
nu se
descopere un mijloc de a o scăpa. Dar. aici Ahiie e iubitul
lfigeniei, şi, în mânia lui, el face tot ce e cu putință, chiar
în
contra voinței armatei greceşti, pentru a împiedeca, sacrifici
ul.
Şi se adauge o Eriphilă, de origine necunoscută, cargyiăi
ea
voieşte pe Ahile, care ţese intrigi pentra ca să aducă
xtea

fivalei

mai fericite şi care, în sfârşit,

dându-și 'samă că 8 în.

„zădar, se răpăde la altar pentru a se: înjunghia, dând zeilor,
ea
care se vădește a fi fata, Elenei înseşi, sângele regal care li trebuie.

Metitul cel mare al poetuloi frances-e că, după Shakespeare

din «Coriolan» şi <luliu Cesar», el a pătruns
al antichităţii, redând-o

albă, curată,

prin epicii şi tragicii Eladei. - .

în spiritul

însuşi

ca în propria ei revelaţie

lată în ce fel, la început chiar, sEăinfațigoază dimineaţa senină, în care şeful regilor greci se
ffibzeşte pentru a-şi începe

chinurile inimii de conducător naţional şi de părinte:

„„Quel important besoin ;

„ă

Vous-a fait devancer Paurore de si loin?
A peine un faible jour vous €claire et nfs guide,
Vos yeux senls et ies miens sont ouveris ans PAulide.
Avez-vous dans les airs entendu guelquăi ruit 2
bes vents vous auraient-ils exauce cette nuit?
Mais tout dort, et larmee, et les vents, et Neptune.
Şi aceasiă vedenie a Mării

înălbind

supt

|
|

bătaia vâslelor a Troii

„părăsită facărilor“, a corăbiilor „pare nt pot înainta;

Voyez tout IHeliesponi blanchisșant svus nos rames

"Et la perfide 'Troie abandonuse aux flammes,

„ Noyez 'de vos vaisseaux

les poupes

Dans ogite meme Aulide avec vous

conronntes,

retourntes,..

-

£,

Când apare Clitemnestra, soţia regelui, şi fiica ei, Agamemnon.
ge tuibură, aruncă scurte răspunsuri îndoielnice. Taina i se gâ-

ceşte. Ahile “e chemat în ajutor;:de şi Ifigenia; se oferă şi se va

tot oferi

tatălui, rugând pe

mamă

numai să nu

"aceluia păcatul lui:
.
| Surtout, si vous m'aimez, par cet amour

să
de mâăre,

Ne reprochez jamais mon trspas a men pâre!.

1 V, 3

”
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Clitemnestra se gândeşte însă, cu o nesfârşită durere, la grâzăvia întorsului singură pe drumurile sămănate cu flori în cinstea |
Ifigeniei mirese, — căci chemarea ei se făcuse supt pretextul
nunţii cu Ahile:
„Je m'en retournerai seale et dsesperce,

Je verrai les chemins encor tout parfumâs
Des fleurs dont sous ses pas on les avait semes!.
Ea strigă către soare, întrun admirabil avânt al desnădejdii sale,
Şi e ascultată, Eriphyla s'a jertfit. Ea s'a presintat lui Calchas,
feroce prin zeul ce mişcă,. porunbeşte şi strigă în el:
L'eeil farouche, lair sombre

et le poil hriss€, .

Terrible et plein cu dieu qui Pagitait sans doute?.
Sângele fecioarei regale, care răscumpără tără voie pe al Ifigeniei, a curs, şi acum, odată cu focul ce se aprinde de la sine
pe rug, Marea se linişteşte, prevestina biruinţa: :

La rive au lo'n gsmit blanchissante d'6cume,.
La flamms

În Phdre,

du bâcher d'elie-mâme

care a urmat

îndată,

s'allume.

Teseu e în locul lui Mitri-

date şi fiul său Ipolit, săibatecul vânător şi conducător de cai,
în acela al lui Xiphares. Patima vine numai de la femeie, tânărul
fiu de rege fiind îngrozit de violenţa ei criminală. Cât trăieşte

Teseu, el stă în calea

voinței de care e mânată

Fedra.

Când

vine falşa ştire despre moartea, bătrânului, Oenona, reava sfătuitoare a reginei, îi semnalează că a dispărut opreliştea mexală
de pănă atunci:
Votre flamme devient une flamme

ordinaire?.

Ds şi Ipolit continuă a iubi pe sfioasa, Aricie, Fedra rătăceşte
Băroândă în jurul iui,
Presente, je vous fuis; absente, je vous tronve ,
strigă ea. Printr'o sforțare supremă,

ea

ajunge a se

mărturisi,

A iubit pe Teseu, îl iubește încă şi-l află viu în si, în fiul aşa de

IV, 4
:1,5.
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“asămănător

cu dânsul. Dar el se dă

îulăiuri

-

oroare:

Je ne puis sans horreur me

cu

aceiaşi

sacră

regarder moi-mâme!,

În zădar grozava femeie încearcă a-i lămuri
ce e iubirea, în zădar
” îngrămădeşte toate explicaţiile şi conjaraţii
le ei. El își are aiurea
toate gândurile.
lată însă că Teseu se întoarce, viu, fără
bănuială. Mai curând
sau mai tărziu el va, afla ce a fost. Oeno
na crede că e mai

bine să fie prevenit, — prevenit şi înşelat, 1
se va spunecă Ipolit

a fost provocatorul și că Fedra l-a
răspins,

Şi tată, cuprins de o sălbatecă indignare,
se ridică împotriva,
fiului pe care-l crede vinovat. Fedra, înspăimâ
ntată de ce a.

făcut,

l-ar lumină asupra adevărului,

dacă vădirea.

legăt

urilor
lui Ipolit cu Aricie nu i-ar încleşta buzele.
Ea lasă ca fatalitatea

să se îndeplinească. Şi, cum 'Teseu a,
chemat pentru răsbunarea
sa pe zeul Mării, în curând va veni
solul care va spune— în
cea mai mare povestire, poate, din
tot teatrul frances — cum
a. perit tânărul voinic târât de caii săi
pe cari i-a speriat apa-

iția monstrului ieşit din valuri, Prea tărzi
u Teseu,

lămurit

de
Fedra după înscarea Oenonei pocăite,
va fi revocat blăstămul
său ucigaş.
_
În prefaţă poetul arată că a ținut samă
de scrupulele acelora
cari hotărau atunci şi asupra soartei
tragediilor: „molţime de

persoane celebre prin evlavia şi prin învăț
ătura lor“ 2. Pentru
aceia, ca să-i mulțămească, a evitat păcat
ul Fedrei şi a făcut
totuşi ca el să fie pedepsit,
Aceia, la cari se gândeşte Racine îi
erau şi tovarăși de cugetare în ce

priveşte religia. Jansenismul, cu care
era deprins încă
"- Qin anii de tinereţă şi învățătură
şi ia care 'se raliaseră atâtea,
suflete curate, câştiga prin severitate
a moravurilor 'sale, priă

despreţul faţă de devoţiunea, aparentă,
prin neclintita credință
În puterea graţiei — ceia ce făcea pe
aderenții lui să fie puşi
în rândul calviniştilor ascungi —, Prin legăt
ura, pe care o afirma,
cu cei mai respectabili din vechii părin
ți ai Bisericii, începând
cu Sfânt
față de

ul Augustin.

Adversarii lesuiţilor erau însă foart
e aspri

literatură, a cării independenţă,

ale cării scopuri deo-

PIN

11], 6,

|

”

/

? Quantit€ de personnes câlăbres
par leur piât€ et par leur doctrine.

-

sabite nu le admiteau, pretinzână să-i impuie reguli pornite de
la aceste concepţii. Supus, marele tragic îşi dădu osteneala să
i
le urmeze.: -

„De

altfel — pentru a. reveni la Phâdre însăşi — nu era nevoie

de lămuriri!e Prefeţei, nici de teoria

cuprinsă în ele.

De

fapt

sotia lui Teseu îu e vinovată ea însăşi, în umanitatea şi per-

sonalitatea. ei, căci o putere supraumană o mână pe dânsa
la
iubire, ca şi pe Calchas la neînduplecarea profețiilor şi cererilor

sale.

Aici încă odată Racine prinde înţelesul cel mai adânc al

gândirii elenice.

”

„Astfel de la început Fedra, strigă că patima, ei 'nu e din cele

obişnuite, că zeii cer printr'însa dragoste:

-

.

a

C'est Venus tout entiâre 4 sa proie attachse.
“ Venerea, Vimplacable Venus, si ceilalţi stăpâni ai Olimpului, cari
urmăresc, nu numai prin ea, ci prin tot neamul, prin tot «sângele» ei, scopuri neînţelese oamenilor pământeni:
„„ Ces dieax qui dans mon

flanc

Ont allume le feu fatal ă mon sang?.
Un zeu răzbunător, inevitabil, e aici pe urma
nând la moarte:
Un

dieu

Ipolit însuşi simte

vengeur

te suit, tu ne

|

tuturora, îndem-

peux

I'6viter?.

.

ce puteri împing la catastrofă, când vorbeşte

în aceşti termini de maștiha lui:

Phâdre est d'un sang, seigneur, vous le savez trop bien,
De toutes ces horreurs plus rempli que le mient.
Şi acest impuls vine, parcă, din tot cuprinsul lumii:

care via

*

*

dn pere

:

3,

*1V,3,

la

Pe

"0, 2.
5.
*1V,

de

e era
ci

E voia marelui strămoș, a sfântului soare,
străbunii semi-divini ai eroinei dureroase:

aieuk.
eee e cae

Le ciel, tout Vunivers est plein de mes

116

Ce sacră soieil dont je suis descendua!.

.

Dacă Janseniştii, cari s'ar fi lipsit, în rigorismul "for, bucoros
de orice teatru?, impuneau -poesiei dramatice aceste eserve,

lesuiții, cari biruie, făcând să se radă din temelie casa maicelor

vorotitoare ale «înţelepţilor>, Port Royal, tără a putea face să

înceteze însă o mişeare capabilă de nonă crnrertiri şi de lupte

n0uă, ei, cari captaseră prin Madame de Main:enon. regina morganatică, mintea unui Saveran mult greşit, care avea nevoie do
o îndelungată şi fandamentală purificare în vederea altei lomi,
căutau să-şi supaie un mijloc de influență aşa de puternic ca
al posesiei, care, în concepția lor, odată ce potez fi întreboințată,
nu trebuia distrusă,
e
Pentru creşterea, în spiritul iesuit a fetelor din aristocrație, stă-

*

pâna regelui îmbătrânit— ea, însăşi (văduva lvi Scarron totuşi),
autoare de scrieri morale, — înfiintase şcoala de ia St Cyr. Umbrit

tot mai mult de jansenisma! intolerant pentru plăceri mai mult
dscât desgustat de cabala pe care unii nobili, ca Gucele de
Nevers, i-o pregătiseră cu Phâdre de concurenţă a nolului Pradon,
Bacine nu scria de mult. După cererea expresă a dcamnei de
Maintenon, care vojă ca ocrotitele ei să cunoască literatura şi
“arta, dar nu cu: „cavinte afameiate“, care pot să otrăvească
«spiritele tinere» ?, el compune deci, cu o temă din Scriptură,
gi

respectând după putinţă datele biblice, Esther, la 1689, O scrie

ca motiv pentru cântece, şi astfel după douăzeci do ani el relua
* 1V, 6. — Versurile framoase, cu catacter modern, nu lipsesc, do
almin.

tatea. Cităm câteva:
Est-ce an malheur si grand que ds cosser de vivre?
,

(UI, 3,)

Sau:

Tous lea joaca se îevaient clara et sateins EOUr cux.
(iV, 5)

În afărgit:

Quelle plaintive voix cria au fond de mon cosur?

|

:

2 V. scrisoarea, lui Racine către
ginaires» (Nicola înausi),

(V, 4.)

autorul opusculului «les hâr6sies imagi.

* Des parolas oxtrâm6ment molies et effâmines,
impressionu dangatauses aur lea jeunes eaprite.

capablea

da

falre des

|

|
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nani
po Xian

pentru Suveranul pocăit rolul pe care
pentro Săveranul cars
petrecea îl avuse Moliâre 2,

O desvoliare tragică nu există nici aici, de şi
momentel

e tragice:
nu lipsesc, precum sunt acela când
Esther, regina lui Assuerus,
s9 vădegte Evreică înaintea, soţului,
la, care, împotriva protocolului asiatic, a îndrăznit să între
neanunţată, şi când Aman,
Viziral care ordonase peirea tuturor
Evreilor, se prinde cu cuvântul gi e adus a primb!a prin cetat
e, ps calul regal, pe desprețuitul Mardoheu, unchiul Esterei,
Prilejul versurilor mari lip=
seşte odată ce stilul însuși al izvor
ului sacru trebuie imitat 3,
Această încercare a plăcut. Şi astfel,
din acelaşi fond religios,
dar nu

pentru o serbare de coală, pentru vn
„divertissement
d'enfants“, Rarine dădea peste doi ani
Athalie.,
|
O tragedie perfectă. În această privi
nță nu e nicio

Acţiunea se dasvoltă în chipul

cel mai

Indoială.

firesc, de ]a, bănuielile

fiicei lui Ahab gi a Iazabelei, stăp
ânitoare prin măcelul Casei
domnitoare în luda, că în templul
contra căruia înalță capiştea,
lui Baal se pregăteşte o răsbunătoare
lovitură contra ei, pănă

în clipa, când preotul load şi soţia lui,
credincioşi şi viteji păstrățori, aşează pe tronul lui Solomon
odrasla cu greu scăpată:
din mare

le masacru, copilul Joaș, crescut
pe ascuns lângă altarele adevăratului Dumnezeu, şi prin
sabia Leviţilor face ca Atalia
să ispăgească dincolo de zidurile
sacrului cuprins. Dar încor-

darea, care aceia formează tragicul, nu
e îndestulătoare pentra
a robi! spiritele, de și formule zguduito
are se întâlnesc adesea, —

când marele preot arată de ce
nu se poate
usurpaţiei şi profanării:
”

ridica, împotriva

H6! qne suis-je au milisu de ce peuple
abattu

Benjamin est sans force et Judas sans ver ?
ta?
când se aminieşte uciderea, lezabelei:
|
aan

I

epocă

se represintau

pitse latineşti

Au seui son de sa voix la Mer fuit, le
ciel tremble,
I! voit comma un iant toat univers
ensemble,.

Sau această traducere de psalm:

Je n'ai fait que passer, il m'6taii aâjă
plus,
,

3 Y

“

-

-

Srit,

ă

>

pt.

în acsiaşi

Letters, ed. di secolul a! XVIlL-iea,
pp. 208, 217).
1 Ca versuri răsunătoare, acestea:
Et de Jsrisalera Y'herbe cache les: TDUrs
,
(, 1)
Apoi:

eee iz

ona

1 La Westminster

ta. TIPI Speta Ban o ta sa pei

În

4LU0

Des lambaaux pleins de sang et des menibres affreux
Que des chiens devorants se disputaient, enire eux.
Şi o notă de duioşie se cuprinde în sfaturite date lui Joas
când va fi rege:

.
pe

" Vous souvenant, mon fils, que, cach& sous ce lin,
Comme eux vous futes păuvre et comme eux orphalin!.
1 se mai spune
pentru regi:

însă şi aceia
-

că în

ceruri

este o judecată şi

Apprenez, roi des Jaifs, et n'oubliez jamais.
Que les rois dans le ciel ont un juge sâvăre,
L'innocence un vengeur et l'orphelin un păre.
Şi aceste versuri capătă un mai larg înţeles când le apropiem
de acelea din Esther, în care, înaintea lui Ludovic al XIV-lea,
se vorbia de jignirile ce aşteaptă pe cine se încrede în regi:
Quiconque

ne sait pas dâvorer

un afiront,

Ni de fauszes couleurs se deguiser le front,
„Loin de Paspeot des rois qu'il s'âcarte, qu'il fuie?!
Şi, amintindu-i-se şi aiurea datoriile pe care prea adesea le uitase, regele e înștiințat şi contra urmărilor pe care le produce
ecalomnia îmbrăţişată la Curte:
Rois, chassez la calomnie!
Ses

criminels

attentats

Des plus paisibles Etats
Troublent

Yheureuse

Era aici un resentiment

harmonie!

contra

viciilor

unei

strălucite, dar

fatale domnii şi, unit cu fireasca reacțiune contra, usurpărilor
iesuite, care nu îngăduiau nici blândul misticism al lui F6nelon,

. arhiepiscopul de Cambrai, şi făceau să fie osândite la Roma
unele proposiţii «moliniste>, în genul profetesei Guyon, «soţia,
lui Damnezeu», ale acestuia, avea să se producă spiritul luptător
care în cele d'intăiu decenii ale veacului al XVIII-lea va însufieţi toată literatura.
=
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Literatura englesă a veacului al XVII-lea ca factor
renovator.
Shakespeare nu lăsase după el o şcoală!. Creatorii de şcoli
sunt cei pe cari contemporanii îi recunosc şi cari sunt la nivelul urmaşilor cari voiesc să-i continue. Poetul incomensurabil.
însă avuse a face prea puţin cn veacul său supt alt raport
decât al unui creator de distracţii.

„Romantismul“

său

n'a fost

continuat decât, în forme infe-

rioare, de tovarășii în alcătuirea de tragicomedii după gustul
curent cari au fost Beaumont (1586-1616) şi Fletcher (1576—
1625), cari-şi asociară pentru unele lucrări şi pe Massinger. Cel
mai bun cunoscător actual al literaturii englese, Gosse, califică

opera, lor ca fiind de o calitate inferioară, personagiile amestecate într'insa apărând

doar ca nişte «vagi personificaţii de ins-

tinot»2. Cei cari veniră şi mai tărziu, pănă la actele

de opre-

lişte contra teatrului, din 1641-1648, Dekker, Marston, Chapman,
Webster, Tourneur, Ford, Shirley, nu erau în măsură să ridice
un gen care se compromitea de o potrivă prin absurditatea,

fondului ca şi, adese ori, şi prin necuviinţa fondului.
O altă literatură se ridica însă acum, mergând, din aceleaşi
motive, pe aceleaşi drumuri ca şi literatura francesă contem-

porană. Beu Jonson (573- -1637), ceva mai tânăr numai decât Sha-.

kespeare, e socotit ca introducătorul în literatura englesă a co- |
mediei de moravuri prin piesa lui Fveryman în his humour („Fie* Regele Carol l-iu avea
Re&olution d'Angleterre,

operele

Charles Ler,

lui

supt căpătâiu;

Paris,î. d., p. 54.

Philarâte

Chasles,

El cetia cu

atenţie

şi piese de-ale lui Massinger, cu privire la care v. mai departe; p. 113,
2 Rd. frapcesă, p. 122,

-

minibar eePelee

care om după placul lui“). Pe iângă „satira comice“, ca aceasta,
el a dat însă şi drame, în care înfățișa, de pildă, pe Catilina.
Nici în cele mai bune lucrări ale lui, ca Alhimistul, din 1610,
Ben Jonson nu e capabil de un avânt al stilului. El însă, care
binevoise a găsi .pentru Shakespeare acele câteva cuvinte de

laudă care se citează adesea, avea mârfrie imitatorului lui Plaut,

a cunoscătorului da literatură antică, « eruditolui.
De aceiaşi

mândrie

dactici, ca un Samuel

erau prinşi

coNmxmrorani

Daniel, un Davys

sau poeţi di-

şi Drayton şi acel Giles

Fletcher, a cărui scriere, din 1610, Christ's vietory and triumph
e socotită că a putut exercita o influenţă asupra lui Milton
însuşi.
Cel diintăiu dintre liricii <învățaţi», John Denne (născut în
1573), are calităţile de dură coloare, de aspră realitate ale lui
Regnier, gi acei cari l-au comparat cu GQongora se poate să aibă
mai multă dreptate decât aceia cari l-au pus alăturea cu un
Marino. Un Maitherbe engles era să vie mai tărziu numai, în
persoana lui Waller.

Corespunzători lui Balzac şi lui Voi tare, dar cu o notă de mai
adâncă seriositaie melancolică în fonă, sunt

creatorii, contem-

porani, ai prosei moderne englese, ca, Wiliam Drummonă, care
a scris «Peştera, chiparosului» (A cypress grove), consideraţii Qespre incarte. Ceia ce la Francesi este la Bruyre, cu admirabilele lui observări de moravuri contemporane, pentru a servi la

caracterisări morale, represintă dincolo de strâmtoare un Overbury, un Halil, un Denne chiar, prin scrierea sa în prosă Biathanatva. Clarendon, în memoriile sale, nu ajunge pe un Retz, şi

fi'osofii englesi ai timpului n'au pentru stilul lor în limba poporului

lor

nisritele

unui

Descartes

sau unui

Pascal.

Frdncisc

Bacon, mare figură de intelectual, a dat iimbii englese numai
o parte din produsele spintului său, scurtele Essays, fără mare
originalitate, şi consideraţiile asupra foloaselor învăţăturii (4dvancenent af learning), restul operelor sale fiind în limba latină.

Mai mic încă e, în această privinţă, rolul lui Hobbes.
Pe la 1630 însă, pe urma îngustimii de vederi a fului Mariei
Stuart, egoistul, stângaciul şi antipaticul Iacob L-iu,— „cel mai
cuminte dintre idioţii Europei“, spunea despre dânsul marele
ministru frances Sully 1—, pe urma intenţiilor religioase suspecte
> Philarăte Chaalez, Î e, p. 1..

ale lui Carol I-iu, care,

după ce nu izbutise

peţind o infantă

spaniolă, luase pe Henrietta-Maria, fiica lui Henric ai IV-lea, o.
mare mişcare în suflete. se porneşte, şi ea va duce la o păţimaşă luptă parlamentară, la emigrări gi răscoale, la războiul.
civil, la detronarea şi uciderea pe eşafod a regelui, la întemeiarea;
Repaublicei, de scurtă durată, a lui Cromwell.
Aceasta trebuia să deie însă o nouă.literatură,.şi numele glo=.

rios al lui Milton răsare cel d'intăiu, — mai interesant

pentru:

noi prin partea polemică, mâi mult uitată, decât prin atât de.
mult admirata parte estetică a vastei sale opere.
În ultimele decenii prefacerea în graiul tuturora a Cuvântului

18 Dumnezeu îşi produsese efectele fireşti.

Între clasa de sus,

stăpânită de vechi mode, spaniole şi altele, şi între marile mul-.
țimi lipsite de orice cultură se formase, prin jocul forţelor ec0-

nomice, o clasă mijlocie,

din

care

făceau parte, de o potrivă,

anume mici proprietari de pământ — aşa-numita yeomanry, pe
care era s'o conducă la luptă contra regelui un Cromwell —,
industriaşi şi negusteri de oraşe şi, pe lângă ei toţi, cărturari

de cari era nevoie pentru a se da expresie tendinţelor acestei
categorii sociale. Asupra ei se exercita acuma influența, puternica, magica influenţă a Bibliei, care, prin partea istorică, po“
litică, luptătoare, tragică a Vechiului Testament putea înrâuri:
mai mult decât blândeţa pastorală a Evangheliitor suflete încă
primitive şi aşa de aspre.
În povestea tulburată a patimilor şi strădaniilor bătrânului

Israel! aceşti cetitori şi ascultători, în biserică gi afară de dânsa,
ai Scripturii, al cării efect asupra lor nu-l puteau contrabalanţa

prin învăţăturile ce le tragem noi din istoria naţională şi din
istoria universală, vedeau regi şi regine urmăriţi, pedepsiţi pentru
păcatele lor de mâna unai Dumnezeu neiertător şi, pe de. altă

parte,

letiţi,

simpli,

săraci,

smeriţi, fără ierarhie, venituri şi

pompă, biruind prin aceiaşi putere

divină pe solemnii şi mândrii

preoţi ai lui Baal, atât de puternici pe lângă stăpânitorii rătă1 Influenţa de stil a Bibliei asupra

formării limbii literare englese a fost.

enormă. Cf pentru o influenţă analoagă, mult mai slabă, asupra limbii literare francese în evul mediu, Trânel, L'ancien Testament si la langua fran”
şaise du moyen- -Gge, Paris 19U4,

ciţi din Căile Domnului. Şi, cum în vremea lor ei vedeau desfrâul, risipa, cochetăria bătrână, trufia unei Elisabete— al cării

nume chiar părea că aminteşte pe lezabel biblica, soţia «nelegiuitului> Abab —, uscăciunea de suflet a ini Iacob Stuart, slăbiciunea faţă de catolicism — o nouă «lege alui Baal» — a lui
Carol l-iu,. aceşti ucenici exclusivi ai Bibliei erau dispuşi să
facă identificări cu figurile contemporane, din care în chip natural resulta dorinţa, aşteptarea sigură a răsplătirilor cereşii.

Astfel se formă, în suflete, fără ca oficialitatea să bage de samă,
o pornire, căreia nimic nu era să i se mai poată împotrivi,
contra, ierarhiei politice şi religioase — atât de strâns legate și

atârnătoare una de alta prin însăşi alcătuirea Bisericii de Stat
a anglicanismului — contra regilor <tirani», contra preoţilor
celor mari, contra episcopilor idolatri, de cari râde satira anonimă a lui Martin Mar-prelate 1.
Milton nu făcea parte. dintre

aceşti oameni

cu pasiunile

ele-

mentare, îndărătnice şi neobosite. Se născuse la 1608 într'o
casă, de oameni bogaţi şi culţi. O bibliotecă îmbielşugată şi felurită stătuse la îndemâna copilului, care, în râvna de a ceti
cât mai mult şi mai răpede, îşi prăpădi ochii, ajungând către
bătrâneţe cu totul lipsit de vedere. Dorinţa cea mare a tinereței lui fusese a călători prin strălucitoarele locuri străine, cu atâta frumuseţă în lucruri şi în oameni.
Începuse a scri, în vremea când şi el făcea parte din cercul
„_«cavalerilor> eleganţi şi puțintel cam stricaţi cari încunjurau
pe tânărul Carol I-iu. Atunci compuse lucrări poetice care n'au

nimic a face cu tradiţia naţională englesă,
cuprins ca şi în nume,

de spiritul, vechiu

fiind stăpânite,
sau nov,

în

elenic sau

italian, al literaturilor mediteraneene: Allegro, Pensieroso, Gomus,
Ariades, Inpidas. 1 se înfăţişează apoi prilejul de a cerceta, cu
' Îi răspunde Thomas Nash. Contra, teatrului pierzător de suflete scrie
Pryone Histriomastiz a lui. Leighton, care-și va pierde urechile pentru
aceasta, aruncă în luptă pamfletele <Oglinda războiului sfânt», «Argumentul
Sionului contra prelaţitor»,şi în clipa mutilării el se rosteşte astfel, biblic: .
„Eu sunt făina cea măcinată şi curăţită supt pietrele morii. M'au făcnt să

sufăr mai mult decât raoartea,. dar am cules vinul aleşilor în spinii cei
plini de sânge și smochinele parfumate în pustiurile grozave“ (Philarâte .
Chastes, o. cp. 123 și urm.).

198.
bune reeomandaţii oficiale, Halia. Şi
astfel el apăru la Genova,
Livorno, Pisa,
Florenţa, unde avu legături cu

nobili din vechi!e
familii Gaddi, Dati ş. a, la Siena, Roma,
unde cercetă bibliotecile
la Neapole, unde se împrieteni cu
marchisul Villa, unul dintre
ocrotitorii
lui Torquato

'Tasso. Voia să: treacă în Sicilia,
apoi în
Grecia, când o ştire care-i zgudui întreaga
conştiinţă îl rechemă,
acasă: Anglia
era în plină revoluţie; presbiterjanismul

— religia,
de origini calvine, care nu admitea
vanitatea, episcopatului —,
puri

tanismul — cars era contra orică
rii forme —, toate varietă-"
țile <eresiei: populare se ridi
caseră: pentru a da luptă rega
lităţii, bănuită de tendințe absg
olutiste și de simpatii pentru
catoli

cismul execrat.

|
Milton luă însuși o parte foarte
activă în lupta care se deschidea. Fu intimul lui Cromwell,
care întrebuință marea, lui
cunoştinţă de limbi străine şi meșt
eșugul lui de stil în corespondența cu străinătatea.
”
În acelaşi timp redactă,

în războiul de pamflete care
începu 'n
jurul Parlamentului, în care
se sfăşiau partide'e şi se cioc
niau
tendințele, vestite pamflete.
Prin el se desvoltă astfel un
gen
de literatură politică ale cărv
i începuturi se pot urmări
pănă
în acele timpuri de Ia începutu
l veacului al XVil-lea, când
regele Iaco

b însuşi întrebuința

această formă

pentru a răspândi
ideile_sale — şi contra tabaculu
i !. Cele două <Apărări pent
ru poporul Angliei», broşura pent
ru libertatea, presei, acei
—
a
în
legătură cu anume împrejurări
din viața scriitorului Însuşi
—.
în care apăra causa divorţul
ui îi dădură un loc de căpe
tenie
în acest

Gomeniu literar-politie, în care
Franţa bistei «Fronde»

a

a

1 A couhter-blast 10 tobuecg,

ape ep i apt

a

etice

de la Curte

şi a ambiţioşilor în- *
torşi din lagăre nu putea să
înfăţișeze nimic de o adevărată
importanță,
”
Când; după zdrobirea Revoluției,
după închiderea regimului
.
republican, după întoarcerea,
Stvarţilor, în persoana lai Caro
l
al II-lea, apărătorul oficialității
puritane nu mai era decât un
vinovat da înaltă trădare
căruia i se cruțase procesul
capital,
el își îotrebuință tristele ceasuri
de înfrângere graţiată, de pă.
trâneță şi de boală, redactând
«Paradisul Pierdut», căruia
erau
să-i urmeze alte două poeme,
«Paradisul recâștigat» şi «Samso
n

cap ore

a intriganţilor şi intrigantelo
r

124
Agonistes>.

Cea

d'intăiu

lucrare, care nu

trezi de-odată, într'o

lume al cării caracter îl vom aprecia. îndată, prea mult interes,
fa publicată la 1667.
a.
ă
Opera are o înfăţişare îndoită, după îndoitul izvor de inspi-”
raţie de la care pleacă. Pe de o parte sunt reminiscențele,
transformatoare, ale cetirilor de altă dată, din vechea, literatură

clasică şi din

literaturile

dreptate:

se poate

«Nu

romanice,
tăgădui

nouă.

că a avut,

Gosse

observă

cu

conştient, scopul de

a face pentru ţara sa, ceia ce Tasso,Ariosto şi Camoens, glorii
ale rasei latine, în secolul ai XVI-lea, făcuseră pentru ţara lor?.
Iar Philarâte Chasles, un bun cuncscător

engles,- observa,

c$ în «Paradisul

al

Pierdut»

veacului

al XVII-lea

nimic nu

e specific

ebgles, căci subiectul e ebraic, construcția— de poem homerice
— elenică, iar podoabele italiene, Călătoria în Italia contribuise
şi ea la întărirea acestei din urmă note, care e cea dominantă,

căci

subiectul în sine

opers, iar Homer

nu

nu

hotărăşte

asupra caracterului

era înţeles aitfel decât cum

şi Italienii acelui veac al XVI-lea.
Romanice,

„mamică,

când

nu

sunt

clasice

unei

îl înţeleseseră

|
în

această

apar comparaţiile cu care se

simte

interpretare

dator

ro-

Milţon, pe

care le repetă, le acumnlează, peste măsura adevăratei “frumuseţi, care, cum dovedeşte strălucitul exemplu al lui Dante, se

poate mulțămi şi cu mai puţin. Aşa când compară pe diabolicul
'Şarpe

ispititor

cu

focul

şerpuitor

care îndeamnă

pe drumeţ

către mlaștinile fără fund. Sau când compară pe cineva zăpăcit
cu oamenii ce, puşi să, păzească împotriva dușmanului, se zguduie în somn, dar tără a se trezi încă:

În ultimii ani ai vieţii sale Milton mai redactează o Logică, o Istorie
a Angliei şi una a Miscoviei. Şi în „Paradisul pierdut“ el arată cunoştinți
de istorie şi geogyafie exotică, vorbind de „Tatarii de la Astrahan“,
de

lupta

între

«recea

Turcii

otomani

ţară a Estoniei»

şi Sufiul

persan,

(cold Pstonian land;

de

Aladub

cântul X).

Caucasianul,

de

El pomeneşte

de

Moscova, de Bizanţ, de Turchestari, leagăn
al 'Turcimii (cântul XI). Tot
aşa când se face alusie la vechile poeme
medievale, în care apar şi Damaecul, Marocul, Trapezuntul, Biserta:
.

+ ÎN Aspremont or Montalban,
Damasco or Maroceo or Trebisond,
Or whorn Biserta, sent trom Afric shores,

When Carlemain with alt his peerage fel

By Foniarabbie.
0. e. p. 173,

”

(Cântul

1.)

Precum când oameni ca-s deprinşi la veghe, -

Cum

sunt datori, găsiţi în somn

de cei temuţi,

Tresar şi se agită, pănă să se deştepte!.

Modelul italian apare și în energia de stil cu care se
ridică
unele figuri, ca aceia a „apostatului“ diabolic „stând
sus în
mijloc, înălţat ca un zeu, în carul lai strălucitor ca
soarele“ :.-

High in the midst, exalted as a god,
The apostate in his sun-bright chariot sat 2.
Italiană e și materialisarea marilor puteri care se luptă între
ele— veşnicia inconmensorabi!ă a lui Dumnezeu cu nesfârşita
istețime răufăcătoare a, îngerului fruntaş ajvns a fi Satena; Fiul

Omului, înainte

de

a deveni prin întrupare

apare şi el cu trăsăturile

definita

ale

unui

Isus din

Bet!eem,

obișnuit

erou de

epopee. Un spirit romanic ar fi recunoscut însă neputinţa ce
era de

a da ispitei omeneşti, greşelii Evei şi lui Adam, căinței şi
pedepsei lor o măreție capabilă de a sta alături cu tragica
putere a răzbeiului dintre Cer gi Iad. Ce pot fi luminile cereşti
răstrânte în această trecătoare picătură de biată umanit
ate şi

ce poate încăpea din războiul” forţelor primordiale
şi eterne în
margenile acestui accident al creaţianii, oricare
ar fi impor-

tanţa ce el însuşi ar fi dispus să-şi atribuie! Acel spirit
latin
ar fi evitat dualitatea neîngăcuită într'an poem. Şi, oricum,
el:
ar fi ştiut să dea păcatului originar acea grandiositate
dureIOasă pe caro 0.nemerisa vechiul poet medicvai
şi care lipseşte

— oricât, în afară de ce se agită în sufletele înseși.
s'ar mişca

de groază cerurile — în poemul

Englesului, pe care-l stăpâneşte

un fel de necesitate a fericirii familiare. Căci pentru
Eva arhanghelul Mihail nu e împlinitorul neîndurat al unei
teribiie

sentinţe. Îngerul e «amabil» — gently haz thou told, — spune
cea
1 As when

men

want

to watch

On dutş, sleeping found by whom
Rouse and

-

they dread,

bestir themselves ere well awake,
(Cântul 1)

!

* Cântul VI. — Simplicitatea biblică apare însă, impună
toara,

atunci când
privirea râvnitoare a flăcăilor către fete, In visiunea
lui Adam, e însembată în acest singur vers:
The men, though grave, eyed them,
(Și oamenii, sererii, tot se uitau la ele.)

(Cântal XI.)

-

AB

şi raai
d'intăiu femeie. În faţa Evei, el «admiră iocul, persoana
mult»:
he the plac6 admired,

Much

the person

more.

lui, o iartă,
Adam, în loc să se zguduie de ce-a făcut tovarăşa
chiar cu preţul propriei sale

greşeli,

care va urmă,

căci el nu

voieşte s'o piardă:
Si să te pierd pe tine, pe mine-ar fi să pierd!.

o parte, şi, de
Un element engles e preocuparea morală, de
tăţilor exisfatali
al
e,
spear
alta, simţul, aşa de puternic la Shake

tenței.

nu se: încântă de glorie, idolul regalităţilor şi

Milton

satira lui contra
Curţilor timpului, mai mult decât Boileau, în.
al său, Racine
cuceritorilor, sau decât când, în „Alexandre“

face ca pofiele de stăpânize

mondială să fie atacate

de eroi-

nele sale. Şi el scrie:
Să biruieşti în luptă şi să supui astfel
Popoare, şi spre casă să vii cu spolii multe,

,
Cu oameni morţi, să fie crezut că este culmea

|
Măririlor umane? ?
rii din Raiu,
După căderea lui Adam însuși şi înaintea, izgoni
uimit,
face să se vadă înaintea întăiulvi om, mirat,

axhanghelul

_ îngrozit,

toată

desvoltarea

următoare a seminţici sale, de la

la. cea d'intăiu fiinţă
Cain, duşmanul lui Avel, fratele său, şi de
tăţile existentei
Fatali
.
morţii
omenească primind osânda, nouă, a

de acum înaapar când se arată în ce felusi poate sfârşi viaţa,
vedenii Adam
inte cu suferinţă şi cu sfârșit. Înaintea, cruntelor
se mişcă de durereşi strigă:
Admit că-i drept şi mă supun,
Dar nu e şi o altă cale pe lâng aceste
Drumuri

de chin ca să putem

veni

?
La moarte şi cu praful cel firesc să fim tot una!

1 'po lose thee were to lose nayself.
2 To overcome in battle and subdue

Nations, and bring home spoils vith infinite
Man-slaughter, shall be hold the highest pitch
-“O£ human glory..
Ă

(Cântul X1.)

> 1 geld it just, said Adam, and submit
But is there yet no other way, besides

__421
1 se presintă atunci Bătrâneta;.' Şi cdurâtă o judecă el, cu
slăbirea, pierderea înceată a tuturor atributelor frumusetei şi

puterii! Arhanghelul vorbeşte:
Aceasta-i bătrâneţa,; atunci însă i trăi
Mai mult ca tinereța, puterea, frumuseţarţi:
Vei fi veşted ia faţă şi slab, cărunt, şi simţu-ţi
Va fi obtus, şi gustul plăcerii va peri

Îa orice-ţi stă 'ndemână, şi 'n loc de vechea vlagă
Voiosă de speranţă, în sângele-ţi va fi

O ceaţă dureroasă de frig şi uscăciune
Ca să-ţi apere mintea, şi-apoi va consuma

Chiar seva vieţii tale.
Şi atunci ce morală
tot îngerul:

rămâne

decât aceasta, pe

care o rostește

Ci tu nu-ţi iubi viaţa şi n'o uri, cât eşti,
Trăieşte drept; cât ţine viaţa-ţi — ştie Domnul ?.
Autorul

de pamflete,

expunătorul

de teorii

politice, „apără-

torul“ intereselor de partid, subtilul advocat, capabil de sofism
şi de paradoxe, ocupă însă un larg loc în „Paradisul pierdut“,
— de la care luăm toate aceste exemple caracteristice —, ns-

cum în celelalte două poeme. Discursuri nesfârşite ocupă o parte
mare din operă şi, precum

înainte

de

mester în

toate

un

raționamente

mare

Corneille în

operele lui de teatru e

argumentator,

biruie

aceiaşi însușire de

pe celelalte în lungile pledoarii

ale lui Milton. „Explicând“ greşeala Evei, „convingând“ pe Adam,
„îndrumându-l“ ps acesta, pentru viaţa de durere şi peire ce-l
aşteaptă de-acum înaiute, marele poet nu face decât să urmeze
Giscuţiile, ca între rege şi Parlament ori între deosebitele par-

tide şi fracțiuni ale Revoluţiei, din partea iniţială în care Dumnezeu şi Satan se luptă şi cu fulgere care sunt numai ale celei
mai pătimaşe elocvențe militante.
N
These

painful passages, how

To death

we may

come

and mix with our connatura!l dust?
(Cântul XI.)
- 1 Tbid,
i
: Nor love thy live, nor bate, but, what thou livest,
Live weli; how long, or short, permit to Heaven,
(Ibid,)

-
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subiectalui, în
Milton a câştigat admiraţia prin popalaritatea
Scriptură, ca şi
care Englesul voiă să fie numai un om după
printr'o admirabilă
prin forma superioară a poemului său şi

a de la poetul liric
musicalitate, Ia, care se poate aşteptă cinev
cu stăruinţă al regulelor
din tinereţă, cât şi de la cercetătorul
său na găsit mai mulți
mesicei. Dar partea estetică a scrisului

Shakespeare însuşi.
imitatori de cum îi găsise, din alte motive,

altă literatură. Fiul
Caro! al Il-lea 'adusese, în adevăr, şi o
Florentinei Maria de
Henriettei de Franţa, nepotul de fiică -al
din Anglia, atâţia ani la
Medicis, petrecuse, după scoaterea lui
Curtea lui Ludovic

al XIV-lea în momentul

al tinereţei lui maiestoase,

cel mai strălucitor

când începuse a-l încunjura o lite-

ate luptătoare, proYoratură supasă, ale cării note de originalit
prindă pretendentul engles.
cătoare chiar, nu era în stare să le

englesă ceva .cât
Aşa fiind, el caută să facă din moştenirea, sa
ţă monarhică
Fran
se poate mai asămănător cu acea superbă
”
a amintirilor sale.
, în Thomas Randolph
În Walter Anglia avu deci un Malherbe
în Carew, în Davenant,
un Racan, în Cowley un Chapelain,

usă la 1661, o Acaucenici ai Francesilor contemporani !. Prop
mai
fie și cu o destinaţie
demie se întemeiă un an mai târziu,
ty.

malt ştiinţifică, matematică,

supt firma

de Royal

Socie

În

ești“, Locke ajută mo„încercarea lui asupra înţelegerii omen
tism necritic o critică al
narhia absolută, opuind vechiului fana
ie să fie îndoiala faţă de orice convin-

cării ultim resultat trebu
generaţiei literare,
gere şi credinţă. Şi, peste puţin, în fruntea noii
iam Congreve,
Will
ca.
autor de comedii

în care va străluci un
«stilul> numai «spirit»,
ale cărui piese sunt numai «stil», iar
John Dryden, care, ca
meşteşvgită scăpărare ds cuvinte —, stă

un .nou. Boileau,

dădea

<legile»

sale

pentru

Parnas la 1668.

N

atura novă şi veche
Ce păreri avea autorul la modă despre liter
la, teatrul lui Congreve.
se poate vedea din prefața, lui în versuri
care — dar şi după Quinault — ti
1 Lower traduce pe Corneille, după
Halifax imită pe Montaigne. Ceva din
lacrează „piesele eroice“; Davenant,
tson şi Barrow.:Şi romanele franTillo
predica francesă răsună în ale lui
ndire.

sono, dirt,

largă răspâ
ie Grand Cyrus, aveau cea mai
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Strămoșii noştri, spune el, au fest ca

nişte

uriași în faptă şi

în scris. Carol al Il-lea a adus ce lipsia la dânşii, spiritul
— the
wit; el a deschis brazdă îy vechiul câmp “ălbatec
şi pustiu;
arta a intradus-o el. Şi, fiindcă trebuie şi o scânteie de
geniu,
ei bine, Congreve a adaus-6 din darurile pe care
i le-a făcut

aşa de larg natura.
Fletcher avea
„Marele

Jonson“

.

„dialogul uşor“ (easy dialogue),
avea,

„putere

de

Gar nu

judecată“,

dar

nu

putera.
şi atâta

eleganţă (ease). Pe ei, ca şi pe Etherege, pe Southeru,
pe Wycherley
|, îi biruie Congreve prin maniere, prin <sweetness of

manners». Abia Shakespeare dacă a. fost așa de înzestrat:
Heaven, that but once were prodigal before,
To Shukespeara gave as much,
EI, Dryden,

e acum

cobosit de griji şi vrâstă»:

Already | am worn vith cares and age.
Urmașul său îl va suplini cu succes, căci îa el „jos tota-i putere,
şi totul grație sus“.
|
o
Şi totuşi Dryden ştie bine că geniul nu se învaţă ca un meșteşug. ci se capătă prin

But genius must

naştere...

.

be born, and never can

be taught.

Revoluţia de la 1688, care răstoarnă pe al doilea fiu al lui
Carol decapitatul, Iacob al II-lea, şi, stabilind pe tronul Angliei
ca moşteniioare de drept pe fiica acestuia Maria, soţie a străinului
William de Orange, protestant și campion al protestantismulni,
„ creiază o nouă regalitate, de drept constituţional, de esenţă parlamentară şi de atârnare faţă de partide, nu împiedecă de a se

continuă școala francesă, «epoca spiritulvi»>, the age of wit.
Din potrivă, pe când scrierile populare: cu basă biblică, precum
e casul cu vestitul Pilgrims progress («Călătoria pelerinului»)

al căldărarului prigonit şi martir Bunyan, ori satirice, ca Hudibras-ul în” nesfârşite versuri. scurte al lui Samuel Butler, se
pierd în întunerecul maselor populare, la suprafață strălucesc

imitaţiile după literatura francesă şi după cea clasică prin copi-

+ Cel d'intâiu scrie „Man of Mode“, cel din urmă „Cunntry Wife“ şi „Plain.

Dealer“; curentul va continuă către sfârşitul veacului, prin „Veneţia
salvată“

(Venice preseroed), a lui Otway.
N. Jerga : Ist. Lit, Bomaa. — (II.

=
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atorii după Francesi. Le Zutrin, poemul eroi-comic al lui Boileau,
inspiră pe: Grith, în The Dispensary ; „cearta dintre cei vechi şi

cei noi“ între acelăşi Boileau şi Pexault e reluatăîn Apglia de
Temple;

normele de

vritică

se

ieau de la Rapin

şi Le Bossu.

Prior, Gay, — a cărni notă melancolică, plângăcioasă, de cimitir,
se va, păstra — urmăresc

sfârsit cel mai

mare

,„perfecţia“

de formă a Francesilor. În

dintre toţi, fiindcă e cel mai „perfect“,

Alexander Pope, traducătorul sau, mai bine, <travestitorol» Ivi
Homer, se iea:după „l'Art postique“ în încercarea lui asupra
_ criticei, şi norme francese-l conduc şi în ssay on Man, apreciat

şi tradus în Franţa însăşi, pentru ca de acolo să treacă în româneasca de ritm fanariot a lui Costachi Conachi al nostru. În
«Furtul şuviţei de păr», The rape ay the lock, poetul, pe care mai

toată

lumea-l

încunjură de o respectuoasă,

dacă

admiraţie, apărea ca rivalul lui Tassoni, în Secchia

nu și caldă
rapita.

Totuşi adevărata literatură, reală, vioaie, efectivă, cu influenţă
imediată, transformatoare, fie şi prin, scandal, asupra întregii
vieţi contemporane,

era aiurea.

Nu mai e vremea când se taie urechile pentru G alusie la rege,
“la regină, la Curte, la puternicii timpului. Presa pamfietelor e

aproape liberă; ea poate aduce disgraţii— cui îi pasă — mai
mult decât următiri şi condamnări. Fiecare cutează a întrebaința această

armă,

gi cine

ştie a o mânui se face temut, deci,

respectat. E o mare putere cărticica de un penny— penny paper
— sau de trei. Rând pe rând Arbuthnot, medicul reginei Ana,

2

Steele, decanti Swift, Addison şi atâţia alţii îşi răspândesc săgeţile care nu-şi greşesc ţinta. Prin cartea lui Arbuihnot John
Bull ajange a fi simbolui -poporului engies; Tatler, Speetatorul,
“după Mercure de France şi după La Bruyăre, ajung indreptătoare
âle opiniei publice. Se pot cita atâtea produse de luptă: reviste,

„ziare“, ca Guardian, Observator, Examiner, Flying „Post, Post-boy,
Medley, Grubstreet, toate apărate în cel d'intăiu şi al "doilea de- |
ceniu al secolului al XVIll-lea; cărticele, ca „English wit“ („Spiritul engles“), „Arta de a minţi în politică“ („The art of political

'Iying), „Scrisoarea pretendentului către un lord whig“ („A ietter
from the pretender to a whig lord“) — torii monarhici, „cavaleri“
ai „Bisericii de sus“, episcopale, denunțaupe whigii. „Bisericii
de jos“, ca adversari ai reginei —, ca „Legea e o groapă fără,

i

a: pari

.

”

o

|
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fund“ (Law is bottomless

pit)

sau

ca

„Memoriile

lui Martin

Scriblerus“, „Cuvântarea ambasadoarei emgiese către regele
Pranciei“ („The British Ambassadress' speech to the French

King“), „Spiritul public al wbigilor“

(„The public spirit of the

higs“). De la aceste opuscule aceiaşi autori treceaula cărţi mai
întinse. Swift scrie „Tale of the tab“; el înfăţişează în Battle of
the books principiile sale de critică literară. „Gulliver“ al său,
cu uriașul pe care piticii îşi închipuie că-l pot lega cu firicelele
lor de”paianjen, nu era o carte pentru copii, ci o amară satiră,

cum, de altfel, nu

pentru tineret a fost

scris, măcar

Robinson

Crusoe al lui De Foe.
Auţorii acestor pamflete, pe care, după împrejurări, le mărturisiau ori le tăgăduiau, nu erau însă de loc nişte feroci revoluționari tenebroşi. Curtea, cu favorurile şi veniturile, cu pensiile ei, avea atracţii pentru ei, şi-i vedem măgulind-o. Swift”
vrea decanatul de la St, Patrick şi ar cori un episcopat pentru
Steine. Despre filosoful Berkeley el serie: „Acest domn Berkeley

este un om foarte ingenios şi vn mare filosof, şi l-am pomenit
pănă acum la toţi miniştrii, şi li-am dat unele din scrisele lui;
îl sprijin cât ce pot. Mă cred dator, în onoarea şi conştiinţa
mea, a face aceasta, a folosi tot micul mieu credit ca să ajut:
la înaintare în lume oameni de valoare 1.“
Visitele la minişiri şi ambasadori, dejunurile şi mesele, legăturile intime cu toţi cei ce se împărtăşiau la putere făceau
parte din programul acestor luptători pentra izbânda partidului
lor. Şi, dacă pamfletiştii înşii făceau aşa, cu atât mai explicabilă
e cererea câte unui poet care nu făcuse pamflete, ca Gray, în
aceste versuri:
Nu

mai am

de trăit ca lebedele,

Ci să merg unde oamenii supţiri trăiesc;
Fără bani poţi trăi acolo, în şesuri,
Dar nu fără bani aici, la Curte,
* That Mr. Berkeley is a very ingenious man and a great
and | have mentioned him to all the ministers, and] bave

philosophor,
given them

some ot his writinge; and 1 will. favour hira as much als ]can. This | think
1 am bounâ to, in honour and conscience, to use all my little credit towards

sec

heiping

forward

men

al XVIlLiea, î, p. 228.

of worth

in the world;

Swifts

letters, ed. din

188

|

4;
|

„Şi, dacă "ntre lebede eram să duc viaţa,
Mă îmbrăcam

în hajne de argint și albastru,

Când plecăiti şi la Curți îmi duc viaţa acum,
Mă, og

domnul

mieu, câţi bani sunt de nevoie ?

În această Anglie va veni Voltaire pentru ca să cunoască
să imite supt amândouă raporturile viaţa ei literară.

şi

XII.
E

Literatura

spaniolă

în secolul al XVIII-lea.

Cu dispariţia dinastiei, degenerată, dar totuşi încunjurată de
simpatia poporului, a Habsburgilor spanioli, cu aşezarea, prin
ajutorul armelor străine, a lui Filip de Bourbon, nepotul di

Ludovic al XIV-lea, ca urmaş al lui Carol Quintul cel glorios şi
al sumbrului

epocă.

Filip al II-lea,

literatura

.

spaniolă

începe

o nouă

-

Ea e manifest inferioară aceleia, pe care o ilustrase Gongora,
Quevedo şi Calderon.
|
Nu mai e vorba de o infuenţă în străinătate: că Lesage a
scris după modăle spaniole Gil Blas, trecând în literatură francesă acea, creaţiune spaniolă care e romanul picaresc, că Florian
a redat în limba francesă fabula critică, plină de alusii politice,
a lui Yriarte, sunt casuri isolate. În veacul al XVIII-lea limba, spa-

niolă nu va mai fi, ca în zilele lui Corneille, ale doamnelor de
Sâvign6 şi de Lafayette, a doua limbă cultă şi de societate dincolo de Pirinei.

Va înceta aproape

cu

totul

infiuența,

vechea

şi marea influenţă asupra literaturii italiene, care va urmă alte-

drumuri, potrivit cu âlte impulsuri şi poveţe. În sfârşit, după
ce Casa de Braganca, cu regele loan
printr'o răscoală fericită independenţa
acolo ac6a adâncă

al IV-lea, restabilește
Portugaliei, Gispare şi

înrâurire spaniolă care făcuse pe cei doi mai

însemnați scriitori portughesi din veacul precedent, Francisc
Rodrigues Lobo şi Francisco Manuel de Mello să imite pe contemporanii lor din Spania, iar. pe alţii chiar să întrebuinţeze
limba spaniolă ori să caute subiecte în legătură cu viaţa, istorică a ţerilor de moştenire ale lui Filip al II-lea

În noua epocă Portugalia va imita pe.Francesi — contele de

-

184.
Ericeira, corespondent ai lui Boileau, va traduce ia 1697 încă
Art podligue al acestuia, va redacta însuşi norme analoage în
tratatul său Das regras da poesia tpica, va încerca după tiparul
frances o Henrigueida, închinată întemeietorului burgund al ţerii,
așteptând vremea când un scriitor mai târziu va scrie după
Le lutrin al lui Boilean epopeia comică. O hyssope. O Academie

din Lisabona va îndeplini aceleaşi rosturi aici ca şi, în Franţa,
Academia

lui Richelieu. lar, pe de altă parte, se vor

demiile“ italiene,

existente

du-se ale «Generoşilor>

Arcadia

imita „Aca-

încă din veacul al XVI-lea, creân-

şi „Singularilor“, dar mai ales, la 16%,

Ulyssiponense |.

Alttel va fi cu seriitorii

spanioli ai

aceluiaşi

secol.

Liberaţi

de influenţa Curţii, care stăpânise în veacul lui Calderon, impunârid, dacă nu subiectele, măcar forma, ei sunt aduşi a-și
căuta un drum, care nu poate fial vieţii populare, de careliteratura, se despărţise de mult, nici al unei tradiţii aproape cu
totul uitate.

Cel mai însemnat din poeţii de la. începutul erei Bourbonilor,
don Ignacio de Luzan (născut în 1702),un Catalan in Saragossa, care stătuse în Italia până la 1732 şi ştia bine grecește,
va petrece ca diplomat la, Paris (moare la 1737), vestita sa

«Poetică>. În scrisul său este o influenţă a
estetice din vremea

literaturii

francese

lui Ludovic al XIV-lea, — căci cea, filosofică,

ce vine pe urmă la, rând, nu va avea aceiaşi influenţă. Moratin
(1760-1828), va pune în piesele lui, care i-au câştigat titlul
“de <Molidre spaniol» (EI. baron, EI si de las nifias), o notă
care e luată de la vecinii din “Nord. Anacreonticele, pastoralele, .

versurile uşoare către Phiiis ale lui Cadalso,
Sancho Garcia,

au o

coardă.

funda o Academie

Se va

factură

de împrumut,

ca şi tragedia sa
care atinge actiaşi

spaniolă pentru

dictionariu,—

şi o Academie de istorie va cerceta şi aici trecutul țerii. Aşteptându-se e! Pensador al lui Clavijo, între 1737 şi 1742 se va publică un Diario de los literatos de Espafia şi chiar, de Yriarte, un
Mercurio historico y politico de Madrid. Dar, de şi s'a, purtat mai

apoi o aprigă

luptă

vărată francisare

contra „franţuziţilor“, a/rancesados, o ade-

nu se

poate

constata.

1 Din literatura englesă numai Pilgrims progress a] lui
făcut de fratele Alexandre Guzmăo în Pre desti
S nado pereg
ui rine,
Bunyan

Tae conta
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|

- Când se părăseşte drumul lui
Calderon,. nu se recurge la maniera lui Moliăre, prea poţin sole
mn pentru datina spaniolă, iar,
pentru cerințele. publicului madr
ilen, compus din elemente în
mare parts total inculte, prea «lite
rar»: Ramon de Ia. Cruz [4
1194), care de sigur că nu scrie
pentru “antologii sau crestomatii şi abia, pentru istoricii literari,
se, mulțămeşte a, da, cu o

cruditate şi trivialitate de limbagiu

engles, al lui Congreve

ca

aceia a noului. teatru

şi al contemporanilor săi, icoane

fugare
din viaţa obişnuită a Madridului, Uşoa
ra formă pa care o adoptă
sa menţinut,

trecând şi la Francesii din secolul
trecut: saineta,
din care apoi mulțimea a făcut
piesa cântată, piesa pentru
cântec: z2arzuela,
,

J

,

.

.

Pe cărturarii timpului îi preocupă
însă, mai mult decât:ce
produc ei înşii în domeniul literaturi
i pure, direcţia ce trebuie

so aibă faţă de neajunsurile vremii.

De
Dar bine înţeles nu e vorba, ca
în Anglia, de la care iea învăţătură Voltaire, de lupta contra
regelui — fie el şi nedestoinicul, egoistul Filip al V-lea, în nume
le căruia cardinalul italian.
Alberoni,.cu voia reginei, face polit
ica sa de aventură pe sama
liniştii
Europei -—, de atacuri contra nobilimi
i ori de o revoluţie

contra clerului, lovindu-se şi în relig
ia însăşi pe care

acesta o
represintă şi o serveşte,
E
Domeniul discuţiilor şi criticelor e mult
mai restrâns şi modest aice.
e
Sa
Astfel Beneto Geronimo Feijoo y Mont
enegro, născut la 1701;
călugăr
italiană,

benedictin, care cunoștea limbile
un moare cetitor care nu dormia

francesă, englesă şi
decât patru ceasuri

pe noapte, publică, supt influenţa lui
Addison,

Teatr

o Critico al.
său şi după, aceia, cu aceleaşi “sco
puri de a fixă o direoţie, Cartas eruditas, El e contra celor
cari se închid în vechea datină
cast
ilană ca şi contra, celor cari-și caut
ă îndreptările

în vechea
literatură, latină; se ridică şi împo
triva, celor cari călătoresc în
stră
inătate,

şi mai

ales în Franţa,

ca să caute

acolo o îndrep-.
tare,— cei d'intăiu afrancesados
antionacinales, în stare să-şi îmbrace gândurile într'o ridiculă form
ă: macaronică. Limba fran.
cesă are, de sigur, calităţile ei,
dar ea nu e superioară limbii
literare spaniole supt cele trei
raporturi, priifcipale, ale proprietăţii, armo

niei şi bogăției termivilor (copia).
Nu mai trebuie neo-

:

3
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logisme fără rost. Ds'altfel Feijoo judecă francesa după Telimague
al lui Fânelon sau după romanele d-rei de Scudery... Spaniolii
trebuie să evite însă „afectaţia puerilă cu tropi retorici în cea
mai mare parte vulgari, înmulţirea. epitetelor sinonime, grămădirea violentă de cuvinte pompoase“!. Sublimul nu cere afectaţia
— spune el ca şi vechiul Longin, tradus de Boileau, ci o exclude.
Atacul dat de Feijoo contra stilului umfiat al unei literaturi
pe cara o pierdeau propriile ei artificii are un corespondent în
acela prin care alt ucenic al călugărilor, Jos& Francisco de Isla
(născut în 1703), loveşte în exagerarea de cuvinte şi în abundenţa trivială, fără aplicaţie practică şi fără sinceritate, din
cuvântările, aşa de căutate în Spania, ale predicatorilor. El în-suşi orator prețuit şi autor al unei lucrări trainice încă din
1746 — EI dia grande de Navarra —, de Isla împrumută mijloacele, plăcute publicului, ale romanului picâresc şi, puţin timp
„după publicarea, de Quevedo, a isprăvilor „marelui Tacaiio“, el
dă la lumină, având imediat un mare succes de popularitate,
povestea

„vestitului

predicator

fratele

Gerundio

de

Campozas“

„(Historia del famoso predicator fray Gerundio de Campozas, alias
Zotis). Fu silit să plece din ţară, așezându-se în Italia, la Bologna, unde nu-i încetară 'neplăcerile; la moarte, în 1781, lasă
o interesantă corespondență către sora sa, Cartas familiares.
Şi poetul Jose de Cadalso, menţionat mai sus, călător în

Franţa şi ofiţer, care cade,

tânăr încă, în luptă,

duce războiul

său, şi anume contra cărturarilor, a scriitorilor. Pamfietul său,
Los eruditos d la violeta (1772), având ca subtitlu «<curso completo de todas las ciencias», avu un mare răsunet, şi reputaţia
autorului crescu printr'o a doua operă, având un caracter pe
care-l vom. întâlni la «Lettres persanes» ale lui Montesquieu,

<Sorisorile din Maroc», Caritas Marruecas:
Nota cea mai justă şi mai energică în ce priveşte călăuzirea
scrisului spaniol o găsim însă la un prosator care a dat şi o
lucrare pentru teatru, în genu! lui Diderot, FI delincuente honrado
(edelincventul onorat»), Gaşpar Melchior de Jovellanos (1744-811),

un îndrăzneț mărturisitor de adevăr, care avu să sutere o viaţă
întreagă de pe urma francheţei sale, și muri asasinat. EI strigă:
1 Afectacion pueril de topos retoricos, por la maşor parte vulgares,
mottiplicacion de epitetos sinoninos, colocacion violenta de voces pomposag.

Am eta
a AR teal
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„Pănă când are să ţie această venerație, această
idolatrie oarbă,

ca să zicem aşa, pe care o profesăm antichităţii
? De ce i se
jertfezte „floarea vieţii noastre“ ? De Sigur că
modelele sunt necesare, dar bine înţelese. Pentru aceasta „Studi
aţi limbile vii, '

Studiați mai ales pe a noastră, cultivaţi-o ; daţi
mai mult observaţiei şi meditaţiei decât unei lecturi fără
rod“. Natura se

cere „contemplată“ pentrua vorbi. Aşa
făceau cei vechi, a
căror putere vine de acolo 2ă erau ei înșii
şi erau oameni întregi. „Studiaţi ca şi ei universul natural şi
raţional“, şi, odată
ce acest studiu își va fi dat toate roadele, scriito
rii au la îndemână o „limbă plină de maiestate și armon
ie“. Jovellanos

nu uită să îndemne şi ştiinţa însăşi a-și părăsi
întunecatele
tainiţe
de specialitate pentru a întra ca putere activă în
largul

curent al vieţii naţionale.
În curând

aceste

a

idei erau să: fie puse

Garoia de la Huerta (f 1787),

o
în

aplicare,

Vicente

autorul vestitei “tragedii -Raguel,

începe în literatura poporului său un energic
curent naţional,
înviind tradiţia. Şi, pentru a se arăta, celor noi
ce fuseseră în
stare a da alte vremuri, el adună ce eră mai
preţios în. moş-

tenirea, trecutului,

publicând

'Teafro

Espaiiol,

Parnaso Espafiol,

- Coleccion de poesias eastillanas--anteriores al sigla
XV. .:
În aceiași direcţie luptă genul cel mai vioiu din:
poesia tim=
pului, fabula, — altă fabulă decât; aceia, pe care:
înainte de toate

0 încântă, ca în vechile Jabliauz, povestirea însăşi,
a lui La
Fontaine. O fabulă cu subisctele şi desfăşurarea
novă, care
caută însă înainte de toate o morală,
iertătoare şi tăioasă critică.

Cu totul deosebit ca spirit de

"intel

cam”

dulceagul

«prelucrătorul»

său

pentru

totdeauna

o ne-

elegantul, zimbitorul, dar pu-

imiiator

gustul

adică

frances,

Florian,

care

e şi

timpului al lui den Quizote, don -

Thomas de Yriarte (n. 1750) dă la 1782, puţin înaint
ea morţii

sale în 1791, acele

«Fabule

literare»,

care: valorează

nesfârșit

mai molt decât poemul său epic despre Cortez, decât lucrar
ea-i
didactică despre musică şi decât traducerea Eneidei.
EI reco-

mandă

varietate

şi

spontaneitate,

arătând că aici nu e ca în

„operele de utilitateşi că afară de aceste calităţi în scrisul
estetic „nu mai este nimic“:

En 6bra de utilidad
La falta de variedad

158

No es la que mas perjudica;
„___Pero

en obra destinada

_

|

. Solo al gusto y diversion,
Si no es varia la invencion,
Todo
Şi, împărtăşină

la demas

|

es nada!.

|

şi el vederile şcolii naționale, el atacă pe acei

|

cari, în Spania, car fi în stare să reciteze cinci sute de versuri!
de Boileau şi Tasso, dar poate că n'ar şti totuşi în ce limbă le-a
scris Garcilaso“:

|

Y Espaiiol qus tal vez recitaria

Qaincientos versos de Boileau y el Taso
Puede ser que no sepa todavia,
En que lengua los hizo Garcilaso
2“.
Chiar şi în epoca: lui Voltaire, cel anatematisat de clerul spa
Bio, cu şcoala lui cu tot, această direcţie se va păstra —, fie

|

şi în cam palida formulă a şefului e<gcolii mijlocii», de la Salamanca, Melendez Valdes (1754-1817), elev al lui Cadalso, şi-a

|

contemporanilor

săj,

Nicasio de

“cela şi Mercurio' politico,

Cienfaegos,

după moda

de

care publică

dincolo

|

Ga-

de Pirinei, şi

J. Baptista Arriaga (ţ 1837) —, cruţând literatura Spanieişi de

bagatelisarea în academiile de moda italiană şi de inceata decădere în margenile inguste ale imitaţiei.
|
ii

|

1 La abeja y el cuchillo.
> BI ic y la salvia.

ă

XIII.
z

Literatura

italiană

a veacului

al XVIII-lea.

Ca şi literatura portughesă, căreia i-a.
servit de model, literatura italiană a veacului al XVIII-lea
e în cea mai mare parte
opera, artificială a Academiilor, şi, ca
i literatura spaniolă din
aceiaşi vreme, ea nu se inspiră prea
mult de la scrisul frances
al secolului a! XVII-lea şi încă mai puţin
, afară de unele excepţii
mai târzii, de la mişcarea lui Volta
ire, „filosofică“, dar nu
estetică,

De zisale Academii a fost vorba şi mai sus.
Ele existau şi în
veacul al XVI-lea, iar în cel următor
el domină literatura ce
se face, mai mult după datinele tradi
ţionale, în deosebitele

centre, mai mari sau mai mici, ale
peninsulei. Acuma nimic nu
se scrie în afară de ele, Şi în cuprinsul
lor se caută tot mai
mult neobişnuitul, neaşteptatul, ceia
ce înseamnă în cele mai
multe
adevăr
a cita
cietăţi
multă
era cu

casuri şi nenaturalul; bizarul,. artificialul

lipsit de orice

ca şi de orice influenţă serioasă asupr
a publicului. Pentru
numai câteva din firmele pe care
le arborau aceste sode diletanţi, deschise oricăi aducea
oarecare cultură şi
bunăvoință, une ori şi un nume, o
situaţie, o avere — şi
atât mai bine primit— avem: ș T'ras
formati, gli Inquieli,

întemeiată de vestitul conte Marsigii,
din Bologna, general în
serviciul împărătesc, geograf învăţat,
autorul, în corespondență

şi ca Constantin
descriptive

Cantacuzino

Danubius

Stolnicul

de la noi, al lucrării

pannonico-mysicus, i Fisiocritichi din Siena
,

Accademia del Buon gusto de la Palermo,
Accademia Ercolanense,

după

oraşul antic pe ruinele căruia se ţinea
u şedinţele, la Nea-

pole, i “Zeopneusti,
Veneţia, etc,

„cei inspirați de Dumnezeu“, gli Animosi,
în
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Aceste societăți m'aveau nicio preocupare italiană. Italia nici nu
exista pentru ei decât supt raportul unei limbi literare şi a literaturii alcătuite într'insa, ori a vechilor amintiri clasice, care
se întâlniau necontenit în modelele latine. Cine sar fi putut
gândi la o Italie nouă, cuprinzând pe toţi vorbiterii — cu atâtea
şi aşa de mari deosebiri dialectale — ai aceluiaşi graiu, când,
după ce liniştea întregului complex de provincii părea asigurată
prin tratate la sfârşitul

veacului al XVII-lea, războiul pentru moș-

tenirea Spaniei şi acela pentru tronul Poloniei puseră în discuţie întreaga problemă italiană—deri Italia era şi o problemă—,
făcând din aceste frumoase teritorii obiectul poftelor pe care
şi acuma, ca şi la sfârșitul evului mediu, le hrăniau vecinii.
Habsburgii din

Viena

caută

să iea

locul

verilor

din

Spania, şi

ei vor rămânea, întăiu în Lombardia, vor căpăta apoi, pentru a
fi înlocuiţi momentan de Spaniolii unei nouă dinastii, Parma și
Piacenza; ei succedează, de la 1737 înainte, Casei de ' Medicis
în Toscana, din care fac o „secundogenitură“, apoi un apanagiu

pentru fiii şi nepoţii de-fii ai lui Francisc de Lorena şi ai Ma- :
'riei 'Teresei. Influenţa, Casei imperiale se exercită puternică asupra întregului Nord ca şi asupră centrului întreg al peninsulei.
Din Piemont, din Sardinia, pe care o capătă în schimb pentru
trecătoarea stăpânire a Siciliei, dinastia de Savoia poate resista
abia acestei presiuni neîncetate a unui vecin de atâtea ori mai
tare. lar, în Sud,

Bourbonii din

Madrid

se aşează

pentru

a se

încetățeni pe deplin, devenind populari în mijlocul unui popor
ale cărui defecte: se potriviau cu acelea pe care le aduceau noii
stăpânitori. Cât despre Papa, ideia italiană nu putea să aibă,
pe vremea aceia, nicio atenţie pentru egoistul Suveran al unui
mic Stat italian atârnând supt atâtea raporturi de Austria care-i
învăluie pământurile. lar rolul Veneţiei în viaţa politică a peninsulei îl vom vedea atunci când se va cerceta caracterul par-

ticular pe care-l capătă în orașul odipioară aşa, de bogatşi strălucitor literatura italianăa timpului.
În aceste

colţişoare ale unui pământ

sfăşiat ce sentiment na-

țional, ce: cult al patriei putea să existe? Ce alt ideal, cână
acesta lipsia? Şi cum poata să existe o adevărată literatură
atunci când forțele vii ale sufletului nu sunt trezite şi întărite
fără încetare de o simţire înaltă și curată?
În aceste tovărăşii de oameni, cu îndemânare mai mult decât

|

ÎL

cu talent şi având în locul unui instinct personal al formei
numai

cunoştinţa perfectă a unui limbagiu de antologie Şi
erestomatie, de care se usase şi se abusase, ştiinţa, pentru carb
tot veacul.

al XVIll-lea a avut o mare

şi exclusivă

adoraţie,

ştiinţa

na-

„ turii ca şi acea ştiinţă despre rosturile şi operele
oamenilor
care se mărgeneşie la fixarea cu sfântă răbdare de anticva
r a

faptelor, fie şi a celor mai

însemuate, trebuia

să ieie, în chip

firesc, locul literaturii estetice, care, pe lângă cunoştinţi
şi inteligenţă, cere şi anumite daruri, destul. de rari.

E vremea, când Italia se onorează dând fisicei, anatom
iei, fi-.
siologiei personalităţi descoperitoare de însemnătatea
unui Galvani, unui Spallanzani 1, unui Malpigni, unui Morgagni.
Iar între
editorii de izvoare, între criticii de amănunte, între
adună-

torii răbdători ai unei inforinaţii

uriage

trebuie să însemnăno,

alături de Ludovico-Antonio Muratori, pe care l-am mai
pomenit,

„— editorul mar
' colecţii
ii
Berum Italicarum Scriptores, criticul,
„Antichităţilor Estense“ şi al „Antichităţilor evului mediu“, redactorul

„Analelor Italiei“, care e cea d'intăiu istorie generală

italiană, — pe Tartarotti, concurentul său în editarea de cronici,

pe Bandini, pe Qaaârio şi Biemmi, Mazzucchelli şi Bettinelli,
cari se ocupă de viaţa culturală a mai vechii Italii, pe compila
"torul unor ştiri nesfârşite asupra tuturor celor cari au scris pănă

în acel veac ceva în itajieneşte, abatele Girolamo Tiraboschi.
Na lipseşte şi câte un adevărat istoric. Napoletanul Giambat.

tista Vico (1668—744) fixează, în Scienza Nuova, liniile unei
desvoltări istorice, unui ciclu, care, chiar dacă nu poate îi admis,
trezeşte în minte atâtea, vederi noi; Pietro Verri, du Milan, scrie

şi istoria patriei sâle cele mici; Giannone, desluşitorul desvoltăriii regatului de Neapole, are ambiţii filosofice care nu sunt

interioare talentului său, şi filosofia timpului a prețuit şi explicăile politice pe care le dă un Denina, „în Istoria, revoluțiilor
din Italia“ — un gen, acesta, al „revoluțiilor“, pe care epoca lui

Voltaire în Franţa îl pusese la modă,
E
Mai presus de aceştia se ridică marii jorişti ai secolului, filosofii ştiinţei dreptului, aceia, cari introduc- norme sociale şi
. Lombarăi,

Storia della

letteratura italiana nel setolo X VII, înseamnă

(!, pp. 51-2) faptul, necunoscut

pănă

acum

aici, că Spallanzani,

- „iile lui de informaţie, a fost, către 1785, şi pe Ia noi.

în

călăto.

„142

tendințe

morale

acolo

cedent nu văzuseră

unde

.

juriştii

englesi

decât o desroltare

din

istorică,

secolul

pre-

Influențat de

Montesquieu, sprijinit puternic de ministrul nagoletan Tanriucci,
Gaetano Filangieri (născut în 1752; fiul unui prinţ şi al unei
ducese) creiază, se poate zice, ştiinţa, generală a, legislaţiei,
cuprinzând în ea toate raporturile posibile între oamenii vieţuitori
în societate; autorul .moare la treizeci şi şase de ani, când avea
în pregătire o cNouă ştiinţă a ştiinţilor> gi o cIstorie civilă,
universală şi perpetuă“. Iar contemporanul
său abatele Cesare

Beccaria, (născut în 1735), redactorul unei foi asămănătoare cu

a lui Addison, îl Caft, reformează' dreptul penal, în noul
sens
umanitar, prin opera lui, celebră, „despre greşeli şi pedepse
“

(degli delitti e delle pene), cara a fost tradusă mai în toate
limbile culte,

Când 'puterile cele mari sunt prinse în astfel de lucrări ştiin-

țifice, rămâne prea

puţin pentru o literatură ds caracter

sional şi de o inspiraţie

cearcă, de Niccold
poem

foarte

Forteguerri,

slabă,

În poesia

epică

oca. : |
se în-

pentru o vreme nouă, un nou

în Ricciardeito (un contemporan,

Scarselii, pune în versuri

Tâlâmague a lui Fenelon, iar Tommaso Cawpella publică un Adamo

sau i? Mondo creato, care a plăcut şi În Anglia, şi

un

<Apoca-

lips al Sfântului Pavel»). Soipione Mafei din Verona (născut
la
1675) dă marea

tragedie,

după

modelele

clasice,

a secolului

într'o Meropă, care a fost admirată şi aiurea, semralându-se şi

atenţiei lui Voltaire.

|

În ce priveşte lirica, cel mai însemnat dintre poeţiii italieni
ai timpului e Genovesul Carlo Innocenzo Frugoni. Trăind într'an

oraş odinioară liber şi cu un aşa de glorios trecut, el nu gă„seşte în fastele glorioase ale republicei de odinioară nicio inspiraţie: în. Genova lui el vede numai modele Şi păcatele de frivolitate ale timpului, pe care le descrie în versuri din care lipsete de o potrivă şi valoarea și spiritul şi seriositatea morală.
Musa, lui, gătită cu podoabe

âin toate

timpurile,

iea în

zădar

apucături pindarice, care n'o prind; ea se pleacă umilă, repetând. în cuvinte asămănătoare complimente de aceiaşi îndreptăţire şi de aceiaşi sinceritate, tuturor măririlor şi rotorietăților,

pentru

ca să

ajungă

pănă la actriță

în vogă ori

să

se plece

143.
înaintea Nicei, iubita poetului. Totuşi expre
sia pitorească nu
lipsește acestoi scriitor aşa de mult prețuit
în vremea lui; el va
da astfel impresia <apelor liniştite şi limpezi»,
alene atinse de

vânt:

|

_E

Pacque

|

chete e limpide,

Mosss da dolce sonito

!

Ad increspare al margine,

„a primăverii

cu drumurile

înverzite şi pline de flori:

Perchă non vieni ancora
S'ogni sentier verdeggia,
S'ogni sentier s'infiora?

|

,
-

a iernii care face să tacă păsările, despoaie pomii,
înghiață izvoarele, acopere de zăpadă şes și munte, „izgonind
orice plăcere“:
Lascia il bosco,
Clori bella, il ciel vien fosco,

|

II suo verde

L'olmo, il pino, il faggio perde.
La campagna ? tutta orror.

Bella Clori, ă ritornato

II nemico verno ingrato,
Ricoperto di squallor,
Piă non oâi

Augelin che il canto snodi.
Gelo & il fonte,
Neve

„E

il piano

e neve'l monte:

sparito ogni piacer,

N

ba chiar a Veneţiei cu «întinsa,

lina

laguna», — l'ampia,

cheta.

laguna.
E
p
|
Mitologia învie supt condeiul lui când înfăţişează pe Bacohus,

II dio d'edere ornato,

născut,

regele

,
.

a

Il dio dus volte nato,.

-Delle vendemie il ră,
Cu el e Silen călare pe măgăruș,
bate mână

de mână“:

|

|

.

'„bunvl' Silen

care râde şi

A.

i

.

«zeul încoronat de iederă, zeul cel de două ori

culesului viilor“:

144

*

Ebbro sult'asinello,
_Da lor non si divide It buon Silen, chs ride:
E batte mano a man.

Şi el îi cere,

dăruitorului de bucurie şi în

năcazuri,

fermecă-

torului în suferinţile vieţii, să dea iubirii sale „rubin de Burgundia“, pentru ca ochii inbitei «să scânteie de un mai frumos

foc“: odată ce viăţa misterioasă zimbeşte în vine, ce li pasă lor,
lui si Cloridei, de lungimea

iernii aspreşi de şuiera!

Rechi a noi

vântului:

E

Allor Bacco i dani suoi
Che bisogna

Col rubino
ai Borgogna

--

!

-

I di mesti rallegrar.

|

Si, berem, che il bere un poco
Le tue luci in pi

bel foco

Fă pid vivo scintillar.

|

Se bevendo

—

E se amando andrem vivenăo,
Anch'

eterno

Fischi il vento e duri i verno,
Clori mio, che importa a te?
Peni

pur chi vive in pena,

Che stagione

disamena

Per chi gode

mai non î&.;

Câte ceva e de cules şi în Minzoni, în Rolli, care— un cas
analog e al lui Barretti;-care publică în 1763-5 Frusta lefteraria —
a petrecut treizeci de ani în Londra şi a scris pamflete engle-

zeşti (16887-84), Rolli care cântă peirea

îramuseţei şi a graţiilor

ca o floare gingaşă:
Ma non accendere

d'orgoglio il core,

Che in un istante bellezza e grazie
Ilanguidiscono quasi molle fiore.
Mai întinsă e opera lui Giuseppe
- acelaşi. vesel ton anacreontic:.-

Parini,

care

întrebuinţează

Che far con. esse altora?
Seco dn bicchiere ancora;

„Bevere e poi morir,
Dar

aatorul

vestitului

poem 1? giorno

avea

să, adop

te într'o
epocă nouă un stil nou,
|
|
Ei
|
Acesta e limbagiul „Arcadiei“, care,
creată la Roma, după
amintirea adunărilor
presidate de pribeaga regină Cristina
a
Suediei, își întinse prdiutindeni sucu
rsalele, orice poet mânârindu-se că este şi el un «pastore arca
de», împodobit cu un nume
de împrumut, supt care-i plăcea să
ascundă pe acela purtat în

societatea civilă.

|

.

Aceleaşi: împrejurări însă care dădu
seră fabulei spaniole a lui
Yriarte atâta viociune . satirică fac
ca şi Italia, supusă atâtor
mărunți tirani, exigenţi în măsura
chiar a mediocrităţii lor, să
se desrolte — în aşteptarea criticei
sociale şi politice cuprinse.
în fabula altui supus fără apărare la
apăsarea unui regim tiranic,
Rusul Crâlov —:0 asemenea fabulă
luptătoare. Astfel alături de
apalogurile inocente ale unui. Aurelio
Bertola şi unui Boni,
Lorenzo Pignotti (născut Ja 1739) scria
fabule de un caracter
mai energic, în legătură cu o actualit
ate pe care cutează so
atace.
De altfet Pignotti are talent şi pent
ru dulci scene de
„ interior, ca, în aceste frumoase versuri,
în care șiniţi căldura vetrei;

Or che lautunno al verno cede il loco

In queste lunghe sere, o donne care, |

Mentre lieti sediamo intorno al foco,
Vorreste voi cha, almen per ingannare

L'ore tediose e la stagion rubella,

Da

Prendessi a raccontarvi una novela?
(Acuma când toamna face loc primăverii,

În nopţile-astea lungi, o doamne dragi,

Când stăm la foc voioşi, în ceasul serii,

Aţi vrea ca, fie şi ca să distragi

-

Din ceasurile 'ncete, în vremnrile-aceste,
|
Să prind să vă rostesc şi eu doar o poveste ?)

Iar Giambattista Casti (+ 1803),în ale sale Animal; parlanti,
dă
în chip de dobitoace satira, întregii societăți contemporane.
Austria

stăpâniă

A, Iorga: ist. Li. Romaa.

o mare
—1I].

parte din

peninsulă
,

şi exercita o
10

puternică influenţă şi asupra restului. Nu numai că un spirit
austriac, formalist, meschin, linguşitor şi uşuratec, se răspârdia
la Milan ca-“şi la Florența, ca şi la Parma şi Piacenza, dar,

precum
mai

odată

bogate

scriitorilor şi erudiţilor
perspective în Spania,

italieni li se deschideau

Viena

străluceşte

acum

la

capătul ambițiilor şi speranţelor atâtora dintre represintanţii
"cei mai distinşi ai spiritului italian. Chiar la începutul veacului,
Veneţianul Apostolo Zeno, autor de pidie fără originalitate şi
coloare

Giornale

şi cunoscut

redactor al celui

de'letterati. (1710 18), şi prin

d'intăiu periodic italian,

frumuseţa

de stil a sori-

sorilor sale, ajunge director pe zece ani (1718-28)

al teatrului

„Carţii din Viena. Şi succesiunea sa o iea acel Pietro Bonaventura, Trapassi, Roman,

născut la 1698 într'o

nări, care, începând a face şi contraface
vrâsta de doisprezece

ani, luă ca

nume

prăvălie

tragedii
de războiu

de lumâ-

încă
pe

de

la

acela,

elenic, de Metastasio şi izbuti a-l face celebru, — în ţara lui însăşi, dar nu mai puţin şi în străinătate. După ce-şi câștigase
un nume prin tragediile sale Didone şi Artaserse, el trece la

Viena în 1730 şi rămâne acolo mai multă vreme, dând o strălucire literară unei Curți cosmopolite care trăia din exploatarea
atâtor naţiuni deosebite. E o musică dramatică fără adevăr şi
fără adâncime. Operele lui, plecând

din această Vienă pentru a

cuceri publicul din toate părţile, au aflat şi la noi, în boierul
Slătineanu, în Văcărești, traducători. Ca. dânsul găsi drumul
Vienei un Giannone însuşi, un Daniele Florio din Udine, şi prin
alţi scriitori italieni ai veacului începătoarea literatură germană
a timpului, necunoscută încă în Franţa şi Anglia, găsi traducă-

tori în această Italie robită.
Originalitatea trebuie căutată aiurea.
__A încerea pastorale, cântecul de iubire, strigătul de beţie în
limba artificială, în toscana de tradiţie a lui F'rugoni, în stilul
de emigrat fără contact cu țara lui al lui Rolli era o întreprin“ dere zădarnică: panglicele de mătasă şi florile artificiale, danpe faţa unei „Dori în
telele şi benghiurile se deosebesc uşor

_ hainede ţerăncuţă“:
In villereccia gonna,
Dori, vieni felice,

Gentil vendemmiatrice !.
* L'autunno,.

Altfel e însă când aceleaşi
inclinări amoroase

sceue,

se îmbracă

aceleaşi

dialoguri,

aceleaşi

în săltăreţul dialect sicilian plin

de mireasmă şi scânteietor de lumină al abatelui Melli (născut
la 1710), — care,. cu toată

înalt şi învăţat

haina sa, cu toată. calitatea sa de

protesor, a creat poesia dialectală în Italia, cu

o noutate fragedă de limbagiu pe care:în zădar am căuta-o în
alte țeri, de-a lungul acestui veac al XVIII-lea. Vechiul Teocrit

1şi găsise în locurile chiar unde-şi cântase eclogele un vrednic

moştenitor.
Aici, la Neapole, în Sicilia, supt Spanioli, nu este însă o întreagă. literatură desvoltându-se cu caractere speciale întrun

mediu bine osebit;

Aceasta se întâlneşte

în Venetia

al XVIII-lea.

veacului

Oraşul, splendidul oraş format în mijlocul unei bogății şi puteri de atâtea veacuri nu mai era acum salonul pe care toţi

cei doritori de petreceri mai distinse să-l caute de pretutindeni.
Înainte de-a ajunge locde închinare pentru toţi cercetătorii

frumuseţelor artistice şi preţnitorii unei încântătoare naturi,
Vensţia era, în acest veac al XVIII-lea, supt un strict regim
polițienesc în folosul unei oligarhii decăzute şi tără talente,
care nu înțelegea să mai facă o politică, socotind că astfel,
prin- neutralitatea

pelpetuă,

pectând în aparenţă
pline de bănuieli,
care odată crease
prefăcuse această
tâmpăr, în goana
cului de batjocură,

se va păstra mai

Sigur; dar, res-

prescripţiile ucei oficialități temătoare şi

poporul venețian, moştenitor al unei vioiciuni
un întreg capitol măreț, din istoria lumii,
putere de voinţă în zburdăciune, în neasdupă distracţii, în căutarea satirei, a cânteîntr'o adoraţie a teatrului, asemenea cu aceia

care a deosebit Viena modernă.

În această lume poate răsări decio literatură fără înălţime
şi fără orizont, dar de o mişcare neobişnuită, de o nervositate
agitată, de o provocaţie veselă şi puţintel răutăcioasă.

Na Apostolo Zeno,în legătură cu o wai veche tradiţie generală italiană, represintă acest spirit viu al Veneţiei populare

şi al claselor

mijlocii aşa de strâns legate de viaţa, mulțimilor,

ci frații Gozzi: Carlo, fire mai reservată, și mai a!es Gasparo .
(1713-86), care înfăţişează „publicistica“ venețiană a timpului,
luptând prin Osservatore şi Gazzeta veneta.
El e şi autor de opere dramatice. Pe dânsul însă și pe toti

contemporanii — inclusiv

Gigli,

imitatorul,

cu

ochii

asupra lumii, al lui Molitre —, îi întrece Carle Goldoni

deschişi
(născut

în 1707), a cărui statuie domină şi astăzi zvonul vesel al mul“imilor ce trec în valuri spre ponte di Rialto.
Fiu al unui medic, menit şi el unei profesii libere, silit la
şcoală, mânat spre carieră, Goldoni părăseşte casa părintească,

unde mult timp îl va aştepta,

pe lângă

un

părinte destul de

iertător, cea, mai călduroasă iubire de mamă, pentru a cutreiera
Italia în suita unei trupe de actori condusă de un German.

Când, după o lungă şi variată experienţă, se aşează pe la 1730
în Veneţia, unde i se îngăduie să nu fie altceva decât oglinda

şi icoana celor de la el de-acasă, avea comoara de observaţie,
pe care, de alminterea, o va îmbogăţi în decursul unei lungi
existențe, din care va scoate un bogat repertoriu de comedii
în prosă care nu e numai gloria sa proprie, dar şi, în domeniul literaturii pure, cel mai mare titlu de stimă al întregului
scris italian din epoca sa.
Viaţa contemporană apare ia el întreagă, într'o dulce lumină de
ironică, iertare pentru păcatele omeneşti, care se înfăţişează ridicule, fireşte, dar niciodată vrednice de ură. Nu sant aici tipuri,
cum nu sunt, iarăşi, numai scenete de farsă fără soliditate şi fără
consecinţă. Oameni obişnuiţi în împrejurări obişntite, figuri
care nu pretind a represinta o întreagă categorie, imagini prinse
din fugă, asupra cărora n'a lucrat o reflecţie condusă de preo-

cupaţii

estetice, şi de preocupaţii

filosofice şi mai puţin.

Dar

picăiri nu se află un mai natural şi mai iute dialog, şi nicăiri
“un dialog ca acesta nu e întovărăşit de mişcări de o mai elec.

trică scăpărare. E cinematografiarea în vie şi simpatică lumină
a întregii agitaţii care zbuciuma societatea contemporană!.

1 Goldoni şi-a petrecut ultimii ani în Franţa şi şi-a scris şi în limba francesă foarte interesantele Memurii.
N

XIV.
Noua literatură burghesă în Franţa.
.
Commedia după Moliăre. Începuturile
lui Voltaire.
”
„Filosofia“ Imptătoare. În literatura, francesă asupra căreia de la un timp se exercită influența cotropitoare a curentelor filosofico-religioase, se
desface de la o bucată de vreme o nouă directie.
|
Curtea nu mai joacă același rol de ocrotitoare şi îndreptă-

|

toare, şi odată cu dânsa-şi părăseşte influenţa, pănă atunci pre-

domnitoare,

societatea

aleasă

care

încunjurase pe regele odi-

nioară mândru de patronagiul său în acest domeniu. Publicul
rămâne singur în fața seriitorilor, cari se îndreaptă de acum
înainte, şi fără griji de lingușire, dar şi fără preocupaţii de opo:

siţie, ca puţintel după
cetitori şi spectatori,

1660,

conform
o

cu gusturile acestor
- noi

.Dintre aceştia, face parte de acum înainte o categorie nouă.
Burghesul lui Moliăre e un om cu însuşiri puţine, nedeprins întrun mediu mai înalt şi mai mândru, plin de respect faţă de
orice superioritate culturală sau socială, fie ea reală sau închipuită, El tolerează toate jignirile din partea nobilimii, oricât;
de dubioasă ar fi nobilimea. aceasta, şi acceptă orice pretenţii
din partea

acelor cari au trecut prin mai multă

şcoală.

Răz-

boaiele lui Ludovic al XIV-lea, - marea, lui politică răscolitoare

şi transformatoare
aduc la suprafaţă o pătură de burghesie.
bo-.
gată, de financiari îndrăzneţi, cari pretind a juca un rol tot

mai mare în afacerile publice şi al căror neastâmpăr ambițios
va duce de-a, dreptul ia convulsiile Revoluţiei celei mari. Şi nu

se ridică numai aceşti fruntaşi prin aventură, ci clasa întreagă

face o mare săritură către însemnătate şi putere.

-
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Publicului

din veacul al XVI-lea, fie şi celui, mai puţin solemn

din a doua, jumătate a lui, îi trebuiau în teatru sentimente de
mândră şi ţapănă demnitate, sau măcar figuri impurătoare de
tragedie, oricâţ ar fi plecat genunchiul, ca oamenii de rând,

înaintea zeului Iubirii şi oricât ar fi consimțit pentua fi înțeleşi să întrebuințeze limbagiul familiar orişicui. Acestui public
care nu face politica, şi războiul, care nu încunjură şi nu împo-

dobeşte persoana regală, care nu se inspiră în actele şi atitudinile sale din faima strămoşilor, acestui public care e stăpânul
de fapt ai ţerii, îi trebuie foarte puţină tragedie, iar, în comedia,
însăşi, nu tipuri imposante, abstrase din cercetarea critică
asupra apariţiilor sociale obişnuite, nu exemplare umane representative, pe care orice veac în orice lo: să le poată recunoaşte,
ci numai chipuri bine schiţate în care această societate să se
poată recunoaşte, cu un zimbet, pe ea însăşi.
De aici înflorirea unei nouă comedii, ai cării represintanţi sunt
născuţi mai toţi după 1660, a căror viaţă e foarte modestă, ale

căror legături

sunt

puţine şi cari nu formează

împreună ceia

ce se poate numi în literatură o generaţie. Între portretele lor
sunt deosebiri, unele chiar destul de mari, dar aceasta nu ne
împiedecă de a recunoâşte că ei formează împreună o singură
familie.
Regnară, născut în 1655, e încă în marele

tradiţii. Stilul epocei

celei mari îi stă înainte ca model. Figurile lui au demnitate, în
intriga, lui este consecvență. Piesele lui n'au servit numai ca să
înveselească o societate
„ca

uşuratecă; ci

şi le Distrait, acesta,

ca şi Dimocrite,

ele au rămas:
aceste

comedii

le Joueur
toate ca

„gi ujtimele producţii ale puternicului său talent, Les Menechmes —

care s'a învrednicit şi de o traducere în româneşte, la începutul
veacului al XIX-lea
— şi le Legataire universel din 1708.
S

Urmașii

%

lui Regnard

vor: fi mai putin ambiţioşi

decât dânsul.

Cel mai vechiu dintre dânşii e Dancourt (1661-1725). Elev al
Iesuiţilor, copil crescut în Paris, advocat trăind în mijlocul acelei
barghesii a câştigului şi succesului, el o face să râdă înfăţişându-i

şi «cavaleri la modă» și burghese cu pretenţii (les bourgeoises de
qualiit), în tot felul de meșşteşugite legături bazlii. Un autor al
cărui nume a devenit și a rămas celebru în alt gen, ca vnul
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care a presintat în limba

francesă

un

fel de

antologie

a ro-

manului picaresc, spaniol, așa de reuşită încât în Spania însăşi
s'a căutat pretinsul

<original»

manuscript, povestitorul de o sa-

tiră pătrunzătoare al lui Gil Blas, e iscoditorul descoperirilor —
după Guevara (E! diablo cajuelo)
— „Dracului Şchiop“ (le Diable
boiteuz). Lesage, aproape de aceiaşi vrâstă cu Dancourt (născut
în 1668, moare la 1747), se amestecă în teatru pentru a da, —
după schița care e Crispin rival de son mailre, în care se recunoaşte tradiționala notă italiană,
— cruda icoană a parvenitului îmbogăţit, trufaş, nemilos, lipsit de orice omenie, pe care

numai patima dragostei îl poate supune, umilindu-l, în Turcaret
(1709).
Cu Destouches (1680—1754) suntem încă în domeniul literaturii care nu vrea să dispară a doua zi după cel mai strălucitor
succes a] ei. Diplomatul de carieră care represintă pe regele

Franciei la Londra, unde se însoară, acela căruia ia bătrâneţă
i se oferia, fără să consimtă la o călătorie aşa de riscată, postul

de ambasador în Rusia, imitatorul, pe rând, al lui Cervantes şi al
lui Addison — arătând astfel schimbarea care se petrecea în'
chiar spiritul tiropului său —,a cercat, toată viaţa lui, să fixeze
tipuri: „filosoful căsătorit“, apoi „tudulul“ le Glorieuz; repre-

sintat tocmai la 1732), „risipitorul“ (le Dissipateur), dar în aşa
fel încât intriga are totuși un rost însemnat. Tot în această
direcţie se mişcă Gresset, autor şi al bucății epice glumeţe le VertVert, povestea unui pios papagal, când apare pe scândurile teatrului cu le Mechant. Şi trecerea. pe acolo a lui Piron, a cărui
„ Metromanie (1738) a avut ceasul său de glorie, ţinteşte mai sus
decât un succes efemer. Cu Marivaux (1688—765), această co-

medie se va cobori pănă la farsă şi, neglijând cu totul tipurile,
tratând cu mlădiere, dar cu uşurinţă, acţiunea însăşi, va da mai
mult, ca şi teatrul engles

al unui Congreve, situaţii comice şi

mai ales un dialog strălucitor şi şăgainic.
Acest teatru, cu toate calităţile sale, era însă neîndestulător
pentru a da expresie sentimentelor şi ideilor. ce stăpâniau o
lume nouă, care nu se putea, oglindi, cu duşmăniile şi așteptă-

rile ei, în sorisul, de trecătoare popularitate, al celor cari mişcau
personagiile

lor, adesea numai

înseilate, pentru o distrage.

Pretutindeni se desemna un curent împotriva învățământului
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de notă iesuită, exclusiv şi meschin, bănuitor şi capabil de prigoniri, împotriva împietărilor critice ale jansenismului în dome-

niul literaturii, împotriva abusurilor carente ale unei puteri care
nu mai avea pentru a fi scusată nici prestigiul, nici magnificența darnică în încurajări şi pensiuni a unui Ludovic al XVI-lea.
Pe acest curent îl exprimă încă din al doilea deceniu al secolului al XVIII-lea un fiu ai burghesiei „de robă,
— tatăl său,
Aroust era notar şi ocupă apoi şi alte rosturi în mica magistratură —, care, luând numele său de luptă în literatură de la

o posesiune a familiei sale, îşi zise, de la cea G'intăiu apariţie
în public: de Voltaire.

Cunoaştem cu de-amănuntul pregătirea lui şcolară şi
dintăiu relaţii sociale. Elevul esuitului -Porge, cu care a
în legături şi mai tărziu, dedicându-i cutare din trageâiile
asemenea cu acelea de care visa în Colegiu, frecventatorul
lonalui cochetei octogenare

cele
stat
sale,
sa-

care a fost Ninon de Lenclos n'avea

nici din casa părintească, de care nt vorbeşte niciodată şi care
nu se pare a

fi exercitat vre-o influență asupra

spiritului său,

nici din acest mediu de Colegiu iesuit, copleşii de forme şi împiedecat de oprelişti, nimic din entusiasmul, din credinţa, din
nobila pasiune de luptă cu care un adolescent trebuie să se
apropie de viaţă pentru ai lua tot ce e capabilă să dea,
„Încă

de

pe băncile

şcolii

încercase

o operă

de

teatru,

Amu-

lius et Numitor. Când călcă, încrezător, pragul unei societăţi în
care fiul de notar n'avea un loc potrivit pentru ambiția lui,

vorbele libere ca care-şi distra oerotitorii nobili şi bogaţi îl făcură să fie bănuit ca autor al unui factum rimat în care, după
ce se arătau viciile timpului, poetul striga: .

Jai vu tous ces maux et je n'ai pas vingt ans.
1 se oferi o cămăruţă în acea Bastilie, care servia de vremelnică închisoare tinerilor din lumea mai bună cari lăsau de dorit
în ce priveşte purtările. A fost îasă numai o scurtă trecere pe
acolo, atâta cât să poată ajuta şi ea la celebritatea

autorului

și să-i dea dreptul de a se înfățișa şi ca unul care personala
„suferit de pe urma regimului

ce era să combată

cu atâta spirit

și cu atâta abundență retorică.
o

tragedie — aici a scris

el piesa sa Oedipe,

a

compune

E

putea

e

leşit din această închisoare care lăsa destul răgaz pentru a se |

.

IA
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care se va vorbi mai departe —, Volţaire. n'a avut o adevăra
tă
viață. N'a fost legat nici de o adevărată profesiune, nici
na
laptat pentru aşi găsi o pâne și un rost, nici n'a fost
amestscat, ca, scritorii eriglesi din vremea. sa, în amănuntele
diplomatice san politice ale vremii sale. După- acea ugoară iubire
de
tinsreță, în Olanda, ale cării urme, în scrisori fără nicio adâncime de sentiment, le găsim în corespondenţa sa, după o
pasivne, în care întră şi multă ambiţie, pentru ducesa de Villars,
care nu voiă şi nu putea; să răspundă acestui sentiment,
fiindcă
nu putea să corespundă aceluia care-l manifesta, poate
şi cu
destulă indisoreţie, el îşi alintă -vremea cu legături
în lumea
actriţelor, pentru care scrie tragedii menite să le
puie în valoare. Urmează o călătorie scurtă prin Belgia, prin
Olanda.

Are un conflict cu cavalervl de Rohan şi e maltratat de lacheii
acestuia. Provocând şi urmărind pe acela care-l jignise
aşa de

sângeros,

petrecs din nou

câteva

luni la Bastilia,

pentru

ca,

ieșind de acolo, să fie silit a părăsi Franţa, unde va încerca
în
zădar să rămâie

din nou,

strecurându-se

supt alt nume.

] se

impune astfel o mai îndelungată petrecere în Anglia,
unde va
primi, cum se va vedea, o întipărire neştearsă. Revine în
pa-

trie, pentru care, ca atare, n'a arătat niciodată — pentru
gloriile, pentru menirea ei -— o înțelegere deosebită.
Se stabileşte
apoi din nou la Paris, unde se bucură de-o iargă şi
zgomotoasă
celebritate, care însă n'are nimie popular, ci se
ţine în lumea
intelectualilor şi în societatea saloanelor, Murind
prietena sa,

actriţa Lecouvreur,
causa

profesiunii

care nu putuse

sale, el face

afla un loc în cimitir,

o protestare

publică,

în

căree ia,
silit a se piti şi a 'se face uitat la Rouen. (1730).

din
urma

În.

dată după aceasta va avea satisfacția, din punetul de vedere
al

acelei popularități pe care o ştia aşa de bine urmări,
să-şi
vadă «Scrisorile englese» arse -— de alitel fără nicio
consecință
pentru el însuşi — de mâna calăului. Urmează, pentr
u'a se

adânci în mintea publicului ideia; despre caracterul revoluționar

al prigonitului, atacuri dârze contra religiei, într'o
formă pe
care, pentru superioritatea ei, va, trebui s'o aprecie
m. Peniru
aceasta ajuta esenţial şi ce șe cetia prin saloane dintr'o
epo_ peie în care se batjocuria, grosolan amintirea Jeanne
i d'Arc.

Acuma trăiește fără griji, bucurânău-se şi de o mică avere
personală, pe moşia unsi» din acele femei ale veaculu
i al
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XVIII-lea care erau gata să plătească oricât de scump onoarea
de-a adăpusti un bel esprit, chiar dacă acesta era, cum a fost
casul lui Voltaire, un caracter foarte răv. cEmilias lui, o colaboratoare științifică, îl îndreptă şi mai mult către studiul ştiinpeţelor exacte, în care fusese inițiat încă din cei trei ani ai

trecerii la Londra, fără sozietate, întro singurătate relativă care
e prielnică progreselor

spiritului.

Chemat de Frederic al II-lea, care simţia nevoie, în tendivţa

lui spre cabotinagiu, şi de acest puternic glas pentru proclamarea, gloriei sale, la Curtea din Berlin, el se întoarce desgustat
de „prietenia“ cuiva care, supt masca „filosofului“, ascundea

toată conştiinţa; de sine a suversnului Prusiei. Întors în Franţa

pentru
cu imprecaţii pe buze, după ce părvse dispus a o părăsi
despre
şi
sine
despre
a oăută un sălaş mai potrivit cu ideile sale

misiunea, pentru câre sa născut, el se consacră iarăşi teatrului,

aştepta
care pe atunci era forma literară de la care se putea
, Se
publicul
cu
intim
mai
o mai mare reputaţie, un contact

bucură din nou de tot ce poate avea mai zgomotos şi mai îm-

bătător celebritatea (e anul, când

la 1743, Merope a lui avu un

ri
succes nebun, cu care nu se pot asămăna modestele triumfu

ale lui Racine, nici cele mai bune
noscută numai cu condescendență,

nobili, a lui Corneille).

momente din gloria, Tecudin partea unui public de

Să

în
După singura misiune diplomatică pe care a îndeplinit-o
aşa,
viața, lui— firește pe lângă acel rege al Prusiei csre ştia

de bine

când să uite și să ierte —, el întră, la capătul

unei

drept
lungi oposiţii, în Academia Francesă, instituţie oficială, cu

de presintare al regelui, la 1746. Ba ajunge chiar, nu fără protecţia particulară, pe care n'o crede compromiţătoare, a favoritei în titlu, d-na de Pompadour!, «gentilom al camerei» lui
Ludovic al XV-lea şi —, ca predecesorii săi literari din veacul
uos
al XVII-lea, ca acel Boileau, al cărui nume l-a rostit respect

pănă a putut fi vorba de o comparaţie între el şi acela—, „istoviograf al Franciei“. A întrebuințat chiar situaţia sa pentru a
face ca poliţia, să urmărească pe cineva care se făcuse vinovat
de un atac literar împotriva unei personalităţi atât de oficiale.
Jignit de preferința care se acorda de un public pe care-l pre: Şi d-na, de Châteauroux, altă „metresă“ regală, îi acordase, mai înainte, |
ecrotirea îi,

ae

a
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lucraseră intriganţii dramaturgului Crebillon, „rivalul“ său, el
se face furnisorul de tragedii al Curţii de oposiţie strânse în
jurul ducesei du Maine şi caută chiar un adăpost pe lângă tatăl

reginsi Maria, pe care o măgulise în vechile lui versuri, regele

polon Stanislas Lesczynski, instalat de diplomaţie la Nancy, ca
duce'de Lorena. D-na de Châtelet, vechea «prietenă», îl părăsise
de mult. În sfârşit cele câteva luni petrecute la Berlin (1750),

ca şambzlan decorat
pentru

totdeauna

cu

cu Ordinul pour l merite, îl înduşmăniră

Frederic

al II-lea, care

buie să-şi mai ascundă defecțele. Relaţiile,

nu

crezuse

că tre-

aşa, de nepotrivite,

se isprăviră cu un scandal public, care a lăsat urme şi în literatură. După rătăcirile lui pzin lumea germanică, el ajunge la
Strasbourg, la Colmar, unde arată intenţia să se aşeze,

Încercă Geneva calvină, totuşi atât de strict bigotă, dar în
alt sens decât al lesuiţilor din cari e! făcuse inimicii: săi profesionali, şi isprăvi făcând din satul vecin, Ferney, la hotarul
a trei țeri, casa lui de refugiu pe care o încunjură cu exploatări

care-i adnceau un însemnat veniţ. De aici, din locul pe care-i
ştia creaţianea sa, un adevărat piinţ, el poartă războiu în dreapta,

şi în stânga, cu adversarii ideilor și cu duşmanii persoanei
sale, şi-i place să apară ca îndreptătorul marilor greşeli făcute
de justiţie contra nevinovaţilor.
Numai

la, optzeci şi patru de ani, e! vine la Paris întovărăşit

de nepoata sa, numai pentru a muri, la 30 Maiu 1778.

Se va recunoaşte că aceasta nu eo viaţă, şi mai ales una
din cars să poată reieși pentru un mar: talent de formă o poesie călduroasă, o cugetare adâncă sau o mare putere dramatică, răszolitoare prin suflet a. sufletelor.

Odată ca cunoaştem acest zbucium care nu e o aciivitate socială, această nelinişte care nu îndreaptă către un scop, acest

zgomot care nu înseamnă o luptă, putem încerca să fixă locul
pe care Voltaire îl poate rec!aniă în desvoltarca literaturii francese pe o vrema când Europa întreagă primeşte, supusă, lecţiile
ce-i vin de la Paris.
E sigur că e! n'a avut o vocație hotărâtoare pentru niciunul

din genurile literare şi că el nu şi-a simţit de la început migiunea de a cării îndeplinire a rămas legat numele său, A-şi faca
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o faimă, a Ss distinge, a domina spiritele prin mijloacele. cele
mai potrivite pentru aceasta, i-a fost de la început gândul.

Pe atunci însă lirica francesă era. dominată de o

personaii-

“tate care în ochii contemporanilor, pănă la nenorocirea care
l-a ajuns pe urmă, după plângerea unor particulari ce se credeau jigniţi prin versurile lui, a trecut ca un geniu poetic. Fiul
de cizmar Jean-Baptiste Rousseau (1671—1701) a soris "bucăţi
anacreontice, epistole ca ale lui- Boileau, satire, epigrame şi,
pentru -ispăşirea păcatelor, :Ghiar înainte de ceasul pocăinţei
ceiei mari şi zădarnice, ode, dintre care unele au un caracter
religios. Alături de dânsul, în genul uşor, pe lângă un Alibrai
„_ (Dalibrai), un Bonnard, se deosebesc mai ales Chaulieu ($ 1720)
şi La Fare (4 1760), cel amorezat la şeizeci de ani de doamna

de Caylus —

,

Ja te promets un regară de Caylus,
îi spune zeul Amor, la un ceas de disperare!.
În acest domeniu nui se părea ambiţiosului tânăr care-şi începea cariera după

1720 că sar puted căpăta marea

şi hotărâ.

toarea biruinţăr-care-i trebuia, pentru a se impune.
EI se va adresă deci teatruiui.
”
Totuşi sunt interesante pentru desvoltarea spiritului său anu-

mite lucrări-în alt sens alo întăii lui tinerețe.
În versurile despra Bastilia, unde întrase 'n circumstanţele
ce sau arătat mai sus, el întrebuinţează,la 1717, un stil pe care
nu-l vom regăsi pe urmă. E vechiul stil al pamfletului versificat,

care vine însă din tulburatul ev mediu trăind supt autoritate,
dar gata oricând să ridice piatra împotriva ei. El presintă pe
acei cari, pentru

o glumă literară care nici nu era a

lui, îl în-

chiseseră vremelnic ca, pe niște corbi de pradă ieşind cu aripi
negri din Iadul intoleranței:
Mais vingt corbeauz, de rapine aftamâs,
Mânstres ctochus que lEnfer a; forme...
i Şi în dialectul Sudului cântecul de iubire” şi de beţie răsună din vesela
gură a unui

Gros (7 1788):

Sensa vin mouen
Quană

couer n'est que glaco,

ai begu, sieon

de fuăc,

ae:

a

Nu serveşte pe nimeni, nu vrea să ştie, de şi-i „respectă“, „de
rege, de prinți, de princese“, şi-i ajurige, în indiferența, lui faţă

de tot ce' ar putea să-i deie bogăţia,

puterea, influenţa, viaţa

socială — pe care totuşi o cunoştea, puţin şi atuncea, — o linişte
pe care nici puţernicii, purtătorii de coroană n'o pot avea, în
clipele lor cele mai fericite, mai mult decât dânsul:
-

Je ne suis point rimeur suivant 13 Cous,
__Je ne connais roi, prince, ni princesses,
Et, 'si tout bas je forme de souhaiis,.
_Cest que d'iceux ne sois connu jamais. |

|

„Je

p

les respecte; ils sont dieux sur la terre,

Mais ne les faut de irop pre regarde,

y ai i le repos; les rois n'ont rien de mieux.
Cearta cu
« poliția a începătorului literar nu: era, să ţie mult, de
altfel, şi, puţin timp după aceia, din acelaşi condeiu era să iasă

lauda şefului ei, d'Argenson.
Peste câtva timp, la 1722, Voltaire, «tânărul

Arovet»

încă

pentru mulţi, era să ieie, fără a fi întrat încă 'n legătură directă cu îndârjitul spirit de continuă oposiţie al Angliei lui
George I-iu, o atitudine de luptă contra Bisericii: întregi, bă

chiar contra dogmei creştine înseși, în afară de calitatea morală
a represintanţilor ei şi de calitatea filosofică a comentariilor

„teologiei.
Aceasta arată însă că, pe lângă ce se găsia în chiar temperamentul lui; în ideile lui fundamentale, el avea, fără atingere
ca altă civilisaţie literară şi politică, o parte măcar din ce-i
trebuia pentru ca să apară ca represintant al deismului curăţit
de forme, al puritanismalui filosofic ridicat împotriva formalismului iesuit. Am relevat, în generaţia de la 1660 încă, o tendinţă
de oposiţie pe toate terenurile, de frondă; intelectuală, trainică,

urmând irecătoarei fronde politice. Fără a fi agresivi că dânsul,

Boileau, Racine sunt,

cu

toate legăturile lor de interes, —

de

care am văzut că Voitaire însuşi nu e lipsit, — nişte oposiţionişti consecvenţi, cari aduc în plus ceia ce a lipsit frământă-

torului. de patimi, creatorului modei negative în veacul al
XVIII-lea: unitatea de caracter, consecvența demnă, respectabilitalea, Cine ceteşte scrisorile, de o aspră factură germanică,
-

plină de explosiile unei neprefăcute grobicnii, ale cumratei Ivi
Ludovic al XIV-lea, vestita «Liselotte», fiică a Electorului Palatin, poate vedea în ce ton se vorbia în cercurile Curţii, de
loc respectuoase în fond, despre tot ce era putere şi prestigiu,
spre sfârşitul, întunecat de bigotism, al domniei marelui rege.

Duceie de Orlsans, Regentul, afişează şi va afişa şi în preajma
tronului un cinism, religios şi moral tot aşa de expresiv.
Contra iufinenţei înăbuşitoare a doamnei de: Maintenon, cu
neagra ei Curte împrejur, se ridica, de fapt, o întreagă opinie
pubiică, ale cării -piatre, cum se ştie, căzură apoi cutezătoare
şi impii asupra sicriulpi celui ce stăpânise cu atâta strălucire
mai bine ca, o jumătate de veac Franţa. Regele, încunjurimea
lui pierd cu totul influenţa pe care atâta timp o exercitaseră
întrun chip aşa de copleşitor, şi viaţa spirituală trece în conventiculele de intelectuali, în noile saloane, unde nu se discută
numai versuri de sonete şi facturi de piese. Nevoia unei lite-

raturi libere, îndeplinind o funcţiune socială şi pregătind o revoluţie politică, fie şi în cele mai paşnice forme, se face tot
mai mult simțită, .
Întâiu în străinătate, în Anglia, în Olanda, prin emigrația

aventurii sau nenorocirii lor, un nou curent, cu violente discuţii
de negaţie politică, socială şi chiar religioasă, se produce, şi el
are o puternică inflvenţă asupra publicului din Fianţa însăşi.
De la 1662 petrece, astfel, în Anglia Saint-Evremond (+ 1703),
“anul din cele mai spirituale suflete care au iubit paradoxul !.
Profesor în ţara sa, atacat pentru ideile înaintate pe care
le predică de pe catedră, silit a pleca peste hotar, aşezat în

Olanda, care-l primeşte ca bucurie şi-l încunjură de o mare consideraţie, Pierre Bayle (ț 1708) se ridică împotriva lesuiţilor ca
şi a janseniştilor, cu teribila lor teorie augustiniană a <graţiei»

dumnezeieşti de la care singară atârnă mântuirea sufletelor, şi
el predică larg morala

naturală ?. Într'o operă de o formă neobiş-

nuită, care şi ea a contribuit la succes, în Dictionnaire historigue
et critique din 1697 (a doua ediţie urmează în 1702), el înfăţi1 Comddie des academiciens, Sur les poâines des anciens. *
1 Nouvelles de la rdpublique des lettres; Pensdes diverse
Maimbourg ; Reponses auz questions d'un provincial (1104).

contre

le pre

gează o polemică în regulă contra atâtor lucruri admise în organisarea societăţii ca şi în conștiința morală a vremii sale,

„ Pentru a, da, în Franţa însăşi, în formă beletristică literatura
pe care o doreşte, societatea creiază şi susține, îndeamnă şi |
grăbeşte ps Voltaire, pe care dacă-l admiră, ea se admiră pe
dânsa însăşi, iar, dacă pare a-l urmă, e nunai pentru că el

merge docil pe drumul ei.
Venim

astfel la poemul

le Pour

et

le contre, adevărată

pro-

fesie de credinţă religioasă— dar în ce sens! — contra iesuitismului pretenţios şi trufaş, lucrând prin tirania formblor, ca şi
împotriva jansenismului lacom de a stăpâni conşiiinţile, prin
dibace infiltraţii în suflete.
Un suflet sincer vorbeşte aici cu o incontestabilă sinceritate.
— vrea „să smulgă superstiţiilor
— căci este unul „aici
Poetul
legătura“ care le ascunde, să combată „mincivnile sacre“, să

înveţe a despreţui o religie de sicriu și de îngroziri

infernale:

„„les horreurs du tombeau
Et les terreurs de Lautre vie.

Aceste triste dogme care osândesc plăcerea, această inexorabilă teorie a unui păcat adus din naştere şi pe care nicio faptă
bană nu-l poate descărca din spinarea încovoiată a bietei umanităţi, această fabulă descurajontă a unui Raiu continuat prin

greşeală și pierdut prin pedeapsă îl desgustă şi nu se sfieşte
a o spune, tare şi, incontestabil, frumos:
Je veux aimer ce Dieu, je cherche en lui mon păre,
On me montre un tyran que nous devons hair:
Il crâe des humains ă lui-mâme semblables
Afin de les mieux avilir.

Il noas donne des curs

coupables

-

Pour avoir droit de nus punir,
Il nous fait aimer le plaisir
Pour nous mieux tourmenter par des maux effroyables

Quwun miracle sternel -empâche de finir,
Ce sunt aceste poveşti de arbore al cunoștinței binelui şi răului, de stricare a omenirii primitive, de necesitate a onui potop
răsplătitor; ce e această silă de a împărtăşi vechea istorie le-

gendară a unui

neam

mic şi ticălos,

superstițios și temător
/

i

a a Dea

desprețmit din veac în veac de aceia teți cari au. întrat în atingere cu el:

„„peuple obscur, imbâcile, volage:
Amateur insens6 des superstitions,
Vaincu per ses voisins, rampant dans Lesolavage

Et V'sternel mâpris des autres nations.
Ori în zădar a murit pe Cruce

Mântuitorul,

de vreme ce este

încă un lad pentru păcate reale sau închipuite, de vreme ce
jansenismul afirmă crunta teorie a osândei. prealabile, a inex0" rabilei „graţii“?
Quoi! Dieu

voulut mourir

pour le salut de tous

Et son trâpas est inutile?
“ Ayant vers6 son sang pour expier nos crimes,
II nous punit de ceux que nous n'avons pas faits!
- Ce Dieu poursuit encore, aveugle en sa colăre,
Sur ses derniers enfants Perreur d'un premier pre?
Il en demande compte ă cent peuples divers?
Assis dans la nuit du mensonge,
Il punit au fond des enfers

L'ignorance invincible, ou lui-mâme il les plonge,
Lui qui veut

sclairer et sauver

univers?

”

--Şi cel care simte nevoia unsi ordini divine în natură, a
unei binecuvântări dumnezeieşti asupra, lui însuși îşi cere cu
energie acel Dumnezeu care Singur i-ar puiea mulțămi spiritui:
Je ne reconnais point a ceite indigne image

Le dieu que je dois adorer:
Je croirais le dâshonorer
Par

une

telle insulte

et par

|
un

tel mensonge.

“Je ne suis pas chrttien, mais c'est pour V'aimer mieuz.
Şi rare ori icoana lui Hristos, vechiul „Paraclet“ al lui Abslard,
eternul mângâietor pentru că e suteritorul împreună cu noi, a

- apărut mai

frumos ca în vezsurile lui Voltair6 tânăr,

care ca

ps un restabilitor al divinității zguduite îl invocă astfel:
-

Il console

en secret les cceurs qu'il illumine,

Dans les plus grands malheurs il leur offre un appui,

|
ţ

AU

f

„Et, si sur limposture il fonde sa doctrine,
C'est un bonheur encor d'ître trompe par lui.

Şi, declarând că un <bonz modest», un cderviş milostiv» fac
mai mult ca un filosof jansenist ori un trufaş Papă, el recomandă prietenei sale Urania a nu da rugăciunii înseși, cultului,
cultivării divinității o importanţă pe care singure virtuțile o
V
merită:
Tout hommage est requ, mais aucun ne l'honore.
Un Dieu n'a pas besoin de nos soins assidus:
Si Von peut l'offenser, c'est par des injustices:

Il nous juge sur nos vertus,
Et non pas sur nos sacrifices,

Filosofia moderuă nu s'a putut exprima, atingând întrebările
cele mai emoţionante pentru sufletul omenesc, într'o tormă mai
lapidară.
În sfârşit în al treilea din poemele începuturilor sale, Apo-

logie de la fable, poetul pune

alături

nobleţa

simbolicei

mito-

logii clasice cu palidele sau trivialele figuri ale unui creştinism

de sfinţi, deviat de la originile sale, simple şi curate. O înţelenoi o credem

gere a simbolelor clasice pe care

prea

mult re-

servată numai epocei noastre se desface din acest pasagiu care
merge cu mult înaintea secolului său:
Vous savez aimer l'air, la terre et les mers,
Vous: embellissez l'anivers.
Cet arbre ă la tâte longue, aux ramsaux toujours verts,
C'est Atys aim6 de Cybăle;
Le prâcoce hyacinthe est le tendre mignon
Que sor ces pr6s fleuris caressait Apollon,
Des baisers de. Pomone on voit dans ce vallon
Les fleurs de. mes pâchers nouvellement 6closes.

Si le soleil se couche, il dort avec Tethys...
e

Ceva din Roman

ui

de la Rose pare a

trăi, în. schimb, când poetul

vorbeşte de porcul Sfântaoiui Antoniu, de cânele Sfântului Roch
. şi de alte ingrediente ale creştinismului de mănăstire. Şi Vol% taire trece de ia religii la literaturile pe care le inspiră, puind

Yalături de Homer Vieţile Sfinţilor:

i

5 A, orga : Ist, Lit, Roman, =— Il].

|
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Mettez la Fleur des Saints â câts d'un Hornâre...
Dar dorinţa aceluia

vibraţie

care era în stare să dea atâta

un mai zgomotos
versului, epistolei» şi satirei era să cucerească

atacuri.
succes decât acela, periculos, al unor asemenea
ce 0 avea,
ere
întred
O ciudată declaraţie a lui arată marea
e sustienergi
de şi lipsit cu totul de naivitate, incapabil de o
lui de a fi
nută şi cu totul sărac de imaginaţie, în chemarea
un mare

poet epic. Judecând

şi din punctul

de. vedere, practic,

aşa: „Epica
al concurenţei şi ai reminiscențelor, el se exprimă
mergi mult
că
e pentru mine, ori mă înşel foarte; şi mi se pare
mai

lesne

într'o carieră în care

un la Motte. şi Saint-Didier

rivalul îţi este un Chapelain,

trebuie

decât în aceia în care

să

o

încerci a atinge pe Racine şi Corneille 1“,

încă de mult, tânărul scriitor găsise la ocrotitorul său Cau-

de Sully
martin cultul lui Henric al IV-lea şi întâlnise la ducele
numele însuşi al principalului ministru în
lară domnie. Regele Stanislas găsia şi el
un mai potrivit erou. A lăuda pe Beames
se aduce un serviciu regalității îrancese,
siuni, şi aceasta nu era indiferent cuiva

acea fericită şi popucă nu se poate alege
însemna, oricum, a
dispensatoare de pencare avuse planul de

ate,
a dedica lui Ludovic al XV-lea întăile lui piese mai însemn

? şi care se
care încercase complimente pentru noua regină
arborii plantați
plângea că se uită prea mult acuma a se uda
na şi polide gloriosul rege dispărut de curând. Henric însera
ul rasingur
supt
ui
tica de toleranţă, consideraţia catolicismul
ă faimolat
portal utilității politice, ca să se ajungă la jertfa
Gin lucrarea
natismului idiot. Încă de la 1722 se cetiau fragmente

La sfârEnglesului Bolingbroke, un «filosof» de dincolo de Canal.
şitul anuiui 1723 poema apărea,
o copie procurată clandestin.

supt

titlul de la Ligue,
.

după

au
E o tentativă cu totul greşită, de şi contemporanii, cari
dei
Henria
faima
şi
părere
înmulţit edițiile, erau, vădit, de o altă
* Wâpique

est mon

fait,

ou

je suis bien tromp&;

et il?me

semble

qu'on

on a pour rival un
marche bien plus ă son aise dans une carritre ch
oi îl faut tăcher d'6galer
Chapelain, la Motte et S-Didier que dans celle
Racine et Corneille.
: Je suis dans une Cour qu'une reine nouvelle
Va renâre plus brillante et plus vive et plus belle,

o“

„109:

sa

răspândit pănă

foarte

-

tărziu:şi

foarte

departe, literatură
noastră însăşi având încă de
pe la 18300 “traducere comple
ctă,
„În versuri, datorită boierului
Pogor. Figurile 'sunt lipsite de
oric
e
viaţă, personificările, ca în Virg
il, na prind însă carne, cuvânt
ări
le
sunț monotone şi fără elocve
nţă; stilului îi lipseşte vig
oarea
pitorescă din bucăţile lirice
citate mai sus, şi claritatea
unei
limbi «purificata» nu răsplăteş
te pentru excluderile de expr
esii
vii, contra căreia, şi „episcopul
de Cambrai Fen

elon
autorul blajinului „ T6l6maque“
— un Racine, pe lângă
Bossuet (1627-704), episcop
de Meaux, un Corneille
tase pe vremea lai, într'o scri
soare către Academie

(1651.715),
fulgerătorul
— protes!,

Rare ori o comparaţie dă tablou,
ca în aceste versuri:
Telle une tendre fieur qw'un mati
n voit 6clore

sau:

Des baisers du z6phir et des
pleurs de laurore,
Brille un moment aux Yeux
et tombe avant le temps
Sous le 'tranchant du fer ou
sous Peffort des: vents,

Tel que dans nos jardins un
palmier sourcilleux,
A nos ormes tduffus mâlant
sa tâte altiâre, -

Parait s'enorgueillir
de sa, tige strangăre,
Pentru a se menținea, interesul,
pe care nu-l putea da, decât
reala simpatia pent

ru eroi, în această nedibace
amplificare a
cronicelor contemporane ? se
aruncă şăgeți centra regilor
cari
pot „voi crime“ 3, contra, „urm
aşilor lui Hristes* cari, la Rom
a,
nu sa dau în lături-din faţa omor
alui, a, incestului, a adoiterului,
+ Cette langue
me semble qwon

la purifier.

manque d'un
l'a gânse

grand

nombre de

mots

«e de

phrases.II .

et appauvrie depuis environ cent
ans, en voulant

Le vieu
' langa
xge

se fait regretter quand nous le
retrouvons
dans Marot, dans Amyot, dans.
les 0uvrages les plus, enjous
et
les plus
scrieux, Îl 'avait je ne suis quoi
de court, de naif, as hardi, de
vif et de
passionn€...

Je voudrais autoriser tout terme qui
nous manque et qui a un,
Son doux sans danger d'Equivo
que,
2 Se notează şi schimbărie în deco
rul istorie pe care le-a. adus timp
ul:
Paris n'6tait point tel, en ces temp
s orageux,
Qu'il paraît en nos jours aux Fran
cais

trop

heureux!
* Quand un roi veut un crime,
il est trop obâi.
+*
La trahison, le meurtre et
l'empoisonnemeri

t
De mon poavoir nouveau font l'aff
reux fondement.

Les successeurs

du Christ, au fond du sanctuai
re,

Placârent sans rougir linceste et
Vadultăre,

.

incât se ascunde în pustiu, înaintea Romei fastuoase, religia adevărată!.

Dacă regalitatea nu e atacată direct, se vede că lauda

pentru Henric însuși, ca şi pentru sfântul său străbun” Ludovic
i
al X-lea, e o escepție.

Cana Voltaire va reveni la epopeie, el va călca pe urmele li
Scarron, încercând a batjocuriîn Ioana d'Arc amintirea nobilei

martire care a salvat Franţa de Englesi (la Pucelle, înainte de
1740). 1deia, o avea de mult, şi în notele <Heuriadei» explicaţia
privitoare la nobila
grosolană ?.

fată e tot aşa

de

neinteligentă

cât şi de

Ca toată frica de î nu fi zdrobit în concurența cu dramatiurgii cei mari din veacul al XVI-lea, acela, care. nu înțelesese

ce poet liric putea să rămâie, când se avânta greociu spre epomişcapeie, se apropie de teatru, prefăcându-se a fi străin de
greci
or
clasicil
rea
rea-i contemporană şi a păstra numai aminti
în
— de parcă ar fi fost ia Atena între acei clasici cu Euripid
frunte, de şi acesta, nu fusese născut „într'o vreme mai lumi-

nată“ 3 —, şi a lecţiilor bunului iesuit Porce +.

De fapt îl stăpânia amintirea, în ton, în factură şi stil a cuiva,
cele
foarte mare, foarte iubit, resumând în numele său tradițiile

mai glorioase ale tragediei francese: a lui Racine, pe care toc-

Corneille,
mai de aceia nu voiă să-l pomenească, pe când despre
ntată,
represi
în prefața, celei d'intăiu piese pe care şi-a văzut-o
1 Loin

du faste de Rome et des

pompes

mondaines

['humble religion se cache dans des dâserts.

2 Jeanne d'Arc, connue sous le nom de la Pucelle d'Ori6ans, servante
une
GHâtellerie, n6e au village de Domrâmi-sur-Meuse, qui, se trouvant
le
par
employde
fut
force de corps et une hardiesse au-dessus de son sexe,

Elle fut prise dans
comite de Dunois pour rtablir les afiaires de Charles VII.
comme sorciăre
jugte
Rouen,
ă
conduite
1430,
en
ne,
une sortie ă Compiăg
et brâle par
barbare,
et
ignorant
palement
tique,
eccl6sias
„par un tribunal
les Anglai8, qui auraient dă honorer son courage.

le
* Euripide surtout, qui me parait si suprieur a Sophocle et qui serait
des
laiss6
a
6clair6,
plus
temps
un
dans
n6
6tait
sil
plus grand des poătes
tions de ses
ouvrages qui dâcâlent un gânie parfait, malgre les imperfec
Ă
tragedies ; prefața la Oedipe.
et je con:
leqons
vos
de
et
anciens
des
"+ J'âtais plein de de la lecture

naissais fort peu. le thââtre de Paris; je travaillai ă peu

f'avais 6t6 3 Athânes.

prâs comme si
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nu șe sfia să spuie că întrebuințează

un fel de a vorbi

tipurilor de bâlciu, Guillot-Gorju şi Tabarin
1.:

ca al

|

„ Îacepuse încă din şcoală, la 1704 (a
ieşit din Colegiu numai
la 1711),

0 tragedie a lui Amauliu şi Numitor.
Cea d'intăiu însă
care a fost pusă în scenă e Oedipe din
1718, publicată în anul
următor, când autorul avea numai douăz
eci şi trei de ani.

E o încercare nedibagg de a înoi în intri
gă un subiect, aşa,
de cunoscut, pe care poetul nu-l ştie înoi
în felul de tratare şi

în stil. La vechea

legendă tebană a fiului pe care soarta,

cumplită gi insondabilă, l-a osândit să fie Uciga
şul tatălui şi soțul
mamei, necunoscânâu-i pe amândoi şi bucu
rându-se de o potrivă de înfrângerea unuia, şi de îmbrăţişările
celeilalte, el adauge
o nepotrivită, o ridiculă intrigă de iubire
între acea tragică
văduvă, mamă şi soţie, de o parte, şi între
Filoctet, asprul Filoctet plângându-şi rana grozavă, care devin
e ajici un vechiu

curtisan ce reapare

pentru

a-şi

relua misiunea

şi e bănuit el însuși că ar fi ucis pe Laius,
«Formulele»

nu lipsesc:

de

suspinător

rivalul lui fericit,

J'ai faiţ des souverains

et n'ai point voulu l'âtre 2,
sau, cu o alusie la Frederic de Prusia:

L'amiti6 d'un grand homme est un bienfait des
dieux,
Încercările însă de a, da fiorul tragic, fie şi în
versuri une ori

impresionante

— De mon premier €poux l'ombre pâle et sanglante,
spune locasta —, nu iszbutese; limbagiul familiar,
pe care Racine
“îl întrebuința cu o nesfârşită dibăcie; iutervine
pentru a curma
emoția:
:
Qui? moi, de tels forfaits, moi, des assassinat
s!

Et que de notre 6pouzx... Vous ne le croyez pas.
Mijlocul ieften al declamaţiilor agresive contra stărilo
r de lucrari existente: altarele cu privilegii neîngăduite,
credulitatea,
" 1 faut

avouer que les discours de Guillot-Gorju et de
TYabarin ne sont

guăre differents...

-

On trouvait alors V'Oedipe de Corneille excelle
nt:

vais ua fort mauvais ourrage; sbid.

“Pe urmă însâ va serie: „le grand Corneille,
Homăre“!
.
'

2, 4

je le trou-

gânie pour le moine
-

6gal ă

|
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.

mulțimilor care face puterea preoţilor, caută a înlocui stângaciu
această lipsă!.
|
În 1720 Voltaire, încurajat de un succes pe care de sigur nu-l

merita, dă apoi Artâmire, în care iarăşi originalitatea se caută
în afară de concepţia poetică însăşi, iscodinda-se o soţie a lui
Casanâru Macedoneanul, care iubeşte pe Philotas; acesta fiind
ucis, Palant, favoritul regelui, se oferă a-l răsbuna omorând însuşi pe rege, dacă inima, reginei l-ar răsplăti; la urmă însă apare
Philotas însuşi, a.-cărui jertfire fusase numai aparentă.

“În Mariamne, care armează, cu un subiect din zilele lui Irod,
progresul e tot aşa de puţin visibil,iar cea d'intăiu comedie a
omului al cărui spirit i-ar fi fost podoaba de căpetenie; L/indiscret din 1795, e cu totul lipsită de vervă, afară de atacurile
contra curtisanilor geloşi, contra impunerii de a.tăcea, contra

favoritismuluj care face din fiul de treisprezece ani al unui nobil
un colonel:
Sur un nouveau

venu le courtisan fidăle

Avec malignite jette un regard avide,
Pânâtre. ses defauts et, des le premier jour,

Sans piti€ le condamne, et mâme sans retour.

Et qă' ă la Cour, mon fils, Part le plus necessaire
N'est pas de bien

Ni

parior, mais de savoir se taire.

Colonel ă troize | ans, je pense avec raison
Que lon peută trente ans m'honorer d'un bâton?. -.

„În acest

moment intervin . cei trei ani de şedere în Londra,

după cari imitatorul fără graţie âl graţiosului Racine apare ca
un protagonist al acelor idei de umanitate și de libertate pe “care

Je va considera, ca, averea sa proprie când va, scrie: „se va găsi

în mai toate operele mele acea umanitate care trebuie să fie cel
d'intăiu caracter al unei fiinţi cugetătoare, se va vedea (dacă
-+ Yoilă done deș autels quel est le privilege (ÎIl, 4).
Nos prâtres ne sont, point ce qu'un. vain peuple pense;

Notre crâdulit fait; toute leur science (Y, 1).

Ct. şi la uroă, în actul V; J'ai fait rougir les dieuz qui m'ont force au crime.
1,2.
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îndrăznesc a mă rosti astfel) dorinţa de
oroarea de nedreptate şi de apăsare“.

fericirea

oamenilor,

Am văzut ce aducea Voltaire, din propriul lui temperament,

din scurta experienţă a Iuptelor sale cu o clasă dominantă, din
acea influenţă a lui St.-Evremond şi Bayle, a întregii oposiţii
surde care se formase contra spiritului impus de Ludovic al

XIV-lea, la apogeul său, literaturii francese. Şi ştim ce putea să
găsească pribeagul sărac, isolat, prigonit, dincolo de Canal, unde,
cu toate succesele-lui de teatru, încă puţine şi aşa de nouă,
nu-l aştepta o largă recunoaştere şi o caldă primire, cum vom
vedea că un noroc mai bun le-a dat altora,
,

În Londra el ceteşte pe Shakespeare,

pe Milton. În studial

său, apărut în englezeşte — „je m'stais presque accoutume ă
penser en anglais“, va spune îl, — despre poesia epică, studiu

la care-i va răspunde
un poet italian aşezat şi el pentru câtva

timp în Capitala englesă, el va recunoaşte superioara însemnătate a poetului „Paradisului“, iar, cât despre Shakespeare însuşi,

va vorbi

de «divinitatea» “acestui

creator de «monştri în tra-

gedie>, care calcă în picioare sfintele regule ale iui Aristotel şi
aduce pe scenă oameni de o calitate inferioară, <țerani, hoţi
„Şi gropari» pentru a îndeplini acte lipsite de orice nobleţă teatrală; „monstruos“, „absurd“ cât se poate, acela are totuşi puteri
necunoscute pănă la dânsul şi de o misterioasă esenţă, căci,
orice ar fi, o nație nu se poate înșela în omagiul ce aduce unui
spirit superior?. Dar mai ales se va familiarisa, cunoscând une
"ori şi oamenii, cu noua literatură a lui Pope, a lui Congreve şi

cu deosebire

a pamfletiştilor,

pănă la acel Swift,
crescut?.

care

cu

cari

în Gulliver

avea
e un

înrudiri de spirit,
Rabelais

mai

bine

+ Oa trouvera dans presque tous mes €crits cette humanit€ qui doit âtre
„ le premier caractâre d'un âtre pensant; on y verra (si j'osa ro” exprimer
ainsi) le dâsir du bonheur des hommes, Phorreur de Vinjustice et de i'oppression (prefața lu Alzire).
2 Ces piăces sont des monstres en tragâdie. Ii y en a qui durent plusi-

urs ann6es; on y baptise aa premier acte ie hâros qui meurt de vieillesse
"au cinquitme; on y voit des sorciers, des paysans, des ivrognes, des fossoyeurs
qui creusent une fosse et qui chantent des airsă boire en jouant avec des
morte, Enfin imaginez ce que vous pouvez de plus monstrueux et de plus
absurde: vous le trouverez dans Shakespeare. — Cf. în scrisori: „Dans ces
piâces monstrueuses vous avez des sc&nes, admirables*,

* Un , Rabelais sans fatras. (Sorisorile din 1727),
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În ce priveşte teatrul frances, el va ajunge la convingeri nouă,
care vor influență asupra activității sale ulterioare în acest'do-

meniu. Își va da samă că acel teatru e prea puţin teatral, că
'subieotul, mai ales în sâmburele lui tragic, e copleşit

băria conversaţiilor 1.

de

vor-

|

Dar mai ales el va ieși, prin contactul zilnic şi așa de îndelungat

cu o civilisație având — singura pe acest timp — un caracter. deosebit,
de care era mândră, la o concepție superioară a rostului literaturilor,
care corespund unor epoce și unui popor și nu pot fi contopite înir'o

Jormă

unică, dictată de o nație privilegiată. Cuvintele

lui sunt

prea importante ca să nu reproducem întregi pasagii dintr'o
prefaţă contemporană:
„Putem defini metalele, mineralele, elementele, animalele,
pentru că natura lor e totdeauna aceiaşi: dar mai toate operele

oamenilor se schimbă ca şi închipuirea care le produce. Datinile,
limbile, gustul popoarelor celor mai vecine se deosebesc;ce zic!:
acelaşi neam nu se mai recunoaşteîn trei, patru sute de ani.
„La Francesi e de obiceiu o serie de conversații în cinci acte,
cu o intrigă amoroasă. În Anglia, tragediae cu adevărato ac-

ţiune, şi, dacă autorii din acea ţară ar uni cu acţiunea care
însufleţește piesele lor, un stil natural cu decenţă şi regulu“
ritate, ar birui îndată, pe Greci şi pe Francesi.
„Un om care n'a cetit decât autorii clasici, despreţuiește tot
ce e scris în limbile vii, şi acel care nu ştie decât limba ţerii
sale

e ca aceia

cari,

neieşind

niciodată

din Curtea

Franciei,

pretind că restul lumii e puţin iucru şi cine '4 văzut Versailles
a văzut tot.
„Simţiţi în cei mai buni seriitori moderni caracterul ţerii lor
peste imitaţia antichităţii: florile lor şi fructele lor sunt încălzite
şi coaple de același soare, dar ele primesc de la terenul care le
hrăneşte gust, colori şi forme deosebite.
:

” „Dacă deci voim să avem o cunoştinţă puțin mai întinsă a artelor,
trebuie să ne informăm cum se cultivă la toate națiile 2.«
1 Nous avons en France des tragâdies estimâes, qui sont plutât des conversătions qu'elles ne sont la representation d'un 6vânement.
-

? Noue
pouvons definir les mâtaux, les minâraux, 168 6l6ments, les aniaux, parce que leur nature est toujours la 'mâme; mais presque tous les
ouvrages des homrmes chaugent, ainu que limaginatian qui les produit. Les

coutumes,

les

langues, le goât des peuples les plus voisins diffărent: que
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” Idei cara vor îndemna

materiale pentru
meni

pe acela care în April

1729

strângea

o istorie a lui Carol al XII-lea, menită a po-

şi pe amicul şi clientul acestuia, regele Stanislas, şi a face

astfel plăcerea reginei polone de pe tronul Franciei i, şi care
studia secolul lui Ludovic al XIV-lea şi ca să arăte ce s'a făcut

atunci pentru soriitori, să se încumete la o mare operă în care
să se înfățişeze în «moravuri», literatură şi artă progresele în-

seși ale spiritului uman.

Dar în Anglia Voltaire mai văzuse şi funcţionarea normală
a unei vieţi politice în care o regalitate tolerată în afară de
calităţile şi defectele ei presida numai o viață cetăţenească

liberă ?, şi, cam el nu era iniţiat şi în toată conrupţia electorală a „borgurilor putrede“, niciun element de critică nu se
amestecă astfel în admiraţia sa deplină pentru parlamentarismul
suveran al epocei Georgilor, de fapt preferabilă Franciei, guvernată de favorite, a lui Ludovic al XV-lea.

Pentru a-şi arăta această admiraţie şi pentru a lovi la adăpost
în neajunsurile vieţii fraccese contemporâne serie el, în Anglia

încă şi în limba englesă, Scrisorile sale, apărute apoi în limba

francesă supt titlul de Lettres sur les Anglais 3.

dis-je!, la mâme

sideles,

nation n'est plus reccnnaissable au bout de trois ou quatre

Chez ies Francais c'est pour

l'ordinaire una suite de eonversations 6n cinq

actes, avec tine intrigue amoureuse. En Angleterre la tragtdie est vârita.
blement une action; et,si les auteurs de ce pays joignaient ăVactivit6
qui

anime leurs piăces un style naturel avec de la dtcence et
de !a regularite,
ils l'emporteraient bientât sur les Grecs et sur les Pranqais.

“Un homme qui n'a lu que les auteurs classiques mâprise tout ce qui
est
6erit dans les langues vivantes,et celui qui ne eait que Ia langue de
son

pays est comme ceux qui, n'6tant jamais sortis de la Cour de
France, pr6tendent que le reste, du monde est peu de chose et que qui a vu
Versailles

a tout vu,
„Nous sentez dans les meilleurs €crivains
“pays

ă travers

l'imitation

de

Vantique,

modernes le caractăre de leurs

leurs

fleurs

et leurs

fruits

sont

&chauffes et mâris par le mâme saleil, mais ils -regoivent du terrain qui les
nourrit des goâte, des couleurs et des formes diftrentes.
1 Scrisoare din 9 Apră.
* EI a dedicat Henriaa reginei Carolina.
3 Cf. cealaltă carte englesă, pomenită mai Sus, An Essay
upon the civil
wars of. Prance...,

also upon

tho epick poetry of the european

nations, Londra,

1129. — Ca element de comparaţie, v. şi Muralt, Lez/res,
sur les Frangaia et
„ur les Anglaie, 1126,
ai
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Pretutindeni în această cărticică se vede intenţia de a critică,
lucrurile de acasă. Vorbind, astfel, despre quakerii din Anglia,
se spune că ei nu mărgenesc tot creştinismul !a o aruncare de
apă după cap, nici la observarea unor vechi ceremonii iudaice,
că ei

nu

socot

cuminecătura

ca e mântuitoare

de familii deosebite

taină.

de Canal

treizeci

expunere

istorică se atacă în principiul ei regalitatea,

Dincolo

trăiesc în pace. Într'o
arătând

că ea vine de la, vechii „şefi de sălbateci“, deveniți monarhi,
cu ajutorul interesat al preoţilor şi în ciuda concurenții Papilor
cari, între alte mijloace

contra adversarilor, nu se sfiesc-a în-

resistându-li> şi să creeze

să

poată

c<supune

acea

regulelor -puterea

formă

de Guvern

<în

care principele, atotputernic pentru a face binele, are mânile
legate pentru a face răul, în care seniorii sunt mari fără ipsolenţă şi fără vasali şi în care fără neorânduială poporul iea
partie la cârmuire 2“.
Nu poate fi vorba de o politică necontenit războinică şi îndreptată spre cuceriri, de altfel quakerii se opun formal invitărilor de a lua armele, făcute de cucigaşi îmbrăcaţi în roşu şi
având în cap o scufie de două picioare» 4, — recrutorii —, şi,
în “mijlocul Londrei, iluminată pentru victorie şi sunând din
toate clopotele, tunurile, orgele şi corurile ei bisericeşti, ei <gem .
*: Les chefs de ces sauvages qui avaient ruvage la France, Vltalie,
pagne

et PâÂngieterre se firent

monarques..,

Chaquae

peuple

VEs-

avait cent ty-

xans au lieu d'un bon maître. Des prâtres se mirent bientât de la partie.
Les papes se mirent ă leur tâte et, avec des brefs, des bulles et, des moines,
ils firent trembler les rois, les dâposărent, les firent assassiner et tirârent
ă eux tout l'argent qwv'ils parent de l'Europe.

: Les guerres civiles de France ont ât6 plus longues, plus cruelles, plus
f6condes en crimes que celles d'Angleterre, mais de tontes ces guerres
civiles aucuna n'a eu une

3 La nation

libert6 sage pour

objet,

anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue ă râgler

ia pouvoir des rois en leur
&tabli ce gouvernement sage
a les mains li6es pour iaire
solence et sans vassaux et
confusion.

râsistant et qui d'efforts en efforts ait enfin
oâ le prince, tout-puissant pour faire du bien,
du rnal, oii les seigneurs sont grands sans ino le peuple partage le gouvernement sans
!

* Des meurtriers vâtus de rouge, coiftâs d'un bonnet haut de deux pieds.

ae i

singură a ajuns

regilor

pePIPI uiapei

Anglia

a e

trebuinţa şi asasinatul !. Din lungile războaie civile, mai crude
şi criminale decât “dincolo de Strâmtoare, Franţa nu s'a ales
măcar cu libertăţile cucerite acolo cu asemenea, jertfe?.. Căci
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în tăcere asupra omorurilor care pricinuieze bucuria obştească> !.
Şi, de fapt, adauge tânărul critic, faima unui Cesar, unui Ale-

xandru

sau a unui

Tamerlan

şi Cromwell

trebuie

să

cedeze

“aceleia, veşnică şi curată, a oamenilor cari „au primit de la.
ceruri un puternic geniu şi sau servit de elpentru a se lumină,

pe ei înşii şi pe alţii“?, — ca marele Newton, care de acum
înainte, cum se va vedea, însuflețeşte şi domină activitatea lui
Voltaire.

În ce priveşte ordinea internă, rangurile, funcţiile, mijloacele |
de influenţă,

nu

se văd aici marchisii — a căror critică

e luată

de-a dreptul de la Moliâr6 —, debarcaţi din provincie:cu ceva
bani, cu „un nume în ac sau île“, şi cari, trufindu-se, spun:
„an om ca mine, un om de sama mea 3, şi nici abaţii de „su-

peuri delicate şi lungi“, ducând o viaţă de desfrâu, cerotită de
femei, și pierzându-și vremea

La aceste

corosive

cu alcătuirea de cântece uşoare +.

formule

de negaţie

remarcabila

cărti-

cică adauge însă cele d'intăiu semne de iubire pentru popor,
de admitere a dreptului lui în societatea, pe care o susţine, de

înțelegere a, rolului care-i e reservat

cpărţii

celei

roase, mai utile și chiar mai virtuoase din omenire,

mai

nume-

compusă»,

urmează el, «din cei cari studiază legile și ştiinţile, din negustori, din meșteșugari, din plugari, în sfârşit, cari exercită cea,
dintăiu şi mai despreţuită dintre profesii. Au trebuit veacuri
pentru a, se face dreptate omenirii, pentru a simţi ce grozav era

că numărul cel mai mare sămăna şi numărul cel mai mic

se-

„.* EA, lorsque, anrâs des batailles gagnses, tout Londres brilie d'ilumina"„:tions, que 16 ciel est enflimm6 de fusâes, que l'air retentit du bruit des ac"“tions de grâces, deş cloches, des orgues, deș canons, nous
silence sur ces meurtres qui causent la publique al€gresse.

* La
ă Sen
3 En
d'une

g6missons

en

vraie grandeur consisteă avoir requ du ciel un puissant gânie at
âtre servi pour s'6clairer soi-mâme et les autres.
Franca est marqvis qui peut, et quiconqae arrive ă Paris du fond
province avec de Vargentă dâpenser et un nori en ac ou en iile

- peut dire: „un homme comme
"souverainement un ngociant.

moi, un horame

de ma qualite”

et mâpriser
,

* En France de jeunes gens connus par leurs d6bauches et 6levâ ă la
pr6lature par des intrigues de femmes, font. publiquement V'amouf, s'6gaient ă composer

des chansons

tendres,

donnent:

tous les jours des sou-

pers d6iicats et longs et de Jă vont implorer les lumiăres du
şt se nomment bardimenț. les sucresseurs des apâtres.

Saint-Espriţ

172

cera...1.». Şi totuşi pănă astăzi în Anglia doar dacă <ţeranul nu
are picioarele rănite de saboţi, dacă mănâncă o pâne aibă, dacă

e bine îmbrăcat, dacă nu se teme a crește numărul vitelor
sale, nici a-şi acoperi casa cu ţigle, de frică să nu i se ridice
dajiea în anul următor» ?,
Aceste

păreri,

care n'au

hrănit

însă o luptă pentru

dreptul

mulțimilor din partea unui om care-şi iubia huzurul şi care şi-a
căutat pănă la ultima desilusie un loc lângă cei mari, nu erau

cu.totul

novă.

Pe lângă

Franţa

saloanelor în care se gustau

paradoxele nihiliste ale lui Saint-Evremond, pe lângă aceia care

cetia cu evlavie atacurile furioase ale lui Bayle contra tuturor
dogmelor şi autorităţilor, era. şi Franţa care se bucura în ascuns
de falsificatele de librărie, de pamfietele de insultă, de cărticelele de luptă politică ce se tipăriau

cere acasă, îni Olanda. Şi era, în
bleței de robă», mult

împărtăşită decât

de mult, cu o largă desfa-

lumea

mai meritoasă

cealaltă,

surda

parlamentară,

şi neasămănat

a «no-

mai

puţin

nemulţămire împotriva unui

regim care se servia mai bucoaros de nobili uşurateci, inculți şi
stricaţi, şi spectacolul continuu al rolului pe care-l jucau în
“Anglia parlamentari de o altă speţă şi de o altă origine, cari
de veacuri nu mai erau înainte de toate judecători, va fi de natură să-i încurajeze în oposiţia lor, ce nu aştepta decât vremea,
potrivită pentru a se manifesta printr'o nouă frondă.
|

Din

acest

mediu

a răsărit

preşedintele: de Parlament

din

Bordeaux, Montesquieu, care şi el va face un drum în Anglia,
unde va fi primit cu o cinste deosebită, şi care, înainte de
„Scrisorile englese“, care împrumutară de la el în titlu şi în ten-

dinţe, publicase o faimoasă lucrare, de cea mai rafinată şi sub.
tilă formă, de satira, cea mai delicată, dar şi cea mai pătrun-

zătoare, care e Lettres persones.
Charles de Secondat,

|

baron de la Brâde şi de

|
Montesquieu

1 Le peuple, la plus nombreuse, îa plus utile et mâme la plus vertueuse
partie des hommes, composâe de ceux qui €tudient les loig et les sciences,
des n6gociants, des artisaus, des laboureurs enfin, qui exercent la premiere şt la plus mâ6pris6e des professions. |! a fallu des siăcles pour rendre

justice ă Phumanit6, pour sentir qu'il 6tait horrible que ie grand nombre
semât et que le petit nombre recusillit.
* Le pajsan na point les pieds meutris par des sabots, il mange
pain blanc, il est bien vâtu, il ne craint point d'augmenter ie nombre

ses bestiaux, ni de couvrir
ses impâts Vannte d'apres.

son toit de tuiles de peur que l'on

du
de

ne haus3e

|

|
|
|

-...

(născut la 1689), aparţine aceleiaşi. regiuni ca şi Montaigne, cu
care se asamănă în marea fineţă a spiritului ca şi în discrețiunea tuturor manifestărilor sale. Dintr'o-familie de magistrati,

era menit de la început: magistraturii,

în care de foarte tânăr

îşi găseşte cariera definitivă. Pentru răgazurile lui, pentru săp- .
tămânile şi lunile de studii îşi are castelul strămoșesc, cu priel-

nica lui linişte şi cu amintirile lui acumulate. Însurat din vreme,
nu cunoaşte nici astfel aventurile, isprăvite cu desilusii şi amărăciuni, din care se alcătuieşte viaţa contemporanului său Voltaire, care pentru dânsul nu era de loc, în stadiul de atunci.
al desvoltării sale, o strivitoare celebritate.
Fără numele autorului, care, în răpedea înmulţire a edițiilor,
n'a fost cunoscut decât mult mai tărziu, apărură la 1721 acele

scrisori ale unor presupuşi Persani experţi în ce priveşte lip-:
surile, defectele şi viciile vieţii francese de la sfârşitul Regenţei.
Montesquieu

găsise în casa părintelui săa o bibliotecă extra-.

ordinar de bogată, aşa încât antichitatea îi era perfect cunoscută, ca limbă latină mai ales şi ca instituţii romane, la douăzeci de ani. leşit dintrun Colegiu iesnit, el nu primise, dată
fiind influența mediului casnic şi tradiţiile de familie, o influență
aşa de puternică precum 'a fost aceia cu care Voltaire a părăsit
lecţiile părintelui Pore. Entusiasmat de noile descoperiri în.
ştiinţile naturale, care ceva mai tărziu îndemnară pe un Bufton
(1707-788) să scrie vasta sa istorie naturală, într'un ton mai
mult epic-descriptiv decât „filosofic“, el face parte dintr'o Aca-.

demie de ştiinţi provincială, căreia-i înfăţişează ani de-a rândul
memorii
tot aşa de îngrijite ca formă literară, pe cât de serioase ca fond,

despre

chestiuni

„hrănire ale plantelor. Un
6l o Istorie a pământului

aşa de speciale
ca vasele de

moment a avut de gând să scrie şi
(Histoire physique de la terre ancienne

ei moderne, 1719), şi avem întrebările pe care le-a îndreptat către

0 sumă de învăţaţi din deosebitele ţeri. Preocupat fâcă din cei
dintăiu ani ai tinereţei de probleme ca aceia a religiilor antice
şi a valorii lor față de creştinism, el a, acordat, de sigur, în
afară de îngrijorările lui ca moralist faţă de conrupţia veacului,

o importanță cu toţul secundară lucrării de satiră anonimă ale
„cării elemente materiale, al cării cadru oriental l-a'luat din
călătorii ca a lui Chardin, a lui Tavernier şi ideia travestirii
"satirice din Amusements strieuz et comiques ale vitatului Dufresny.

;

Dar literatura francesă' n'are cevade o
aşa de

nuantată şi
străbătătoare ironie ca răvaşele schi
mbate între cutare Persani
cari călătoresc pentru informaţia
lor în Apusul despre care li
Sau spus atâtea lucruri şi între cei
rămaşi acasă, printre cari
omul de încredere căruia i s'a încr
edinţat haremul, paza vechilor femei, procurarea, celor nouă
ieşite pe piaţă, etc. (şi ce
vioiu, ce colorat apare totul aici, print
r'o minunată intuiție a autorului, care numai după aceasta a călăt
orit doar pănă la Veneţia,
-si Viena, porţi ale Orientului!). Desp
re ce nu e vorba în această
minunată carte! Despre unele ţeri
străine, Veneţia, Spania cu
causele decadenței sale, dar mai ales
despre Franţa, aşa cum
o lăsase Ludovic al XIV-lea, presinta
t în umbra, antipatică a
evlaviei
soţiei sale morganatice, şi cum contribu
ie s'o ducă mai
departe pe același povârniş o gospodăr
ie de Stat în care toate
hotărârile plecau de la femei cu inima
miloasă pentru poternicii zilei.

Miniştri aşori şi abusivi lucrează
fără niciun control
din partea regalității, care, de fapt,
lipseşte, la copilul egal ca

şi la nevrednicul său tutor. Cultul e
servit de; oameni fără credinţă şi
fără virtute, pe cari presupusul

quieu îi presintă şi în

insinuarea

Oriental al lui Montes-

iesuită şi în asprimea

dogmatică, plină de ipocrisie, a jansenişti
lor, la cari se înfăţişează

pentru lămurire şi sfat. Idei îndrăzne
țe arată, absolut în sensul
din Le pour

et le contre al lui. Voltaire, caree
ceva mai nou, că,
poate fi şi o altă religie, cu. mai puţi
ne ingrediente de biată
umanitate păcătoasă, o religie care
nu va mai osândi pe oameni
numai pentru păcatul, expus într'unul
din cele mii haziii incidente, al chipului cum se pregăteşte,
contra „voinţei lui Dum-,
nezeu“, un fel de mâncare. Total într'
an stil a cărui vioiciune
nervoasă, a cărui coloare clară, a cărui
musicalitate, desăvârşită

încă şi într'o pastorală amoroasă ulterioară,
le Temple de Gnide

(1725), sunt nesfârşit superioare form
ulelor de explicație precisă,
de glum
loacele

ă adesea mediocră, de retorică abstract
ă care sunt mijlui
Voltaire.

|

|

Sa căutat să se vadă în chiar aceste
Lettres Persanes care e
sistemul polit
ic pe care presidentul

de la Bordeaux

ar fi dorit
să-l vadă în locul celui care putrezia
în Franța, atingându-i
însuși principiul vieţii. Ar fi să se
ceară prea mult unei cărți

care urmăria

cu totul

ei constructivă,

altceva.:: filosofia nu întrase încă
în fasa

|

|

.

XV.

„Filosofia“ constructivă. Noul teatru voltairian. „Consideraţiile asupra Romanilor“ şi „Spiritul legilor“
ale lui Montesquieu. Istoria universală a lui
Voltaire. Dogmele religiei nouă a lui
Jean-Jacques Rousseau.

-

Supt influența atotputernică asupra spiritului său a filosofiei
naturale. a lui Newton, deschizând noi perspective, imense, spiritului uman

şi dându-i pentru întăia oară prevestirea unor taine

| de care el nu îndrăznise a se apropia decât copilăreşte, dus de
mâna, religiei, Voltaire simte crescând într'insul puterea de crea-

„„ țiune poetică, şi în Discours sur Phomme,
opera, corespunzătoaze

de

cugetări

1784,

1737

asupra

a lui Pope

omului, a

şi 1748 —,

inspirat

ca formă de

(Essay on man),
— trei bucăţi

lumii şi a divinității, scrise în

el încearcă

a găsi

drumul

viitorului, pănă atunci abia întrezărită.

spre

religia

Întâlnim aici aceleaşi atacuri contra «Alteţelor» şi «Eminen-

„țelor»>, a căror fire nu corespunde

cu titlurile

ce

pretind să li.

se deie, aceiaşi afirmare a unei egalităţi de naştere care, şi.dacă
„ax exista, n'ar avea nicio valoare într'o viăţă de tradiţii con-

trare nivelării sau de luptă liberă pentru un mai mare dreptla

viață; aceiaşi afirmare, banală, că regii nu sunt
lut decât ceilalţi oameni:
4

făcuţi din alt

„.. Des fous deguis6s

Sous les risibles noms d'Eminence et â'Altesse

| Pensent enfler leur Gtre et hausser leur bassesse.

Les mortels sont 6gaux, leur masque est diffârent.
Les rois en ont-il six? et leur âme et leur Corps

Sont-ils d'une autre espâce, ont ils d'autres ressorts$
C'est du mâme

limon que tous ont pris naissance.

Hâlas pour le bonheur que fait la majeste!

Lumea, care hotărăşte reputaţiile, nu i se pare mai vrednică
de stimă decât lui Montesquieu

d;n

„Lettres persanes“:

Le grand monde est l6ger, inapplique,
Sa voix trouble et seduit...

volage,

Nu se uită, ca şi în «Lettres sur'les Anglais>, acei atbts de salon
fără seriositate şi decenţă:

Ces pasteurs galants qv'a chants Fontenelle £.
Se aduce în sprijinul vechii negaţiuni. autoritatea lui Bayle prigonitul:
|
„. Bayle: perscută
Sera, des bons. esprits ă jamais respecte.
EI râde de optimismul care
care divinitatea a ţinut să o
omului şi își închipuie ce ar
cu lumea un asin tot aşa de
el şi rasa lui:

socoate lumea ca o creaţiune pe
facă dar, oarecum ca un omagiu,
putea, spune despre legăturile lui
convins că toate s'au făcut pentru

.
*

Pour les ânes, dit-il, le ciel a tait la ţerre.
L'homme est n6 mon esclave, il me panse, il me ferre
Ministre

de ma

joie, il m'amene

une

ânesse.

Dar la acestă critică, pe. care o cunoaştem în toate elementele din. care se. compune, se adauge, data aceasta, o filosofie,
una de muncă, de credinţă, de iubire, de înaltă solidaritate so-

cială şi umană.
Întrebarea

nepotrivirii

|

|
dintre ce. poate şi. vrea omul, dintre

mijloacele ce i s'au dat şi dintre. aspiraţiile

care nu

nici el€ altă origine i se

şi el găseşte

impune

cu

putere,

pot avea;
ter-

mini de o rară elocvenţă pentru a. rosti acest antagonism tragic,

care sfăşie natura omenească:
1 Acesta (1657-7517) apărase pe cei
tica în forma spirituală din Dialogues
tonian“, încă din 1686, prin vestita
des mondes. — În: schimb, Calvin e aici

|
noi contra
des moria
cărticică,
pentru el

celor vechi Şi, puind cri(1683), se ilustrase, „newşi ea ireligioasă, Plurahit!4
„ce fou sombre et s6văre,,

Pourquoi suis-je en un point resserr6 par le temps?
Mes jours devraient aller par-delă vingt. mille ans...
.
Peut-âtre gn'autre fois
bois,
nos
dans
ent
serpentai
lait,
de
De larges ruisseaux
obscure,
moins
nuit
la
et
La lune stait plus grande
T'hiver se couronnait de fleurs et de 'verdure.
Tes

destins

homme

sont dun

et tes voeuwk

sont d'un dieu.

De ce în tot domeniul ființelor alternativa de viaţă şi moarte:
Pourquoi ce ver changeant se bâtit un tombeau,
S'enterre et ressuscite avec un corps nouveau
Et, le front couronnâ, tout brillant d'stincelles,
S'6lance dans les airs en deployant seseailes?
noastră
La, aceste probleme răspunsul nu se poate da de fiinţa
se află
cer
în
însăşi, şi ea nu trebuie să se simtă umilită că

i

cheia lumilor:

II lăve au ciel les yeux, il s'incline, il s'6orie:
Demandez-

le ă ce Dieu qui nous donna

la vie.

Pourquoi done m'affliger si une dâbile vue
Ne peut percer la nuit sur mes yeux râpandue?

Dar viaţa trebuie primită şi trăită. Întăiu
a dăruit-o

are

dreptul da a

i se face

pentru că acel care

din ea un

prinos, chiar

„dacă ar ţinea «numai două zile»:
Si du Dieu qui nous fit P6ternelle puissance
Et ă deux jours au plus born6 notre existence,
Îl nous aurait fait grâce: il faudrait consumer

Ces deux jours de la vie ă lvi plaire, A Vaimer.

.

O călăuză se află totuşi în această rațiune, aşa șovăitoare cum
este, dar care n'a fost coborâtă în sufletul nostru ca să nu facem,
_us de dânsa. Ce nu poate da ea ca încurajare şi mângâiere?
Şi, în definitiv, nu suntem singuri. În jurul nostru e o lume
ce munceşte din greu şi trebuie orânduită şi condusă:
C'est Pierrot, c'est Colin, dont le bras vigoureux
Soulâve un char tremblaut dans un foss6 bourbeax.
N. orga: ist, Lit. Romaa.

— Il,

12

Perrette au point du jour est aux chanips la premidre;
Je les. vois:haletants et couverts de poussiăre
Braver dans ces travaux chaque jour râpât6s
Et le froid des hivers et le feu des ât6s.

“ŞI, astfel, edacă e bine să fugi de lume care e rea, totuși e Şi
mai bine să servegti această lume»,
Le fuir est trâs bien fait, le servir encor mieux!.
“Voltaire însă era prea mult legat de urmărirea succesului,
mare, subit, strălucitor pentru a continuă ateastă poesie sau a
desvolta

o viaţă în legătură

cu

ideile

oda, urmărită de poliţie, la moartea
couvreur,

exprimate

prietenei

într'insa. În

lui, actrița

Le-

el se va plânge că ea n'a putut afla un mormânt în

țărână binecuvântată, pe când Anglia încunjură de respect, în
viaţă gi după moarte, pe 'marii săi artişti?. Pe urmă poetul va
recădea în vechile glurae satirice8.

“Cu patimă el se întoarse la teatru, încercând a uni cu tradiţia
inovațiile englese, pe care acum spiritul său le admitea.
De mult ei lucra la o nouă piesă, Eriphyle, care n'a reușit — în

cm

17382 — dar pe care el a încunjurat-o mult timp de grija lui
iubitoare, E vorba de.o regină din Argos, al cării fiu, şi al lui
1 Cf. şi: Les miracles sont bons, mais soulager son frăre,
„Mais

ă ses ennemis

pardonner

leurs vertus

est assez long pour quiconque

en profite:

00

Ori: Le temps

iapa

"C'est un plus grand miracle, et qui ne sc fait plus.
Qui travaille et qui pense en âtend la limite.

: Quoi, n'est-ce donc qvw'en Angleterre

„Que les mortels osent penser?
O rivale d&'Athenes, 6 Londre, heureuse terre,
Ainsi que les tyrans

vous âvez

su chasser

Les prâjuges honteux qui vous livraient” la guerre.
Intr?o variantă, despre Englesi:
.
Ce peuple puissant, fier, libre, gâncreux.
* Ca în Le temple de Vanuitit (1132):
Quatre dâvots ă la mine discrâte,;
Dos en arcade et missel ă la main,
Unis en Dieu de charit6 parfaițe
Et tout brâlants de l'amour da prochain, Psalmodiaient, et bâiliaient en commun,
cari merg spte „cardinalul jansenismului“,

|

.
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Amphiaraus,

socotit

ca al

unui

heandru,

o aduce

în

aceiaşi

situaţie teribilă ca Edip pe Iocasta. Împovărată şi de o crimă,

regina — întocmai ca aceia din Hamlet, a cării imitație în teatrul
frances apare acum întâia oară — a ucis pe soţul ei d'intâiu, în

tovărăşie cu un Hermogid,

care e hotărât a întrebuința

toate

mijloacele ca. să stea pe tron alături de complicea, lui; poporul

doreşte o căsătorie a stăpânitoarei lui. Alomeon va ucide pe
stăruitorul candidat, cum Hamlet nu poate face cu unchiul său;

regina însăşi va peri strigând un fipargne- moi, mon fils, care
vine de-a dreptul din tragedia lui Orest,. „aşa cum 0 presintă
vechiul poet grec.

Voltaire își aduce aminte de Racine. Acolo, în Fedra, a găsit
nota sentimentului curios, amestecat, confus, fatal, căruia-i cedeuză regina față, de acela pe care nu-l ştie fiul ei:

Non, un dieu plus puissant me contraint ă me

renâre:

L'amour n'est pas si pur, lamour n'est pas si tenâre.

Sau:

|
Je trembie

en vous donnant

ce sacr6 diadăme,

Ma bouche en fr6missant prononce: Je vous aime,
D'an pouvoir inconnu l'invincible ascendant
M'entraîne ici vers vous, m'en repousse â linstant,
„E par un sentiment que je ne puis comprenâre
Mâle une horreur affreuse â amour le plus tendre !,

Din Racine, din Andromaca lui e intervenţia puterilor suprana“turale în legăturile ce sunt a se încheia înaintea altarelor:
Sur lautel ă Linstant ont paru les furies,
Les flambeaux de !hymen sont dans leurs mains impies,

Dar din Shakespeare vine spectrul care chinuieşte sufietul
mător al criminalei:

te-

Je Vai vu; ce n'est point une ernmsur passagâra.
Que prodait du sommeil la Yapeur mensongăre.
De acolo

e întreagă atmosfera de oroare pe care o creiază co:

borârea morților în mijlocul celor vii cu cari nu şi-au încheiat
socotelile: t

“1, 15,

180
Ces tremblements

|

soudains, ces spectres

:

menacants,

Ces morts dont le retour est Veffroi des vivants.
De la el însuşi
contra, minunilor:

Voltaire

a adaus

declamaţii

întâmplătoare -

Pour qui ne les craint point il n'est point de prodiges,
tirada asupra egalităţii primitive

dintre oameni:

Les morts sont 6gaux: ce n'est point la naissance,
C'est la seule vertu qui fait la difference.
.

-
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"Et qui sert son pays n'a pas besoin
În Brutus modelul

shakesparian

din

.

.

d'aieux,
«Iuliu Cesar»

rămâne

singur înaintea poetului, nu fără a se preface gi schilodi, a se
împuţina şi banalisa în oglinda spiritului acestuia.
„Şi

aici se complică fabula, cu aceiaşi neverosimilitate şi lipsă

de logică a caracterelor. Brutus, care e acel de la sfârşitul vechii
regalităţi legendare, are cei doi fii cunoscuţi, dintre cari unul,
Titus, iubeşte pe fiica lui Tarquiniu, regele izgonit, Tultia, şi de la

Porsenna, care adăposteşte în Etroria lui pe fostul

stăpânitor,

vine intrigantul Arons pentru a trezi o mişcare în folosul
Un intrigant, Messala, se adauge la figurile antipatice
gediei. Şi Tiberinus, celait fiu al consulului Brutus, e
„pentru complot. Un sclav îl vădeşte. Descoperit, Titus
se se dea un exemplu cu dânsul. Răsturnătoral regelui

getă s'o facă.
Dialogul

e un

amestec

de

expresii

familiare,

după

acestuia.
ale tracâştigat
cere să
nu preobiceiul

lui Racine, şi de ţapene versuri în care e să se înfătişeze, cu
maiestatea cuvenită, sublimul tragic. Titus, ars de patimă, spune:

|

Ah!, jaime avec transport, je hais avec furie,
Je suis extrâme en tout...

În scena dintre cei doi iubiţi, se aude, de-o parte:

Ă
d
ES:

i
RI

Je puis done me flatter..,
iar, de alta:
Ta patrie, ah barbare..., en estil done sans moi?
În schimb, când i se aminteşte lui Brutus că e păribte, el răs: punde: Je suis consul de Rome, iar, după ce Titus declară că-i
ajunge o privire de la tatăl său ca să-i îndulcească osânda:

On dira que Titus, descendant chez les morts, .
Eut un regard de vous pour prix de ses remords!,

iată în ce termini se vorbeşte tatălui despre

pedeapsa, teribilă

care sa îndeplinit contra fiului. Un senator aleargă.cu vestea:
Seigneur...
Brutus înţelege imediat:
Mon fils p'est plus? Cen

est, fait..., et mes

est libre; il sufât... Rendez

|

|

pentru a-și atrage scurta 'replică tăioasă:
Rome

yeux,

grâces

aux dieux.

Pentru întreţinerea legăturilor cu tineretul frondeur, se adaugă
scene de zădarnice discuţii, despre excelența Republicei sau a
Monarhiei, altele de înfruntare a mândriei regale, ca atunci când

Brutus

astfel, la vederea solului pretenţios al Etruriei:
Accoutumons des rois la fiert6 despotique

spune

A traiter en 6gale avec la r6publique.

Et Vesclave d'un roi va voir enfin des hommes.
De această piesă e legată strâns, şi prin aceiaşi vădită imitație

de ton, şi chiar de mijloace, după Shakespeare, ca în Eriphyle
şi în Brutus, o piesă represintată în 1735, la Mort de. Câsar,
până ce al treilea membru al trilogiei — dacă nu se pune şi

Eriphyle,— Catilina, va, fi dat abia la 1752. Şi s'ar putea adăugi,
pentra marele rol ce-l joacă spectrul, şi Sfmiramis,
Deci Voltaire a încercat,

nu

numai să

din 1748 ?,

utiliseze pe

Shakăs-

peare, ci să-l refacă, după gustul şi pentru plăcerea publicului
trances, ca şi pentru cea mai mare glorie a sa. Şi pentru aceasta
- încă din 1730 el prelucră pe „Iuliu Cesar“ în acea Mort de
Cisar.
Declaraţii făcute cu un an înainte de Brutus arată, de altfel, —

vorbindu-se, pentru a se presinta exemple, şi de Shakespeare şi
dd Lope de Vega; de Addison, de Congrăve, de Maftei, pe care
vom vedea, că; se pregătia a-l presinta publicului parisian — că

unitatea de loc îi părea indispensabilă, căci a fi mai multe locuri, aceasta, după socotinţa lui, ar însemna şi mai multe
1 V, ? 7.
2 Jusserand, Shakespeare en France.

acţiuni; iar, dacă nu s'ar ținea samă

de unitatea

dimpului, ar
trebui să se povestească şi tot ce
s'a strecurât de la un Do:
ment la altul.

În asemenea

condiţii ni înch

ipuira uşor iformaţia pe care
va suferi-oşi în acest cas Shakespe
are, «regularisat», de şi păstrându-se,
pentru efectele

nouă,

ţiune directă
pe care pănă
un tată duios
îngăduite cu

atâtea din mijloacele

de ac-

asupra spectatorilor, atâtea viol
enţe şi crudități
atunci „bunul gust“ nu le permises
e. Cesare aici
care, având pe al doilea Brutus
din legăturile nco patriciană, nu se poate hotă
ri să-l lase pradă
furiei revoluţionare care l-a cuprins.
Pentru aceasta, după ce-i
aminteşte relaţiile dintre ei — Şi
în ce ton:

lează la alte

mijlocitor

sentimente

ale sufletului

pe Antoniu,el îi vădeşte

săv,

sfânta

după ce

pune ca

legătură care este

între dânşii doi, Şi după aceasta
poetul tragic mai poate comite
|
incongruența morală de a lăsa,
pe Brutus să continae acţiunea
,
sa politică

, la capătul căreia, trebuie să, fie asas
inatul lui Cesar...
Hotărât că, delicateţa, lipsia cu totul
între marile calităţi cu care
natura înzestra
Altfel

anume

se pe Voltaire.
scene din Shakespeare,

ca acei

a în care Antoniu vorbeşte mulțimii din Roma,
sunt de-a dreptul transpuse,
nu însă fără a fi diluate în stilul
abstract, de o aşa de precisă,
corectitudine, pe care-l întâlneşte
cineva, tot aşa de lipsit şi
„de coloare şi de pasiune, de la
cea d'intăiu din piesele „ge-.
Diului universal“ pănă la cea din
urmă. Firește că nu se va
pierde prilejul de a filosofa asup
ra avantagiilor republicei faţă

de monarhie.

E

Da
Piesa, a fost sorisă răpede, făcând
parte dintr'an mar8 plan
care ar fi cuprins cele mai bune
âin dramele - shakespeariang

(mai tărziu avem

un Othello

voltairian): au

trebuit numai trei
luni pentru ca ea să fie isprăvită, lucr
ându-se şi la Eriphyle, care
rămâne piesa favorită, cu toată li psa
ei de noroc, şi la Charles 172,
4,

» Scrisoarea din 30 Iunie 1731, Despre
„Eriphyle“ el se exprimă la 29
Maiu 1732 că e menită mai mult
imaginaţiei,

a

de Cesar et surtoutsa puissanc
e

a

Les bontâs

Meritaient plus d'6gards et plus de
complaisance!, |
după ce-i comunică experienţa sa
de om de Stat, după ce încearcă a-i dovedi vanitatea absolută
a, ideologiei, după ce ape-
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"De la prelucrări, la care este să se adauge. mişcătoarea . Mfe+opă, a lui Maffoi, poetul tragic crezu că poate trece la opere

originale în a căror elaborare să între elementele pe care acuma
le câștigase . din legăturile cu literatura englesă şi ca „barbarul“

cel mare,

i

E

|

zi

În 1732 el anunță astfel planul Zairei: „Vreau sănu fie pimic

aşa de turcesc, aşa de creştin, aşa, de amoros, de: duios, de furios decât ceia ce pun în versuri acuma... Ori mă înșl foarte,
„ori va fi piesa cea mai ciudată pe care o avem. în teatrul

nostru 1,“

|

e:

Un decor din vremile cruciatelor, al căror spirit nu-l putea
înțelege Voltaire şi pentru care n'avea nicio simpatie, nici de

partea creştinilor, nici de partea celorlalţi; un prinț musulman
care vrea să-şi impuie iubirea unei sclave creștine, a. cării no-

bilă obârşie 'n'o cunoaşte şi n'o poate gâci; un bătrân tată care
a purtat coroana Ierusalimului ca, să vadă cea mai

adâncă ne-

norocire şi umilinţa cea mai arzătoare a Casei sale; doi copii
cari se iubes? în țemniţa lor fără ca poetul însuşi să fi știut ce
este iubirea; un conflict forţat pentru a fi zguduitor, — iată

piesa. Publicului: i-a plăcut, şi aceasta a îndemnat

autor să persevereze.

SI

pe fecuridul

a

Cu Alzire suntem în America opresiunii spaniole, cu caracter
creştin prigonitor, catolic intolerant, deci vrednic de toată scârba
și ura. O fată indiană e iubită de fiul guvernatorului: spaniol —

acesta un om blând şi cuminte..Ei îi place însă de un proscris
din sângele ei, şi acesta vine s'o şi caute. Se aduce înainte un

„complot, o răscoală, o luptă.

Firea

pătimașă

care înțelege

a

smulge sentimentele din piepturi îndărătnice se schimbă îndată,
ce durerea fisică a rănii îşi exercită o moleşitoare influenţă;
se acordă acuma o iertare tânărului Indian osândit la moarte
pentru crima, sa politică: supt ochii Spaniolului în agonie sl va

putea să-şi ieiepe Alzira. Şi se înţelege .bine ce prilejde de-

clamaţii contra . intoleranţei

religioase poate da:0 trăgedicu
e

acest subiect.
Voltaire a vrut să înfăţişeze însă, într'o operă cu: caracterul:
1 Scrisoarea din 29 Maiu 1132: „Je veux qu'il n'y ait rien desi ture,
de si chretien, de si amoureux, de si tendre, de si furieux, .que ce :que je
versifie ă present... Ou je -me suis. fort trompe, ou ce sera la piece
la

plus singulidre que nous ayons au thââtre,“

Ia

-
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şi mai agresiv, toată uriciunea fanatismului, Pentru a-și strecura piesa, făcând-o să capete şi un certificat papal, pe care
diplomaţia romană n'a crezut că trebuie să-l refuse, adăugind

cu acest prilej şi probe de erudiție clasică, el a făcut din pro-

fetul Islamului eroul piesei. Dar în „Mohamet ou le fanatisme“
nu mai avem nimio din asprul credincios visionar, din bolnavul
urmăritor de fantome satre, din vijeliosul suflet pornit spre pedepsitoare cuceriri. Avem a face cu ispititor, cu un ipocrit, cu
un vulgar şiret, si, pare că pentru a-l degrada şi mai rault, se
înfăţişează şeful simplu, dar măreț, al unei religii supt înfăţişarea ridiculă a unui suspinător fără succes, care nu poate birui

decât prin silă. Şi ce vane tipuri sunt toate celelalte sapt nu-

mele lor greceşti nedibaciu alese, pănă la Paimira, obiectul ne-

vinovat al „plăcerii“ proorocului ! lar uciderea de fratele Palmirei, care se supune, nu fără un fior de resistență, unei suggestii viclene, a moşneagului Zopir, care e tatăl celor doi copii
„ce se iubesc fără a-și gti legăturile dintre dânşii
— aceiaşi
obsesiune a incestului neștiut pregătind aşa, de uşor, după vechiul model din Oedipe, situaţii oribile —, e cu adevărat un moment odios şi răspingător 1. Aceiaşi notă a ororii tragice va fi
exploatată apoi în „Dreste (1750), în Atrce et Thyeste (1771).
Şi pentra acest public parisian, care nu era măcar poporul
din Paris şi cu atât mai puţin Franţa, se urmează şirul tragediilor de propagandă,

din

care e îndoielnice că spectatorii

cu-

legeau, după ce preţuiseră jocul superior al unor mari artişti,
an crez de revoluţie politică şi socială. Pentru a introduce nou-

tatea altfel decât prin desvoltarea

propriului

său

suflet,

prin.

creşterea experienţei umane — pe care după puteri a evitat-o —,
prin înmulţirea cunoștințelor despre alte ţeri, alte neamuri, alte
timpuri şi în sfârşit prin evoluţia necontenită a formei înseşi,

se schimbă

necontenit decorul: vremea

luptelor locale din evul

mediu e evocată, fără puterea de a da impresia, în Adelaide du

Guesclin (1734), în Amţlie, în Le duc de Foiz (1752); cu Tancride

(1760) suntem

mutaţi în Sicilia, cu Irene (1778) în Bizanțul eri-

melor dinastice, cu Orphelin de la Chine în Extremul. Orient; în
catare altă piesă apare
3 Și Zlime

din 1740

regalitatea pireneană

e luată

din aceiaşi falsă lume

a Visigoţilor 2.
musulmană.

2 Preferabile sunt bucăţi de o mai mare varietate de tormă şi cu un gâracier

mai natural,

ca Samson.
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În acelaşi timp vechea formă a nuvelei glumeţe, caustice, a
vechiului fabliau din evul mediu ori a povestirilor de aventură,
puse la modă încă din veacul al XVI-lea de literatura picarescă

a Spaniei, dă lui Voltaire un alt mijloc—pe

care

trebuie să-l

secunoaştem mult mai potrivit — pentru propagarea ideilor sale.

- Serise la date deosebite (de prin 1740) aceste povestiri, /'Ingenu,
Candide ou l'optimisme (1759), Micromigas, Le monde comme il va,
Vision de Babouc, le Crocheteur borgne, Memnon sau Zadig!, av,
natural, o pronunţată notă de pamflete, pentru care erau şi atat
de mult căutate. În cea mai bine alcătuită şi mai resistentă din
ele, „Candide“, se râde, cu mult humour, pe socoteala filosofiei

lui Leibnitz, â cării cunoștință o căpătase Voltaire mai mult prin
convorbirile

cu

operelor acestui

<Emilia>
mare

lui decât

printrun

spirit; se întâlnesc

studiu

anume

serios al

atacuri

care

amintesc "Discours sur |]! homme“. Viaţa, rătăcitoare, plină de hazlii

neverosimilităţi — morţii nefiind morţi şi viii trăind aşa de puţin

o viață adevărată— a închinătoralui fetei de baron de la Rin
cu numele

aga de greu de rostit, pățaniile lui cu alcătuitorii de

auto-de-fe din Lisabona şi cu lesuiţii luptători din Paraguay, cu
poliția din Veneţia şi toate felurile de societate, discuţiile co bunul
perceptor neamţ care găsește că toate lucrurile sunt cum trebuie
să fie şi că ele nu se pot concepe altfel, fiind anume pregătite
pentru plăcerea noastră, — cât de dureroasă!
—, au făcut ca
povestea, trecându-se peste scopuriie momentane ale unei lupte
" care azi nu poate să aibă aceiaşi îndreptăţire şi acelaşi sens,
să între în repertoriul, aşa de variat, cules putţintel la întâna-

plare, al cărţilor distractive pentru orișicine. Şi la capătul acestor
peripeții pe care le înviorează şi un evident împrumut de la,
genul particular de bumour al şcolii englese merită a fi relevată
şi morala, care e aceiaşi ca şi în «discursul» de atâtea ori citat:

răscumpărarda suferințelor vieţii prin continva muncă devotată,—
<travailler sans raisonner c'est le seul moyen de rendre la vie
acceptable trai:
E

Probabil că Voltaire Sar fi oprit la aceste

forme

de propa-

gandă. El care se irudise a da, în Charles XII (1731), o povestire
exactă, sprijinită pe ivoare căutate şi foarte departe, cu destulă
1 După Thomas Parneli, are
:
din Jabliauz.

o luase și e] din Albort de Padova, şi aceata

* 400

osteneală, şi comparate inteligent între dânsele, el
care isprăvise

Sidele de Louis XIV i, care, în Histoire de Russie, şi după
piese de
arhive comunicate din Petersburgul Ecaterinei a IIa,
— de Joe
mulţămită cu resultatul, care eo simplă istorie şi o istorie
simplă

a lui Petru-cel-Mare 2 —, nu iese întru nimic din
vechile cadre ale
istoriei pragmatice, în sfârşit el, Voltaire, care
se ocupase inci-

dental, din ordin, de trecutul Parlamentului din Paris
ori înjghebase, .cu greutate şi nedibăcie, <Analele Impexiului>,
cerute de o

principesă germană, ducesa

pentru o istorie a civilieaţiei
să o dea, şi anume:cu
mocurs, & fost activitatea

eşti,

în

făcut, mai
tesquieu.

desvoltarea,

mult

de Gotha, căuta de mult materiale

umane?. Dar ceia ce l-a hotărât

caracterul pe care-l
da lămuritor

însăşi a principiilor

decât Lettres
:

are

Essai

sur

les

al vieții societăţilor ome.-

ei de

persanes>,

viaț: ă,
care

a

celebru: pe Mon“/
ij

Singuratecul de la Biâde, trăind fără contact
cn publicul, în
singura lume, superioară, a ideilor sale, atinse
se mari probleme

de istorie uriiversală întăiu în Politigue des Romains dans
la religion (1721). Raţionalistul convins, care credea
că 6 destul

să te apropii de

miraculos

şi, deci, şi de neînțeles, pentru -ca

el să se depărteze *, dar care știe şi aceia că adevăr
ul pare să

alerge în măsura “n care voim să-l prindem 5, cheltu
ise pentru
acest mic discurs truda -de care într'an chip aşa
de onest era
capabil, în siguranța lui că „DU câştigăm prin lucrări
le noastre

decât dreptul de a lucra, şi mai mult“ 6, Şi de la început
— ca-

litate

pentru legătura

construcțiilor

sale, . defect

pentru inte-

gralitatea adevărnlui conţinut în ele —, el afirmă cărelig
ia nu

e un fapt spontaneu, cu misterioase origini, cu atâţ
mai puţin
o revelaţie, ci o necesitate socială, un frâu fără care
- societăţile
+ Planul e din 1782 şi se desăvârşeşte în 1739.

i

A

„> Planul e din 1781, tiparul din 1769. V. Bibliographie de Voltaire
a d-lui
G. Bengeşcu,
|
Pa

2 În 1745 „Nouveau plan d'une histoire“. Essai sur histoire
gândvale et sur
Ies maurs et Vesprit des nations, depuis Charlemâgne Jusqwă'
nos jours e din
1156 (7 vol: în 8%, cuprinzând 215 capitole).
;
* La merveilieux tombe presque toujours ă mesure qt'on
s'en approche. .
* La v&rits semble quelquefois courir au devanț de celui
qui la cherche.

* Nous n'acqudrons :par nos. travaux que le droit. de trăvailler
davantage.

Cf: II faut se faire un bonheur qui nous suive dans tous les âges.
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n'ar putea dură, şi, apoi, .0 dibace operă a
oamenilor

de Stai ai

Romei!. Un punct de vedere greşit, dar totuşi unul
mult superior

aceluia al lui Voltaire, care reducea, totul
la, o înșelătorie com-

binată, condamnabilă şi vrednică de a fi imediat
înlăturată.

După o lungă călătorie în Europa şi doi
ani petrecuţi în
„ Olanda, apar, la 1734, — nu fără o legătură
de inspiraţie cu un
mai vechiu tratat, plin de puncte de veder
e originale, al lvi

St. Evremond? — şi consideraţiile asupra măririi
şi decadenţei
Romanilor (Considtrations sur les causes de la grand
eur et de la

dțcadence des Romains),

E o lucrare de cunoaștere adâncă

limpede

Ă

a subiectului,

,

de

visiune

a lui în toate caracterele lui concreie, şi
prin aceasta

se înociește acea istorie romană aşa de mult
banalisată, prin
lecţiile de gablon ale Colegiilor iesvite. Roma
primitivă se înfățişează asemenea cu orașele Crimeii veacului
al XVIII-lea,

„făcute pentru a cuprinde prada, vitele și
roadele câmpului“,
cu casele mici învălmăşite, fără străzi drepte
printre ele 2, Dar
armata, vechilor Romani e aratată ca fără deser
tori şi bolnavi,

sigură de virtutea sa şi deci despreţuitoare de număr
, „Impărțirea egală a pământurilor“ + s o altă garanţie
de linişte, un
alt element de cohesiune morală. „Aurul şi
argintul se ispră-

vesc, însă virtutea, statornicia, puterea şi sărăci
a, nu se isprăvesc

niciodată 5,4

Dar republica, astfel întemeiată, înălțată
şi

asigurată

ajung

e
la discreţia facţiunilor, determinate şi de nedre
apta împărţire a
favorurilor,— lucruri mai periculoase decât
într'o monarhie,
fiindcă nicio autoritate nu e acolo pentru a
le înfrâna. E adevărat însă și aceia că o anume

linişte într'o republică ce nu!
se desvoltă, lipsa chiar a războaielor civile,
adesea spornice în
A
|
" Ce ne fut ni la crainte, ni la pict6 qui 6tablit Ia
religion chez les Romains, mais la nâcessit6

ou sont toutes les sociâtâs d'en avoir une...
Les
institutions humaines peuvent bien change
r, mais les divines doivent âtre
immuables comme les dieux mâmes...
Ce peuple. qui se met si facilement

en colere a besoin d'âtre arrât6 par une puiss
ance invisible,
?

Reflezion surles divers gemies du peupl
e romain dans les diferenta tempa
de la Republigue.
2 Faites pour'renfermer

* Partage 6gal des terres,

le butin, les bestiaux et les fruits
de la campagne.

* I'or et Vargent s'6puisent,

pauvret€ ne s'6puisent jayeais,
Fi

|

.

-

toais la vertu, la: constance,

|

la force ct la

|
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e

resultate, căci

biciuiesc violent

care

întreg organismul,

creşte

reacţionând, sunt semne ale decăderii: „de câte ori se va vedea
toată lumea liniştită întrun Stat care-şi dă numele de repui“. Viaţa resultă doar
blică, poţi fi sigur. că nu e acolo libertate
dintr'o armonie de conflicte, fără care «nu cetățenii sunt uniți, ci
trupuri moarte sunt înmormântate unele lângă altele 2».

pentru care

aşa, de grea,

Ca atâta nu se lămureşte chestia,

se cerea şi altă informaţie decât aceia din Tit-Liviu şi Tacit, a
motivelor multiple ale înălțării şi coborârii acelei societăţi ro-

mane care, în orice moment, e în junețiune de stadiul în care se află

ideia romană însăși. Dar Montesquien recurge şi la mijloace subsidiare de lămurire, şi pentru aceasta el recurge, cum am văzut,
şi la Tatarii epocei sale, la Gali, la Mexicani, la Culican, la împrejurările din Anglia, la războaiele civile francese, la viaţa, po-

litică a, piraţilor din Alger.
Si, cu toate asigurările de obiectivitate şi imparţialitate pe
care le va da în'altă vreme, preşedintele "din Bordeaux are to-

tuşi în vedere împrejurări ale timpului său

și ale țerii sale. Altfel

n'ar vorbi așa de mişcat de datoria unui rege „de a se îngropa
mai bine supt rămăşiţele tronului său decât a primi propuneri
pe care un rege nu trebuie să le asculte“, căci ar fi „să se coboare mai jos decât treapta unde l-au adus nenorocirile sale“
şi „curajul poate întări o coroană, dar infamia, niciodată“ 3. N'ar
observa că Ludovic al XIV-lea ar fi făcut bine să aşeze, în tentativa lui de restituire a Stuarţilor; pe Iacob al II-lea în Irlanda
singură. Nar lăuda guvernul engles pentru că „este un corp
care-l examinează totdeauna şi care veşnic pe sine însuși se

examinează“ 4. Şi, dușman al! cuceririlor, ca şi Boileau odată
1 “Poutes ies fois qu'on verra

tout le monde

tranquille

dans

un Etat qui

se donne le aom de Râpublique, on peut âtre assur6 que la libert6 n'y est pas
2 Ce ne sont pas des citoyens qui sont;
sevelis les uns aupr&s des autres,

unis,

mais

des

corps morts

en-

3 Je ns sache rien de si magnanime que la râsolution que prit un monarque qui a râgn6 de nos jours de s'ensevelir plutât sous les d6bris du

_trâne que d'accepter des propositions quun roi ne doit'pas entenâie: il
avait lâme trop fiâre pour descendre plus bas que ses malheurs ne Vavaient mis, et il savait bien que le courage pent raffermir une couronne et

que Pinfamie ne le fait jamais.
+ Le gouvernement d'Angleterre est
qui !' examine

ii
Pa
a cp

continuellement

,
plus sage parce qu'il y a un corps

et qui s' 'examine continuellement lui-mâme.
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ca şi Voltaire în acest timp

chiar, el n'ar atrage

atenţia

celor

ce doresc să urmeze tradiţia de „glorie“ a lui Lodovie al XIV-ica
că aceste «cuceriri sunt uşoare de făcut, pentru că le faci cu
toate puterile, dar grele de păstrat, pentru că le aperi cu o

parte numai din aceste puteri» !.
Încă din această lucrare Montesquieu expune de repeţite ori,
cu putere, ca o basă a cugetării sale, teoria, evident greşită,
că anume legi generale călăuzesc omenirea, oricare ar fi locul,
oricare ar fi timpul şi oricare ar fi popoarele de care e vorba.
„De oare ce“, spune el, „oamenii au avut în toate vremurile:
aceleaşi pasiuni, prilejurile care pregătesc marile schimbări sunt.

deosebite,

dar causele sunt totdeauna aceleaşi
*“. Sau, aiurea:

«Sunt cause generale, fie morale, fie fisice, care lucrează în fiecare monarhie, o ridică, o menţin sau o dau de râpă; toate accidentele sunt supuse acestor cause; şi, dacă hăsardul unei bătălii, adecă o causă particulară, a ruinat un Siat, era o causă
generală care făcea că acest Stat trebuia să piară printr'o singură

bătălie %».
De şi cunoaşte bine numai Roma, care wa ieşit din situaţiile
definitive odată create,
ideie, nu în altă limbă
poate prinde unele din
permanentă, pe lângă

şi nu şi Grecia, care înfăţişa aceiaşi
numai, ci şi în altă minte, i se pare că
aceste cause de explicaţie generală şi
care abia dacă se învoieşte a face un

loc tainicelor acţiuni ale Providenţei, din care Bossuet, în Discursul său teologic, de o splendidă retorică, asupra istoriei
universale, făcuse mâtivul de căpetenie al întregii desvoltări
- omeneşti £. Astfel ar fi superioritatea agresivă, dovedită prin
1 Les conquâtes sont aisâes A faire parce qu'on les fait avec toutes ses
forces; elles sont difficiles ă conserver, parce qu'on ne les defend qu'avec
une
:
les
les

partie de ses forces.
Comme les hommes ont eu dans tous les temps les mâmes passions,
occasions qui produisent les grands changements sont differentes, mais
causes sont toujours les mâmes.

* Il ş a des causes genârales, soit morales, soit
dans chaque

monarchie,

Vâlăvent,

la maintiennent

physiques, qui agissent;
ou la

precipitent;
tous

les accidents sont soumis ă ces causes, et, si le hasard d'une bataille, c'estă-dire une

cause

particuliăre, a ruin6

un

Etat, il y avait une cause gân6-

rale qui faisait que cet tat devait pârir par une seule bataile.
* Indspenramment
nconait.

des roies

secrătes que

Dieu

choisit et que lui

seul
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eâteva casuri citate de dânsul, a popoaxelor din Nord
față, de
cele din Sud, superioritate pe care, sprijinit pe alte casuri,
Voltaire o va, tăgădui despreţuitor,
|

Pentru a şti mai mult ar fi trebuit o largă şi sigură informaţie pe care n'o putea da vremea. Totuşi acest spirit meditativ

se încumetă,

făcânâ şi desfăcând de mai multe ori o mare operă,

pe care, la urmă, în 1748, se hotări s'0 presinte spre discuţie şi

îndreptare publicului într'o tormă nesatisfăcătoare pentru dânsul
însuşi, a trată pe temeiul acestei idei, cu această concep
ţie
dominantă şi, hotărât, fără niciun Scop practic, întreaga
des„voltare a așezămintelor omeneşti, ceia. ce pentru dânsul e
ade-

vărata, istorie universală. Şi pentru aceasta, el avea, să se ajute
cu descrieri de călătorie superficialeşi tendenţioase ale Lesui-

ților, în ţeri de o individualitate aşa, de bizară ca acelea din
Extremul Orient, cu cărţi ca a lui Perry despre Rusia, cu notele de drum ale lui Frangois Pirard, cu cercetări că aceia a
lui Dubos despre Francii în Galia !. Îi lipsia pănă şi o bună
istorie a Franciei, care nu putea fi aceia a Iesuitului: Daniel,
necum lucrări lămuritoare asupra haoticei Germanii, asupra Ita-

liei subtile, asupra Angliei, de o esență aşa de particulară.
Ceia, ce urmăreşte el, studiind, cu foarte multe elemente de
comparaţie, culese de pretutindeni şi apropiate une ori cu un

adevărat simţ, de divinaţie istorică, formele de cârmuire, pe care
le reduce la „guvern popular“, „guvern aristocratio, „guvern

monarhic“

şi, deosebi,

„guvern despotic“,

este principiul activ

în ele, virtutea însujlețitoare,-izvorul tuturor lucrurilor care se văd,
fie acel izvor de ordine morală sau de ordine fisică, Qupă împrejurări ca şi după stadiul desvoltării.

Tot aşa va descoperi şi ceia ce, viciind acel principiu, slăbind

acea virtute, împutinând

de cârmuire: la guvernul
aristocratic

neglijarea

abdicarea

acel izvor, poate. primejdui acea, formă,

popular

în mânile

conrupţia

şi anathia, la cel

monarhului, la

calităţilor pentru a se căuta la cei ce

Suveran “numai

îndemănări

de domesticitate

cel

monarhie

încunjură pe

servilă,

toierând

„ambiția, în lene, josnicia în mândrie, dorința de a se îmbogăţi
fără muncă, aversiunea pentru adevăr, linguşirea, trădarea, perfidia, părăsirea tuturor îndatoririlor, despreţul datoriilor cetă1 Frqblissement de la monarchie frangaise dans les Gaules.
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zei pe,

]d
:

A
țeanului, temerea, de virtutea prinţalui, spera
nţa în slăbiciuni

le
lui, şi, mat mult ca toate aceasta, ridic
ulvl perpetuu aruncat
asupra virtuţii“ 1. Şi forma capătă un avânt
4e elocvență extraordinar când se arată cum ajunge, ca la
mișcările Mării oprite
de ierburi şi prund, o plângere, o rugăc
iune pentru a se frânge,

în monarhie, şi cele mai puternice hotărâri ?.

Astfel cugetătorul politie apare, — fiind'şi
un magistrat, deprins
cu sancțiunile—, şi ca un sfătuitor care reco
mandă, de pildă, re-!

publicilor să nu-şi întindă, prea mult hotarele.
Mulţi au fost aceia
cari, crezând că şi aici e o piedecă, fie şi cu
dibăcie ascunsă,

au căutat reţete și an şi crezut că pun mâna
pe dânsele, contra

intențiilor autorului şi pentru marea şi sincera
lui nemulțămire. .
Întinsa operă, cea, mai însemnată adunare de
observaţii istorice,
de puncte de vedere constituţionale din tot veacu
l al XVIII-lea;

se menține însă mai mult prin cercgtarea,
amănunţită, dând
resultate precise şi adesea nOVĂ, a unor eleme
nte de influență
asupra cârmuirilor de feluri deosebite, care sunt
— umăm 0rdinea capitolelor, grupate mai mult decât presi
ntate într'o des-

făgurare logică: — impositele, clima, sclăvia, servi
tutea, politică,
influenţa, mediului, comerţul, banii, populaţia, religi
a, moşteni- .
rile, legile francese, feudalitatea, etc., etc. Iar cât de
asămănătoare sunt caracteristicele sale se vede din aceas
tă icoană a
propriului
său popor, pe care, de altfel, ca şi Voltaire, nu pre-

tinde a-l apăra, faţă de trecutul

căruia

nu se arată

înduioşat

şi pe care nu voiește să-l fericească în altă măsur
ă, decât pe
toate celelalte, din omenirea, întreagă: „Naţia
care, în ţerile.
străine, nu e atinsă niciodată decât de ce a părăs
it, care, plecând

de-acasă, priveşte gloria ca supremul bine şi, în
țerile depărtate,

ca o piedecă la întoarcerea ei; care indispune
prin buneleei
calităţi chiar, pentru că pars să adauge la
el despreţ; care poate.
' D'ambition dans Voisivet€, la bassesse

chir sans travail, V'aversion

dans Vorgueil, le dâsir de s'enri-

pour la vârit6, la flatterie, la trahison, la
perfi-

die, Pabandon de tous sas engagements, le mepris
des devoirs du citoyen,
la crainte de la vertu du prince, Vesperance de ses
faiblesses et, plus que

tout cela, le ridicule perpâtual jet€ sur la
vertu.

,

Ba
* Commela Mer, qui semble vouloir couvrir
toute la. terre, est arrâtte
par les herbes et les moindres graviers qui se trouve
nt sur le rivage, ainsi

les monarques,

dont le pouvoir paraît sans bornes,

s'arrâtent par. les plus

petits obstacles et soumettent leur fie:t6 naturel
le ă la plainte etă

la priere,

4T&

dar.nu pierderea plăce-

suporta, rănile, primejdiile şi oboselile,

rilor sale, care nu ţine la nimic mai mult decât la bucuria sa
şi se mângâie de pierderea unei bătălii cântând pe general“ !,

Acestei cărţi de cugetare liberă, fără misiune şi fără răspundere, de necontenită răscolire a unor probleme imperfect resolvite, cum se vede şi din sincerul stil zbuciumat și întrerupt—
el însuşi observă că a trebuit să dea cuvintelor alt sens decât
cel obişnuit — îi răspunse Voltaire peste şase ani, în 1754, prin

Essai sur les moeurs, lucrarea, de critică glumeaţă

şi satisfăcută

de sine, menită, înainte de toate, ca tot ce a scris acest suflet
fecund, să ţie contact cu publicul şi să păstreze rangul câştigat.
Aici nu e căutare răbdătoare a principiilor pentru ca, după
descoperirea lor, să se încerce o sintesă, presintată apoi într'o
impunătoare construcție, ci, cu aceiaşi tendință de a se lăsa
la o parte, ca un lucru învechit, zădarnic şi chiar primejdios
pentru educaţia spiritului, istoria pragmatică, de anecdote, de
fapte, de date, se înşiră, într'o legătură uşoară, cu podoabe de

„spirit“, ce poate fi caracteristic în suprafaţa chiar a lucrurilor,

dincolo

de care nu se mai

aprofundează nimic.
Totuşi ce larg şi frumos

urmare

doreşte şi prin

e programul

bine alese, şi

se

de la început:

ritul, moravurile, obiceiurile naţiilor de căpetenie,
pe care nu e permis să nu le știm“ 2, şi numai

deci, ar trebui

nu

mai

„Spi

sprijinite pe fapte
pe acelea, care,

pentru aceasta Sar

cere şi altă

cunoştinţă a lor şi alte criterii pentru a face alegerea, necesară,
în imensitatea, lor, abia de cuprins cu ochii. „Tinta acestei lucrări“, urmează filosoful celebra, „nu e să se ştie în ce an un
print, nedemn de a fi cunoscut a urmat unui prinţ barbar lao
nație grosolană. Dacă ar putea să aibă cineva nenorocirea de

PI
1 La nation qui, dans les pays trangers, n'est jamais touchâe que de
ce qwelle a quitte; qui, en partant de chez elle, regardela gloire comme
son rele sonverain bien, et, dans les pays 6ioign6a, comme un obstacle ă
tour; qui indispose

par ses bonnes

qualits

mâmes,

parce qu' elle parait

les fay joindre du mâpris; qui peut saupporter les blessures, les perilstantet que sa
rien
e
n'aim
qui
rs;
plaisi
ses
de
tigues, et non pas la perte
le gânsra! (IX, 1).
gaiet€ et se console de la perte d'une bataille â chanter
appuj$es des
pales,
princi
s
nation
des
s
usage
les
s,
moeur
les
: D'esprit,

faits qu'il n'est pas permis d'ignorer.

Pi

193
a-şi băga în cap urmarea cronologică a tutpror dinastii'or, n'ar
şti decât cuvinte1,
Este un „vulg al regilor“, sunt evenimente definitiv - moarte
fără consecințe în present, sunt, muiţiini nemărgente de fapte
în acele «culegeri imense! care nu: se pot cuprinde cu-nintea> 2.
Va fi vorba deci, cum se putea aştepta cineva de la vn om
care începuse zruncând această lozincă, numai "de naţiile cu
„lumini“ 2, de natiile „Civilisate“, — şi aceasta în sensul unei
singure civilisaţii, aceia care a dus la cunoştinţile şi la stările:
morale din epoca unei „filosofii“ ce mijeşte abia, unei „raţiuni
care abia sa născut“ *. Partea fabuloasă, miraculoasă, auriile
neguri ale teocraţiilor primitive 5 se înlătură de la sine, —nu
fără vina complectei ignoranţe în această privinţă a unui scriitor
harnic, zelos, plin de curiositate, dar neavând şi pregătirea şi
orientaţia trebuitoare. Pentru a evita comparația, care nu putea;
fi decât defavorabilă, cu Montesquienișse lasă la o parte Roma
şi, odată cu dânsa, Elada, Şi într'o iormulă cuviincicasă în formă,
dar cuprinzând în fond o negaţie absolută, el spure: «sa lăsăm
respectuos ce e divin acelor cari sunt depositarii săi şi să ne
ţinem numai la ceia ce este istoric»,
Totuşi, vorbindu-se, pe larg, de creştinism, se va redacta contra
lui, contra formei, oricum, în care sa, transmis cunoştinţa lui,
anul din cele mai violente rechisitorii. Nu se admite nici simbolul, nici poesia; nu se îngaduie nici o stare de spirit particulară acelora, cari au fost apostoli, mucenici, sfinţi sau acelor cari
li-au zugrăvit viaţa, şi li-au preamărit minonile. Î:. lumina crudă

a raţiunii străbătând temniţi, peşteri şi catacombe, năvălind în

vechi altare înguste şi umbroase,

apar oameni <ifioţi», <inapti»,

1 Le butde ce travail n'est pas de. savoir en quelle ann6e un prince îndigne d:âtre connu succăde ă un prince barbare chez une nation grossiăre.
Si on pouvait avoir le malheur de mettre dans sa tâte la suite chronalo-

giqus de toutes les dynasties, on ne saurait que des mots.
2 Ces recueils immenses, qu'on ne peut- embrasser,.
3. Vous avez done grande raison de vouloir passer tout d'un
|
nations qui ont ât6 civilisâes les premiăres.
.+ La raison ne fait que de naitre.
5 Aucun prodige, aucune prâdiction,

aucune

mâme

.
coup aux
”

de ces fourberieg po-

_litiques que nous attribuons aux fendateurs des autres ftats,
qui en sont

* Laissons reapectueusement ce qui est divin ă ceux

les d€-

positaires et attachons-nous uniquement ă Ihistorique.

N. orga: Ist. Lit, Roman.
=

|
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idei care sunt produsele a. «geptesprezece veacuri de gărlătănie
și imbecilitate»
1. Acest creştinism e nepolitic şi anti-politic: el
ajută

pe

barbari

să

distrugă

societatea

antică;

Cerul, el pierdea Imperiul“ 2.
Orice va fi
'dicat Voltaire
condamnare.
lui e una din

„deschizând

|

în legătură cu credinţa, Impotriva căreia s'a riodată pentru totdeauna, se va împărtăşi de această,
Carol-cel-Mare,
între alte figuri istorice. <Reputaţia
cele mai mari probe că succesele justifică nedrep-

tatea gi dau gloria ?.» Câtă deosebire între el şi culturalul Altred

al Anglo-Saxonilor !
Evul mediu

întreg e o vreme când

lace —, gata să îmbrăţişeze toate
toate

sclăviile,

pune

basele

poporul

de jos
— la popu-

superstiţiile şi să primească

unei civilisaţii caricaturale 4. Castăle

unde stau bandele de tălhari, biserici de unde se răspândește
minciuna; nici ordine, nici Stat, nici «lumini». Un <entusiasra»
primejdios provoacă acele cruciate care nu represiată pentru

raţionalist decât <o furie epidemică», apărând «pentru ca niciun
flagel să nu fi rămas fără să atingă speța omenească» î. Doar
o escepţie se face— cum se va face o alta în favoarea lui
Henric al IV-lea — pentru Ludovic al IX-lea, <decât care virtutea

umană nu poate merge mai departe 6. Faţă de era eminamente
creştină însă, Ginghiz-Haa merită un loc foarte larg, şi faţă de
dinastiile feudale Sviţera liberă apare într'o strălucitoare lumină.
În epoca

modernă

se dau mai

mult

capitole

expositive de

literatură, ştiinţi şi arte. Lăudându-se reforma religioasă, dar
fără căldură
— ni amintim de vechile calificaţii dure pentru
Calvin, a cărui influență se simte şi în janseniştii odioşi lui Voltaire, cum sunt antipatici şi lui Montesquieu —, se recunoaşte
_cu toate acestea, printr'un statornic sentiment de bun elev,
meritul pentru educaţie şi propagarea unei civilisaţii, oricum,
1 Dix-sept siăcles de friponnerie et d'imbâcilit€.
2 Le christianisme

-

ouvrait le Ciel,

mais il perdait ! Empire,

s La r6putation de Charlemagne est uns des plus
les sucoâs justifient Pinjustice et donnent la gloire.
| “« Cest le commun peuple, esclave de la
xaaîtres en soient les esclaves,

s Fureur 6pidâmique...
affiig6 l'espăce humaine,

Afia qu'il n'y eât

* Ji n'est pas donn6 ă homme

grandes

superstition,

qui

preuves que
veut que ses

aucun fi6au possible

de porter plus loin la vertu.

qoi neât

4:
s.
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superioare—, Ordinului însuşi al Sfântului Ignațiu de Loyola. Renașterea un e înțeleasă în izvoarele ca şi în scopurile ei, iar
veacul al XVil-lea e o simplă alegere narativă din izvoare.
„Cu aceasta însă lumea n'avea încă o istorie a culturii, şi tentativele de construcţie ale celui mai viciu spirit şi celui mai

strălucitor talent se puteau socoti ca înfrânte.

XVI.

„Filosofia“ îndoielilor și nova literatură englesă.
Rousseau.

Diderot. Istoricii filosofi.

Fără s'o spuie, această societate, dominată de saloane, regentată

şi împinsă

hrănită

înainte

cu teorii,

de

„filosofi“,

străbătută

de

crescută

în abstracții

reflecţii şi mecanisată,

şi

avea

nevoie de ceia ce avuse, înainte de Voltaire, dar şi de Racine,
Corneille şi Malherbe, în zilele de spontaneitate naivă, de încrezătoare izbucnire a vieţii, în evul mediu şi la începutul epo-

cei moderne : de

sinceritate

şi simplicitate,

de naturaleță, de

rusticitate. Îi trebuia, după atâtea disertaţii filosoficamdupă atâta

paradă de teorii şi construcţii de sisteme, ceva nou şi uşor de
înțeles, cu inima mai mult decât cu mintea obosită, într'o at-

mosferă de feerie, fie și puţin cam

convenţională.

O lume în-

treagă voiă, să reîntre în umanitate şi, prin ea, în natură.

Întra câtva aceste cerinţi au fost îndeplinite de noul scriitor
care începe a lucra la Paris încă de Ja 1749, când Voltaire era

celebru şi Mentesquieu scrisese despre Romani, de Jean Jacques
Rousseau.

-

Acesta avea față de contemporanii săi însemnate

avantagii.

Voltaire trăise numai întrun cerc special, departe de ispitele
cele mari şi de marile lupte ale vieţii; Montesquieu n'avuse nici
nevoia, nici dorinţa de a se apropiă prea mult de încercările ei.

Pc când acestălalt venise, umilit, jignit, acoperit de ruşine, diformat în sufletul lui prin cea mai felurită şi adesea cea mai
dură atingere cu ceia ce viaţa are mai

Fiu de

ceasornicar

Qin

Geneva,

autentic.

năsrut

la 28

lunie

1712;

mamă-sa, femeie distinsă, cu un caracter sentimental, capabilă
de a face versuri ca acelea, curente, cu prilejul lipsei, la Cons«

Avi

tantinopol, a soţului ei, moare dându-i nașterea, -După cetirea

la întâmplare a cărţilor din mica bibliotecă fără nicio rânduială

a văduvului — între alte opere dă și peste Plutarhul lui Amyot
—,
întră într'o şcoală-pensiune, pentru ca apoi să fie adus a-şi câştiga pânea pe lângă persoane bogate. Pus la meșteşug, preferă

a fi vagabond, şi-şi găseşte stăpâni şi “mai ales stăpâne, ca d-na

de Warrens, a cării reputațiee legată pentru totdeauna de faima
lui. Un episcop catolic îl trimete la 'Tarin pentru ca să părăsească religia calvină a; familiei sale şi să îmbrăţizeze catoli-

cismul. Iese de la catehisatori

tesa de Vercellis. Lacheu

pentru a se face lachev la con=

azi, seminarist

mâne,

revine

la ocro-

titoarea, copilăriei şi adolescenţei. sale, care era acum buna lui
prietenă. Un timp întovărăşeşte un Vlădică grec de la Ierusalim,

venit pentru eleimosină; peste puţin rupe, din gelosie, cu d-na
de Warens. Preceptor într'o familie nobilă, el lasă postul pentru
a fi la Lyon institutor la nişte copii. Hrăneşte ilusii cu privire
la o nouă metodă de notație musicală. La Veneţia face funcţie
de secretar de misiune, În 1749 Ja, Paris, el concâpe planul lu=
crării care trebuia să-i deie celebritatea,
Această lucrare era on memoriu destinat unei Academii de
provincie, aceia din Dijon, care pusese la premiu un răspuns la
întrebarea, pe care, fireşte,se aştepta s'o vadă resolvită în sens

positiv:

întru cât au

folosit

ştiinţele şi artele la desvoltarea

omenirii,
În epoca «luminilor», Rousseau avu curajul să răspundă că,
din potrivă, ele au contribuit la depravarea, gocietățilcr cmeneşti. A căutat cgenealogia» acestei decăd&i, care i se pare

evidentă şi-l face a regreta, ceia ce s'a numit pe urmă, de dânsul
şi de adepţii lui, sfânta, curata «stare de natură». Răul a venit

„de acolo, numai de acolo că s'a suprimat

tivă care i se pare,

acea egalitate primi-

acestui apriorist şi acestui ignorant,

că e

tot aşa de indiscutabilă, pe cât de necesară. Luxul, de o parte,
răgazul timpului lăsat fără oupaţie, de alta, au influențat desastros
asupra sănătăţii iniţiale a umanităţii. Dar arteie vin din lux şi

„ Stiințile din acel răgaz, carae şi un fel de lene.
Memoriul, care a

unii mândre
cum nu fusese

trezit împotriviri

de sine,
fericită

bucuroasă că

aprinse,

a fericit

vre-odată, a produs

în

secolul

definitiv

raţi-

lumea

şi o indignare ne-

mărgenită; atâţia, între cari şi regele Stanislav, care, în Lorena

„dăruită pentru Polonia lui, de calculele diplomaţiei, era aşu de
mulțămit că a făcut din Nancy capitala coltivată, policee, a unei
provincii fericite prin îngrijirile lui patriarhale, se grăbiră a răspunde. Şi aceasta dădu prilej celui care scrisese memoriul să
arăte că este fără îndoială cel mai dibaciu polemist, sofistul cel
mai fin al secolului şi că, pe lângă puterea talacioasă a argumentelor sale fără sfârşit, are la îndemână, ca un mare vrăjitor ce
era, şi mijloacele rari ale unui stil a cărui armonie vădia pe

musicant. Tânărul străin care pănă atonci nu era cunoscut
mănuia decât unui

ni-

cerc restrâns de „filosofi“ în căutarea adep-

ților, ajunse celebru, şi opera.
sa le Devin de village, care se represintă peste trei ani, în 1752,
entusiaste, de şi musica nu era
— o imitație stângace şi fadă
romandă — nu cuprindea, nicio
Într'an nou memoriu pentru

la Fontainebleau, căpătă aplause
de loc extraordinară, iar textul
a cântecelor populare din Elveţia
notă de poesie adevărată.
Academia din Dijon, care, din

partea ei, întrebuința interesul creat în jurul acestor chestiuni,
despre „originea neegalităţii condiţiilor“, el dă o mai mare întindere unora din ideile fundamentale din cea d'intăiu diser-

taţie. Se va cufunda,

cu sau

fără

chemare şi pricepere reală,

dar cu acel cutezător curaj al spiritelor simpliste care forțează,
totdeauna popularitatea şi creiază opere ce impun prin unitatea
şi regularitatea lor, în problema începuturilor societăţii ome-

neşti,

căutând

să fixeze momentul şi condițiile

în care apar

teate elementele care pe încetul duc la diferenţiare. Contemporanii, încântați de artificiile unui stil a cărui simplicitate apa-

rentă ascundea o artă nestârşită, n'au observat, urmărind meandrele cele

mai

subtile cugetări,

că problema,

însăşi e, cu cea

mai mare dibăcie, evitată, și mai ales că se suprimă tot ceia
ce în conclusii ar putea să îndemne la o primejdioasă lvptă
contra unei stări de luoruri a cării rațiune de a fi el o tăgăduia mai radical decât oricine scrisese pănă atunci.
De unde venia noutatea, care cucerise aşa de răpede, dej jur
împrejur, a acestor lucrări şi mai ales a memoriului contra, „artelor

şi ştiinţelor“, deci contra, „luminilor“, contra „filosofiei“ în clipa
când. ea se putea crede mai statornic așezată în Scaun de stăpânire ?

În xătăcirile-i, pe apucatele,

pentru a-şi face plăcere lui

4VI
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singur, Genovesul cetise mult ; ştia latineşte şi, foarte bine, ita-

lieneşte (îl vedem citând, cu pricepere, versuri din Petrarca)
.
Răsfoise şi el acele cărţide călătorie prin regiuni patriarhale,
care se bucurau de o popularitate din ce în ce mai mare.,
E

iarăși netăgăduit că literatora englesă contemporană exercitase,

cum se va vedea mai ales din lucrările lui alterioare, care nu se
pot
înţelege fără aceasta, o influență adâncă asupra sufletului său.
Nu numai filosofia englesă, răpede cunoscută şi discutată în
Franţa, care trăia supt influenţa lui Newton, a lui Locke,
cu
„Încercarea lai asupra Înţelegerii“ (Essay on understanding), a
unui
Hume, filosof şi istoric, şi, mai ales supt aceia, mai veche,
â lui
Hobbes, cu preocupaţiile lui privitoare la „Datura omului“,
Li-

teratura englesă din tinerea lui Voltaire câștigase teren, prin
vi„rulența pamfletului ca şi prin buna rânduială a disertaţiilor
poetice despre marile probleme ale „filosofiei naturale“. Un
alt farmec
trebuia să-l exercite poesia mai nouă, răsărită, prin
oposiţie

față de formalismul sec ori de cârtirea bătrânească a celeilalte,

pe la jumătatea veacului âl XVlll-lea, în luptă cu teoreti
cianul
despreţuitor al acestui clasicism de împrumut, dictato
rul care
a fost, în cluburi, la mese, la serate, Samuel Johnson,
autor al

acelor „Vieţi ale poeţilor“ în carea fixat cu atâta suficie
nță
ranguri ce nu s'au putut menținea.
|
“Se revine la spiritul epocei elisabetane, la duioşia lui
Spencer,

la simţul lui adânc pentru natură, la presimţirea misterului a
toate, care se întâlneşte la acela ca şi la Shakespeare. Era şi

o. protestare contra unei vieţi publice fără talente, fără strălu.

„cire, tără
spornică,
dibace şi
vine şi ea

onestitate,
în mijlocul
al unei bune
într'un stil

din care lipsia şi gloria şi o activitate
necontenitelor succese ale unei adaptări
organisaţii. Musicalitatea lni Milton recare caută a se depărta de dura crista-

lisare a alexandrinilor lui Pope.

James Thompson (î 1748) e principalul inițiator al acestei
poesii de renovare, de intinerire. Anotimpurile sale ('The Seasons)
au fost ca neaşteptata, revelaţie a unei naturi pa care n'o văe.

i

zuseră cum trebuie, cum i se cuvenia, ochii acelora chiar cari

8e născuseră în mijlocul ei.

Mai

noi

sunt

Grey (| 1771) şi Young

0 notă de melancolie

străbate

sufletul

($ 1765). Printr'înşii
engles, . contribuind să

îmbogăţească şi întreaga armonie a sufletului unei nouă epoce,

DR
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Col d'intâiu' plânge în versuri celebre crucile umile'ale unui
cimitir de sat în care nimicnicia omului apare şi mai bine cu
toată

splendoarea,

care. e eternă, a naturii

d'imprejur; cellait, în

„chinurile „Nopţilor“ sale, străbate, fără a găsi răspuns pentru ele
şi linişte pentru propriul său suflet, toate problemele care agitau |
spiritul omenesc.
Dar alături de această literatură poetică se desvoltă cu o
putere extraordinară povestirea, infiuențată de romanul spaniol,
de sigur, dar cu o notă de sentimentalitate, de predicaţie morală pe care acei scriitori catolici din peninsula iberică n'aveau
„de unde s'o capete. E vremeă cână, în aşteptarea, micilor lucrări,

de un fin şi străbătător humor, ale lui Stetne (<Călătoria sen| „timentală», Sentimental Journey, — o protestare) şi a simplei idile:
fără aventuri a lui Goldsmith, în „Vicariul de la Wakefield,
“câmpul tot este al marilor pictori de pânze vaste: un Richorâson
(1689-761) cu Pamela, cu Clarisse Harlowe, un Filding, mai puțin

popular,

romane

cu Grandisson,

cu Joseph Andrews, şi cu Tom Jones,—

pentru a învăţa, pentru

a se reformă.

a plânge, pentru a se pocăi şi
|

Şi unele şi altele, şi poesiile şi aceste povestiri,

trebuiau să

exercite o adâncă influenţă asupra lui Rousseau: Geneva lui
înfățișa aceleaşi farmece ale naturii ca şi pajiştile şi livezile
Angliei; conştiinţa lui de calvin, fie şi trecut . printr'un botez

formal, cunoştea, aceleaşi neliniști, aceiaşi sete de adevăr dincolo

de formule.
Şi, pentru a-l apropia de literatura onglesă, nu-i trebuia GUnoaşterea, limbii înseşi, Traducerile din englezeşte invadaseră, Copleşis-ră litera ura frane 'să întreagă. Încă de la 1717 se tipăria
la Paris o Bibliothoque "Angluise, a, doi. necunoscuţi, pentru: ca la
1733 pentru acelaşi public să apară la Haga o Bibliothâgue Britannique. Milton & tradus cam pe atunci, de dovă ori —unul din
"raducători nu e aitul decât Louis Racine, fiul marelui tragic —,

şi poema, despre Religie al lui nu e decât

transpunerea notei

"pioase a -marelui: port engles. Evident-că Pope a apărut şi în
versiune francesă, Nici panfletiştii n'au fost uitaţi, şi Marivaux
>
în Spectateur frangais, a imitat pe. Addison.

În opt volume se dădea la 1745 un Thdâtre Anglaie, care în-

f țişa supt tuate laturile repertoriul dramatic al Angliei. Voltaire

Va Vodea la capătul zlelor sait, în vrimea când, cu toate ono-

-
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-rurile date idolului, cu tot zgomotul în jurul erorilor judiciare
denunţate de dânsul, omul, isolat în colţul lui dela ţară, nuse
mai sălăşluia în inimi ca odinioară. pe Shakespeare întreg, tradus
de Letourneur şi cetit cu pasiune de o societate întreagă, şi
aceasta-l va face să fulgere în plină Academie, domipată încă de
dânsul, contra „barbaralui“— nici măcar un „barbar de geniu“—
şi a prodoselor

însuşi nu

lui monstruoase,

care

le-ar fi tradus şi imirtat—să

vin acuma —

înlocuiască

ca şi cum și

stăpânirea

legitimă a marilor. tragici -din veacul al XVII lea şi să conrupă
gustul public. Hotărât că are dreptate cine scrie că „limba
englesă iea locul pe care-l avea limba spaniolă în veacul al

XVI-lea“1.
Când predică ogalitatea, pe care o ştia bine că e imposibilă
în complicatele societăţi ale secolului al XVIII-lea, Rousseau
îşi amintia însă de Geneva lui, de care sufleiul nu i se despărțise niciodată, în atâtea desţerări şi peregrinaţii. Cu pietate el
o ta zugrăvi,
— răspunzând cu indignare îndemnului lui d'Alem-

bert de a-i desăvârşi viaţa culturală şi socială prin represintatii
„de teatru —, cu viaţa ei timidă, cu case'e de oraş care se părăsesc
seara pentru a se căuta odihna şi frumvseţa, unei naturi impunătoare în casele de ţară din împrejurimi, cu munţii vecini .
unde se grămădesc într'o pitorească amestecătvră colibele sătenilor săraci, fericiți fără <ştiinţi şi arte», fâră efectele «luxului» .
şi crăgazului», fără stricarea, cegalităţii primitive».

La Paris venise cu planuri mari, şi acestea, i se zdrobiseră,
Academia de musică găsia că noul lui sistem de notație, înainte
de toate nu e nou. Voltaire îl va privi de sus, iar, înaintea, revoltei 'acestui periculos concurent, va arunca versuri ca acestea:

Il tient beaucoup du nature! d'un chien;
Il jappe

et fuit, et moră

Diderot își:va atribui meritul de a

7

qui le caresse.
fi îndrumat

pe tânărul său.

prieten în altă direcţie decât aceia, favorabilă ideilor admise, pe
care acest. avea intenţia de a merge pentra a răspunde capţioasei

întrebări a academicienilor de la Dijon. Mijloacele
lui de traiu

erau restrânse, şi trebuia

să şi caute hrana

copiind note de

musică, pentru ca mai târziu să vândă femeilor „sensibile“ copia
1 L'anglais prend la place qwavait Vespagnol au XVl-e sitcle; Jusserand,
0. c. (unde şi celelalte studii)” p. 149,

caligrafică a operelor lui

literare.

Ofertele - din

străinătate vor

veni târziu, şi în astfel de condiţii, încât trebui să răspundă
lui

“Frederic al II-lea că mai bine s'ar gândi întâiu să dea
o pâne

tuturor supușilor săi 2. În general sprijinirea lua caract
erul unui

ajutor sau al unei proţecţii jignitoare, şi firea lui, extre
m de
delicată, bolnavă de bănuieli, supusă unor neajunsuri fisice
de
care nu s'a lecuit niciodată şi amărâtă de o legătură nevred
aică,
cu o femeie incultă şi stupidă, suferia adânc,

Astfel ochii i se deschiseră mari așupra tuturor neajunsurilo
r
societății contemporane, aşa cum 'le va, descrie în cea
d'intâiu
operă mare ieşită din mânile lui.

N

Va fi vorba acolo de coteriile care hotărăsc meritele şi
fixează
rangurile, de femeile care judecă pe oamenii de ştiinţ
ă şi pe
filosofi, de toată acea lume care se bucură la specta
cole ză-

darnicece nu adaugă la educaţia naţională? şi înjose
sc haina

romană

pusă pe obiceiuri moderne 5, de „poesia manierată,
care

n'a cunoscut

niciodată natura“ 1, ba

şi lamentabil cânt
mai curând

chiar de „acel

frances, care samănă cu

decât

cu :deliral

plictisitor

strigătele colicei

pasiunilor“ 5. Gustul

romanelor,

„mai nou, arată şi el un «popor conrupt» 6. E mai ales
o veşnică
țesătură de intrigi, un choc perpâtuel de brigues, în care
nimeni
no e sincer, nu poate fi sincer,nu e îngăduit —, căci aceast
a ar
însemna, o creştere insuficientă, o rebeliune la mediu,
— să fie
sincer. Ce scrie cineva, ce spune, ce face sunt trei lucrur
i cu
totul deosebite 7, şi astfel <toată morala nu e decât o
vorbărie
goală» ,

Acestei societăţi ar fi vrat să-i strige în față o mărtur
isire
sinceră şi, fiindcă ea se pretindea virtuoasă, şi o mărtur
isire de
-

-* Vous voulez ms donner du pain: n'y a.t-il aucun

de vos sujeis qui en
manqu ? Otez de devant. mes yeux cette 6p6e qui m'6blou
it et me blesse!
* Aucune sorte d'instraction sur les mosurs particulires
da peuple qu'elles

amausent,

2 [ls calquent les modes francaises sur Phabit romain.
* Une poâsie mani6r6e, qui ne connut jamais la nature.
5 Cet ennuyeux et lementable chant francais, qui ressem
ble aux cris de la
colique mieux qu'aux transports de la passion.
* Il faut des spectaclea dans les grandes viiles et des
romans aux peuples
„COrrompus.
,
:
" Ses corits, ses discours, sa conduite sont trois choses
toutes diffârentes.
* Toute la morale est un pur verbiage,

|

defecte, de păcate, de vicii, ba, fiindcă ea evita să admită orice în

dauna ei, o înşirare de greşeli, chiar dacă s'ar fi putut întoarce
cu toatele contra reputației saie, aşa cum era deprinsă lumea a-şi
închipui o reputaţie!. În' deosebitele momente ale vieţii sale,
după ce ajunse în contact cu focarele «luminilor», în Paris,
unde stăta

mai

Montmorency,

mult

ascuns,

în adăpostul

din PErmitage,

în refugiul său de Ia, Neuchâtel,

din graţia

în

re-

gelui Prusiei, în Anglia, unde merge chemat de Hume, pentra
ca, urmărit-de mania persecuțiilor, a cării jertiă era, să fugă

de acolo, cu toate precauţiunile cuiva care părăseşte supt ochii
străjerilor o teribilă închisoare, el pregătia, după exemplul, dar
şi cu îndreptarial înțelept şi pios al Sfântului Augustin, acele

Confesiuni care
admiraţie.

umplură

lumea de indignare,

de uimire şi de
|

E înnuntru viaţa lui întreagă, în tot cea putut avea ea duios

ca gi în tot ce a putut presinta cinic, în toate intenţiile bune

şi în toate scăpătările, pe care le crede aga de mult nelipsite,
fatale, încât poiteşte, de la început, pe oricine să fie, dacă poate,
mai bun, mai curat, mai sfânt decât dânsol!, Sunt chinurile de
conştiinţă ale unui suflet neliniștit, care găseşte în zbuciumul
său chiar o supremă plăcere. E destul adevăr, multă minciună

şi încă mai multă

închipuire de sine,

multă

satisfacţie naivă

de a face pe alţii să creadă ceia ce lui i-ar fi plăcut săi se fi
întâmplat.

AR

Nu povestea unui suflet care, având o ţintă, se străduieşte.
să ajungă la dânsa, prin luptă şi cu prețul oricăror dureri, de
a căror dârză îndurare apoi să fie mândru, ca să poată spune

lumii care l-a chinuit, cu sau fără voie: iată prin ce am trecut.
În religie, aşa cum i-au transmis-o părinţii, aşa cum i-au im-"
pus-o protectorii, aşa cum o vede în jurul său, nu crede; şi golul

iăsat prin dispariția credinţei în dogma nediscutată nu-l poate

umplea decât printr'o admitere a naturii, printr'o resignare în
faţa ei, care se mântuie într'o adoraţie, într'an cult, Rațiunea nu

joacă niciun rol în acest
1 Je ne

veux

nou păgânism,

care sfințește, ca o mare

pas passer pour meilleur que je ne suis. — Je veux

irer ă mes semblablea un homme

mon:

dans toute la vârit6 de ia nature, et cet

homme ce sera moi. Je ne suis fait
jose croire n'âtre fait comme aucun

pas mieux, au rmoins je suis autre,

comme aucun de ceux qus jai vus;
de ceux qui existent. Si je ne vaux

pulere firească, pasiunile şi, între ele, alături de prietenie, „acea,
uşoară

aplecare 'a inimii

care

cucereşte

într'o

clipă

amiciţii

„veşnice 1“: iubirea, în care vede ce e,mai scump şi mai sacru

„pe lume.

Şi, astfel, fără ca el însuși să fi ştiut vre-odată în

adevăr ce înseamnă o patimă, fără să fi trăit în viaţa, lui cu
gândul la o singură femeie, el trece, într'o ameţeală de iatacuri, de la una la alta, păstrând iiusia că e pretutindeni iubit
şi că doar împrejurări neprevăzute, zăpăceala momentană faţă
de o stângăcie prea bruscă l-au împiedecat une ori de a căpăta

tot ce doria. -

a

|

|

|

Neputând prasinta societăţii acest ciudat titiu la stima ei, el
a căutat pe altă cale, amestecând reminiscenţe personale, capitole din propria sa viaţă, visiuni ale perfecțiunii pe care și-ar

fi dorit-o cu

elemente de critică și cu expunerea

unor teorii inovatoare,

0 evanghelie nouă.

metodică a,

să predice aceiace era pentru

dânsul

|

lată deci că publică, încă de la 1759, influențat de sentimen-

talitatea

cea nouă

a Englesilor şi împrumutând

povestitorilor

de dincolo de Cinal forma, artificială şi cam obositoare, a scrisorilor, Julie ou la Nouvelle Heloise, în care contopeşte desfăşu-

şararea sentimentului pe care Saint- Preux îl hrăneşte pentru
- Iulia, ceia ce n'o împiedecă
pe aceasta de a se căsători cu un
om de treabă, cam în vrâstă, bun gospodar, fără gelosie, dar
şi fără alte sentimente, cu observaţii asupra neajunsurilor vietii
parisiene, aşa, cum vechiul amant, rămas fără rost şi silit
să
plece în lume, le prinde în cursul călătoriei lui de desilusionat,

şi cu expunerea condiţiilor în care soţul Iuliei izbutește a. organisa, o tovărăşie omenească, muncitoare şi sporniră, ai cării
colaboratori se ajută şi se iubesc. Nu trebuie să se bite că
după moartea, accidentală, a iubitei lui Saint-Preux, care, după
tot ce i-a, ars trupul pe vremuri, isprăveşte ca o sfântă, cu-

vântul fnal cade, plin de sens
care Voltaire îşi încheia odată
„Ni rămân

social adânc, ca, şi versul cu
„Discursurile asupra omului“:

mari datorii de îndeplinit pe pământ“ 2,

+ Cette facile tendresse du coeur, qui conquste en un moment des amitita

sternelles,

E

Ma

2 [1 nous reste de grands devoirs
teresant că Rousseau cetise vechiul
versurile lui Petrarca,

Sa

remplir sur la terre; VI, 10.— E inRoman de lo Rose (1V, 10), alături de
|

î08,
Şi de aici se desface adânca, evlavie față de natură, aceia
cara nu minte. Pe când „oraşele sunt prăpastia în care se înghite neamul omenesc“!, ceia ce n'a fost cucerit, utilisatşi
“pângărit de om îi păstrează la ceasuri grele cele rhai mari mângâieri, oferindu-i oricând plăcerile cele mai sănătoase. Descripţii,
cum nu le mai cunoscuse literatura, francesă — căci vechile nuvele-romane n'au cadru sau acest cadru se reduce la ceia ce
între. patru păreţi încunjură şi influenţează o societate —, se
întâmpină aici, ca aceasta, a unui pictor: „În. depărtare,
imensul lanţ al Alpilor încununa vederea, razele soarelui răsă- .

rind

atingeau acum şesul şi, proiectând asupra

«

câmpiilor, în

lungi umbre, arborii, dealurile, casele, îmbogăţiau cu mii de accidente ale luminii cel mai Îrumos tablou de care poate fi lovit
ochiul omului 2»,

Natura din afară şi cea din lăuntrul nostru, noi şi aceia din
care venim şi către care va trebui să ne întoarcem, iată tot ce
trebuie să cunoaştem. Ce valoare pot avea oâre cărţile pe lângă
revelaţiile directe, exterioare şi interioare, pe care paginile scrise
le diformează, le mint? Să nu mai căutăm în cărţi principii
şi regule pe care le găsim mai sigur înlăuntrul nostru! Să lăsăm
toate acele zădarnice gâlcevi ale filosofilor asupra fericirii şi

virtuţii; să întrebuinţăm pentru a ne face buni şi fericiţi timpul
pe care ei îl pierd căutând cum trebuie să fim astfel3.
Dacă stricăciunea, vine din

„cetire,

ocupaţie, viața molâie şi sedentară,

singurătate,

lipsa

de

o.

tovărăşia femeilor şi a ti-

nerilor“ 4, nu e mai puţin adevărat că „abusul cărţilor ucide
ştiinţa“ 5. Şi, în lupta contra pretenţiei de a înlocui prin ele
1 Les villes sont le gouffre de P'espăce

humaine,

-

? Dans I'6loignement limmense chaîne des Aipes couronnait le paysage;
les raşons du soleil levant rasaient dâjă les plaines et, projetunt sur lea
champs, par longues ombres, les arbres, les coteaux, les maisons, enrichis=

Baient de. mille accidents de lumiăre 16 plus beau
main puisse tre frapp6.

tableau

dont

Poeil hu-

* N'allons donc pas chercher dans les livres des principes et des regles
que.nous trouvons plus sâremânt au-dedans de nous! Laigsons-lă toutes
ces vaines disputes des philosophes sur le bonheur et la vertu; tmployons

â nous rendre bons et heureux
ment

La
merce

Je temps qu'ils” perdent ă chercher

on doit lâtre.

lectare,

la solitude,

des femmes

com=

,

Poiaivet6, la vie molle et s6dentaire, le com:

et des jeunes gene.

* L'abus des livres tue la science.

-

=.

,
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natura, Rousseau spune: „N'ag înţelege niciodată că aceia ce
tot omul e îndatorit să ştie e închis în cărţi şi că acela care
nu are la îndemână nici cărţile, nici oameni cari să
trebuie să fie pedepsit cu o ignoranță fără voie“!.
Dintr'o asemenea concepţie a iegit o vastă carte,
răşi se amestecă elemente deosebite, disparate, într'o
căreia-i lipsesc proporţiile și în care nu sa căutat

le înțeleagă
în' care iaconstrucţie
măcar, cu

tot farmecul obişnuit al stilului, armonia ansamblului, E aici
un tond de roman: copilul crescut în afară de sistemele îndătinate ale educaţiei, care, ajuns mare şi fiind prin atingerea directă cu lucrurile şi prin trezirea spontanee a forțelor

sale sufleteşti, un om întreg, <luminat> în adevăratul înțeles al
euvântului, bun şi pur, îşi caută tovarăşa — şi aici sunt capitole care par luate din „La Nouvelle Hâloise“ — pentru ca,
afând-o, să se găsească, faţă de răutatea lumii, înaintea celor

mai gingaşe probleme de conştiinţă, pe care, dacă n'arîi atâta
hotărâre

„filosofică“,

am zice că le resolvă

mai

curând

naiv.

Este — şi aceasta rămâne. pănă azi partea resistentă— critica,
fundamentală

şi

amănunţită

a pedagogiei

secolului,

atât

în

partea iesaitică, moştenită, cât şi în aceia nouă, care se întrodusese odată cu moda pentru ştiinţile fisice. Acesteia-i atribuie de la început întreg răul: <Total e bun aşa cum iese din
mânile autorului lucrurilor, totul degenerează în mânile omului...
El răstoarnă totul, el desfigurează totul; el iubeşte diformitatea,
monştrii; el nu vrea nimic așa cum l-a făcut natura, nici pe

omul însuşi: trebuie să-l dreseze pentru el, ca pe un cal de
manej; trebaie să-l sucească după moda lui ca pe un copac de'

grădină», — ca pe un biet stejar de grădină iaponesă putând
„să încapă pe margenea unei fereşti atunci când rădăcinile lui

de ar fi fost lăsate întregi, ar fi dat atâta,

putere, de să um-

brească o lume?.

:

: Je ne concăvrai

jamkis qua ce que tout

homme

|
est obligs

soit enferme€ dans des livres et que celui qui n'est ă portte ni

da savoir
des livres,

ni des gens qui les entendent soit puni d'une ignorance involontaire.
* Toat est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout d&g6năâre
„entre les mains de I'Homme. II bouleverse tout; il d6figure tout; il aime
la difformit€,

les monstres,

m&me l'homme;

il ne veut

rien tel que La fait la nature, pas

il le faut drâsser pour lui comme un chsval de manâge;

ji le făut eontouraer

ă sa mode

comme

un arbre de son jardin,
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Se face deci cu fiscare
Rousseau

aiurea,

copil în parte ceia ce,

cum

spune

un pedant politic, fie şi genial, ca Petru-cel-

Mare, a făcut cu un popor întreg, sefabricându-l,
în loc să-l lase
a merge pe drumul fixat de calităţile şi
originile sale: «el a

”.. împiedecat pe supușii săi de-a, ajunge
vre-odată ceia ce puteau
să fie, băgându-li în cap că erau ce
nu sunt» !
Colegiile, care dăduseră pe toţi oamenii
de samă ai timpului,
acelea pe care nici «filosofii» nu se gândi
au decât să le transforme în tendințele lor, sunt pentru acest
inovator nerespectuos

de trecut <agezăminte ridicule». Ele învaţă
ceia ce nu trebuie
vieţii, une ori nici măcar ce ar putea-o îndulc
i şi înfrumuseța.
Ele cresc mlădiţa nouă în praf muced de mormi
nte. Ele ridică

ziduri între lumea din afară gi locul unde
se pregătesc tocmai

aceia cari trebuie să lupte totdeauna, să
conducă une ori în
mijlocul ei. <A trăi e meşteşugul pe care
vreau să-l fac învăţat,
Acela care ştie să sprijine mai bine cele bune
şi cele rele ale
vieţii acesteia e după mine cel mai bine cresc
ut 2.» Şi întreagă

această sclipitoare societate era. deprinsă,
formată tocmai pentru
a evita, orice atingere aspră, sau serio
asă măcar, cu această

viață !
Nu

putea

trăi

cinev

a însă în acest veac al XVIII-lea cu
o mare reputaţie ca a lui Rousseau, în legăt
ură cu o misiune ca
aceia
pe care şi-o recunoştea, fără a răspunde
marii întrebări,
totdeauna în aier, peste toate probleme
le de sentimenţ și de

educaţie: în ce sens trebuie îndreptate
societățile omeneşti
care se vedeau bine că nu mai pot fi menț
inute — măcar în
afară de Anglia — aşa cum le lăsase trecu
tal.

Simulând numai, după cât se pare, că
desprinde câteva capitole dintr'o lucrare mai. întinsă, pe care
împrejurările timpului

nu-l ajată a o duce la capăt, Rousseau presi
ntă conteraporanilor săi, fără a-gi da samă ce va ieşi din
formula pe care o
arunca minților, uşoare de cucerit prin silog
isme, ale raționaliştilor secolului, cărticica sa le Contrat. social
.
1 Îl a empâchă ses sujets de devenir
jamais ce qu'ils ponvaient âtre en
leur persuadant qu'ils staient ce qu'ils
ne sont pas,
p
”
* Vivre

est le mâtier que je veux lui apprendre.
Celui qui sait le mieuz
supporter les biens et 163 maux de cette
vie estă mon gre le mieux 6levâ.

|.

208.
Cum putea începe

primitiv.

omului

perfecțiunea

despre

altfel decât cu nova afirmaţie a dogmei
putea fi decât

care nu

liber? <Omul s'a născut liber şi totuși pretutindeni e în fiare t:»
Chiar fără piedecile pe care le-a pus libertăţii primordiale
desvoltare greşită, este ceva, în starea actuală care nu vine
la natură: principiul însuși care face ca oamenii să trăiască
alţiel de cum vrea şi poate fiecare dintre ei, ba chiar
cum

vreau

toţi

şi poate

şi unuia şi altuia,

oricare,

anume

garantată, o cât mai

aşa

să

încât

o
de
şi
de

rămâie

largă parte dintr'o li-

bertate care nu se puate păstra întreagă. <Ordinea, socială e un.
“drept sacru, care serveşte de basă tuturor celorlalte. Totaşi
acesţ drept pu vine de la natură 2.»
De unde vine deci? Noi am răspunde: dintro serie infinită de
experiențe, de acţiuni şi reacţiuni, de înfrângeri şi suferinţe.
Mai 'simplu, Rousseau va răspunde în acelaşi stil pontificant, de
axiome : de la convenții. Căci forţa, „act fisic“, nu poate crea
un drept, şi forţa, schimbătoare, nu poate produce ceva constant:

la force ne fâit pas droit; forța, în stare să răsbată însăşi, nici
n'are nevoie de drept, care, la rândul lui, proclamă că „nu e
îndatorit cineva să asculte decât de puteri legiuite“ 3. De o abdicare, la un om cuminte nu poate fi vorba. Războiul nu poate
face

pe nimeni

«să renunţe

ciaţii“,

să renunțe la libertate, căci

aceasta ar însemna

la calitatea sa de om» 4. Sila poate da numai „aso-

nu un

„bine

public“,

un „corp

politic“;

şeful răsărit

„paxticular“,

având doar un cinteres
astfel e totuşi numai un
privat».
„ Aceste convenţii, adecă aceia care le-a precedat pe toate, care
a servit tuturora va cauta el deci s'o determine.
Le-a impus, ce-i drept, nevoia societăţilor primitive de a pre-

sinta. faţă

de dificultăţile

care le împresurau o sumă de forțe.

Dar. nu e mai puţin adevărat că, atunci când s'a hotărât această
însumare, a intervenit un pact social, veşnic, absolut, fiecare dân.
du-se total totalului.
1 L'homme est n6 libre, et partout il est dans les fers.
2 V'ordre social est un droit sacr6, qui sert; de base ă tous les autres:
cependant ce droit ne vient point de la nature; il est done fond sur des conventions.

2 On n'est oblig6 d'obâir qu'aux princes I6gitinaes.
_+ Renoncer:ă sa libert6 c'est renoncer ă sa qualit6 d'horame,
Le

|

Astfel, şi numai astfel, s'a putut crea „corp
ul moral şi electivă;

„persoana

publică“, „cetatea“, „poporul“, care,
pentru tot:ce
'dă din nemărgenita libertate naturală, capă
tă în schimb „liber.
tatea civilă“,
'şi
„proprietatea“, în locul „libertăţii
naturale“ şi
a simplei posesiuni. O „egalitate
morală şi legitimă“ se substitaie, deci, celei vechi, care n'av
ea nici unul, nici altul din
aceste carac
tere.

'

Dar e bine înțeles că singura «voi
nţă generală >, decide. Suveranitatea e a corpului întreg;
ea nu înseamnă decât: „exer" ciţial“ unei „Voinţi generale“; o
«represintare» printr'o singură
persoană, prinţ, rege, Împărat, e
imposibilă, fiindcă nimeni „Du
poate fi represintat decât de el
însuşi“ 1, şi acest drept e inalienabi! şi indivisibil. Nu poate
fi — cum credea Montesquieu,
după Englesi, — o «separație a puter
ilor» măcar. Legile nu sunt
decât „condiţiile asociaţiei civil
e“, jar Guvernul, puterea exe-

cutivă, decât un <intermediar>. «Mem
brii acestui corp

se chiamă,
magistrați sau regi, adecă guve
rnatori,şi corpul întreg poartă
numele de prinț?“ O părere mai
explicabilă decât aceasta nu
poate fi pentru un „cetățean. al
Genevei“, .care, cu toate desaprobările şi prigonirile, ținea la,
acest titlu şi-l purta, bucuros: la
el acasă «prințul» în Republică
era în adevăr adunarea tuturor
cetățenilor,
oricât

de mult,

ca, în Florenţa,

familii ar f avut de fapt; conducer
ea

Medicisilor,

afacarilor,

unele

|

Monarhia poate fi astfel, ca orice
altă formă de Guvern, o
necesitate socială şi politică ; se pot
desvolta într'însa, Și sco-

puri proprii, care nu sunţ însă,
bine înţeles, ale „fericirii publice“. Şi se înşiră neajunsurile:
reaua alegere a miniştrilor,
hasarânrile şi riscurile succesiuriii
..Şi ea poate găsi şi un sprijin
religios, în
creștinismul

cum

a ajuns

a fi, căci

altul

e vechiul
creştinism: „Religia, omului sau creş
tinismul, nu cel de azi, ei
acela al Evangheliei, care e cu totul
deosebit» ?,
!
Rămâne însă bine înțeles că poporul
suveran — de aici na»
mele care a tăcut atâta vâlvă şi &
produs atâtea tulburări si
usurpaţii— e singurul în drept a legif
era; când «el apare, de.
* Ne peut âtre reprâsent6 que par
lui-mâme,

* Les membres de ce corps s'app
ellent magistrats ou
gouverneurs, et le corps entier porte
le nom de prince.

|
TOis,

c'est-ă.dire

* La religion de !'ho

mme ou le christianisme, non pas.telui
G'aujoură'hui,
mais celui de I'Evangile, qui en est tout
ă fait difiârent,.
—“
N. lerga: Iat, Lit. Roman.
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altfel, încetează şi orice rost legal al puterii executive
„care e numai

<provisională». Ca pe vremea

Romanilor,

vechea Franţă, ar. trebui să fie, şi fără convocare,

îseşi,
ca în

adunări pe-

riodice. „În clipa când poporul e legitim adunat în corp suveran,

orice jurisdicție a Guvernului încetează, puterea lui execativă e
suspendată, şi persoana celui din urmă cetăţean e tot aga de
sfântă şi inviolabilă ca, şi aceia a primului magistrat, pentru că
unde se află cel represintat nu se mai încape represintant 1“.
Sau,

dacă acesta

pretinde a se substitui permanent, se ajunge

la parodii, ca a vieţii constituţionale englese, care nu fac decât
să ascundă an alt fel de sclăvie.
Dar Rousseau îşi dă sama că această intervenţie a naţiei
întregi, de şi e o datorie, cea d'intâiu din datorii, fără care o
societate întră în decadenţă, e aproape imposibilăîn practică:

„Nu se poate închipni ca poporul să rămâie necontenit adunat

pentru a se ocupade afacerile publice?“. Toate încercările lui
pentru a ieşi din acest impas trebuiau
carea de a da, nu numai considerații

să fie zădarnice. Încerfilosofice, dar şi un în-

dreptariu practic — cum făcuse întrun cas special, dând răspuns

cu soluţii precise la, întrebările puse de Republica polonă, îngrijită

de reforme, — cade.
Şi aceiaşi îndoială, aceiaşi

|
neputinţă de a găsi o soluţie se

află la capătul oricăreia, din expunerile

inta une ori aşa de sigure

de

sine.

lui,

care par a se pre-

Începând

de la primele

tratate, de la acel care vorbește aşa de călduros despre datoria
«Întoarcerii la natură», se recunoaşte, în tratatul despre inegalitate, că nu toţi se pot duce la pădure şi că aceilalţi trebuie

să-şi afle un loc în lumea aşa cum este. În la Nouvelle Heloise, pici
de Saint-Preuz, nici Iulia n'ajung la un capăt: el pleacă în iume;

„ea, care a luat an prosaic om mai vrâstă, se sopune sorții sale,
până ce o moarte, banală, îi dă prilejul de a dispărea, Nu e nicio

soluţie pentru viaţa împteună a unor oameni, pe cari, în ciuda,

1 A instant que le peuple est l6gitimement assembl6 en corps souverain,

toute juridiotion du gouvernement cesse, la puissance exâcutive est suapendue, et la personne du dârnier citoyen est aussi sacrâe et inviolable que

celle du premier

magistrat,

plus de reprâseniant.
-

parce qu'oii se

trouvs le represent, il n'y a

”

On ne peut imaginer.que le peuple reste incessamment assembl€ pour

vaqaer aux affaires publigtiea.

ea
a

sf

oieri

Li
s

4

iei
Rao

.

-

m de edulegilor, îi uneşte numai sentimentul. Admirabilul siste
copii
Emile e imposibil Endcă -nicio societate nu dă
caţie al lui
pentru

că nici „poa fi crescuţi contra intereselor sale. Şi iată

porul suveran“, car6 nu-şi sufere stăpâni

|

|

nu e în stare a funcţiona.

definitivi şi absoluţi,

|

ă sofisticărie raDar Rousseau cercase măcar CU 0 îndărătnic
va despretui
aţie
gener
i
ţionalistă soluția; un altul, din aceiaş
chiar să facă 0 asemenea încercare.
cu un fiu de faîn Denis Diderot (1713-84) avem a face, nu
la o casă nobilă
de
epocă,
e
milie, ca Voltaire, trăind, într'o anum

la alta, şi încă mai puţin cu descendentul

“castelul lor, ca Montesquieu.
paradoxalului

teri, tatăl său

Acestălalt

unor nobili având

cam de vrâsta,

filcsof,

Geneves, e născut la tară, dint:'o femiiie de meg-

fiind cuţitar Ja Langres.

Învață 12 Tesuiţii: din

a, firea copiParis, dar toată educaţia acestora nu poate schimb
ilor.
tului din popor, de o psihologie aşa de deosebită de-a orășen
t - greu
Diderot a învăţat enorm de multe lucruri. le-a învăţa
să vadă
cerea
nariu
dicţio
şi cinstit; pentra un simplu articol de

s'0 cerceteze

maşina,

cum

funcţionează. Dar acestea, le- face

veşnic treze, căci
poai mult pentru satisfacerea, unei coriosităţi
o lucrare mai întinsă,
niciodată nu i-a dat prin minte să scrie

cu gândul de a cuprinde întriînsă

pe:
.
mea
E adevărat că a lucrat enorm,
“si

ce era mai bun în fiinţa sa

A

mai

mult ca oricare altul—

refacere,
mai desinteresat — pentru & face să înainteze acea

“ţinută în

curent

cu

copleşitoarea

de

grămadă

documente

şi

, la, care a Cola- experienţe, a lui Beyle, carea fost, Enciclopedia
iciopedia», faiborat, şi nu. din fugă, însuși Voltaire. Dar «<Enc
moasa

«Erciclopedie»,

care a stârnit atâtea uri și a brănit atâta,

luptă contra ideientusiasm, acest temut şi cercetat arsenai de
existente n'a :
încă
i
„dor pănă ieri admise şi a stărilor de luetur
bil, şi filosofii unei
dat şi n'a căutat să deie — fiindcă era imposi
—, o teorie generală,
nouă generaţii se convinseseră de aceasta

ă religia comun sistem cuprinzător a toate, care să înlocuiasc
Putea so c9ei.
-proraisă, tradiția zgadvită pănă în asâncuri!e
de

atul şi curiosul
„tească în toată voia lu Rmanicul- Vâlcii învăț

cari
ştiinţă episcop, Chesarie, '-ea nu -convingea decât pe aceia
...
abilă
preal
„. Qorian să-şi întărească o corivingere
"i

mAÂa
O

Prefaţa e a lui d'Alembert, şi personalitatea, autorului ca şi
tonul acestei introduceri cumpănite, sigure de sine, respectaoase

de hotare

pe care

cel d'intăiu

atac al]

„filosofilor“

le trecuse

fiindcă nu le văzuse, un adevărat act de abdicare pentru ambițiile de pănă atunci als noii credințe, sunt; caracteristice pentru
momentul de desvoltare 'unde se ajunsese,
Jean le Rond d'Alembsrt e singorul dintre „filosofi“ — între

ei se numără, ori dacă

a dorit-o el însuşi

după tată gi după mamă

ori ba, — care

şi

este de sânge nobil, pe care însă n'avea

voie să-l declare. Născut la 1717, din legăturile cavalerului de
Destouches-Canon cu vestita doamnă de Tencin, una din femeile

cele mai „spirituale“

tele bisericii

parisiene

din epoca sa, el e întăiu părăsit, pe trep-

St.

Roch,

pentru a fi apoi crescut de

soția, care-l va, îngriji apoi, devotat şi neințelegător, o viaţă întreagă, a unui sticlar şi a-şi face studiile, când tatăl său.

“prinde

a, se

interesa

senişti. Aceasta-l

de dânsul, la Colegiul Mazarin,

pune în

măsură

să

apoi la jan-

poată -comenta în toată

competența epistola către Romani a Sfântului Pave!], în același

timp

când învăţa cu pasiune matermaticile —

care-l duseră, în

1741, la Academiade știinţi şi, în 1754, Ja Academia Francesă—

şi chiar medicina. Refusă şi invitaţia, lui Frederic al II-lea şi a
Ecaterinei de Rusia, alipit un timp de tovarăşa bătrânei doamne
du Deffand,

odinjoară regină a saloanelor din Paris, d-ra de lEs-

pinasse, el e adânc lovit de pierderea ei şi isprăveşte, nu după
mult timp, o viață de o exemplară puritate și de cel mai nobil

entusiasm pentru ştiinţa singură.
N
S'ar putea zice că această viață a fost, fără zgomot şi
provocaţie, ca o continuă protestare contra filosofismulai năvălitor
,

superficial,

gens de

zgomotos .şi intolerant.

letires avec les grands, el

În Essai sur la socitit des

atacă parasitismul,

hrănit de

pensii şi favoruri, al reformatorilor, blânduţi îndată ce era vorba

de propriile lor avantagii. Iar în Eiments de philosophie, din 1759:

ea şi în acel celebru Discours prelimninaire din fruntea

«Enciclo-

pediei> (1751-72), tot la 1759, el cere două lucruri: a, se întrebuința,

întro

expunere

onestă, cu o

«logică

exactă»,

termini precişi,

cari să nu sufere interpretări deosebite, şi, al doilea, şi mai
ales,
aă nu se confunde singura siguranță absolută, a matemati
cilor!
cu siguranța relativă, pe o basă de experiență însă
aga de resîrâasă şi eapabilă de a. 6 întinsă necontenit, a
ştiinţelor natuNI

e acela
18 ate

Da

213
rale. Aici stătea însă pentru „Rlesofia“ secolului sl X VIII-lea marea
renunțare.

Diderot însuși, și el atât de serios

inițiat

în ştiinţe pe care

înaintaşii le atinseseră abia în. treacăt, nu e de altă părere. Cugetarea sa poate fi prinsă, nefiind expusă nicăiri întreagă, în
pamfletele lui, în micile lui lucrări ocasionale, pe care le scrie,

în câteva: săptămâni,

în câteva zile,

pentru a găsi o pâne, şi

pentru familia, lui legitimă, şi pentru familiile cu care, pe rând,
a trăit împreună. După triviala glumă de tinereță, Les bijouz

îndiscreis,

în

Lettres sur les aveugles, de un radicalism care l-a

înlăturat pentru

totdeauna,

stângaciu

cum

mai era,

de la dis

tinoții şi onoruri, în Principes de la philosophie morale, după Shaftesbury, în Promenades d'un sceptique (1749) în scrisorile despre
surdomuţi şi mai ale în Pensces philosophiques din 1746 şi în

Linterpritation de la nature, — toate scrise înaintea marelui suc-

ces pe care i-l creiază lui Rousseau setea societăţii săturate
de negaţiuni ds a găsi în sfârgit un drum de siguranţă către

adevăruri nouă, către soluţii simple şi definitive —, el se ridică
nu odată împotriva unei suficiențe a «filosofiei naturale»

pe cara

n'o putea împărtăşi. «Nu suntem noi>, serie el, «mai nebuui
decât cei d'intăiu locuitori ai câmpiei Senaarului ? Noi cunoaştem
distanţa nestârşită care este de la pământ

ne trudim a ridica turnul» 1, turnul
cireumscriere a sarcinii care revine

la ceruri,

şi totuşi

lui Babel menit ruinei. O
fiscărui domeniu

al CUNOş-

tinţei a ajuns marea necesitate, şi tendința nouă către ce e „util“

o va impune.

O nesfârşită oboseală

_

moase,

ca sinceritate,

|

se vădeşte
avânt

în pasagii

şi adevăr,

în

tot aşa

-care se

de fru-

constată

fa-

limentul sforțărilor titanice în aierul fără sprijin, în care poţi
naviga spintecându-l,
dar mult mai greu, şi numai pănă la un
punct, te poţi înălța străbătându-l: <a reîntra în sine şi a ieşi
din sine, necontenit», iată înțelepciunea, pe care, de altfel, omenirea o ştia încă din zilele lui Socrate. ...Sa bătut mult teren

în zădar,

dacă nu te întorci

la stup

încărcat de ceară. S'an.

1 Ne sommes-nous pas plus infatuda que les premiera habitants de la
plaine de Senaar? Nous connaissons la distance infinie qa' ily a dela
„tera aux eieux, st nous ne laissons pas que d'6leter la tour,

.
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făcut, şi multe îngrămăăiri de ceară zădarnică dacă lumea Dă

ştie să facă din ea faguri Le“
BR deci mai bine să spui limpede şi modest: nu tiu, „decât să
pâlbâi numai cuvinte şi să te faci vrednie de milă pentru tine însuți încercând

a explica

toate“

„Căutând- probe“,: va

el ainrea, <am găsit dificultăţi 3.»

spune,

Ca

Rațiunea însăşi e detronâtă de pe scaunul unei prea lungi
usurpâţii. Ca şi Rousseau, Diderot îi preferă pasiunile, care, cel
puţiu, sunt un izvor al plăcerilor. -fătă care viaţa nu se poate.
înțelege. E:e sunt şi un element stenic, care înalță sufletui şi-l
întăreşte. Cu passicns fortes .se trăieşte, şi poate cu ele şi gândul
„înaintează. Şi, pentrua cere descătuşarea lor, libera disposiţie

"a “omului asupra mijloacelor active pe care natura i le-a pus la
îndemână,

el a scris cartea sa de protestare contra clâustraţiei,

a amputaţiei morale, în La Peligieuse.
Sa

încercat,

de un

biograf şi adunător

prieten

fără, înțelegere,

ateul Naigeon,

al operelor lui, şi mai ales de Guşmani,a se

face din Diderot încă nn, atlet al negaţiei acelor taine ale na- .
turii: care se

cuprind

de

religii

supt

formula

supremă

ae divi-

nităţii,.
Aceasta ar însemna să-l confunde cineva, cu spiritele mediocre
şi triviale care pe atunci strângeau spicele pierdute ale unui
secetiş isprăvit. Astfel Grimm, unul dintre cei trei Germani de
origine,— ba chiar şi de profesiune, afară de Helvdtius, — cari pe
acel timp introduc în: corul turbulent ai „filosofilor“ şi o notă

- de stridență
Grimm,

străină;

parasit al- lui Diderot, Frederic-Melchior

năsevt la Regensburg

(în 1723) şi menit să moară

la

Gotha (în 1707), după ce servisa pe ceniele de: Schârberg, pe
prințulde Gotha, pe contele de Fossen, nepotul mareșaiului de

Saxa, ba, chiar guvernul rusesc, ca represintant al lui în Saxonia,
Inferioară, însearană vorbele de spirit ale comensalilor 'săi, îşi
asimilează procedealo lor corosive ca să arunce în lume, prin a
A Rentzer en şoi et en sortir sans cesse... On

a batta bien

du terrain en

vain si on ns rentre pas dahs la ruche charg6 de cire. On a fait bien des
- amas delcire inutile si on. rie sait pas en former des rayone.
: Balbutier des mots et se faire piti6 en soi-mâme, en s'eflorgant de tout
expliquer,.

3 C'est en chsrchant dea preuves que j'ai trouve€ des. difiicultâa.

Mi nea
Te

mima

eerror

/

alo

sa Corresponăance Dităraire, philosophique. ei critigue (1703-90), raai
„mult denigrări, adesea interesate, şi rare. ori interesante mâhalagisme literare, decât judecăţi socotite și consecvente. Helvâtius,

un Schweizer, totuşi dintr'o familie care trăise în Palatinat şi
trecuse prin Olanda, fiu (născut la 1715) al upui medic al re-.
” ginei Maria Leszezynska, financiar, care ajunge fermier gântral,
îi întrebuințează, ca o datorie socială, răgazarile pentru a judeca pe Montesquieu (Jugement de PEsprit des lois), pentru-a se
încerca în vastul domeniu nesigur al «filosofiei naturale» (Ss

_tâme de la nature da la 1758) şi mai ales pentru a înseila o
bagatelisare a literaturii, a scopurilor ei,: a idealurilor de care |
trebuie să se lege, în acea cplecţie de disertaţii incoberente,
care e De PEsprit. Îndreptându-se către Francesi, al căror sânge
nu-l avea şi pe cari-i califică de „poporul cel mai gaiant, cel mai
amabil, dar şi cel mai frivol din Europa“?, el proclamă că naţiunile nu există decât ca nişte creaţiuni ale formei de guvern,

din care vin apoi calităţile lor osebitoare. Ideile vin de la simţuri, raţiunea e la discreţia patimilor. Orice încercare morală,
orice «acţiune generală», orice exemplu mare nu face decât să
încrețească o clipă apele sufletului în veşnică mişcare neliniştită,

precum

o face

piatra căzută în valuri.?

«Interesul

e măsura

acțiunilor oamenilor 2.» Şi, <calea ambiţiei fiind, prin forma gu-

vernului actual,

închisă

celor mai mulţi dintre

cetățeni, nu li

rămâne decât calea plăcerilor»+.
Mai rămânea doar ca Paul-Henri-Thierry, baron de

|

Holbach,

născut la Hildesheim (în 1723), să adauge forma agresivă a
acestui nihilism moral prin seria de greoaie pamflete pe care
_le-a aruncat, cu o masivă convingere, asupra unei societăţi care
ajunsese acolo încât putea să suporte şi pretenția lui 5..
1 Le peuple le plus galant, le plus aimable, mais le plus frivole de I'Europe.
2 D'action
pas, dans Je
POcâan n'en
> Ivintârât
* La route

Ş
|
“

la plus g6n6reuse, par le bienfait de lexemple, ne produit
monde moral, un effet plus sensible que la pierre jetâe dans |
produit sur lea mers, dont elle siâve ncessairement la gurface. :
est la mesure dea actiona des hommes.
ds Vambition at, par la forme de notre gouvernement, fer-.

mse a la plupart dea citoyens; îl ne leur reste que ceile du plaisir.

|

Opere: Le christianieme dâroilâ,-V Eoprit du clerge, VImponture sacer dotale,
Histoire crihqua de Jdaus-Chrişi, un inşritabil Syatime de la Nature, — Bl
moare la 1789,

"Din

.

partea lui, Diderot constatăcă „natura nu e Dumne
zea“,

precum „un om nu e o maşină“ și ,o ipotesă nu-su
n fapt“ 1.

Nu se poate o declaraţie mai categorică,

mai

pentru

lui -Dumnezeu,

corespunzătoare

ideilor lui d'Alembert însuși, Cunoştinţa, naturii nu creiaz
ă atei,
cari' el ar fi în stare să se

adevăratele

roage

căci

„lumini“ nu sunt ale lor 2, ci duce la un deism „lu-

minat“, ca acela din „Discursurile asupra omului“ ale
lui Voltaire.
Dar, ridicându-se mult mai sus, prin puterea
de a simţi, pe
care el o are într'un grad aşa de înalt, pe când ceiuil
alt ea-i
lipseşte cu totul, Diderot înțelege şi sensul şi menirea
religiilor, şi
mâugâierea, ce aduc, şi frumuseţa morală pe care
o presintă; el
" pătrunde în valoarea lor simbolică, aceasta în
adevăr nemuri-

toare, Creştinismul, privit ast/el, îi apare'deci, natural, ca „religi
a
cea mai sfântă şi mai blândă“ 3, Şi el face pe unul
din personagiile operelor sale de imaginaţie să se rostească astfel
asupra

înrâuririi lui Isus în inimi:
religiei creştine -asupra

„Atunci

am

simțit

tuturor religiilor din

superioritatea

lume: ce adâncă

întelepoiune era în ceia ce filosofia oarbă numia nebulia
crucii.

În starea 'n care eram, ce mi-ar fi putut folosi icoana
unui
dătător de legi fericit şi copleșit de glorie? Vedeam
pă cel nevinovat, cu coasta, străpunsă, cu fruntea încununată
de spini şi

dându-și ultima suflare în suferinţi, şi-mi ziceam:

zeul mieu, şi cutez a mă plânge“.

lată Dumne-

-

Depărtându:se tot mai mult de ştiinţile

naturale,

”
care revin

acuma oamenilor în stare a-şi închina modest viaţa
pentru pă“tranderea lor — căci epoca a dat pe un Cuvier,
creatorul geologiei, pe:un Turgot și Quesnay, supt influența lui
Adam Smitb,
în economia politică, în aceiaşi timp când pe calca
lui 4'Alembert mergeau mai departe Lagrange, Laplace, Baily
—, mişcarea

de

înoire a umanităţii se întoarce

spre

domeniile pe care

le

* La nature n'est pas Dieu, un homme n'est pas une
machine, -une hy-

pothâse

n'est pas un fait.

: Je prie Dieu pour

les

sceptiques

* La plus sainte et la plus douce

*-Ce fat alors

|

de

lumiăres,

des religions, le christianisre,

que je sentis lă supâriorit6

toutes les religions du monde:

_

(athâes): ils manquent

de la religion chrâtienne

quelle profonde

sur

sagesse il y avaii dans ce

que laveug!e philosophie appelle la folie de la croix,
Dans I'6tat oă j'&tais,

de quoi m'aurait servi Vimage d'un l&gislateur
heureux et combl6 de gloire ?

de voyais Vinnocent, le flane perc6, le front couronn
6 d'Spines et expirant
dans les goutfrances, et je me disais: Voilă mon Dicu,
et j'oze nie plaindre,
*

sii

socotise un timp ca secundare $au în-care nu

|
,
i
Eţ
ă

fusese "n stare

să deie lucrari novă și trainice. .

i
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Cercetările istorice ajung din nou în cinste. Foarte prețuit de
societatea care admisese pe Voltaire, care studia pe Montesquieu
şi găsia un plăcut gust de amărăciune în Rousseau, Duclos
(1704-72) încă de mai înainte scrisese, alături de <Anecdotes
litteraires>, o Viaţă a lui Ludovic al XI-lea, „Consideraţii asupra
moravurilor“, note asupra Italiei, pe care o cerceta, cu înţelegere numai pentru proporţii şi armonie, preşedintele des
Brosses, şi mai ales preţioasele sale „Memorii pentru a servi la
istoria moravurilor secolului al XVIIl-lea“!. Mably cercetează
vâchile timpuri ale Franciei, într'o carte plină de puncte de

vedere nouă ?. Raynal, culegând păreri în jurul său şi inspirându-se mai mult de la marele

turnisor pentru toată lumea

care

„a fost Diderot, se ocupă, pentru a lovi şi în iesuitism şi în «tiranie>, de descoperirea Americei, în a sa «Histoire philosophique

des deux Indes“.
Nu

era fără influență

nici

avântul pe

care-l

luase

o

nouă

şcoală istorică în Anglia, nu fără a, primi şi ea unele lecţii din
„ Pranţa, prin Robertson, dar mai ales prin Gibbon, cunoscător
al mediului „filosofic“ iranees — multă vreme el a fost închinător

al femeii inteligente care era să fie soţia ministrului Necker —,
şi continuator al lui Moniesquieu în tentativa, glorios dusă la
capăt, de a înfâţişa „decăderea şi căderea“ — decline and fall —,
la Roma şi la Bizanţ, a vechiului Imperiu..

„Nu va lipsi şi o nouă şcoală de critică atunci când Marmontel
(1728 99), redactor la revista; de căpetenie a timpalui, cu privilegiu

oficial, «le Mercure», va publică Elementele sale de literatură şi
La Harpe, preceptorul nepotului de fiu al Ţarinei, viitorul Alexandru I-in, va presinta, cu o liniştită obiectivitate svieriană,
un <Tâblou» corect al literaturilor.
Am văzut că supt condeiul

inai multora Memoriile, îndemnate şi de vădirea acelora, de un
"detaliu aşa de minuţios, de colorat şi de cutezător, ale lui SaintSimon, asupra sfârşitalui lui Ludovic al XIV-lea şi asupra Regenţei,

învie şi ele. O şcoală de filantropi,

pornind

de la aba-

A Memoires- DOUr Servir & Vhietoire dea meurs du XVIll-e sitele.
1 V. şi Eniretiens de Phocion sur le +appori de la morale ei de la politique.

tele de Saint-Pierre,

caută să gâcească

viitorul - omenirii,

pregătindu:l fericit şi lin prin proiecte de împăc
are universală.
Filosofia atrage din nou materialul istorie scorm
onit de mâni

„ pricepute şi

necontenit

crescut, în

tăcere,

trudă a Benedictinilor de la Saint-Maur,

de

binecuvântata

cari dăduseră marea

culegere de „Istorici ai Galiilor“, ordonată
de dom. Bouguet,
şi alcătoiseră imensele repertorii ale „Gali
ei creştine“, ale
„Orientului creștin“ (de Le Quien); îl atrag
cu o atenţie, o
"răbdare, un respect, o disposiţie de a
primi învățăminte, de
care fusese cu totul lipsită, în: mișcările ei
brusce, în gesturile
ei despreţuitoare, pănă atunci. Un filosof
de valoarea reală a
lui Conâillac (1715 80), autor al unui tratat
asnpra sistemelor şi
mai ales al acelora, asupra :sensaţiilor, asupra
teoriei cunoștinței :,

va studia istoria veche şi cea modernă şi va consa
cra un opuscul

special „studiului

istoriei“

(De Vâude de Vhistoire) : va

ajunge

„astiel să apere şi proprietatea, moştenirea. Iar, ceva mai
tărziu,

un alt cugetător, care era să vadă ororile Revol
uţiei francess,
perind, după ce o dominase în Adonarea, Legisl
ativă, de pe urma
ei, Condorcat (născut la 1743), nepot de episc
op gi crescut la
lesuiţi, ormaş în matematici al lui d'Alembert
, polemist pentru

libertatea
„într'o

economică,

modestă

închide

carte de istorie

ultima, sforţarea cugetăxii sale
universală,

concepută

ca des-

„ Yoltare a, coiturii, Esguisse des Progris de Pesprit
humain. .
“Literatura iese

şi

ea tot

mai

mult de

supt tutela filosofiei

universale, omnisciente, întrebuințând totul numai
ca un. instru-

ment al ei. Chamfort (1741-94), încă un copil
naturali şi un
aventurier social, care ajunge secretarul surori
i lui Ludovic al
XVI-lea, învie în cugetările sale, îndrăzneţe
ca şi vestita, inepaisabila sa conversaţie, genul maximelor,
care făcuse celebra pe
la Rochefoucauld; Vauvenargues dăduse şi el
asemenea cugetări.
O anume literatură, „Morală“ nu se putea
să nu răsară pe ur-

mele modei lui Rousseau. Şi, fireşte, fără a neglij
a o antichitate
așa cum o presinta, pe basa lui Plutarh, Colegi
ul iesuit, iar istoria lui Crevier sau a lui Rollin n'o schimba esenţi
al în ce priveşte concepția şi sensul valorii sâle, ea va
alerga pentru tipuri
i

Trail des syatâmes;

Naiztances humaines,

'I'raiit

des sensaiions ; Essai sur origine

a

-

i

des con-

.

a
iata

1209

pe Ta

01%1

ai

pe care le îndrăgise, supuinși exemple la civilisaţiile primitive
Marmontel va da astfel un
tasugi.
du-se curentului, şi Voltaire
Bălisaire, povestiri aşa-zise peruviene despre Incasi (les Incas), i
va presinta' epocei 'sale învățăturile, recunoscător

primite, din

Contes morauz. În la Religieuse, cu toate crudităţile ei, Diderot în-

a

ţelesese să fi rostit o protestare în felosul moralității pasionale, și,

din punct de vedere literar, trebuie să recunoaştem că pentru

înţăia oară ni se dă un media social perfect stndiat şi suggestiv

reprodus. Idila americană va găsi forma cea mai simplă şi mai

. drăgălaşă, cea mai pură în cel rai bun sens biblic, în capodopera lui Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, povestea
ăi

i

unei iubiri, nevinovate, dar atot puternice — după teoria pasiu-

într'un înflorit şi sălbatec colţ
—,ate:
pilor necesare, binecuvânt
de Antile; ucenic al lui Jeun-Jacques acelaşi suflet blând, care se

ihițiase în ştiinţă prin Bufton, dă frumoase priveliştide natură,

însufiețite de înţelegerea sensului ei misterios, mistic aproape,
„în Etudes sur la nature. Şi, când abatele Prâvost, desfăcând un
incident din memoriile sale, apoi cetite numai de specialişti,
înfăţişează în cărticica de o popularitate eternă care e Alanon
Lescaut povestea urei mari iubiri nenorocite, —şi ea purtată, prin
Parisul viciilor, la Nouvelie-Orlcans din America—, între un tânăr,

rămas curat chiar în decăderea sa de. cartofor trăind și din
destrâul tovarăşei sale şi între aceasta, care se răscumpără
oarecum — nota se dă aici

întăiaşi „dată — prin iubire,

e tot

spiritul lui Rousseau care conduce, desfăcut însă tot mai mult
|
de 'abstragţiile lui proprii.
Prin Diderot chiar, teatrul e chemat la o nouă

cure autorul o întelege, după

activitate, pe

obiceiul său, şi ca, moralisatoare |

în noua direcţie, ca răscumpărătoare

supt raportul social.

Din

această concepţie an ieşit, naturali, modeşti, fără mască şi coturni, vorbind un limbagia şters, în riimwl întrerupt al inimii
omeneşti înseși, bucăţi ca le Păre de familie, din 1750, care, cum
vom: vedea, a produs şi peste hotare o revoluţie în arta dra-

matică, şi ca le Pils naturel. Sedaine, cu mai mult temperament
sau măcar cu mai maltă stăruinţă în: nul gi acelaşi domeniu,
va da opere cara vor rămânea, în desvoltarea comediei burghese.

Lumea, de sus, aceia care era străbătută de curiositatea lucerurilor nouă, neliniştită de presimţirea schimbărilor pe care .

dd0

r

le prevestia şi la care colabora

chiar prin neliniştea ei, nesăRătos doritoare, cu toată predica lui
Rousseau, de micile intrigi
si de marile scandaluri, şi, în sfârşit,
acea, lume cintelectuală>
cara nu putea

să despartă teatrul de menirea pe
care Voltaire
Yoise să i-o deie fără a izbuti altfe
l decât în ilusia părtenitoare
a epocei sale, cerea şi altceva. Ca
şi societatea englesă a doua
zi după schimbarea, de la 1688,
ea simţia nevoia— pe care în
„Ang

lia a îndeplinit-o Congreve şi pe care
în Franţa

însăși o satistăcuse cândva, în afară de teatr
u, muşcătoarele paradoxe de
nemilostivă critică din Le Neveu
de Rameau al lui Diderot —,a
unui dialog scânteietor de actualit
ate, corosiv de răutate, încărc
at de alusii şi amenințător ca-satiră,

în legătură

cu nişte
tipuri oarecare pe care le-ar fi acce
ptat fără discuție, chiar dacă
erau să vie
pata făcute din altă literatură,

Acest teatru de supremă şi eleg
antă impertinență, de provocare cinică şi de sfidare liniştită,
fără nimic din energia propagandistului, din convingerea cuge
tătorului ori măcar din înălțime

a de spirit a urmăritorului de ideale,
l-a dat

un. individ

curios, de proveniență mai mult
populară, cu numele
mutat, cumpărat, cu averea câşt
igată prin speculaţii, ca
împovărată de bănuieli urâte, cu faima
, câştigată printr'un

încurcat de judecători venali, — Caro
n de Beaumarc

împrucariera
proces

hais, care
întrupă în el, în duşmăniile lui,
de ordine hotărâţ privată, tot
eaia ce, din motive mai adânci şi
pentru ținte mai nobile, uria
și desprețuia această societate
întreagă,
Avuse o soră, măritată la Madrid
— încă un prilej, de ceartă
psatru acest gâlcevitor, cu cumn
atul, Ciavijo, — trăise o bucată
de vreme în Spania, făcuse şi acol
o afacerile cărora li închinase.

viaţa. Ajunsese astfel a cunoaşte foart
e bine literatura drama»
tică spaniolă,

mai mult decât poporul spaniol
însuși, pentru
care un om ca dânsul, cu viaţa
pe care o ducea, nu putea să
aibă ochi. «Memoriile» lui, contra
cutărai membru al Parlamentului, în procesul pe care a ştiut
să-l tacă celebru, îl aşezaseră

„în cel d'intăiu rând al pamfletiştil
or trancesi, inferior celor englesi de la înce
putul veacului pentru că nu servi
a, ca aceştia,
0 causă sau măcar un parțid, În
piesa lui. „Eugenie“, el continuase tradi

ția

dramei

burghese. Atunci

făcut nemuritor, le Barbier de Seuille.

scrise

opera care l-a

Nimie nu e al lui cu adevărat în țesătura
comediei sau în fixarea

_ al

tipurilor. Totui vine din teatrul spabiol : bărbierul Figaro nu 8
decât, personagiul'comic din reperioriul, vechiu şi nou, al acestuia: un secundant glumeţ, frondeur, cinic, care s'a destăcot, pur
şi simplu, de partenerul principal, pe lângă care-l alipise datina,

căci contele, cu viciile ivi de mare senior, e mai mult o ţintă
neînsufleţită pentru satira revoluţionară a secolului, iar femeile:

contesa, gelGasă, subrota cochetă şi provocantă, Rosina, apar,
evident, numai ca nişte comparse. Lucrul de căpetenie e aici
dialogul, admirabilul dialog scânteietor, explosiv, cârâind, criticând, lovind, răsturnând, ici cu lovituri ascunse contra stării
de lucruri din Franţa însăşi, cu ironii la adresa tuturor cercu- ”
rilor, fără a cruța pe fiiosofi, cari nu recunoșteau ca egal ps
acest aventurier compromis, iar. dincolo cu iirade de o putere

i

de stil extraordinară,
musicant— şi — pentru

— omul era şi
de o armonie puternică
întăia,

— de
oară

o fioutate

de

voca-

rotire

aka ae Pe leo

PT

ma

bular în care se simte, nu numai studiul lui Rabelais, cunoscut

zi

y

şi lui Voltaire, dar şi familiarisarea cu graiul ca şi cu sufietul claselor populare.
Piesa a avut atîta succes, încât o repetare, o continuare asi,

în Mariage

de Figaro, cu aceleaşi

calităţi, a întîmpinat

încă e

primire din cele mai simpatice.
Din «filosofie» rămăsese astfel pentru acele mase pe care le
represinta Boaumarchais, în înaintarea lor fatală şi ameninţătoare, numai acest îndemn violent la răsturnare. El era să ducă

pe nesimţite la. revoluţie. Şi aceasta a înviat

doctrine pe care

noua generaţie le privia cu neîncredere, — şi pentru că n'avea
altele la îndemână şi pentru că marile acţiuni politice şi sociale
se fac totdeauna cu ideile de ieri, puţintel întârziate, şi cu atit
mai puternice,

“

za

XVI.
Încercarea

de integrare

Germania

a curentelor

romanice

în

lui Schiller şi Goethe.

Curentele care sau întîlnit pănă acum în literaturile romanice

ale secolulvi al XVII-lea şi mai ales în literatura francesă a „filosofilor” 'nu

s'au unit într'o

formă integrală

acolo în Franta

chiar, sau în vre-o alta din țerile romanice |.
|
O încercare se face însă, aproape numai cu aceste elemente,

din a doua

în ţerile germane

jumătate a veacului,

producând

ceia ce se numeşte, prin abus, „literatura, naţională“ a poporului
german, în fruntea căreia se aşează marile nume ale lui Les-

sing, Schiller şi mai ales Goethe.

”

De fapt, cum se va, vedea îndată, aceste curente se strecoară
toate peste Rin, se înfățișează în operele răzlețe ale unei lite-:
raturi estetice care e abia începătoare, şi, la un moment dat,

în aşa-numita Sfurm- und Drangperiode, perioada, „furtunii“ şi a

„asaltului“ ele caută a se uni în. creaţiunile lirice, narative dar
mai ales dramatics — ar fi destul să se noteze predomnirea:
acestei forme ca să se vadă de unde vine infiuența — ale celor
doi mari

poeţi, pănă

Dar nu vom mai
- mari

împărțiri

atunci gi după aceia, ai naţiunii lor.

avea acum,

ca la sfârşitul

ale istoriei literaturilor

celorlalie două

romanice, o personalitate,

vrednică de i sta alături cu-un Dante,

von Shakespeare,

care,

Du numai să resume în faptă sa literară tot ce putea să deie
trecutul, dar să armoniseze aceste curente deosebite şi, adăugind ceva din fondul său persona! şi, eventual, din calităţile

1 Totusi pentru Gosse (Litrature anglaise, p. 217) „factorul ultim
a isprăvit fasiunea
a fost Rousseau“,

literaturilor angio- -saxone şi latine

care

într'un stil general

.

tasei sale, să ducă cu un mare pas mai Separte. desvoltareă,
în formele cugetării şi artei, a spiritului uman.
A toate întelegător, curios de toate, receptiv, senin și mnăreţ,—
receptiv pentru orice, capabil să dea fondului împruinutat, cu
o rece chibzuială de superior meşter, o formă care, fără să fie

şi aceia în adevăr a sa, căci se schimbă de la o'epocă Ja alta
după succesiunea influențelor, îi aparţine totuși în fiecare moment —, Goethe a lăsat,— după ce dăruise poporului său o operă
„imensă, nespus de variată, adesea contrazicătoare, cu elemente

une ori diametral opuse, negându-se absolut unul pe altul, într'o
splendidă operă fără îndoială, — starea sufletească a Ivrii, Ge la, ă
care din dreapta şi din stânga improriutase ca din. moştenite .
Ta a

sa, exact

unde

o lăsase,

Trebuie semnalată deosebit — dar nu fără

transmisiuni

prin

Francesi — influența

creiază, pria Milton, pe Klopstock,

posibilitatea

literaturii

unsi

englese. Ea

care începuse a se forină în

„ acea Elveţie de paşnice preshbiterii şi de aspră sublimitate mun-

toasă, care, în marele Rouseaz ca şi în modestul paroh-post Bodîner şi în cei dintăiu ucenici ai săi, nu era alta în caracterele

ei. Mesiada se inspiră vădit de la Paradisul pierdut, cu acea deosebire că Milton crease, cu adâncă evlavie, dintro

bucată, iar

Klopstock întrebuinţă mulţi ani, cu destule întreruperi, pentru a duce la capăt o*Incrare care de la început i se va fi părut
prea grea pentru puterile lui. Şi, dacă impulsia englesă i-a dat,
subiectul şi i-a suggerat felul, modern, semi-păgân în care el se
poate trată, pe alători de Scriptură, în schimb forma clasică,
P pentru acest poem, ca şi pentru

Ode, în genul lui Jean- -Baptiste

'Roisseau, cu alexandrinul ei șleiuit în Franța, arată foarte bine
cal de-al doilea motiv al inspiraţiei sale.

Epicurismul, de dragoste şi beție, de zbucium vesel şi de plă- |
ceri uşoare ca şi preferința pentru subiectele de : :siroplă distracţie şi negatiunea zglobie au pătrans cele d'intăiu în literatura germană, şi, cum Voltaire degradase figura Ioanei de Arc,
astfel voiosul Wieland, cu sorâsul parisian, încremenit pe buze
şi cu amintirile din Ariosto în mintea-i de cetitor atent, a stricat

farmecul medieval

şi a tulburat amintirile shakespeariene

felul cum a tratat legenda lui Oberen. Iubirea

AT

a lui , Rousseau

prin

de singurătate

va inspira, pe Zimmermann, în vestita lui cărti-

cică, în prosă, Die Binsamkeit, Patriarhaliszaul sviţerian care se
esface din scrierile aceluiaşi a încurajat pe un Gessner, care,
rândul lui, n'a rămas fără influenţă asupra unor poeţi: francesi de la sfârşitul veacuiui. Singur spiritul combativ al lui Voltaire a întâmpinat piedeci din partea unui regim politie care
rămăsese, la micile Curți germane şi mai ales în puternicul Stat

de autoritate regală fără margeni al Prusiei create

de Hohen-

zollerni, mult mai strict faţă de idei nouă şi de atacuri revoluționare decât Franţa ironică Şi zimbitoare, pănă sus, în preajma,
regelui, și despreţuitoare pentru. mijloacele polițienești de constrângere, a lui Ludovic al XV-lea,

Dar ceia ce a răzbătut mai - * răpede, mai uşor şi a stăpânit
mai mult timp, a fost teatrul. Tot teatrul. Din cel vechiu, mai

ales al lui Racine, simpatic sufletelor „simţitoare“, al căror număr era fără sfârşit în această, Germanie a secolaiui al XVIII-lea.
Din teatrul mijlociu, al comediei de la începutul veacului : Des-

touches, Marivauz,

chiar La Chauss6e, punând

în umbră pe Mo-

liore!. Din cel nou însă, trecându-se peste Voltaire, în generalitatea lui neacceptabil, din causa tendințelor sale, mai ales tea-

trul lui Diderot2, a cărui „dramă burghesă“, ale cărui scene de
toate zilele, al cărui stil de stradă trebuiau să placă în special

auditoriilor cetăţeneşti, ca acela din bogatul Hamburg, unde re-

presintaţii, foarte cercetate,au dat; prilej să se scrie cronicile,
xeunite apoi în- „Dramaturgia din Hamburg“, ale lui Lessing.

„Renovatorul german, luptătorul contra artificialităţii teatrului

frances, sprijinitorul entusiast al teatrului de energie shakespe-

Tian, acela cara în Laokoon a stabilit hotarele literaturii întregi
de către celelalte mijloace de realisare a frumosului, procede
din fondul german numai prin legăturile cu Winckelmann, âcel
simplu om din popor capabil de â aprecia tehnic frumuseţile
artei antice, pe care merse să o caute în Italia, unde pănă atunci
doar de călătoriau arheologii şi culegătorii de inscripţii, pentru
a o revela apoi el însuşi publicului restrâns ce se ocupa de

aceste lucruri în Germania.
Tot restul e frances. la, „marele anti-Frances, Frances e gustul
„1 Goetha, Opere somplete, ed. Cotta, IV (Strasburg. 1863), p. 32.
* Nu lipsia din: repertoriu ici Ze Decin du village

al

lui

Rousseau;

ibid

.
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său,

influenţat de

al lui: Diderot,

fie şi prin

mijlocirea

unui

Grimm, naţionaliceşte mai aproape de criticul german. Frances
ă,
ideia şi tratarea „Laokoonului“ său, cu fixarea hotarelor dintre
poesie şi artele plastice, căci Diderot se încercase a o face
în
a sa „încercare asupra picturii“. Francesă, opera lui teatrală,
„_poesiile lui proprii, în care se întâlnese şi tipurile şi stilul
„dramei burghese“ (Mina von Barnhelm), Frances e spiritul
său,
dușman creştinismului, „toleranța“ lui, care nu tolerează doar
religia conaţionalilor, de şi ceia ce avea sens în Franţa
n'avea
„Sens aici, unde, în mare parte, lipsia. tendința dominat
oare,
exclusivismul îngust, arhaismul formalist al clerului catolic.
+ Nathan der Weise nu e numai recunoaşterea drepturilor
Evreilor

de

a

fi. trataţi

ca

şi

ceilalți

supuşi

ai aceluiași

Suveran,

„ dar e un omagiu adus iudaismului de un desertor al
religiei
„creştine, care se înfioară încă de ruşinea că i-a aparţinut.
Cine
: se gândeşte ia prietenii lui Lessing, la librarul Nicolai, la Evreul
E berlines Mendelssohn, duşman nesfielnic şi indiscret al religiei

V! creştine, va înţelege şi mai bine care e situaţia
d relui critic în literatura universală,
Într'o vreme când influența lui Wieland,

încă

exactă a mafoarte

puter-

! nică, prea puţin corectată de stima ce se acorda lui Biirger—,
„poet nou numai într'o foarte mică parte a scrisului său, şi el
însuşi ucenic al Francesilor, când iea, în cuvinte adânc mMişcă-

toare, apărarea gerbului ogoarelor faţă de stăpânul său —, dar,

iarăşi, într'o vreme când, pe de altă parte, atitudinea lui Lessing
trezia, simpatii şi făcea să se întrevadă speranţe, începe
a. scrie

Goethe.
Burghes din Frankfurt-pe-Main. Tatăl, un om puțin înzestrat,
mândru de relativa lui însemnătate, bucuros de orice distincţie

„oficială. Mama — a cării personalitate a. fost exagerată —, femeie

extraordinar da isteaţă, de

vioaie, de

vorbareță, şi aple-

cată, spre independenţă, spre francheţă şi luptă. Oraşul unde s'a

născut, la 1749, se află în apropierea, Rinului, asupra căruia
pe

„atunci se revărsau, din Alsacia cucerită, anexată şi foarte
bucuroasă că face parte

dintr'un

mare

şi glorios regat,

tolerant

pentru supușii săi de limbă, germană, tot felul de influenţe
fraa„case. E sigur că nu se ştia în Frankfurtul de la jumătate
a vea“cului al XVIII-lea ce e aceia patriotism german:
între cei cari
N. Iorga î Ist, Lit, Roman, — III,

15

d
36 6cupau de afacerile publice, unii erau, din causa prestigiului
li Frederic al II-lea, pentru Prusia,

pentru aliatul ei, preten-

dentul bavares la Coroana imperială; alţii preferau Casa de Austria, vechea deţinătoare a'sceptralui şi globului, cu atât mai
mult, cu cât nu se putea şti în ce chip se va mântui un con-

flict care ţinu aproape treizeci de ani Şi amestecă toate armatele şi flotele lumii civilisate!.

a

i

De o viaţă spirituală cu uh caracter deosebit în Frankfurtul
vechilor afaceri încete şi a îngustei vieți de familie, împărţită
pe clase, nici nu se poate vorbi.
Despre represintaţiile de teatru trances, lă Care cu atâta sete

asistă şi el, ni povesteşte Goethe

în Memoriile

sale.

Colabo-

rația, mai târzie, a tânărului la Frankfurier. Gelehrie Anzeigen

"(1772-3) se mărgeneşte la crade dări de 'samă, interesante prin
preferinţele pe care le arată, puind în cel Wintăiu rând al poeților pe <Ossian 3, Klopstock, Shakespeare şi Milton», cu adausal
„lai Pope, şi apărându-i contra criticilor. Universitățile înseşi, pe

atunci încă puţine, trăind adesea în umbra Curţilor, în legătură

ș

cu urmaşii princiari ai ctitorilor şi ocupate şi ele cel mult cu
„Gelehrite Anzeigen“, cu „anunciuri erudite“, ca la Gâttingen,
n'aveau nicio influență asupra vieţii publice: sporturile medievale în societăţi tarbulente dominau. La Lipsca viaţa literară,
pe mâna. editorilor comerciali, preocupaţi de deverul balciurilor,

se desfăşura pe alăturea de vechea şcoală înaltă.
Goethe a mers acolo, la Lipsca, unde a petrecut trei ani, de

|

la. 1765 la 1768. Dar, oraşul, unde

era templu! în care se

;

venera Gellert, fusese, în lunga luptă pentru influență dintre
Elveţianul Bodmer şi Saxonul Gottsched, reşedinţa însăşi a
acestui din urmă, care era, supt peruca lui stil Ludovic al XIV-lea,
cu totul aservit înodei fraincesa 2, De la; Lipsca, tânărul care în-

:
î

cepea să-şi simtă

puteri de poet, trece la Strasbourg, unde me-

:

diul frances încunjura, din toate păriile.
Influențele ce se exercită asupra, lui pe această vreme sunt:
a ini Shakespeare —— indirect, prin recomandaţia şi interpretarea

:
4

acum

1 Dichtung und Wahrheit, cartea a 2-a, Cf, şi ediţia Cotta a Operelor cotnplecte, IV, p. 25 şi urm.

2 Despre el, pretinsul

bard gaelic descoperit de Englesul Macpbarsot

mai departe.

3 Cf. Operele complecte, IV, p. %.

v,

544
lui Lessing —, a lui Herder, străbătut la începiitarile sale de ui
internaţionalism de pecete francesă, care-l

fâce să urmăreaacă

pasionat pretatindeni «sufletul popoarelor», şi a simplului, aproape

medievalului şi bizarului Jang-Stilling.
„Ambiţia soriitorului Gosthe e, la început, când încearcă primele versuri, să fie un Gellert, un Hagedorn, personalităţi de
al doilea rang, având, mai ales întâiul, scopurile morale pe care
Rousseau şi Diderot le puseseră la modă. Dar în curând ceia ce
capătă predomnirea asupra spiritului său ca şi asupra aceluia al

întregii tinerimi e cultul pasiunilor, aşa cum fusese anunţat şi pre-

pagat de cei doi apostoli francesi ai săi.
De aceia pentru cea d'intâiu dramă a sa, apărută la 1773, în
plin fanatism pentru Rousseau, Goethe, care va traduce pe Ma-

homti şi pa Tancred ale lui Voltaire, alege fabula sălbatecului
Gâtz von Berlichingen, vechiul senior renan, mai mult decât pe
jumătate tâlhar, care lăsase în naive îrase aspre povestea, ajunsă
populară, a isprăvilor sale, şi în tratarea acestei teme nu vită
să adauge figurile colaterale pe care le cerea un sentimentalism
de aceiaşi origine.
„Die Leiden des jungen Werthers din 1774, vestita carte, nesfârşit,
de mult imitată în toate literaturile, e repetiţia situaţiei sentimentale din „Nouvelle H6loise“, notele zilnice ale eroului înlocuind doar schimbul de scrisori. Dar -Werther, care vede cum
Lotte a, lui e datoare cu ivbire unui prieten, Albert, nu pleacă

după exemplul lui Saint-Preux: el rămâne, într'o situaţie evident

ridiculă adesea, cu toate strigătele. pasiunii desperate. Goethe
resolvă chestia, cum Rousseau nu îndrăznise a o face, printr'o
sinucidere,

care

la atâţia amanți

a servit, în

epoca lui

Werther fieber,

nenorociţi. Ingredientele

ca

îndemn

toate: ura contra ora-

şalor, setea, de natura nouă şi proaspătă, vagile reflecţii filosofice

amintesc la, fiecare pagină acea literaiură francesă de unde se
inspirase postul. |
|

Şi, mai târziu, precum Lessing însuşi tradusese pe Diderot,
Gosthe va da o versiune „din manuscript“ după „le Neveu de
Rameau“, povestire a aceluiaşi, şi va întrebuința timp ca, să presinte conaționalilor săi „Încercarea asupra picturii“ a, îndreptătorului său. Clavijo al marelui poet german e luat de-a dreptul

dimpteatrul lui Beaumarchăis.

,
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Peste şapte ani, o altă piesă, cu acelaşi caracter
de revoltă

pasională sfidână totul, provocând societatea
în toate teratiurile

ei, era să răspundă acestui întâiu produs al
geniului lui Goethe.
Într'un orăşel din Wiirttemberg se născuse,
la 1759, dintr'un tată

ajutor de medic şi dintr'o mamă fără
cultură, un copil gubred,
din care părinţii voiau să facă un teolog,
apoi un militar, dându-l

la Academia, din Stuttgart. Friedrich Schiller
fu izgonit de acolo

în anul ce urmă alcătuirea dramei die Răuber,
în care Karl Moor,
aprigă fiinţă primitivă, calcă în picioare
toate legăturile, toate

datoriile şi en mâna brutală a unei onestități
care nu cere certificat de la nime îşi smulge dreptul la viaţă
şi la iubire.

De aici, — cu toate că Goethe ajunge nedes
părţitul prieten,
conform ca acel Freundscha/tskultus pe care
Germanii se grăbi.

seră a-l împrumuta, de la Francesii contempo
rani

lui Rousseau,

al ducelui de Weimar, iar Schiller e bucuros
că află un adăpost

la doamna de Wollzogen, al cării ginere”
va deveni —, cariera
amândurora, va corespunde, fără a se cunoaște
ei personal și a se afătui,
- Şi aceasta pentru că influențe care erau
aceleaşi nu întâmpinau
vesistența niciunui fond original, de caracter
individual ori național.

Supaindu-se modei lui Diderot, Schiller va, âa.
la 1784 Kabale
und Liebe, cu mediu burghes, cu încercarea, conru
pătoare a celui
ce are nobleța şi puterea — ca în Beaumarc
hais —, cu împotri-

virea biruitoare a sufletului femeiesc nevinovat.
Dar în acest
timp Goethe visează de o dramă a lui Moha
mmed — ca a lui
Volta

ire —, de un Promeţeu „filosofic“, de
un drum în America, după ultima reţetă francesă. Şi, când
va, scrie o nouă piesă

în prosă, subiectul va fi luat din mijlocul unei
revoluții: Egmont,
"iar tratarea va fi în felul învălmășit, cu îngr
ămădirea tipurilor
deosebite, cu ciocnirea felurilor particulare de
expresie, cu disonanțele violente topite într'o largă armonie
finală, al lui Shakespeaire
, din nou creator, în acest domeniu al istor
iei,—unde nimen

i
ma ajuns facultatea, lui de înțelegereşi pătru
ndere —, prin tânărul

German.

Numai

cât prosa lungilor explicaţii

pe

care le

dă regenta, Macchiavelli n'are, în stilul german al
secolului al XVIII-lea,
încă 'n

formaţiune,

asprimea

naivă şi bizară,

așa de

atrăg

ătoare, a originalului. engles. Nu e acelaşi
simţ de viață, de la
un capăt la altul, şi până la cele mai groso
lane scăpătări Be -

măsură şi gust. Retorica, pamfletul secolului „filosofilor“ şi-au
lăsat urmele, autentice.
În schimb, tot dintro revoluţie iese drama lui Schiller, Fiesco,
în care se presintă viața agitată a unui tumult popular în
Genova. Don Carlos nu presintă decât tot antagonismul între

sufletul curat, doritor de libertate, care vrea să tindă neînfrânat
către scopuri mai înalte, şi tirania, părintească şi regală, a lui
Filip al II-lea, care-l striveşte. În sfârşit Wallenstein pune în con_fict cu puterile materiale existente, sprijinite pe aşezăminte şi
pe tradiție, acel geniu personal care e în stare a !e înfrunta
și înfrânge. De la Rousseau prin Gâtz, prin Kart Moor, prin

Don Carlos şi Wallenstein suntem în drum către un Napoleon,
pe care tot Franța e aceia care-l va da.
Şi, cu aceasta, ajungem în pragul revoluţiei celei reale. Vom
vedea cum o va primi Germania, cu tineretul prelucrat de
poeţii singurei revolte. Deocamdată Goethe a plecat, isprăvind.
cu inspiraţia francesă, din care nu putea stoarce mai mult —
căci nu voiă să se repete, cum a făcut-o Schiller în „Fecioara *

de la Orl6ans“ şi, în „Wilhelm Tell“ — spre Italia. Ca şi Milton,
cu un veac înainte, el mergea, având şi urmele. lui Winckelmann pentru a-l îndrepta, ca să caute spiritul clasic, armonia,
estetică, în care singură credea că se pot contopi elemente
pănă acum încă răzlețe 'n propriul lui suflet.

Dar aceasta nu era decât o integrare de latinitate, |

1-Da aici va aduce

lui Benvenuto

şi admiraţia

pentru Memoriile de „om

Celliri, pe care le-a tradus,

al naturii“

ale

XVIUL.
Originile literaturii nouă. Clasici francesi din ultima
fasă. Noul clasicism italian. Inspirația populară

și istorică a

literaturii englese.

În apropierea Revoluţiei francese, cu toate urmările ei în vesinele ţeri romanice, dar fără a voi şi a putea servi, prin repreintanţii ei de căpstenie, o mişcare legată sufieteşte de „fi„losofia“ în decădere, apare o novă literaturdeă,o spontaneitate,

Qe un caracter natural, de o putere de emoție şi de o legătură
en

masele. adânci

ale

naţiunilor,

care

pănă atunci

nici nu

se

eunoscuseră, nici nu se crezuseră de cuviinţă.
Această literatură nu se pregăteşte în Franţa, şi greşit au
fost aşezaţi între protagoniștii ei scriitori cari au rămas tineri
în amintirea urmaşilor prin vrâsta la care, în circumstanţe triste
şi adesea. tragice, li s'a mântuit viața, dar a căror opeă,
privită cu atenţie, pusă în relaţie cu acele curente de unde
pleacă, nu presintă nimic din semnele unei inovaţii începătoare.
Evident

că

nimeni

nu

se poate îuşela

asupra

caracterului

clasic, în cel mai vechiu, şi nu în cel mai bun sens al cuvântalui, pe care-l. are opera, aşa de întinsă, fastidioasă prin enormele proporţii ale unei manifestări de o jumătate de veac, fără
"nicio desvoltare şi fără niciun-progres, a lui Delille, — bunul, harnicul şi nepretenţiosul <abate> însurat Delilie. Născut la 1738,
într'o localitate din Auvergne, elev al unuia din obişnuitele Colegii
iesuite, apoi şi profesor după neschimbatele lor programe şi po-

trivit cu tendinţele lor neschimbate,

el se inspiră de la Rollin,

al din urmă povestitor, fără pătrundera în spiritul însuşi al
vremurilor, dar într'o plăcută formă curgătoare, care l-a făcut

ilastru, al istoriei Romanilor. Are astfel atingeri cu o: șenovaţie

clasică,
revenim
pabil de
corecte

vădită pe atâtea terenuri şi asupra căreia va, trebui să
mai tărziu, fără ca această atingere să-l fi făcut caa da o adevărată notă de clasicism literaturii sale
şi sfătoase ca şi prosa lui Rollin însuşi.
|

Tradueerea lui din Georgice, <lHomme des champs»,

această

modernisare. superficială din partea unui om fără adânca stiință,
de gospodar. agricol a vechiului poet roman, ca înnaintaşi țe- .
rani şi care însuşi şi-a căutat moşioara, — şi-i lipsia orice!

sentiment de intimă iubire pentru brazda ale cării taine pre” tindea să le desvelească —, a avut totuşi un foarte mare
succes. Era cel puţin învăţătură, şi lumea se arăta lacomă de
dânsa, într'o vreme când fiecare avea ambiția «luminilor»...
Succesul a întețit verva blajină a scriitorului, care, îndemnat
şi de stăruinţile soţiei lui, ce purta grija casei, a continuat

printr'o posmă despre grădini (Les Jardins), tot aşa de necompetentă şi tot aşa de fără poesie, în mijlocul perifraselor.
cu care
cochetă (cla cbantre du jour» pentru cocoș, «architecte de l'univers»- pentru Dumnezeu dau gustul acestui stil). Peste cutremurele Revoluţiei, care l-a tulburat, dar nu l-a influențat, cu atât
mai puțin să-l înciască, el sa încurcat apoi, urmărit de aceiaşi
iubire a publicului, cu o ciudată stăruință, tocmai în domeniile

pentru care nu era. făcut, puind în' forma sa didactică banalităţi reci despre milă (la Piti6), despre imaginație (PImagination),
ori transeriind pe Buffon, fără vre-un simţ adevărat pentru măreția

priveliştilor şi sublimitatea motivelor naturii, în <Les trois râgnes
de la nature», şi cutezând să transforma credința adâncă, misterioasa musică de vers a lui Milton, într'o contrafacere a «Paxadisului Pierdut». La moartea lui, în 1813, bătrânul de aproape
optzeci de -ani a fost înmormântat cu onoruri naţionale fără

păreche: nu jignise pe nimeni decât adevăratul bun gust, care
nu admite repeţirile şi pastişarea, fie şi aceia, fără păgubași
străini, de sine însuşi.
Altfel apar figurile, fizate

lentă smulgere
Chânier. ;

într'o

dureroasă

din viaţă, ale lui Millevoye,

atitudine de vio-

Gilbert şi Andr6

Înainte de a-i cerceta supt raportul noutăţi, se presintă însă,

că; intermediar. între cuviinţa, poetică fără relief a lui Deliile şi

pasiunea lor, infinențată de Rousseau, melancolia cu zimbet așa,

_de dulce a lui Florian, «cavalerul de Florian», cel
modest ca o

„fată mare.

|

Cavalerul (n. 1755) era un foarte bun cunoscător al literat
urii
spaniole, ca o datorie față de mamă, o Castilană, pe
care o
pierduse ca prune. Crescut de bunicul său întrun vechiu
castel
din Languedoci, nu primeşte nicio impresie
din aceșt mediu
particular; n'are de acolo nici simţ istoric — căci roman
ul său,
tradus şi în românește, de Alecu Belâiman, Numa Pompil
ius e

numai

o serie

de

disertaţii

morale

pe un

fond

de

fantasie —,

nici nota populară, care acolo se menținea puternică.
Relaţii de
înrudire îl pun, foarte tânăr încă, în legătură cu Voltai
re, care

l-a întâmpinat cu multă bunătate, dar ce la care n'a luat
nimic

decât oarecare încredere în mijloacele lui literare. Paj
şi atips
de stricăciune, uită tot răul când părăseşte postul.
Ofiţer, şi
unul care înţelege a-şi petrece, în scrisul lui nu se va
găsi nimic

din frivolitatea

spirituală care

deosebia

pe

acel timp această

categorie socială. Va trece prin vârtejurile Revoluţiei
francese,
care-l va arunca în temniţă, fără ca în sufletul aceluia
, care,

odinioară,
Jura, să
Începe
nioli. Dă
"pastorală

riscând

Bastilia, înfăţişase

al XVIII-lea pe asprul
la noi, puţin după

dânsul

şerbilor

unde

Gonzalv de Cordova
— şi acesta

<Numa

+ Dueis, traducătorul,

ei la ţară,

suferinţile

din

poată trece ceva din fanatismul ce stăpâniă spiritele
2.
traducână, prelucrână şi imitând din povestitorii spaîntr'o formă îndulcită Galatea lui Cervantes, încearcă o
Estella, înfăţişează în panglicile propriului său secol

tradus

Pompilie» — ; va ajunge să „prefacă“

încă de pe la 1770, al lui Shakespeare,

îl poftia la

Florian ar fi încununat chipul iui Cervantes cel iubit
de

(Ozavres de J.-F. Ducis, III, Paris 1826, p. 111 şi
urm,):

Mais Platon, dans des bois heureux,
T'aura mis au bosquet des
Avec ton maître Fenelon,

roses,

L'Ovide des M6tamorphoses,

Et l'ombre auguste de Piaton,
Et Cervante, avec qui tu causes,

Avee Tibulle, Anacrton,
Sapho

fuyant encore

Phâon,

Gentil-Bernard, en PArt de plaire,
Gresset et ton onele Voltaire.
2 Şi-a descris copilăria: în Memoires d'un jeune Espagnol
, publicate de Pu” joulz, în 1867,

pe don

Quijote el însuşi.

În Nuvele

se simte

aceiași

influență

spaniolă.
Fabulele lui sunat foarte populare pănă astăzi. Delicate, blajine,

— tablouri de Fragonard —, fără nimic din

energia lui la Fon-

taine, lipsite de sevă şi incapabile de a urmări o tendinţă, dar
corecte şi elegante, ele pretind în zădar că se inspiră de la
tăiosul, de la amarul Yriarte.

Ce e mai

frumos

îa opera

lui, care a căutat,

fără succes,

pastorala în atâtea alte locuri, sunt povestirile biblice, în veruri care an ceva din pitorescul special al cărţilor sfinte, din
Evanghelie mai mult decât din Vechiul Testament, care, totuşi,

a dat subiectele. Cine a cetit povestea lui Tobia cel orbit de «ştercul> păsărilor văzduhului şi prin minune dăruit iarăşi cu puterea
de a, vedea, a bunei Ruth lângă Boozul ei bătrân, culegând pe

câmpul! secerat snopii rămaşi, ori chiar poemul Fliczer et Naphtali — tradus la noi de Grigore Alexandrescu, la începuturile
lui, — nu va uita uşor această bună literatură care înseninează.
-Într'însa este ceva din Bernardin de Saint. Pierre, estec eva din
Eiveţianul Gessner (f 1787), aşa de popular în Franţa la sfâr-

şitul

veacului al XVIII-lea, şi fireşte este ceva — ca la toţi —

din Rousseau,

cu iubirea lui pentru

<primitivitate».

Dar taina

particulară a acestei literaturi trebuie căutată, ca şi farmecul
ei, întrun temperament de o calitate deosebită,În asemenea,
condiţii, nu se poate exercita însă o influență asupra altora, şi

evangelicul cavaler de Florian

nici n'a exercitat-o.

Ca imitator al lui Gessner, în abil, şi ca unul
torii tradiţiei romanelor de aventură cu subiecte
într'un colţ de provincie, la Dâle, apoi la Nancy,
bătrân, regele polon Stanislas, un Frances prin

din continua-.:
orientale, apare
din care bunul
cultura şi gus-

turile sale, făcuse un lăcaş de artă şi literatură, Gilbert (n.
1751).
Fiu de ţeran, foarte sărac; elev al unui Colegiu după
sistemul

iesuit;

străbătut de latinitate şi străin de viaţa contemporană
,

care, statornic, îl răspinge în miserie. El protestă contra
neînţelegerii ei print'un poem în care presintă Geniul în luptă
cu Soarta
invocând şi umbra lui „Malfilâtre mort la spital“ 1,
şi se zugrăveşte pe sine ca, „poetul nenorocit“. De la bucăţi
închinaţe
« 2 Mediocru poet. din înţăia jumătate a secolului, -

măririlor locale tracă ia izbuoniri de pasiune răsbunătoare, contra '
tuturora (Le Carnaval des aulteurs, Le diz- huitidme sidcle, Mon

apologie). Moare la Paris după o cădere în cap de pe cal, în
chinurile nebuniei, la spital şi el; nu împlinise treizeci de ani.
Atacurile lui contra encielopediştilor şi a Academiei s'au uitat

ca şi odele de circumstanţă; din opera-i a rămas însă bucata,
nemuritoare, din ultimele zile, în care se zugrăvește ca „oaspetele nenorociti, apărut o clipă la „banchetul vieţii“, pentru

ca, murind răpede —o presimţire îl: urmăria d6 mult —, nimeni
să nu semene

flori pe groapa lui:

Aa banquet de la vie infortane convive,
J'apparus un jour et je meurs,
Je meurs et sur la tombe că lentement Jarrive
Nul ne viendra verser des pleurs.

: Această bucată, pe. care şi-o transmit antologiile, are însă o
notă care nu aparţine poetului frances: elegia lui Grey şi-a făcut
drumul în literatura francesă.
Printr'o altă elegie — ca acsia din cimitir al lui Grey —, asupra căderii foilnr, cu poetul care străbate murind cărările Tăvăşite de vântul aspru al toamnei:

Do la dspouille de nos bois,
L'automne

avait jonchâ la terre:

Le bocage stait sans mystâre,
Le rossiguol 6tait sans voix...,
.a rămas în amintirea timpurilor care au cunoscat o mai mare
poesie, Millevoye (n. 1782).
|
Di

Acesta e născut într'o familie. burghesă, Țrece prin nelipsitul
Colegiu, la Abbeville, locul său de origine, şi: apoi la Paris. Încearcă dreptul şi librăria. Cântă, foarte tânăr, cele d'intăiu is-

prăvi minunate ale lui Bonaparte, supt imperiala stăpânire a
căruia era să trăiască, întrecând-o. cu puţin (moare la 1816) şi
pe care l-a asămănat cu vechiul Cesar franc în poemul său

Charlemagng. O iubire nenorocită face să vibreze în sufletul lui.
coarda elegiacă (La Demeure abandonnte, Le potte mourant, le
Souvenir, L'anhiversaire, cu plângerea pentru tată, La colombe,
daioasa tânguire pentra porumbița, săgetată). Găsise linişte în-

“ro

căsnicie fericită, şi, împăcat: cu noul regim al Restauraţiei:
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de şi-i îngustase pensia, se gătia să cânte pe Sfântul Ludovic
când o veche boală, la care se adauge un început de orbire,
îl iea, înainte de.bătrâneță. Moare ascoltând un pasagiu din

Fenelon, cel iubit lui Florian. Prevăzându-şi moartea,

cu liniştea poetulai antic: a
Pourquoi s'&pouvanter ă aspect du trâpas?

o vedea

*

Est on infortune quand on m'existe pas?
Non, Vâtre, fatigu d'un chemin difficile,
Calme, se r€fugie en son premier asile!,

L

Dar nu fără să spuie acelor cărora li cerea,
de a se stinge, rugăciunile lor:

”

opt zile înainte

I! fat -court mon pslerinage.

Afară de bucata

lui favorită, asupra căreia a, revenit de mai

multe ori, Millevoye are şi în

altele din

elegiile sale note de

sinceritate gi de realitate care lipsiseră veacului al XVIII-lea ca
să, producăo poesie lirică,şi o poesie în genere. Concepţia lui

despre poet, în Les plaisirs dun poite, e cu totul modernă. O

adevărată

iubire a naturii se desface din

distrusă“ (Le bois dâtruit) :

bucăţi

ca „Pădurea

|

Je nentends plus sous les vertes alldes
- Des passereaux les joyauses volces.
Elegiile biblice, cu o delicată mireasmă de Orient sacru, sunt
d> sigur nouă în concepţie şi formă, Nu lipsesc nici miragiile
Orientului profan, care apare întăiu aici (v. mai ales Le tombeau
du pote persan) : sufletul cuprinzător al poetului pare că urmăreşte în aceste luminoase locuri aventura lui Bonaparte. Evul

|

mediu i se descopere lui întăiu când povesteşte iubirea lui Egin-

hard cu Emma ori ciuma din Marsilia:
— Voilă done ces remparts si fameux d'âge en âge,

Ce sol des troubadours, dont le ciel sans nuage Sembiait du ciel romain râpster les splendeurs —;
" Poâsies de Milieooye, avec une notice de de M. de Pongerville, Paris 1260

i
.
* David vorbeşte:Tantât pâle, abattu, par la soif consum;,

Je me tratnaais, la nait, sur des sables stâriles, Aux tigres du dâstrt disputant lears asiles;
Tantât, assis au bord das torrents irrita,

Je comparais ma vie ă leurs flots agit6a,

-

psi

într'o splendidă evocară de trecut, Musa lui Ariosto-i zimbeşte
'n Charlemagne ă Pavie, cu versul sprinten şi peisagiile nouă,
şi, imputând lui Shakespeare şi lui Pope că au uitaţ pe regele
Altred, el îi închină poemul, plin de exotism colorat, care-i poartă
nurnele: accente osianice lovesc urechea de la cele d'intăiu
versuri. Nota medievală, în graiu chiar, sună pentru întăia oară

în La Bachelelte, cu: dulcele paj şi fetiţa care moare de iubire:
Au temps passs, Vinnocente Loise
Du beau Vinda! s'enamoara, dit-on.,.

La blanche lune argentait
Quand

douze

la fougtre

fois le sombre

airain sonna...

Il s'etendit sur-a terre sauvage
Et d'un frisson tout son corps fut transi.
„II dit trois fois: „Tu dors longtemps, beau page!..“

Au point du jour Vindal dormait aussi?,
Câteva elegii cu subiectul antic arată şi ele un fel mai viu de
a înțelege o antichitate elenică fără fardul acelora cari o cazi-

caturau. Ele se potrivesc cu acel curent

care, în politica impe-

rialului Napoleon ca şi în arta lui David, în clădire, în mobilă,
în costum,

îndrepta din nou spre vremurile

greco-romane, mai

bine cunoscute şi mai adânc înțelese. Această parte dintr'o
operă destul de întinsă nu merită uitarea în care a căzut, Căci
întâlnim versuri ca acestea: :

Monarque aux flches d'or, que: revâre Dâlos,
A Vheure oii tes coursiers se plongent dans

Tu la vis, tu laimas; et la nymphe

les flots,

charmante

T'apparaissait, les nuits, sur la vague

6cumante.

1 11 €tait nuit; dans le royal domaine
On n'entendait que le soutfie des vents
Qui îr6missaient sur les vitraux

Et
Cu
Des
Des
Va

2 Gt, gi „romanele“ lui.
N

mouvants

tourmentaient le feuillage du châne,
quelquefois le monotone bruit
surveillants dont la voix assidue,
vastes cours traversant l'6tendue,
mesurant les heures de la nuit.

|

-
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Sur la vague, ans nuit, dans

le calme

des airs,

Des oiseaux de Thstis scoutant les concerts,
Elle vit un nocher, dont la barque sans voiles
„ Noguait l6gărement au rayon des -stoiles.

Cu atât mai mult cu cât tratarea în noul stil clasic a unor
subiecte din acelaşi vast ciclu face, ca și farmecul elepiilor
sale triste, gloria unui contemporan al lui "Millevoye, cu care
Revoluţia sa arătat mai crudă decât cu Florian, zârobit numai

între păreții închisorii. E vorba de acea
a Teroarei care a fost Andr6 Chânier.

interesantă

victimă,

Născat la Constantinopol, în 1762, dintro mamă levantină, apar-

ținând familiei de

interpreţi

Lomaca,;

Orient, aclimăţisat, şi scriitor în domeniul

tatăl e un

negustor de

istoric!. Petrece toată

copilăria—de la doi ani—în Sudul Franciei, cu fratele, şi el având
un temperament

Câna

face

anii

poetic, Marie-Joseph (el însuşi

de

Colegiu,

are

e Andr6- - Marie).

cunoştinţa deplină a limbii

greceşti, cas unic la contemporanii săi. Traduce pe băncile şcolii
din Sappho, cum Millevoye, în tinereţă, traduce din Anacreon. În
câteva luni de carieră militară, află'la Strasbourg un mediu
universitar unde stăpânese tot studiile clasice. După o boală

grea, tânărul, care-şi câștigase acum o faimă de poet, călătoreşte: în Italia, în insulele Arhipelagului, la Constantinopolul
naşterii sale (1784-6). Apoi e secretar de ambasadă la Londra,

unde i se urăşte.
Revoluţia-l prinde: o cântă, o îndumnezeieşte, el care scrisese
încă înainte de convocarea adunării de la Versailles poemul la

Libertt. Scrie ditirambe 'n care pasiunea sfarmă vechiul metru
al lui Boileau la care cu atâta scrupularitate ţinuse până atunci.
Duşman

al Iacobinilor, cari-i împiedecă o carieră politică dorită

cu nerăbdare, îi atacă furios, întrînd şi într'o polemică aprinsă
cu propriul său frate, Retras un moment

din luptă, sângele lui

oriental îl aruncă din nou într'însa, «Minunile

de

imbecilitate

şi .josnicie», crimele contra nevinovaţilor duşi la eşafod îl revoltă. Loveşte fără craţare în corifeii „epocsi de nebunie“, „ces

boarreanz barboailleurs de lois“.. Acest ton îl duse la eșafod în
ziua de ? thazmidor. 1794,
PN
RIO

1 Recherches hisiori aqueș sur les Maures ; Histoire du
Maroc; 3
Empire ovtoman.

R&olutions

de

|

NE 38
Înainte de aseastă silnică întrerupere a zilelor lui, Andre Chenigr
scrisese

idile

în

gen

clasici: le Mendiant,. !'Aucugle, la

Jeune

-

malade, cu aceiaşi notă de melancolie, împrumutată poesiei
englese celei mai recente, încă de înaintaşii săi. Alte bucăţi fură
canoscute numai după moartea lui: la Jeune Captive, cu aceiaşi

dareroasă plângere împotriva sorții gedrepte ca şi în Millevoye
şi în- Gilbert, la jeune Tarentine; şi el compusese, ori pregătise
numai, poeme de un vast cuprins: V'Invention, Hermbs, Suzanne.
S'a înfățișat oare acest post, care nu şi-a putut destăinui sufletul intreg, ca un încitor cu adevărat clasic al unei poesii căzute în
perifrase, încurcată în circumlocuţiuni, slăbită prin necontenite
alusiuni la o cultură de mult demodată? L-ar fi ajâtat întzu
aceasta cunoaşterea de acasă a limbii greceşti şi chiar cadrul
de Orient în care şi-a petrecut cel d'intâiu timp al vieţii. Şi el

însuşi, relevând, cu siguranţă de sine, noutatea pe care-o aducea,
a pomenit aspru de „greaua podoabă a unei eleganțe banale“,
la lourde parure dune banale €ltgance), care lui nu-i trebuie şi de
eare spera să-şi desveţe contemporanii, chiar când el însuşi

eădea în păcatul lor?.
"De fapt,

contactul cu natura Orientului

|
al copilului,

i
curând

adus în ţara tatălui său, este aproape nul. Mamanu era o femeie
distinsă, şi Grecii, Levantinii din vremea lui n'aveau pe departe
„simt, pentru pura armonie a Eiadei. Anâr6 Chânier a putut găsi

în biblioteca, părintească însă din acele cărţi de iniţiare în literatura clascităţii elenice pe care ştiau să le facă învățații greci
din acel timp, de la Bucureşti, de Ja Iaşi, din Viena, pentru a
comunica

elevilor lor frumuseța unor modâie, până la bucăţi bine

1 Asupra raportului săn adevărat cu clasicii v. Arnoulăd Fremy, Andre
Chdnier et les poătes grecs, în „Revue ind6pendante“ din 10 Maiu 1844, şi
Sainte Bouve,
acelaşi an, p.
despre fratele
* Căci iată

Un factum contre Andre Chenier, în „Revue des deux mondes“,
879 şi urm. Cf. aceiaşi revistă, acelaşi an, p. 240 şi urm,,
Marie Joseph, cu note şi despre mama lor.
ce peritrastic vorbeşte însuşi de originea lui:

„Salat, Thrace, ma mâre et la mâre d'Orphe,
Galata, que mes yeuz dâsiraient dâs longtemps!
Car c'est lă qu'une Grecque, en son jeune printempa,
Belle au hit d'un €pau nourrisson de la Franca,
Me fi! naitre Frangais dans les murs de Byeance.
*

*
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alese din Antologie,în care ei preţuiau mai mult decât sensul

dificultăţile de stil şi de

ritm.

- Simţal formei, respectul pentru. valoarea unică
a cuvintelor,
iubirea simplicităţii transparente pentru înțeles,
acestea erau
însuşirile pe care ile dăduse lui Andr6 Chenier hasardul
fericit
al vieţii sale. Ele i-au permis să dea, impresiă imediată
a unei
lumi de contururi sigure, de mişcări armonicase,
de atitudini

plastice, aşa de mult deossbită faţă de aceia în care trăia
el
însuşi. Mitologia nu e la dânsul un ornament, ci o parte
intsgrantă a creaţiunii poetice. Ca, de.pe un sepulcru

o fecioară moartă tânără se desfăc versurile

ventime,

mult

superioară

bucăţilor

mai

mult, lăudate:

larg

antic pentru

din la Jeune 'Tacunoscute şi mai

Pleurez, doux alcyons, 5 VOUS, Ciseaux sacr6s,
Oiseauz chers â Thâtis; doux aleyons, pleurez!

Elle a vâcu, Myrto, la jeune Tarentine!

Un vaisseau la portait aux borâs de Camarine:
Lă !hymen, les chansons, les fifites lentemenţ
Devaient la, reconduire au seuil de son amant,

Î

|

Une clei vigilante a, pour cette journse,

Sous ie câdre enferm6 sa robe d'hymânâe

„Et Por dont au festin ses bras seront pars
Et pour ses blonds cheveux

les parlvms

prâparâs.

Mais seule, sur Ja proue, invoguant les. âtoiles,

La vent impâtueux qui sonfflâit dans ses voiles

L'enveloppe; stonne, et loin des matelots,
"Elle tombe, elle crie, elle est au sein das flo!s

Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine!

Și Thetis

apare

fireşte,

plângând,

ca s'o ascundă în

adâncul

stâncii, de mongirii, lacomi, ai apelor, și ea chiamă pe Nereids
ca s'o clintească lin spre ţerm, dând-o în sama nimfelor tovarăge.
“Dar în afară de aceste tablouri cu adevărat clasice elemântele
nouă ale lui -Chânier nu'contribuie

la creaţiuni care să treacă

dincolo de margenile impuse de tradiţia stăpânitoare. Imnul său
către Franţa e în obişnuitul gen enumerativ, ca Şi evocaţia,
ÎN

aia

ad

.

_

a

+ După moartea ui se publicau astfel la Viena, în 1806, Zroxatazis
, SUq-

vacă Încet ăvdolația mosu, despreotul Bitimie.

_

IN
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Homei antice. Poemele mai întinse au receala poesiei didactice
din secolul al XVIII-lea, ca PInvention, o nouă „Artă poetică“,
plină de precepte, ori abstracția “raționalismului negativ, ca

anti-religiosn! Hermes; şi <Suzane» cu subiectul biblic trebuie
să fi avut o tentință.
Şi era natural. Acela care nu trecu de crisa Revoluţiei n'a

putut adăugi fiinţei lui sufletești ceia ce a resuitat din isprăvirea
mişcării, ceia ce- s'a sporit prin deschiderea unor neaşteptate orizonturi de către Napoleon. Cu atâta mai puţin a putut el să

prevadă acea înviere şi reabilitare a evului mediu care a venit
printr'o

mişcare

ştiinţifică,

filologică,

începută

abia în epoca

Restauraţiei.
Dar opera neîncheiată a lui Chânier răsări la 1819 în mijlocul
chiar al acestei Restauraţii, când era atâta nevoie să se ga„puncte de sprijin contra concepţiei şi tendințelor revosească
iuţionde 1, O aşa de nobilă victimă a Teroarei apărea tocmai
la timp. Primirea, ajutată și de valoarea literară, academică
şi politică a fratelui Marie-Joseph, vestit autor dramatic, scăpat

din fartună 2, a fost strălucită, şi mai mulţi se declarazră ucenici ai

lui Chânier cari n'aveau nevoie de dânsul pentru afi ceia ce-au
tost. Millevoye, mult mai nou, mai bogat şi mai interesant, căzu

în umbră faţă de acela în care elnu văzuse un rival.
|

%*

a

x

Italia n'a cunoscut pregătirea şi îndeplinirea unei Revoluții,
apoi desilusiile pe care trebuia să le producă acelora tocmai

N

cari o doriseră mai mult.

Aici vechea viaţă locală continuă, în republicile rămase

fără

chemare istorică, în monarhia piemontesă închisă 'n tradiţiile,
prejudecățile şi ticurile ei bătrânești, în principatele mulțămite
cu pompa

convenabilă a unor

stăpânitori

de talia lor, cu apa-

nagiile austriece, mai ambiţioase, având ceva din strălucirea
unei vieţi împărăteşti, cu indiferenta Romă a Papilor fără avere
şi fără influenţă şi cu Sudul napoletan al Bourbonilor, rămaşi, şi
după complecta
1 Un

Delatouche

lor italianisare, în calităţi şi defecte, oarecum
căpătase

manuscriptele

de la alt frate

al lui Andre,

Sauveur (după procesul Sotir). Acelaşi dădu o nouă ediţie la 1884,
2 EI a scris şi Chant du Dâpart, rivalul ca popularitate al Marsiliesei lui

Roger de Lisle.
-s"Roucher, executat

Anotimpurilor

|
|
odată cu Chânier, a dat o imitație în stilul usual a

lui Thomson,

în „Lunile“

sale (Les mois).

mea

„x:
em mere a

străini Italiei colet adevărata.

Ca un concept ubitir această

există, do altfei, prea puţin, afară de „ântichitățile
italice“

-

gi -

ds „Scriitorii iuorurilor italice“a lui Muratori.
o
|
Dar aici contactul mai strâns, mulțămită propor
ţiilor mai înguste, între intelectuali şi mulţime, în limba:
căreia, neprefăcută, scriu şi vorbesc, a cării familiaritate o:
îngăduie în comedie ca ai în cea mai pretențioasă din traged
ii, contribuie să

dea literaturii un caracter de realitate, de uţilitate
morală şi o

putinţă de progres care, pănă la un anume

în Franța.
ŞI, vom

|

adăugi,

|

norocul

moment,

-

nu 6xistă

face să răsară aici personalități de

0 mare putere, cu un caracter limpede, unitar,
câte -odătă. dor

în ireductibilitatea autonomiei

naintare ale unei ljteratori.

lor, care sunt mijioacele de în-

E

Încă în operele lui Giuseppe Parini putea
să se întrevadă
mişcarea,
Ă
Născut în 1729, acest fiu de mic negustor
lombard cara: în-

„Cepu trăind din lecţiile ce dădea, pentru
a întra apoi în Ordine

mai mult ca, să-gi ție viața, continuând şi vechea
lui 'mâserie
de
institutor prin

-

casele nobile, a trăit pănă Ja sfârsitul precis
:
al veacului al XVIIl-lea, mnrind la 15 August 1799.
L-a fost dat.”
să

vadă ps Bonaparte întrâna biruitor în Milan
o şi a făcut apoi
parte din Consiliul municipal de acolo.
Pornise pe arnmul oricărui poet de <Acad
emie», dar, răpede,
spiritul lui serios, critica lui străbătăto
eare, pornirea, loi spre
luptă îi arătară alte direcţii. Şi, astfel
, o mare parte din viaţa
lui --a fost întrebuințată pentru a da,
în marele poemI! giorno,
cere zugrăvește viața obişnuită, de pierd
ere leneşă a timpului,

pe cara o duce un tânăr din clasele privilegia
te,

satira puter-

nică, de şi elegantă, a întregii societăţi
contemporane, aşa cum.

în ""anţa nu cutezase a o încerca nimeni.

Căci el ştia ce e lipsa şi simţia pe umeri
i lui greaua datorie
de a ţinea şi pe maică:sa, fără alte mijlo
ace:

La mia povsra madre

non

hăâ pana

Senon da me, ed io non hă danaro.

Da manteneria almeno

per domane.

De aici şi, pe atunci, accentele de “răsbună
toare “energie
N. lerga: Ut, Lit. Romaa. —1Il.

din
14

Udele lui, care nu-şi greşesc ţinta. De aici populariiatea lui, care-i
face să întrebuințeze, cu plăcere, şi dialectul milanes. De aici,

cu

toate

că sa supus şi el gustului

curent

pertru poesia di-

dacțică, nota de vioaie realitate ce se simte adesea în scrisul
său.De aici nuanţa de ironie cu care vorbeşte de «Atena
ga-:

lică» şi de «îhțelepţii ei uşori» (facil sapienti,).

Opera, lui de căpetenie are însă semnele foarte visibile ale

epocei în care a fost scrisă, În stil şi în metru nu e nioo ino-

vaţie. Descripţia e circumstanţiată şi nu scapă niciunul din
amă-:
nuntele care se îngiră cu obișnuita receală a enumeraţiilo
r compiecte. Abatracţiile.
îşi capătă locul datorit în poetica veacului.
Comparaţiile se desfăşoară după tradiţie. Alusiile necont
enite

îngreuie înțelegerea. E departe simplicitatea plină,
de sens alui

- Dante! Dar rămâne ideia proprie de a fi lua un subiect
. din
viaţa încunjurătoare şi de a-l fi tratat cu energia cui nu-şi
cruță
duşmanul
— fie şi cu preţul de a muri sărac şi neţinut în samă
—
Şi nu înţelege a fi cruțat nici el. Atacul lni e
mai serios decât

al lui Voltaire, şi, ferindu-se de orice personalităţi, care l-ar
scădea,

atinge întreaga. categorie socială cu care voieşte
a 'laptă.

Revoluţia, pătrunzând în Italia, îl găsi, nu zdrobit fireşte sau

incapabil
de o

activitate

literară, dar, de sigur, cu mult

prea

bătrân ca să-l poată schimba, Fanaţismul ei îl desgustă: credea

că „poporul trebuie condus .cu sfaturi bune şi dândui să lucraze şi să trăiască, şi nu să-l loveşti drept în păreril
e lui falşe,

„ci să-l creşti şi să-l încredințezi "mai mult cu bunul

exemplu

decât cu legile“ !; protesta contra celor ce izgoniau
pe Hristos

dintre fraţii vremii nouă, cândel e <întâiul întemeietor al fră-

ției şi egalității»?

și, invitat

Moarte aristocraților»,

nimănuia >?,.

să strige:

îndreptă: <Trăiască

«Trăiască libertatea!

libertatea!

a

Moarte

Dar cu Vincenzo Monti se intrăcu adevărat într'o altă
lame.
* 11 popot6 doversi condurre câ buoni. consigli e col dargli
da lavorare

e
da vivere, e non prenderiv di fronte nelle sue false opinion
i, me educarlo.
e persnaderio piă col buon esempio che colle leggi“;
Vers e prose di Giu"aeppe Ginati, ed. a 4-a, Florenţa, „1856, p. iv.
|
? Perchă escludete di tră 'voi il primo fondatoare della fratern
ită e dei
uguaglianza?; sbid.
Da
|
* Viva la libertă e morte a Dessuno; ibid, -

-

E din părţile Ravensi, unde se născu Ja
1754.. Trece

la Roma,

unde, în Academiile

locale, își începe

cwână

activitatea li-

terară încă înainte de 1780. Ajunge
secretar la un nepot al Papei
şi îmbr

acă mantia de abate.

a

Într'o vreme când ochii tuturora,
erau întorai spre regalitatea
literară a lui Voltaire, care a socot
it totdeauna teatrul ca ra-

mura cea mai însemnată a literaturii
şi ca principalul mijloc |
„de-a ajunge ia popularitate şi de a
o menținea, Monti avu ho" tărârea de a încerca şi el renovarea
unui gen care, de la exarcițiile de
Colegiu, nu fără calități de formă
însă, ale Iesuitului
Bettinelii, se va ridica la o vedere
estetică mult superioară, prin
geniul cuiva mai puternic, dar de
care trebuie să ne ocupăm

: deosebi,
ț Alfieri.
|

potrivit şi cu mândra isolare a omului
însuşi, Vittorio

Aristodemul lui e de prin anii

1780. Sa simte

enţa covârşitoare, nu a poeţilor fran
cesi

îndată infiu-

contemporani, ci a lui

Shakespeare însuşi, pe care traduceri
mai mult sau mai putin
bine făcute îl popalarisaseră în Italia.
Vechiul rege elenic apare
„ torturat de chinuri ca acelea
care uimesc şi înspăimântă în
tragedii
le marelui

Engles:

Smania, geme, sospira, e come fron
da

Gii tremano le membre; spaventat
o

Erra lo sguardo, e su le Buân
cie
Le lagrime per solohi inaridite,.

stanno

„Ei duce cu sine suferinţa unei crim
e neispăşite, gândul la tiiea, .
pa care a jertfit-o pe altar
ca să-și satisfacă ambiția căpă
tână
domnia. Desnădejdea, lui, care
sp isprăveşte printr'o sinucidere,
|
ln mormântul chiar al victimei
, fără să, ştie că aceia, pe care
"crede că a ucis-o se găseşte
în viaţă, şi chiar lângă dânsul:
.
: Casira, zguduie fără niciun fel
de exagerări de stil, ci prin

„ simpla înfăţişare a, figurii tragice.
Deocamdată

* shakespearian

poeta! italian ss sfieşte a face să apar
ă spectrul
din

Hamlet, dar vedenia, înșelăto
are, chemată
numai de preocupaţiile aceluia care
de fapt n'a ucis, s'a înfătişat celui ce se chinaieşie cu un
singur gând pentru a se dis„troge printr

“armă;

'tasul— prea

încet,

crede

el —, şi pune

povestirea lui halucinată dă ascu
ltătorului

" cralui văzut:

-

mâna

pe

impresia lu-

Rr

-.,.

Cum mă vezi acuma ta. pe Inive, aşa văd: EU nr

+ a Adesea ambra feței mele-ucise, .
a
Ri ai, ce grozavă. Atonei, când, toate

”

ii

A

“La. 1aza, cea, fagară. a candelei de noapte,
ST Lumina înainte-mi de-oGată scăpătă,...

a

“Si, când ochii înalț, jață. şi spectrul

“a

Cănmi stă în faţă: prinda poarta toată,
„ Ameninţător şi uriaş. E. nfăşurat
.

„În giulgiul, de. moarte, acelaşi. giulgiu ca.
în ziua 'n care Dirce în faţa-mi stă, gătită..
„:

Si-a trecut în. groapă, lată, văd părhl «i
Tot. închegat. în. sânge şi prafal: drumului;

Îi eade. peste faţă în răsturnarea, lui,

|

Si-acoperită .taţa, îmi pare mai grozavă; .. :
Şi visul :săo, -oribila înşelare de sine, exteriorisarea unei vedenii
„_eax6 e o ilusie ormează în versuri neuitate, „care auu impresionat,

„1a Roma, pe: Goathe.
i
„Şi, dopă'acelaşi. model al Iri Snaespeare,
deraţii asupra soartei omenești,

|
umanitate,
+
consi-

asupra fatalei vicisitudini a ta-

taror lucrarilor, se amestecăîn dialog; dărși îndemnuri dintre
care unele se pot aplica propriei sale Italii. Astfel când nenorocitui rege, primind. pe solii spartani şi înăbuşind. câteva. clipe
Xeşnica plângere din fundul suletalui săn, pentru ca să apară
numai ca şeful încoronat” al unui popor, se ridică împotriva .
războaieloi interne Şi cere Grecia pașnică, upită Şi fericită,
, Come

or vedi. tu rma6, cost vegg'io.

«

„V'ombra sovente della figlia uccisa;

BE

Ed, abi, quanto tremendo! Allor che tutte

“ Dormon le cose, ed io sol văglio e siedo
Al chiaror fioco di notturno lume, |
-

Bgco illume repeate impallidirsi; - - E

“E neltalzar degli occhi eceo lo'spettro

Ma

E

Starmi d'incontro ed .oacupar la porta:
_ „Minaccioso e gigante. -Bgli & raxvolto
„in roanto sepoleral, quel manto

stesso

"Onde Dirce coperta era qael giorno
"Che pass nelfa :tomba, 1 suoi capelli,
“-Aggrumati nel sangue 6 nslla polve,. .

DE

Re

A rovescio gli cadona sul volta
E pit lo fanno, col cajarlo, orrendo. (Actui. 1U., „scena VE)

pag
e
ate e Ea aleg page:
ci
„mu.
Războiul: să-l alog'n'am dreptul, câpă eu văd...
-. Că pace tot popornl mieu doreşte; 0 dacă ar fi fost , |
Măcar adevăraţi...
Dar lasă. Facem pâce,. , ..
„Ri să îm iarăşi. fraţi, puinâ:în. țeacă, spada;
i
„..*. Ţinearvor fără capăt mâniile umane? -.
...
pa
_

Avem din ceruri viaţa în dar ca să. urâm,

„Si

ca să dăm pe alţii omoznlui

trăim?

.

..

pi

,

„Natura şi-a lăsat poate din sin ... - ce ee
A-i smulge fierul pentru a-trebui.... e e
zi
„. Să-l înfundăm în pieptul altuia, şi să facem
. . - e
+»
Dim el,unealta, crimei şi-a morţii pe:pământ? . |,
„. “De nu vom pune' capăt mâniei, în.curând
. . . ;,
Pustiu vor fi Sparta şi Mesenia ;
|
a

3

Va, rămânea. doar stolul deejalrici 'cârşitori, -

i:

“ Orfani fără de mamsşi văduve

;

ce plâng.

m

-.

Şi păn' atunci-ce spune de noi ea, Greciai?..

.

Pa

Încăde la această d'intâiu încercare scenică, reluată cu trudă
din: nou — Monti presintă formelă părăsite ale redacţiei piimitive — se mai vede la noul poat mare dn elâment cate, spre
paguba lor, lpsist înaintaşilor: cunoştinţa” adâncă a graiului
italiafi, a celui popular, în ciuda jargonului meşteşugit al
Acă-

demiilor, — şi a graialui trâdiţiona), pe care mersese, peste
apoca
* Jo seălgo pace:

-

:

Y

e

a

E sceglier gucrră a Ins non lice, âlloră
“Che paceil popol mi" doranda. Oh fosse |
Stato pur ver!... Ma ţia.., torniamo amici,
Torniam ftatelli, e diam riposo al bapâo.

Gli amani sdegni dureraâno eterni?

Forse avremmo dal cilTa vita ih dono :

Sol per. odiareie ttucidarei insieme? .-

„+.

i

Natura si lascid 'forse dal seno .....
Sveller il. ferro,. perch& Vuoră dovesse

.-

Aa
E
|.

. :

-

De
Sa

a,

EI

o
-. .::

si

bila
:

-

Darselo în petto lun con Yaltro e farlo

Îstramento di morte e di delitti >

Se fine altira non porran, tră poâo

Un deserto sarân Sparta e Messeniaj.

- NE rirmmârravi che uno stuol: mendico _. -

„Di vedove piangentie di pupi,

a

i

- Î frattaato di poi. regia che dico? (Actal ÎI, scena VĂL). |

îi

"946
;

lai Frugoni, să-l caute, nu numai

la clasicii epocei moderne, ci

Ja Dante însuşi, pe care l-a studiat şi l-a înțeles, închinându-se
cu adâncă reverență umbrei mărețe.

În 1788 o a doua

dramă-și iea subiectul din istoria evului

mediu, Galeotto Manyredi. Data aceasta, se presintă o femeie care
bănuieşte trădarea din partea. soţului ca şi a prietenei — şi aici
ca şi în c<Aristodem» se întăţişează deci an falgerător sfârşit; de
tragedie, provocat, nu de o vinovăţie reală, ci de o închipuire,
ceia ce crește valoarea psihologică a portretului, dar, fireşte,
scade pe aceia a dramei —, şi care isprăveşte, dapă torturi ca
ale regelui mesenian, printr'an omor care i se pare o dreaptă
'ispăşire şi care va fi pentru ea însăgi cea mai îngrozitoare pe-

.
:

deapsă, pierzâna şi pe cel iubit şi înțelegând şi năpasta a cării unealtă

s'a făcut.

Aici procedeele lui Shakespeare
„dincolo;

adaptarea

e lady Macbeth

se recunoaşte

sunt mult mai visibile decât .
de

la cele d'intâiu

scene.

care-şi plăteşte crima, şi alături de care

Nu

-

|
|

soţul,

suggestionat de ambitia teribilei tovarăge, face el fapta şi sufere, ț

în slăbiciunea, lui, de om care nu era făcut pentru aceasta, mai :
mult decât aceia carei-a inspirat-o şi impus-o, ci 0 singură
fiinţă, femeia, Matilda, după ce trece prin procesul chinoitor al

suspiciunilor contra lui Manfred şi a Elisei, dă lovitura, pentru
ca tragedia să se rupă brusc în momentul când dincolo începe
delicata pregătire a mustrărilor de cuget.
Îmitaţia e, cum am spus, de netăgăduit. Ea,se îmbracă într'o
formă impresionantă. Asitel, către sfârşit, când Rigo şi Zambrino,
cari uneltese moartea lui Ubaldo, bunul sfetnic, întru .toate ase-

-

menea cu cei doi în Macbetă, ţinuţi treji de grija crimei care
vine, simt fiorii apropierii momentului suprem:
Zambrino, —

Cerul deci şi el
E conjurat cu noi, Spăimântătoarea
Lui înfăţişare crudă pare asemeni cu fapta

Ce pregătim noi... Tăcere. — Parcă aud
Şoapte aproape.

Rigo. —

- Aici nu aud

Decât vântul în freamăt. Şi de funebră
Noapte adâncă palatul cuprins e întreg.
Mainbrino. — A fost o înşelare de-aprinsă 'nchipuire?

Între întâiul gând şi fapta unei

047.
Sălbatece isprăvi, ca este'n mijloc ?

Pa

E plin de arătări şi de 'ngroziri urâte. .
Dar ce spun de'ngroziri? Sângele mieu
!:
Curge tihnit ori, de s'avântă iute,
Li
Avânt

de bucuriei.

Ci, hai, fă-ţi inimă,

Aproape este țelul. Întâia bagă de samă.--

Să nu pătrandă nimeni, apoi zboară şiiea

Din lume pe Ubaldo. Urnbră propice

|

„Nintinde noaptea, însăşi; cu .tine vei avea

po

Un sprijin de viteji aleşi. Lui Guelfo
Întăiu să se dea vestea, e bine, pentru ca, ...
„Atunci când ceasul şase va auzi,cu spada
S'asigure cetatea şi-apoi iute să vie 'n. N
Odăi, în case şi-acolo, luându-le pe rând, |

Să taie capete prosorise. Somnul,
Furtuna și vârtejul de ape, totul chiar.
..
Va ajută isprava. Iar restul —+mă priveşte
!. .

1 Zambrino, —

„A cielo adanqae anch'esso
Congiarato & con noi. dia spaventosa

Sua sembianza feral Vopra somiglia
„Che prepariam... Silenzio. — Udir mi parve

.

2

Bigo, —

Un vicino bisbiglio.

-

:
*

A

"To qui non odo
Che il fremere del vento. — E di fanebre

Densa notte. la, reggia ingombra ă tutta,
Zambrino. — Dacceso immaginar fu dunque ingan
po?

Tra il concepire e Vesegair qualcuna
Peroce impresa l'intervallo & sampre

“Tuttodi larve pienoe di terrore.

.

Ma di terror ehe parlo? pi sangue mioŞcorre tranquillo, o, se pi

|

|

ratto avvampa,

Egli 8 vampo di gioia, Or su; fa” core;

Che la meta 8 vicina, In pria provvedi
Che alcun non

Pi

Di questo mondo Ubaldo. Ombra

Ne diffonde la notte; e prenărai

opportuna

|

Teco tarie de' piă forti. A Guelfo

Dar peri dâssi primamente avviso,
Che al suonar della sesta a nuda

Aseicuri la, rocca e ratto scânda
„=

Ma

entri; e poi vola e sprigiona

spada

Ai quariier, alle case e ad una ad. ana. '-

"Peonehi le teste pia proscritte.[| sonno . -
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Figura însăşi a Matildei e pregătită după zguduitoral original.
Na mai e una din palidele figuri ale tragediei din veacul al
XVIli-lea, dintre fantasmele tipice ale retoricei iesuite. Auzim
atrigâna:
Dar nu voiu pierde

Răsbunarea mea; ci voiu avea-0, de- ar fi so şi plătesc
Cu preţ, de suflet şi de sânge;
Da, o voiu avea întreagă!.
la această tragedie, scrisă 'ntr'un moment când nu se puteau

prevedea

Iimprajurările

mari, de
erau să
Carţilor,
Ge acolo,

de totală prefacere ale Revoluţiei celei

care Italia însăşi, gi, în rândul întăiu, Nordul ei, nu
scape, postul, prins de pasiunea timpului său contra
în care se bănuiau duşmanii, atacase cu energie „lupii“
cari sug laptele mioarelor, cari «fac să piângă cinstitul

cetăţean, meșterul folositor ce se scoală înainte de zori ca să
asude pentru cel ce doarme», care împiedecă pe «obositul plugar, întors acasă, suspinând», de a da pâne celor de-aproape ai
lui, — şi acestea toate

Ca să famege mai din bielșug şi cu mirezme
Mesele voastre gi să vă culcaţi coasta,

În paturi mai molcuţe şi mai neruşinate,
Să ample

slugi de.a'

voastre sălile casei scumpe?.

E la tempesia € ii tarbine e at fin tutto
Fia propizio all' impresa, II resto & mio.
.
(Actot V, scena 1V.)
Ma non perduta

bi

La mia vendetta; ed io P'avră; pagaria
Dovessi

a prezzo d'animo e di sangue;

Si, compiata Vavro. (Actu!
? Della cortei lupi
Che par empirsi Yaifarnato ventre Suggono il iatte d'innocenti agnelle.
Perche

îumin

piu laute ed ocorose

Ls vostre mense e vi corchiate il fianco
In piix morbido letto, e piu sfaceiati
V'empian ie sale Qi tumulto i serși;
Perchă piănga P'onesto cittadino,

Yatile artista: che previen aurora

A sodar per chi dorme, ad affinargli

V, scena Y.)
|
It

Acela care mai tărziu era să batjocurească Revoluţia, pierdută

prin esceszela ei, îu. vehementa

satiră cu apucătuii

dantesce, —

Monti a .sditat Convito al lui Dante,—- mult superioare materiei

înseşi, în Bassvillia
— cântecal
na, de înfierareal tulburătoriloe re- *
publicaui în legătură cu un tânăr diplomat iacebin ucis de mul-

ţimea din Rowa —, acel care vedea în Voltaire vn cimpiu răutăcios filosof» şi în Diderot un scriitor «fiibund și viclean» i,
acela, în sfârşit, care era să primească bucuros pe Bonaparte, să-i
dedice prefețe, să, închioe imnuri «marelui Frane» pentru Marengo şi Jena, trebuia să aibă deci, Ja bătrâneță -alte vederi în
ce priveşte prefacerile violente ae societăților omeneşti. În Cuio
Gracco, a treia operă dramatică, cerută gi plătită, la 1800, el
care, în ce priveşte forma, nu face decât să repete acţiunea,
natora perșouagiilor, oposiţiile de tdmpera ment, mijloacele da
„ feet din „Coriolanui“ lui Shakespeare, se rostește puternic, prin ..
gura unora din luptători, această osândă contra „libertăţii de

tălhari și de asasini“ !, .

431 de libertate, pretextul cel etern
Al oricării crime! Lăzile le irâng
Fără pedeapsă, samănă pretutindeni

Furia da partid şi cu atroce. IE
Ca'omnii, înmiite chinuie pe oricine
Na e ca dânşii; pun curse vieţii,
„Averii şi faimei; pănă

.

PI

[
|

şi accente,

“Pănă și gânduri le pun în lanţ; apoi
Plini de toată tina predică virtutea,
labirea, trățească, şi-şi atribuie Ji piacer delia vita e la moliezza:
Perchă lo stanco agricoltor la zera

Rieda alb albergo sospirando, e veggă
Diintorno al fogolar mesti e sparuti
Consorte e figli dimandar del pane,

E pane non aver. (Actul 1], scena
1 Di Ferney Pempia maliguio
Filosofante,

ÎL.)

Pa
o

-

|
Să

”

-

-

1 furibugdo e forbo Diderotto.'

|

!

|

În 1497 Fanatismo e sctis contra Angliei. Caracter politic, după împrejurări,
au Le tuperstizione (1791), al cării cuprinsse gâceşte dapă titlu, 17 pericolo

Ki Mascheroniang, (1991).
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Titla de buni cetăţeni, şi necontenit
„Pe buza li-i ţara şi niciodată 'n inimi!
Şi de ps înălţimea
oarbă, idioată a

tribanei

consulul Opimiu. denunţă furia,

mulţimii, pe care nu ştii cu ce

so împaci şi

care. din iubirea ce-ţi arată azi trage mijloacele urii. ce te va
pierde mâni:

E plebea roman' aşa, o fiară,
De, când nu te-aştepţi, deschide: ghiara Şi» orb sălbătăcită, te sfăgie.
De-o măguleşti ori de-o jigneşti, tot ana:

„Azi te adoră, mâne te ucide
Spre-a reveni să te adore mort”.
lar ca singură scusă luxul barbar al stăpânilor, contra cărora
sa grămădit mânia. Cu o rară putere de impresie se adună tot

ce alcătuieşte această încărcată, insuportabilă socoteală, când se
enumeră, pentru â ie restitui cui de drept:

Tot ale noastre curțile strălucind
De barbarul lox, vasele de aur,
Mirezme arabe, ori din Sidon
Purpure, şi covoare

din Alexandria;

„+ 2elo di libertă, pretesto eterno
D'ogni delitto ! Frangere le leggi

- Impunemente, seminar

ger tatta

|

II furor delle parti, e con atroci

Mille calunnie tormentar qualunque
Non vi gomiglia; insidiar la vita,.
Le sostanze, la fama; anco gli accenti,
Anco

i pensier incâtenar, poi lordi

1Yogni sozzura predicar virtuda,
Carită di fratelli, attribuirvi
Titolo di puri cittadini, e sempre

„Su le labbră la patia, e nel cor mai, |.
: Eeco l'egregia, la sublime e santa . - -

“> Libertă di ladroni e d'assassini,
> E la plebe romana una tal belva
"Che, come manco il pensi, apra gli artigli
E, inferocita; ciecagente sbrana
Dei par chi Pacearezza, e chi l'offenăe,
Oggi t'adora “e diman t'acide,
IE Per tornar poseia să adorarti estinto,:

N

ii

n Ze

Tot ai noştri câmpii şi regalele
Desfătări tusculane şi din Tibâr.
Pânzele mândre, statui şi tot ce

:

-Pastu-l hrăneşte, toţ acel sânge
Ce curge 'n valuri prin bătălii,

Când îl porneşte spada duşmană?.
Căci ale lor, ale celorlalţi, li sunt, doar — păcatele ?.
E nouă alipirea la tehnica, shakespeariană, e nouă potrivirea,
cu “interesele și pasiunile contemporane; e viața modernă ce se
zbate puternic în libertatea, acestui vers familiar. Dar sunt fi
alte elemente de noutate. .
|
,
Monti a cunoscut pe Ossian, închipuitul mare cântăreț al
“Nordului, Omerul brumelor celtice, şi de la el se inspiră cu totul
în „Cântărețul pădurii negre“, care e un „bara“ . (12 bardo della
selva nera). Antichitatea biblică-i dă accente paterice, cum nu
-

ar putea să le aibă cine caută în Scriptură numai ținte pentru
săgețile lui, Dacă şi-a petrecut prefăcână în versuri italiene,
mult mai bune, rai vivaie, La Pucelle, impietatea fără talent a
lui Voltaire, a încercat o „Visiune a lui Ezechiel“

(Visione d'E-

zeohiello), Și niciodată trădarea lui luda şi iertarea, lui Hristos
„cu moarte pre moarte călcânâ“, w'au fost mai frumos înfăţă-

şate decât în acest celebru gonet:-

E

Te
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L
Zvârli preţul infam şi, desperat,
Se duse spre copacul morţii vânzătorul,

Își strânse laţo 'n gât. Şi atârnat

De sus din crengi stătu cutezătorul.
' Sempre nostri i palagi folgoranti
Di barbarico iuseo, e V'auree

E

tazze, -

d'Arabia i profumi e di Sidone

- Le porpore e îi tappeti alessândrini;
“Sempre. nostri quei campi e la regali

Tusculane delizie e tiburtine.
Quelle tele, quei marmi

e quanto

inj somma.

II loro fasto alimenta, & tutto sangne.

Che a fargi rivi,in mezzo alle battaglie,

Vi trassero
dal sen spade nemiche.
"-2..Non han di proprio che i delitti, -

.

—
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Şi borcăie ?n strânsoare 'năbuşită
Sufiarea 'n. sunet farios şi jalnic,.
Şi blastămă pe Domnul

şi ispita .

|

Ca trimetea în lad vânat aşa de falnie.
Can urlet îi ieşi din gât sufietil xău.
Atunci Dreptatea. apucă şi, sus, pe munte,

În sângele cel sfânt muind degetul său,

„Îi scrise-acelui ticălos cu sloră roşă ?n frunte,
Zvârlindu-l mânioasă'n infernalul hăv,
Osânda nesfârşirii lacrimilor crunte.
=

- Căzu de-a, dreptu 'n râu-afurisit,
"Si se tăcu atunci cutremur şi lung vaier:
Se clătina muntele 'ntreg, şi se mişcă în aier_
Hoitul cel spânzuratGe sus şi 'nvineţit.
jar îngerii, trecândîn preajma, serii,
Ca zborul lor tăcut şi 'ncet pe-aproape -'+
De ei, fară cuprinși de spaima vederii
Şi-şi puseră aripa lor peste pleoape.
Dar drasi, venind la locul de pierzâre,
Lmară *n cârcă resturile sale,
Făcând sicriu: din spata lor cea arzătoare.

Aşa, uriână şi soheunând pe cale,
- Sau as spre 'Styx, şi umbrei călătoare.

„Îi azvâriiră trupul într'a morţii vale,
IL.
Atunci, luându-și iară ombra pustiită
Întregul înveliş de. carne şi de oase,

" Osânda, de pe fruntea-i înegrită
leşi în dungi de sânge luminoase,

Văzână-o, fu cuprinsă de-un zbucium nesfăzşit +
Mulțimea rătăcită; ci unii sadunară

:

j

la dosul bălăriei hrănite de Coait,
Şi alţii fug în fandul de mlaştină murdară,

|

lar el, plin de ruşine da fapta ce-a, făcat,
Fugia, fagia într'ana, cu fălcile 'ncleştate,

Și unghia pe frunte rupea ce-a fost văzut,
„Dar

stovele atuncea păreau mai apăsate,

„Căci Domnu-l însemnass să fie cunoscut,
Şi ce e soris de dânsul, de nimeni nu se scoate.

Wa
Un zgomot, sauzi atunci din înălţime,
Şi ladal tot zvoni de-un glas acânc, sfărmat:.
Era Isus, de oaste 'ncunjurat;::
Venia să piardă 'ntreagă a Iadului mulţime.
-

Sinistrul păcătos în acel loc

|

ÎI întâlni, 1 privi făr să se mişte,
Şi plânse-apoi, din ochi plini de răstrişte,
Adânci. Plângea ca lacrime de foc,
“ Atunce fulgeră pe trupul dureros
Lumina cea eternă, şi 'n flacăra cumpiită

- Peri în negre valuri sărmanul ticălos.
Şi 'n fum, îşi puse spada de sânge înroşită:
Dreptatea cea eternă, iar Domnul cel milos

„Întoarse faţa, 'n lături din calea:i neoprită 1.
"Şi, în sfârşit, frumuseţile naturii, pentru care atâta vreme nu

fusesară ochi — căci enumeraţiile bucăţilor didactice se puteau:
face fără a vedea— nu rămân neobservate,
veac nou prin acela care, în «Bassvilliana>,

menind astfel un -pare a reproduce

vechile versuri spaniole despre liniștea deplină a câmpulvi fără
frunză

care să se

miște şi numai

cn „plânsetul

apropierea furtunii:

|

apei“,

|

ca la.

”

Non stormiva, una fronde alla foresta,
E sol s'udia tră, sassi il rio lagnarsi, |

2 Sieoome all appressar della tempesta.
Y iată dia în Floarsa Daruritor, 1, pp. 1066.
7

ă

,

-

E

'

Pi

-

-

fo aşa va zugrăvi în versurile către prinţal. Chigi deatarite

„ce încunjurau adăpostul lui de la tară,

râul

cuprins între ma-

lurile verzi, pădurile din faţă şi turmele albe de pe stârci, pe
când înălțimile fumegă: fumar le coline. În linişte el observă

<lumea cea mică» din ierburi, muncind pentru hrană, ivbire
du-se, luptând pănă cad încleştaţi de pe foaia ce-i sprijină.
E avviticchiati insieme ambo repente
Giă dalla, foglia sdrucciolar li vedi;

-

ba une ori îi vede ajutându-se cum nu fac oamenii. E ca într una,
din poesiile, de o aşa de puternică viaţă, ale Sicilianului Meli.

Puterea însăşi a naturii, creatoarea, <armoni6i lucrurilor», îl
încălzeşte, îl bucură, îl întăreşte pe Monti, cântărețul lui Prome-

ten. Noaptea, vede stelele „pe neintrerubtele câmpii ale ceralui“

şi se întreabă dacă nu „va veni vremea să cadă gi ele, când
Cel Vesnic îşi va. retrage privirea de la ele şi atâţia sori se
vor stânge”!. Şi nu lipseşte chiar o notă de simţire ca a
noastră în versurile lui de iubire:

Totul piere, aici. Înghite vremea
Faptă şi gând. Acolo unde dau
Stelele sunet imens şi-aici unde stau
De mă jelesc cu vântul trecător,
Se va întoarce umbra

Nimieului tăcut?,

Niciuna, din aceste însuşiri ? moderne nu se întâlneşte la ma-

rele isoiat prin voinţa sa Vittorio Alfieri, care totuşi a fost nou
într'un fel pe care nu-l împărtăşeşte cu nimeni, pentru că sistemul era prea gren şi resultatul prea simplu.
1. Oh vaghe stelie,.e voi cadrete adungua,
E verră tempo

che da voi V'Eterno

Retiri il guardo, e tanti soli estingua 2
* Tatta pere quaggiii. Divora il Tempo
L'opre e i pensieri. Cola dove immenso
Gli astri dan

suono, e qui dov'io ri aszido,

E all'aura che passa mi lamento
De! Nuila torasră lombra e il silenzio.

i

-

: Curentul shakespearian în trugedie e continuat da Giovanni Pindemonts (1785-1821), Monti, da gi erăieşte pănă la 1828, „nu maj lucrează
în
ultimii lui ani,

me ee e ne ni n rea

|

Acesia e aproape un străin față de Italianul care trăieşte pi

pământ

italic şi vorhegte grai

italian. Fiu al Piemontului (născut,

la Asti, în 1749), țară cuo dinastie de origine şi de tradiţii francese,
E el aparţine acelei nobilimi care era mai înstrăinată decât restul

...

populăţiei: acelei nobilimi a Casei de Savoia, care ceva mai tărziu .

+

dădu literaturii francese pe Xavier de Naistre, autorul celebrei

;

“acălătorii în jurul camerei sale“ (Voyage autour de ina chambre),:

*
„

si pe Jean da Maistre, fratele acestuia, cel mai hotărât, mai
Stăraitor gi mai ireductibil apărător, contra Revoluţiei, zl prin-

|

cipiilor vechiului regim. Mama e din familia de 'Tournon. În
Colegiul nobililor de la Turin n'a putut să învețe înainte de
toate respect şi iubire pentru literatura, italiană şi simţ pentra

i.

speranţele Italiei. Nu cunoştea nimic din clasicii neamului său,
şi cu prietenii şăi vorbia franțuzește, Când, după studii de drept,
„si acelea rău făcute, porni la Paris, nimic din ce putea oferi .
țara minunilor nu-l opria dincoace de Alpi. Trecu în Anglia, în
Olanda. Abia întors, el pleacă în a doua călătorie (1767), care-l
i duce, prin Berlinul lui Frederic al il-lea, care nn-i impune .
de loc, la Viena. Ajunge până în. Sueâia şi revede Anglia,
pentru ca peste câteva luni să se găsească în Spania, în Portu-

DT o prez A Tag 19 a

galia chiar, La Londra, revine şi ia 1783. Cele dintăin încercări
ale iui sunt în limba care-i era mai obișnuită 1, şi tragedia sa

italiană

din

1775,

Cleopatra,

represintată

cesara artă de'a serie bine şi de a stăpâni

succes,

limba

sa proprie» 3,

"el se apucă de trada, grea şi duloe pentru sufiet, a ilalianisării

sale. O expune într'un limbagiu
'$ mai "tărzii, ale «vieţii» sale.

*

cu oarecare

a desfiinţat-o singur fiindcă găsia stilal barbar.
Atunci, de năcaz şi de ambiţie, de ambiţie de „a şti şi italieneşie mai bine decât oricine“, de a poseda «divinaşi prea-ne-

S

de o energie: rară în
|

Învăţând în acelaşi timp latinegte,

pănă

paginile,

ajunse a reda. pe

“ Salustiu — de greceşte se ocupă în ultimii ani şi traducerile lui

„din tragedia elină: sânt numeroase, biruind dificulțăţile cele mai
„Mari —, neobișnuitul învățăcel ceti de mai multe ori în tot ră-

gazul şi cu cea mai amănunţioasă 'sârguință pe Dante, pe Pe-.
1 Astfel o schiţă de istorie, din 1773, Foquisae du jugement

univorael,

* „La divina e necessarissima arte del bene scrivere e padroneggiare
la
imia propria lingua.“ Şi aiurea spune: „În ognii poesia il
vestito fă la metă

„del corpo, in alcunne (conie nella lirica) Văbito fA tuttoe,

. .

rm paie

„tarca,.pa inarii 'sesiitori ai vreniurilor clasice. După mărturia Iri,
erau aşa de uitaţi încât „doar unul la mie şi: csteşte şi înţulege şi gustă şi simte viu pe Dante şi pe Petrarca“). Lecturile
în alte limbi şi le interzise, ca nndle care ar putea atinge scumpul
resultat al ostenelilor lui, De acum înainte francesa, Şi englesa
îi 'apărură ca nişte: „limbi surde şi mute2, “ Antipatia pentru

„limba englesă, nu-l făcu şi dușmanul Angliei, unde -căută an
adăpost în 1792 şi: de care era aşa de, strâns legat prin iubirea
şi prietenia

lui de o viață

cu contesa

de Albany,

soția,

apoi

văduva— o Germană — a pretendentuliăi engles, altimul Stuart, za
„mort de beție şi de escese, în Italia.: Dar pe Francesi, de la î
cați avu să' suiere şi brutalităţile Iacebioilor, cari-i confiscară Fă
averea, şi-i smulseră

adus

vre-o

cărțile,

ajunse ai

dată a se întoarce

la limba

unt, şi pentsu a nu fi îș

şi la civilisaţia

lor. ,

Poate. de năcazul contra, naţiei pe care o atacă într'o operă
anume, îl. Misogallo, nu primi el nimic din spiritul revoluționar,
"de. şi «nu iubia, de loc pe regi în genere, şi încă mai puțin pe

$
(d

cei arbitrari»î. De şi a glorificat.cădsrea Bastiliei (Parigi sbas- i
tiglialo), „avocăţeii” cari „sau făcut regi“ pentru „a întrece£ N
păcatele acelora“, îi inspiră scârbăî. Pentru epoca napoleoniană, .:
în gloriile ei trecătoare ca şi în fandaţiunile ei durabile, nu arată

niciun simț,

de şi o putu

muri relativ tânăr:
onau singure, şi'el

urmări

pănă în: Maiu

1803,

când

pe vremea aceia studiile greceşti î pasiaru: ciudata idete de. a se. decora Însuși

pentru fericita lui isprăvire..

_ -

-

|

Închinându-şi viaţa, teatrului, în afară de care-a scris doar
puţine ode şi satire şi câteva mici tratate politice, ele ajunsa a
da un foarte mare număr ds piese: tragedii cupă exemplul
clasic, de şi nu fără oarecare reminiscențe ale facturii francese,
pe care le-ar fi numit, în căutarea de noutate şi. în titluri:
«tramelogediis, amestecând pe Metastasio' cu datina nobilă a
tragediei. Redacţia mergea une ori aşa, ce răpede încât în zece
1 Chi aramai în: talia, chi 2 chs veramente e eăa că intenda e pustie
vivamente senta Dante

oil Petrarca?

Uno

in mille; e drimetto.

4 Cf. şi scodesta spiacavole e meschina lingua» (irancesa); II, p. 176.
* Ancorch3 io non. ami punto i ră in genere, e -meno i piă arbitrari; shi.
p: ÎȘ9. A scris Della tirannide (4111), Da Prinvipe e dille lettere (1146-86) în
-

acelazi sens.

+ zid, p. 95.

|

|

|

ăi

|

|

,

|“ ai

+

luni a versifcat şapte tragedii, a scris două cu totul
poi gi d

îndreptat patrusprezecei.
Incontestabil că teatrul

lai Alfieri

are 0 mare

noutate

față

de tragediile din trecut. Nu doar că ar fi alta const
rucția lui,
căci vechile forme le respectă şi el; stilul nu se deose
beşte de
al acelora. Faţă de limbagiul, de o aşa de elocventă
retorică, al

lui Monti, rivalul său, mai fericit în acest domen
iu — gloria lui

i-a îngăduit

să fie înmormântat

la Santa-Croce

între Macchiavelli şi Michelangelo —,

n'are

din

Florența,

decât mijloace mai

modeste. Dacă măcar acest stil lipsit de amploare
şi de avânt,
cnm cu voinţă e lipsit de coloare şi de orice sar
putea înţe-

legeca

o exagerație ori ca o declamaţie,

ar avea

acea

preci-

„ siune elenică ce i se atribuie prea uşorşi ar
formă, caracterul

„ deosebitor al acestui teatru! Dar sunt repetiții, lungim
i, inatilități,
govăiri. Se simte că avem

a face ca o îndoită traducere:

„.. dintro mentalitate caro nu e italiană într'una,
care este, şi. din
prosă în versuii. Spontaneitatea, creaţiunii lipseşte,
şi unii au.
pus la îndoială şi sinceritatea, oredinţa, în vre ana
din ideile ce
desvoltă,

Fiindcă, de fapt, cu toată ura loi contra Galilo
r

şi a
: „advocăţeilor“ respectivi, Alfieri a fost în politică
un indifa„ tent — Moati nomai un gohimbător, din interes
şi din slăbi-

“ ciune —, care nici nu înțelegea adâncile motiv
e şi vastele per-

- spective ale schimbărilor îndeplinite supt
ochii lui, cum nu se
dovedi în stare să măsoare talia reală a oamen
ilor vremii lui, -—

* ei, înfăţişătorul de eroi.
Căci

înfățişător de

eroi,

acest

cetitor al lui

|
Plutarh, este,

- Acesta, în afară de admirabila puritate italia
nă a stilului, aşa,
: 48 vigaros restaurat, e şi farmecul deosebit al
tragediilor sale,
4* Figarile nu so deosebesc prea mult între
ele, dar ele an atră"+ gătorul caracter cotun al unui energii încordate
ca un arc, care
i resistă la orieo siorțare de a-l stărma.
E tragedia voinţei şi

|-. conştiinţei invincibil, ireductibile, care se
repetă din piesă
'.+ în piesă, şi aceasta corespunde cu atitudinea
poetului însuși față
„: de o societate ale cării saperiorităţi nu le-a recuno
scat, ale cării

|. impuneri nu le-a, acceptat şi la a cării viață a refusa
t, în chipul
ÎN
a
i
III
' Fattiei in Gallia ră gli avvoeatuzzi,

Pia che quanti mai ze delitti fanno,
a.

+ - Tutto fanno e nulia fanno.

3 ici4 Ne lorga: tat, Lit, Beman,
— ra,

|,

|
|

|

|
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No.

cei mai absolut, să participe, dându-i numai. tragediile gale, — şi
încă în aga tel încât te întrebi dacă i le-a dat ei ori şi le-a dat
lui însuşi: nevoii de a spovedi şi afirma & sufletului său mai
mult decât unei ambiţii, hotărâte să-şi” atingă, cu orice sforțări, tinta,

Adevărata dramă nu era nici la Monti,

care. se: mulțămește,

ca în „Caio Gracoo“, să dea o pagină de istorie sau, ca în celelalte două piese, desfăşură un sentiment fără: a-i opune ceia ce

ar putea provoca în adevăr o luptă, şi dă apoi şi lovitura tocmai în momentul când conflictul ar putea începe abia. Dar ea
nu este nici la Alfieri, pe care-l interesează, oricât ar lănda şi
urmări acţiunea în afară de acţiune, eroul, eroul singur, şi

aceasta nu în fapte, ci numai în gestul lui. Frumuseța, acestui
gest, acestui gest unic, pusă în lumină, restul nu mai are intâres pentru post, iar ce poate avea, interes pentru public, îi
este lui cu totul egal.

Valoarea dramaturgului scade cu atâta, dar a educatorului
„creşte, a aceluia cars, şi fără să vrea, fără să se laude în orice
cas, a fost, vorbind mai limpede şi prin versuri ca acelea din
dedicaţia tragediei Bruto 1] către Italienii viitorului, pregătitor
de suflet pentru alte revoluţii decât acelea provocate, dominate
şi exploatate de străini. Resistenţa eroilor lui e foarta adesea
aceia la impunerea tiranilor. Şi de aici vine marea iubire care,

şi după un veac

de la moartea

lui, singuratecul și despreţui-

torul, se îndreaptă către dânsul,

Pentru crearea, eroilor îi lipseşte, de altfel, şi cunoştinţa vieţii
şi familiarisarea cu paginile istoriei. Afară de casuri când iea

fabula din St. Râal (Filippo ; e vorba de Filip al! II-lea, regele Spaniei), din Racine (Polinice ; cf. les Frâres ennemis a poetului frances),
var zice că-i iea numai din fondul său propriu, care ar fi avut
astfel o remarcabilă adâncime. De şi la acest om cu lecturi moderne puţine, pentru a nu fi influenţat, nu sar recunoaşte fără
greutate împrumuturi care, în fasa de comunicaţie internaţio-

nală Iă care ajunsese vremea lui, erau inevitabile. Astfel, în cea
mai frumoasă din tragediile lui, Saul (1782),
— pe care şi la noi
a tradus-o, cu o corectitudine de şcoală, C. Aristia, — nebunul
rege ar6 o patimă care se apropie pe alocuri de a, lui Lear!.
: Despre Shakespeare vorbeşte aşa (Vita, ed. englesă, Londra, 1904, II, p.
36): „Quanto

piit mi andava

a sangue

quei!' autore

(di cui peră benissimo

| distingueva tutti i difetti), tanto piă me ne volli aştenere“,

Ce siar agtepta mai puţin la acest suflet tare, sau care vroă

să se arăte astfel, e duioșia
de face să se aplece
reroasă aceste sigure
înainte spre apărare.
David — căci, printro

David, rivalul,

care se întâlneşte

când şi când,

într'un gest de umanitate iubitoare şi dustatui de. marmură pură cu mâna întinsă
Astfel în Sas, fiica, Micola, ginerele chiar,
îndrăzneață prefacere a, povestirii biblice,

duşmanul urât, succesorul menit de Dumnezeu,

e un ginere plin de îngrijire, de nesfârşite atenţii, care nu cere

decât să fie tolerat lângă furioasa bănuială a nebunului rege,—
au atitudini aproape sentimentale, care nu sunt lipsite de graţie,
de şi graţia ar fi ce se poate agtepta mai puţin de la poetul

superbilor voliţionari sfidatori.
Astfel Micol vorbeşte către părintele

si:

Tată, ai pe fiica ta iubită alături:

Do eşti. vesel tu, şi ea e veselă; plânge,
|

De plângi tu... Dar ce să plângem

E veselie.

acuma?

|

Saul,— David, zici tu... Da, David...
De ce nu mă sărută şi el cu ceilalţi fii?
David. — O tată! Mă ţinea în lături doar teama,
De-a nu-ti fi neplăcut. O, de ce în mine
Na poţi ceti? Eu sunt. veşnic cu tin6!.
Bucăţite lirice
sentimentalitatea

ihtercalate în această tragedie au ceva din
pastorală a Psalmilor. Şi această duioşie se

întâlneşte pe alocuri şi în alte părţi, în acele lirice, mai puţin
cunosente, ale acestei opere. Astfel în bucata pe care o închină

tovarăşei, aga de mult înălțate, și peste meritul ei, a vieţii sale:
De te iubesc? O doamnă, n'aş spune-o bucuros...

De te iubesc? Întrebi ? Și nu ţi-o spun tăcând?
* Mieol. — Padre, hai la figlia tua diletta di fianco:
Ss lieto sei, lieta & pur ella; e pianse,

/

Se piansi tu... Ma di che pianger ora?
|
_ Gioia tornb,
Saul,— David vuoi dire. Ah!... David...
Deh! perch& non mi abbraceia anch'ei co'fgli?

David. — Oh paire!... Addietro or mi tenea temenza
ă
Di non t'esser molesto. Ah! nel mio core
Perchă legget non puoi? Son sempre io teco.
- (Actul îII, scena 1Y.)

-.

»

Dax total spune 'n Mine: şi singur graiul mieu

„EI Singur ție-ţi tace, odată ce-a aflat
|
„Că e nimic ce-ţi spun, simțind ce simt: Mi-egti dragă
!.
Ca asemenea versuri se poate afirma, că în Italia, la
această

„dată şi prin acest om, începea, fie şi printr'o
bucată pierdută,
pOasiade iubire modernă.
|
e

Caracterele timpului non tiebuiau să, se preciseze însă
toate

aiurea: în Anglia.

-

-

Aici apare, la Bristol, în 1798, una din marile cărtic
ele ale
literaturii universale, Lyrical ballads with a Je other poems
(„Balade lirice ou puţine alte poeme“), fără însemnare
de autor, în
care prefața ca gi cuprinsul cuprind, în teorie
şi practică tot
odată, vestirea — şi nu numai pentru Anglia —a
şcolii celei nouă.

Vorbină întăiu de teorie, cele diintăia

amintite

cuprind

această

declaraţie:

rânduri ale prefeței

„Caracterul vrednic

de

laudă al poesiei este că materialele ei se pot găsi în orice subiect

poate interesa spiritul omenesc *, în orice este „pasi
une omenească

ori caracter omenesc ori incidente omeneşti“. Poaţii o
dovedesc, fără să: fie nevoie de vre-o „demonstraţie a criticilor.
Şi,
în ce priveşte forma, — care era încă tot aşa de fixată, de
con-

sacrată, ca şi subiectele. capabile de a fi îmbrăcate

în acest

veșmânt al poesiei —-, bucăţile compuse în cărticica de
la, Bristol
nau, fost scrise mai ales cu scopul de a vedea întru
cât lim-

- :bagiul conversaţiei în clasele de mijloc şi de jos ale
societăţii
e potrivit cu scopurile plăcerii poetice“ 3; ele întrebuinţează
-ho-

tărât, contra vechii. tradiţii nobile,
„demnitatea“ cerută.
„Pentru

-

„expresii

i

familiare“, fără

a impune acest. punct de vudere, nou

Şi îndrăzneț —

„+ S'io tamo? Oh donna! io nel direa rolendo...

Sio tamo, e i! chisdi? e nol dich'io tacendo?
Tutto tel dice in me: mia lingua intanto |
Sola tel tace; perchă il cor s'2 avvisto |
Ch'a que) ch'ei sente &'un nulta il dirti: io: tame,

* It is honourable

characteristic of Poetry

that

its

|
materiale are to be

fond in every subiect what can intereat the human mind;

e

.

.

* They (the following poarus) were written chiefly
with a view to ascertain how far the language ot conversation in the
middle and lower olasgep.
of society is adapted to the purposes oi poetic pleasur
e.
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mai ales în

această Anglie a tradiţiilor —, autor
ii află un Sprijin
in Chiar acea tradiţie englesă, în numele
căreia, spiritele. delicate ar fi
putut protesta. Numai

cât o ieau mai de

departe, din
acel veac al lui Shakespeare şi Spenser,
de care se apropiase .
simţitor şi generaţia, precedentă. Şi
ei semnalează faptul că
Şi în vremea nouă an fost poeţi „cari
au izbutit mai mult a.
zugrăvi obiceiuri şi patimi“ şi al căror
fel de a scrie nu se

|Și
|

deosebeşte prea. mult de

acela

pe

care-l care. acum

spiritul
vremii.
Da
|
Noii posţi la, cari se referiau aceşti revoluți
onari, modești în

iasi: ia,

apucături, dar hotărâți în doctrină, sunt,
mai puţin decât William Cooper, cu tablourile lui flamande
de interior, întrun stil
care.e încă al trecutalui (Table- Talk mai
ales; lucrările lai apar
la 1782), William: Blake, cu totul stăpânit
de magia mistică, şi

de violenta anarhie a trecntului, şi mai
ales Robert Burns
(1759-96), admirabilul post teran al Scoției,
un Meli al Nor-

dului, chemându-şi

în dialect iubiţa — de la „Maria cea din cer“,

moartă la patrusprezece ani — pe văile
pastoralei simple, ce
se păstra ca viaţă obişnuită a mulțimilor
în. acea ţară «înapo=:

iată», ori vrăjind

tainio

figurile mitologiei şi superstiției popu

=
lare (casa d'intăiu culegere a. versurilor lui e din
1787).
Și, pentru ca să avem izvoarele inspiraţiei nova
torilor trebuie
să se amintească întăia, “culegere de balade istor
ice, a episco-:

puluiPeroy (Belics af ancient poetry, 1765). Apoi cele
două mis-

tificaţii pe basă de amintiri istorice şi de cânt
ece de la ţară,
de vechi legende ambulante: a lui Chatterton
(f 1770), care
pretindea, că reproduce poesiile; copiate cu mâna
lui, ale vechiului călugăr Rowley, şi a lui Macpherson 1, care,
în stilul „S6-.
pulcral“'
al lui Grey şi ca vagile aspirații spre nevăzut, spre
neînțeles şi. nesfârşit ale şcolii lui Rousseau, înjg
hebă o epopeie.
nordică, de o antichitate imemorială, în care <gen
iul» unui alt
Homer vrăjia, pentru luptă, dragoste şi durere figurile
lui Oscar,

şi ale Malvinei, ce cuceriră câtitori din toate ţerile, de la Goet
he
pănă la ultimul versificator :,
o
* CL. Philarete
î

Ş

Chasles, Les pteudonymes

anglais au XVIII-a sitce, tn

„Revae des deux mondes“, 1844, p. 757 şi urm,

1 Și Ducis (0. c.), în tătrâneja lui, visează de Trenu
> englese» de 'Thomaş Warton, apărută de la 1777.

mor, de Fingal, de
„Oscarşi Malvina. — Goase (p. 252) amint
eşte şi influenta. «Istoriei poesiei

|
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Unul dintre cei doi tovarăşi cari dau lumii cartea din 1798,
În mijlocul haosului Revoluţiei celei mari şi al războaielor ei,
“cel mai în vârstei dintre cei doi studenți e Samuel Tayleur Coleridge. E fiul unui factor ca acela pe care Oliver Goldsmith, unul
din ultimii represintanți ai şcolii clasice, l-a descris în „Vicariul din Wakefelă“, vestita, cărticică tradusă în toate limbile,
— şi în a noastră. Lipsit curând de tată, e crescut în şcoala
unui „spital“ din Londra, unde învaţă filosofie şi teologie, şi de

acolo trece la un „Colegiu“ din Cambridge. leşit din Universitate, e soldat un moment — dar un soldat care cântă Franța
duşmană —, apoi, în momentul următor, ziarist. Visează o colonie romantică în America şi se retrage la ţară. La acea dată

se manifestă ca poet, în tovărăşia unui conşcolar, Charles Lamb.
Fusese prieten cu Southey, care, în acelaşi gen nou, va da vaste

poeme cu subiecte
el publică

istorice, ca Madoc, Zhalaba ş. a., şi acuma

hotărâtoarea cărticică

de la 1798, ca

Wordsworth,

fără a-şi fixă fiecare partea.
Acestălalt, mai tânăr, se ridică din acelaşi mediu şi creşte în
aceleaşi înprejurări. La începuturile vieţii îl sprijine sora, Doroteia,
de care e legat prin cea mai deplină înţelegere sufletească. Familia e aşezată la ţară, nu departe de sălaşul lui Coleridge. Din

colaboraţia, bucuroasă a celor doi tineri cari se preţuiesc aşa de
mult iese opera inițială, numai supt influența, curentelor naţionale şi cu mult înainte ca şi unul şi altul să fi primit acea

influență germană care mai ales asupra lui Woredsworth
o puternică

înrâorire

avu

în anii următori,

Coleridge introduce 'n același timp şi stilul de trecut — ca în
Chatterton — şi noua atmosferă de mister, când înfăţişează impresionania «poveste a bătrânului marinar» (The rime of the
ancient marinere), care a omorât pasărea ce urmăria corabia,
şi cu dânsul norocul lui, încremenit de acum pe vasul nemișcat

în infinitatea Mărilor:

Day after day, day alter, day,
We stuck, no breath, no motion,
As idle as a painted ship
Upon a painted Ooean.
„(di după

zi, zi după zi,

Nici rânt și pici mişcare,

.

„_
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Nemigoaţi ca vas zugrăvit
Pe-un ocean de pânză)

+

Sat ter

î

„ Oroarea lucrurilor ce nu se pot înţelege, şi supt zdrobitoarea

apăsare a cărora ființa omenească stă fără apărare, fiindcă e şi

fără comprehensiune,

nu se înfăţişase

niciodată, în

nicio

lite-

ratură, cu această zguduitoare putere. Şi niciodată atâta, închi.

puire, din care să se hrănească un poem întreg, neaşteptat la,
fiecare întorsătură, nu se ckltuise în jurul unui - lucru aşa de

„ordinar“ ca un albatros împuşcat.

|

O teroare de un alt gen, cu fantasme omenești rătăcind piin

palate părăsite, prin vechi castele negre, se va vrăji de acelaşi

spirit fecundă și plin de o

poem ceiebru, Christabel!.

iniţiativă poetică veșnic -nouă în alt

|

Restul cărticelei aparţine lui Wordsworth.El caută intentionat
a spune în graiul cel mai comun, fără atâţarea măcara stilului,
arhaic, „nimicuri“: colţuri de națră din preajma, lui, căci
Glasurile dulci. ale naturii sunt veşnic. pline de iubire,

Şi bucurie?;

lacruri neînsufleţite, ca «bietul scaiu>, cărora li se strecoară
sentimente umane; oameni de la ţară ducându-şi năcazurile tri-

viale: cutare bătrân merge pe jos, liniştit, să-şi vadă fiul, rănit

în lupta pe.Mare, ce se

stânge întrun

spital;

copilaşi a căror

viaţă se urmăreşte de aproape, cu iubire, de un tată care nu
sfieşte să spuie. tuturora ce-a văzut; la dânşii şi auzit de la ci;
pomenirea, celor șapte copii, dintre cari doi sunt; în cimitir, dar
„aşa de aproape, de se pot juca fraţii şi surorile în jurul lui,—
„actele cele mai obişnuite ale vieții zilnice. Titlurile sunt de o
simplicitate care ar despera pe un poet după vechea datină:
„Versuri soris6 la o mică distanţă de casa mea şi trimese prin
copilaşul mieu persoanei căreia-i erau adresate“. lată cam cs:
spune o bucată ca aceasta, fără măcar pornirea caldă a unsi
m

rr

area

1 Încă din 1760

însă e „Castelul

de la Otranto“ al lui Horace

aşa de bine cunoscut şi în Franţa (v. corespondenţa

Walpole,

d-nei du Deffand, pu-

blicată de Saint-Aulaire). Şi d-na Redelifte, cu subteranele şi spectrele ei, e,

o contemporană.

|

2 Nature's sweat voices always full of love
And joyance,..,

|

sr.

iubiri ca. so învioreze ori explicaţiile

care s'o înalțe.
Şi filosofia toaţă e doar

subtile ale unei filosofii

că, în acest

cadru şi cu

această

menire, aşa de mici şi trecători, oamenii trebuie să fie iraţi, fără

ca vre-un principiu să-i silească la aceasta.
- Iar, pentru a şti ceva,

fiecare să arunce

cărţile și să ceară

naturii răspunsurile pe care ea, surprinsă, le poate da:

Un impals din pădure, vara,
Mai mult e în stare a spune,

De bune, şi de rele

iară,

Decât, cuminţi din zile bune”,
Strigătai acesta însă: «destulă ştiinţă
ad

N

şi artă» (enough af science

of art) era o sfidare a vremii care crezuse mai malt ca, ori-

care

alta, cu san

fără

voia

lui Rousseau, după dânsul ca şi

“ înaintea iui, în «progresele spiritului uman».
Noua direcţie politică începuse. De ea se va ţinea în poemele

lui, odinioară . foarte căutate — „Cântecal ultimului menestrel“
(Lay of. the last ininstrel), Marmion, „Domnul insulelor“ (The lord
of the îstes), „Doamna lacului“ (The lady of the lake) (1805-15),—
Walter Scott tânăr, viitorul mare romancier al trecutului Scoției
sale gi al Angliei, ca şi, în unele din poesiile sale, mai târziu, ca
aceia despre lupta de la Hastings, alt Scaţian (n. 1777), Thomas

Campbeli, autorul poemului sentimental «Gertruda de Wyoming»
(1809). Cu toată infinenţa lui Biirger, celebrul cântăreţ al Lenorei, şi a lui Gosthe din „Gâtz von Berlichingen“, inspiraţia
rămâne locală, iar forma se îndreaptă după aceia a epocei elisabetane.

Înainte de a se vedea, ce trebuie
să continue, cu alt ritm şi
spre ţinte mai primejdioase, această mișcare englesă, e necesar
să se cunoască ceia ce, în Franţa însăşi, a pregătit romantismul
colorat, zguduit de pasiune, rătăcitor une ori pe multe cărări,

dar descoperitor de orizonturi.
N

* One impulse from a vernal wood

May teach you more of man,
Of moral evil and ot good
Than all the aages can. : .
(The

|
-

tables turnati.)

7

XIX.

Cugetătorii politico-sociali irancesi
: Chateaubriand
şi d-na de Stasi,

-

|

Încă la 1769. se tibăria la Londra, de un
biet tânăr refugiat,
trăind din

lecţii de francesă şi din traduceri
anonime, FrangoisRen6-Auguste de Chtaeaubriana,
0 cărticică împotriva Revolyției, care-l izgonise din țara lui, îi
aruncase în temnița mama
septuagenară, îi suise pe eşafod
fratele şi era să aducă moartea,
anei

surori iubite, — sai. historigue, . polit
ique «t imoral sur les
vcvolulions anciennes el înodernes, considerde
s dans leurs rapparis avec

la Revolulion Jranşaise.

|
E
Autorul se născuse în 1768 la Sain
t-Malo, port breton clădit
pe piatră, în margenea unei Mări
triste, şi locuit de 0 populaţie care n'avea nimic din spiritul
şi din vioicionea Francesului,
Trăise într'an vast, dar sumbru şi
pustiu castel, în, turnurile
căruia băciuian bohnele şi se primbl
auîn voie vânturile: tatăl,
om cu planuri, dar fără noroc pentru
îndeplinirea, lor, îşi purta
zilnic înaintea căminului unde muri
au vreascurile silueta de om
năcăjit care-şi ascunde din mândrie
durerile; mama, urâtă şi îmbătrânită, înăbuşia suferința unei vieţi
zdrobite; dintre fraţi şi
Sarori, numai Lucila i-a vorbit sufletului
pentru că ăvea,ca nedreapta osândă a naturii, amărăciunea,
ce se sălăşluia şi în pieptul
lui, copil slăbănog şi puţintel diform,
cu capul mare înfandat
de-asupra, spinășii rotunzite,
o
i
Refusă să fie! preot, şi nu-se pric
eps să fie curtean. Cariera
de soldat “i desplace. Societat
ea parisiană-i sperie timidita
tea
şi-i răneşte orgoliul, Aleargă înap
oi la țară,în misteriosul castel care-l îngrozeşte gi-l apasă,
gi aici face ca şi cellalt orgolios,
Alferi; învaţă pent
ru sine, italieneşte, grecește, istorie,
şi se for-

.
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mează pentru ceia ce crede că datorește unui taient asupra
căruia, nu se înşeală, de şi el se încercase numai în foarte mediocre poesii de tinereţă. La 1791 pleacă în America

a

pentr

nu mai îndura ororile Revoluţiei şi trivialităţile ei.
Vede. acolo pe Washington, şi-i vorbeşte, natural fără a-l convinge de marele său plan, care nu era altul decât să găsească

„pasagiul de Nord-Vest“. Se deprinde puţin cu lumea lndienilor,
pe care de-alminterea n'a cercetat-o prea adânc, aşa de adânc
precum i-ar fi plăcut să se creadă. Destul însă, ca să îi gâcit
misterul nestrăbătutelor păduri, neînchipuita splendoare a unei
naturi fără stăpân, vegetaţia luxuriantă a lacurilor: ascunse ve-

derii şi deci lăcomiei-omeneşti şi firea întru toate deosebită, aşa

de simplă și plină de atâta energie, a poporului indian însuşi,
în conceptia căruia despre natură, ora şi Divinitate genialitatea
lui izbuti să între -cu o iuţeală de necrezut.
Întors în Franţa — din datorie de Breton fegalist, ni: spune
sl —, se însoară după voia familiei. Dar peste câteva luni era,
sihgur, la Bruxelles, apoila armata, cocardei albe pe Rin, unde,
rănit, stă să moară: de vărsat, fiind părăsit de camarazi. Scăpat
prin mila unor fâmei, el trece în Anglia, unde va 'sta, în cele
mai grele împrejurări, luptându-se doar să nu piară de foame
mai mulţi ani de zile. Are aici legături de iubire careii vor in-

flaenţă, viaţa şi care trebuiau să-l ducă la o căsătorie dacă n'ar
fi fost prins aiurea.

Se va

„strecura“

în jară,

supt un nume

falş, abia în zilele autorităţii lui Bonaparte, îneă neincoronai,
1, 1800, pentu a fi admis, peste câţiva ani, în diplomaţia aces2 y, ce spune Aug. Dupouy, în “ediţia Jui Atete şi Rent (Paris, Bibl. La.
rousse), p. 8: „En Amârique, il ne prit point le chemin du pole, ni meroe,
quoi qu'il en ait ait et sorit, celui du Mississipi ou

„Meschacebe“. Pendant

les. cinq mois qu'il y pâssa; ă peine eut-il le terips d'alier “de Baitimore ă
Philadelphie et de Philadelphie aux Lacs, Vraisemblablement il vit, ta chute.
du

Niagara, et. revint vers la

câte, sans

avoir

travers6 des

Apalaches,

Bi

les Florides, ni la Louisiane, sans atoir couch6 sous la butte du Peau Rouge,
ni fumă le calumet des sachems.* Informaţia şi-o iea de ia Tesuital Charlevoix
(Histoire 'gentvale de la 'Nourelle France) de la Carner, . Bertrara. ( Voyagea,

Description de la Floride orientale) Şi Jmlay. Să nu aităm că. în Zimagina—
tion Dalille cântase pe

populari. C

Natchezii

americani, Şi Incasii. bi

Marmontel

erau

Defenşe du Gtnie du chr istianieme şi uitinna prefață de la 4fale.
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tuia, cărniari dedicase opera, lui capitală, dar uciderea ducelui
de Enghien îl sili la o ruptură ireparabilă cu teribilul stăpân.
El însuşi, în tărzia carte care e Memoriile lui (Mâmoires de
ma vie; mai tărziu numai, pretenţios: Memoires d'outrelombe ; înainte de 1815), nu ni va spune, — având înainte de toate grija, -

ca a lui Jean Jacques Rousseau

în „Confesiuni“, ca a lui Alferi

în opera, similară, de a se înfăţiga pe sine şi de-a afirma, influentele pe care el le-a exercitat —, care au fost cetirile, de care
s'a hrănit spiritul său în copilărie” şi în tinereţă, rămâind pentru
totdeauna înriurit de ele. De siguur însă că Rousseau ocupă întăiul loc. După îndemnul acestui fascinant învățător trece el
gi Ooeanul ca să vadă natura liberă, nediformată, şi ființa umană
trăind după singurele nevoi ale naturii sale în acest roediu ne-.
conrupt. lar, dacă frumuseţile acestui mediu îl lovesc aşa de mult,
aceasta este na numai fiindcă trăise însuşi la ţară, cu specta-.
colul marilor realităţi naturale înaintea ochilor, dar şi pentru

că Bernardin de Saint Pierre din „Etudes sur la nature“ îi arătase ce comori se cuprind în creaţiunea imensă de care cultura
noastră ne-a desfăcut aşa de mult şi aşa de nenorocit.
» Şi cartea din 1797 e în genul diseriaţiilor politico-sociale ale
lui Rousseau. În ce priveşte tendințe si, seriitorul e, nu numai

contra acestei revoluţii, ci şi contra oricării alteia; el e contra

revoluţiei în sine. Fiindcă e haotică, urâtă, sângeroasă, nedreaptă,

fiindcă distruge totdeauna şi nu creiază

decât

une ori şi fără

voia, ei, prin înseși puterile pe care le-a deslănțuit şi care acum,

merg dramul lor şi fac rostul lor. Dar e contra revoluției fiindcă
se poate şi fără revoluție. Omul e, de altfel, totdeauna-acelaşi;
societățile fac 1a o anume vrâstă această boală a revoluțiilor,

care le lasă mai slabe, chiar dacă pe urmă forțele se refac mai
zdravene. Orice s'ar petrece, se va reveni de unde s'a plecat. „Pa-

siunile“ provoacă inişcarea; „pasianile“ fi zădărnicesc zesultatele.
Era o ideie englesă, din ţara, evoluţiei lente, a tradiţiei neîn-

trerupte, a unităţii trecutului cu ptesentul. Stând atât timp în

Anglia lui Pitt şi a, lui Burke, Chăteaubriand fusese adânc inHuenţat de dânsa, «Trăisem», spune însuşi în Memorii, cațâta

timp în ţara aceia, încât îi inasera obiceinrile... Eram Engles
în maniere, în gust, Și pănă la un oarecare punci, în cugetări...

Opt ani de reşedinţă în Britania-Mare, precedaţi de o călătorie
„În America, precum | şi o langă deprindere de a vorbi, de a scrie
i
e

zi
.

-
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şi ohiaz de a cugeta în. englezeşte,

inrâuriseră

Breşte întorsă-

„tura și expresia ideilor mele i».
- Ambiţia lui încă de atunci era îndreptată exelasiv către "_erurile politice
— fiind oprit un moment. numai de autocraţia

napoleoniană, contra
păru că să apropie,

căreia

nu se ridică atunci,

fără o motivare

dar

de care

teoretică însă — ; interesul

lui &ra pentru formele de guvern, pentru problemele constituționale, pentru greutăţile de a concilia ordinea necesară, auto-

vitatea; eternă cu noua libertate.
A fost redactorul în vogă al foii le Constitutionnel, apărătorul ideii
regimului representativ engles; a fost ministrul care a inspirat,
a impas slabului Ludovic al XVIII- le actul militar, răscumpărător,

al expediției în Spania, contra, revoluţiei; a fost adversarul Restaaraţiei pentru că un: rival, de Villzle, îl jiguise de moarte;
a pregătit, după plecarea, de la postul. de ambasador în Roma,
catastrofa, din 1830, şi a regretat-o; de atunci înaintea fost, mai

presus de orice, profetul fulgerata] unei cause pe care nu va
putea s'o schimbe cu alta, ci numai să afirme că, după năruirea
tuturor credințelor, rămâne: ana în „inteligenţă şi în faptele care
compun

societatea“,

îni „perifectibilitatea,

naturii umane“ 2. Şi,

la adânci bătrânețe, el rămânea omul politic când seri: „Nu
aştept de la noile generalii decât despreţul, şi li plătesc în
aceiaşi monedă. Ele n'au cu ce să mai înţeleagă, ca unele care
nu cunosc credinia în jarământ, iubirea pentru instituţiile ge'neroase, respectul propriilor convingeri, scârba de succes şi de

aur, imnlțămirea,

jerfelor,

cultul. slăbiciunii şi al nenorocirii **,

; y avais vâcu si longtemps dans ce pays que j'en avais pris les habitudes,,.
Jtais Angiais de. manicres, de goât et jusqu'ă un certain point de pens6ea...
_ Huit anndes de residence 'dans la Grande-Bretagne, prâcăâes d'un voyage

"en Amerique, une lobgue habitude de parler, d'6crire et mâme de pernter
en anglais avaient ncessairement influă sur le ton et Pexpression de mes
id&es ; Souvenir d'enfance et de jtunesse de Chaicaubriand, ed,
1874; pp. 212-3.
ă
De la Restauration, et de la Monarchie flectivc.

Paris,

L6vy

3 „Je n'attends des gân€rations nouvelles que le dedain, et. je le leur sends;
eltes n'ont pas de quoi me comprenâre ; elles ignorent la foi ă Ia chose
jure, Pamour

des institutions gâncrenses, le respeet de ses propras opinions,

ie mâpris du şuocăs et de or, la fblicit des sacrifices, le culie de la faiblesse et da, malheur:“ D. Georges Dumesnil, în L'Gme et Veolution dela lit
“1drata e, W Răi 1903), p 16, nota 3, a relevat prevederea tui Chateadibriand .

=

mA mu ee. mm ne poa

-De aceia şi trecutul în atrage
pe acela care va serie o. lucrate
întinsă — gi foarte frumoasă —
pentru a găsi termini de comparaţie în dificultățile presente.
după restituirea Bonrbonilor—
despre „Cei patru Stuarţi“ şi
care, împreună cu atâtea opuscule
-în legătură cu cris
ele care se succedă («De Buo
naparteet dea
Bourbons» ; «De la monarchie
selon la Charte», biografia duce
lui

de Berry, notițe asupra Vendeii,
«La, polltiqne historique»), a scri
s
gi stadii privitoare la, istoria popo
rului frances (Etudes historigues;
Analyse rais

onnte de Vhistoire de France). În creş

tinism, de care e
legat prin tradiţia de familie,
prin făptura, însăși a sufistul
ui
său, prin amintirile de copilări
e, dar şi prin consideraţii poli
tice,

e! vede un slement de consolid
are. politică şi socială.

Novicele în poesie care n'a
mai continuata face versuri
după
şablon nu se vedea — gi nu
s'a văzut niciodată --- înainte
de
toate ca an scriitor beletris
t. Puternicul lui temperame
nt, spiritul lui de armoni

e în stil; neimitabi), având note
le cele mai
dulci şi cele mai energice, răsu
nstul particular pe care de la
sine-l căpătă orice lucra simţit
şi rostit de dânsul, cu o convingere fanatică, He şi numai trec
ătoare, simțul pentru coloare,
delicata

lui visiune a priveliştilor natu
rii, căpătată în Singura- .
„tacul castel din copilărie
sau în aventuroasele rătăciri
americane ale pribeagului, an creat,
fără voia şi fără ştirea lui,
care
nu trăia pentru literatură,
pe cel mai mare post. în
pros
ă al
timpurilor mod

at

erne.

la Atala

el declara “că nu crede îri fru
museța” necesară a 'oricării naturi, ba mai corând a găsi
t-o arătă do câte ori a vă:
zut-o pură şi adăugia

6

omului, ci însăşi

,
în
ii.

|.

o
„Încercarea“ de tineretă fuse
se, după obiceiul veacului,
ireli=
gioasă. Rousseau stăpânia
totuşi snfistul lui, de şi în
prefața

că în cugetare nu vede o deg
radaţie n.
ratiunea lui de a fii. Legătorile
cu secolul

ce priveşte: neapărata distrugere a ordi
nii sociale de acum prin întinderea

conştiinţei poporale, care va ating
e „rana

a condiţianilor şi averilor“.

secretă“: „prea marea inegalitat
e

1 Je ne suis. poinţ, comme Rous
seau, un enthousiaste des sauv
ages,.,
E ; Je ne..erois point que la pure
nature aoit la plus. belle chose
da monde. Je
„Vai toujours trouvâe fort laide, part
out od j'ai eu loccasion de la șoir,
«Bien loin d'âtre d'opinion que
homme qui pense soit un anim
at dâpzavâ,
"Ie crois que c'est ia penste
qui fait Yhomme,

|.

|

alu

se -desfăceau astfel pe încetul. Nenorocirile de faol RVill-lea,

milie, îndemnul căldaros al unei surori care-l părăsi puţin timp
după sfaturile lui, îl readuseră, spune el însuşi, la, catolicism. El

începu să pregătească atunci o altă carte de cugelător: „Geniul
nu-şi

creştinismului“ (Le genie du christianisne), care

propunea

altceva decât să pledeze causa uhei religii asupra căreia trecuseră, nimicitoare, furtunile Revoluţiei şi în care,— potrivit, de
altfel, cu nevoile regimului restaurat, — generaţiile noi trebuiau

IE
|
|
inițiate de la început.
şi
pripă
în
luată
ştiinţă,
Este înnuntru multă, foarte multă

a cării acumulare oboseşte fără să poată convinge, erudiţia
“exterioară neputând să deie autoritate unui diletant capricios
şi interesat, Este o foarte

întinsă paria

de critică, în care tot

teatrul lui Voltaire e cercetat cu de-amănuntul, după procedările de răbdătoare analisă ale lui La Harpa,— pe care l-a lăudat
la, moarte,—dăunăzi încă regentul sviţerian al literaturii francese,
pentru a se vedea, câte din cfrumusețile» acestui teatru sunt datorite creştinismului şi cât de multe ar fi putut adăugi un
creştinism mai consecvent şi mai adânc la acestea. Sunt atâtea
imlacruri superflue, care obosesc. Este, peste tot, o construcţie

posibilă. Lipseşte desvoltarea siroplă şi senină sau pătimaşă şi

aprinsă a unui sistera de idei. Antorul pleacă de la o impresie,
de la un fapt subiectiv, şi pleacă fără să fi lăsat în sufletele
cetitorilor altceva decât alte impresii, alte fapte subiective.

Reminiscenţele personale sunt pierdute. în

mijlocul unui ma-

terial pe care Chateaubriand îi credea fără îndoială mai necesar

şi mai. preţios. Aceste reminescenţe Gin America începuse el a
le pune în scris ca Voyages en Amtrique sau, supt forma haotică

_a unei povestiri dese ori întrerupte, în Les Natchez, cu personagiile şi scenele-i de primiiivitate umană în mijlocul fermecatei

naturi uriaşe. Căutând în aceste amintiri pentra marea lui operă

luptătoare, el destăcu dintrînsa două povestiri
pări deosebit: Atala întăiu, Rent ps urmă.

pentru a le ti-

Aceiaşi melancolie deosebeşte pe amândouă, aceiaşi durere
nu vrea
stearpă a sufletului omenesc menit nenorocirii fiindcă
să se prindă în curentul învietor al acţiunii, şi, de jur împrejur,
acaiaşi strivitoare atotputernicie a celei mai splendide naturi.
Idila, pastorala era smulsă prin întăiul episod din vagul unei
false frumnseţi convenţionale ori dintro mitologie în care porțe-
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lanul. milticolor înlocuia, alba, unitate a mârmurii,
pentru a fi

localisat exoticîn ţeri

despre

În țara unde, noaptea,

„geniul

care numai

în

treacăt -vorbise

până atunci învățătorul şi maestrul, Bernarâin
de Saint-Pierre.
văzduhurilor scutură pletale-i

albastre, îmbălsămate de mireazma brazilor
şi se răsuflă slabal
miros de chilimbar pe care-l revarsă crocodilii,
culcaţi supt tamatinii râurilor“ şi „luna străluceşte"n mijlovul
unui albastru
fără pată, iar lumina-i cenuşie se coboară pe
vârful nelămurit al pădurilor:
niciun

7.

e

zgomot nu se aude afară de nn ştiu
ce armonie depărtată care domneşte 'n adâncul
codrului, de ai zics
că safletul singurătăţii suspină 'n întinderea,
pustiulaiui. O iubire castă de fecioară indiană moare;
binecuvântată de legea
creştină,
supt acele ceruri de vrajă.
j
War fi :cu neputinţă ca lumii de nouă:
poesie barbară alui
Ossian

Chateaubriand să fi voit a-i opune alta, cu
nesfârgit

mai
multă coloare, dar cu acelaşi vag mistic
al ideilor şi 'sentimentelor?. Şi tot acolo era trimes să
exprime? o atonie morală
absolat europeană, pormind de la desgustaţii
lui Rousseau, insen-

sibili la lecţiile naturii şi fără sfat sănătos
în ei însiși
— nu fără
influența, lui „ Werther“, — Rene, icoana
însăşi a poetului care,
şi el pănă dincolo de moralitate, nu făcea,
după spovedania lui .însuși, decât „să-și remorce cu. greutate
urâtul zi de zi și să-şi

caşte viaţa“ 1. Pasiunea, neînțeieasă pentru e], față,
de o soră

care,
din partea, si, îşi dă sama de crimă, adăugia
un-ciudat farmec
bolnav

povestirii, rău construite; care se termină
ca întrarea în *

mănăstire şi moartea, Ameliei. Aşa de pregătită
era

altfel, pentru acest tip,;încât el apare

aproape

lumea, de

*n acelaşi

moment supt condeiul mediocrului de Senancour,
în Obermann al
1 Le gânie des ap secouait sa chevelure
blanche, embaumâe de la senteur
des pins, et l'on respirait la. faible odeur d'amb
re qu' exhalaient les Crocodilea couchâz souș les tamarins des fleuve
s. La lune brillait au milieu
d'un azur sans

tacbe; et sa lumiare gris de perle descendait; sur
la cime ind6terminâe des forâte, AG
bruit ne se faisait entendre, hors.je ne sais
quelle harmonie lointa
ine qui râgnait dans la

dit que Lâme de Ia aolitude soupirait dans toute profondeur des bois. On eât
I'stendue du dâsert (Atala), .
2 Cf. în „Renâ“ menţiunea - „ultimului
bard“ din Caledonia, care-i spune.
vechile poeme.
|
|
|
.
|
* Apare întăiu în 1802, apoi (cu Azala) în ediţia,
de Ja 1805,
* Tout
me

lasse ; je remorque

je vais partont bâillant ma

vie,

avec

peine mon

Sa

ennui avec mes jours, et ..

:

e mer

atestnia, roman

cars

pănă

mea
es mai

nai tărziu avu o adâncă

înrâurize

asupra sufletelor, şi nu numai în Franța. .
«Geniul creştinismului» plăcu prin aceiaşi destăinnire a lumilor neștinte, de și un partid întreg, un regim care p'afia încă
un sprijin moral, o lume. refăcută ca formă, care cerea acum

să fie şi din nou însufieţită, şi nu cu «filosofia» care o pierduse
odată,

avea

tot

să creadă, .să laude şi să

interesul

propage

"partea ceialaltă. Şi aicipe alocurea aceiaşi dpioșie de amintiri
în aceiaşi magnificenţă de cadru, şi cu aceiaşi artă, particulară

şi înăscută, de a face

din

lucru şi gând,

din

mişcarea

inte-

sioară care 6 simţire, o unitate, o singură imposantă şi sacră unitate. Astfel trecerea răpede a ruinelor din toate cimitirele istoriei,

curgerea măreaţă a ariaşului Mississipi, apariţia pitorescă a Niagarei, cu vulturii târâţi de vârtej în abis, vederea nopţii lângă acea
Niagara, în bătaia vântului uşor al nelimitatelor întinderi, supt

lumina lunii odihnite uns ori pe vârful norilor îngrămădiţi ca
munții şi răspândindu-se ugor ca spuma, cu linia, când strălucitoare de raze, când inghițită 'n întunerec a râului de-asupra
“. căruia, se mişcă încet umbrele paltinilor, pe când vuietul surd

al cataractei „se prelungeşte din deșert în deşert şi piere în
fundu! codrilor singurateci“ !. Şi sont, în acelaşi timp, scene
din tinereță, care rsvine cu „grațiile antice“ ale nunţii la țară,
lăutarii cântând „romantele din timpul cavaleriei ori cântece religioase de-ale pelerinilor“ înaintea domnalui şi a şerbului, uniţi

lor
în sfârşit la aceiaşi bucurie: «veacurile, ieşite din mormintele
gotice, păreau

că întovărăşesc tinerea aceasta cu bătrânele lor

moravuri şi amintirile:lor bătrâne»2. Ori priveliștea serii în
largul apelor, de pe corabie, când, „Dumnezeu, aplecat asupra
-_abisalui, cu o mână

opreşte

soarele

la porțile

alta ridică luna în zarea ceialaltă“ 5.

apusului, şi cu

.

cn eutendait les: sourde mugissements de ia
% Au loin, par intervalles,
le calme de la nuit, se prolongeaient de d6dana
qui,
Niagara,
de
câtaracte
sert en dâsert et expiraient ă traversa les forâta solitaires.

> «Rn jouaut sur leur violon des romances du temps de la chevalerie ou
'dea cantiques des pâlerins. Les siăcles, sortis de leurs tombeauz gothiqiues,
semblaient accompagner

cette jeunesse avec lours

vieilles moeurs

et leurs-

vienx Bouvenirs,— ambele în ed. Firmin- Didot, 1, pp. 160-1, v. apoi pp. 51-3
la noi Grigore Alexandrescu, în călâtaria sa prin tară, dă, prin împrumut,
acsiaşi notă,
“e Dieu, pench6 aur labime,

d'une

main retenant ie soleil

PQecideat, ds Vautre 6levant la lune ă l'horizon oppos6.

aux portes de

E-LE
e

I

-Împins odată pe acest, drum, cugetătorul,
care rămâne şi ua
poet, simte nevoia de a mai face o dovadă:
ştie că o va găsi
în viaţa
celor cari au crezut şi au

suferit

întâin,

a „mMărtari.
sitorilor“. Înainte de a-şi urmări astfel
demonstraţia, el cată să
se informeze, să prindă la faţa locului
elementele trebuitoare
pentru

ca să înjghebe viu un nou mediu.
Călătoreşte, în 18%,
spre Grecia, gi Orient, întorcându-se
spre Spania, unde vederea
Alhambrei fără stăpân îi inspiră
ideia dea înfățișa patima
pentru dalcea creştină Blanca a «ceiui
din urmă dintre Abencerragi“, dispărut în lume ca să scape
de chinul inimii lui. Întors,
el

dă viață subiectului său de glorificaţie
a cregtinismului primitiv prin varietatea, cadrelor, văzute,
în care-l aşează, de la

Galia

agitată a celor

“Tebaidă a, ermiţilor

f'intiiu

năvâlitori

(Les Martyres.

chr&ienne).
Era cea d'intâiu. înviere

barbari la neclintita,

gu le triomphe de la religion

istorică ce se

făcuse

până

atunci,
şi a rămas şi până acuma cea mai mare. Călătoria,
însăşi, «ltinerariul» său apare numai la 1811. Abia
la 1825 el încredința,
publicului

vechea

ană a lui Ren6

carte do tinereţă

les Nutehez— epopeia indi-

amorezat de Celuta, — de şi a trăit încă mulți

ani de lupte, de desilusii, de abdicaţie amărită
(moare în TBijlocul revoluţiei de la 1848, care era pentru
el datorita, ispăşire.
a unei regalități de usurpaţie): era ultima
lui faptă literară, de

şi în orice rând

care

l-a

scris el

duce "aceiași

fermecătoare

Între cele d'intâiu lucrări ale lui Chateaub
riand

după întoar-

putere a unui stil unic.

cerea în Franța a fost! o dare

ținută în samă,

cu

de. samă

privire la o încercare

- asupra raporturilor dintre

întinsă,

foarte mult

a doamnei

literatură Şi societate, —alt

de Stas!

studiu

în genul acelora cu privire la principiile lucru
rilor existente pe
care le începuse, cu atâta putere dialectică
, Rousseau, al cărui
spirit încă domniă cugetarea contemporană
, atunci când din

Voltaire nu rămăsese

ocupând,

decât amintirea,

unei

cu. san fără drept, un loc imens.

mari personalități
|

.

Yata bancherului Necker, ajuns ministru, om
popular, aju„ tător şi regent al regalității falite, şi a unei
femei, tot.o Elve"+ La 22 Decembre

1800, în afercure.

N, Toroa : Jat, Lit. Romaa, — tu,

“

18

24

.

Gibbon,
tiană, tomandă, în stare să farmece prin spiritul ei pe
istoricul

din
<Decăderii şi căderii Imperiului roman», şi să facă

„casa. ei locul

de adunare

al celebrităților

timpului, crescuseîn

irea vorvuietal conversaţiilor, în ciocnirea ideilor,în izbucn
atâta gti__belor de spirit. Era în cartea ei muită inteligență,
gie plină
ință, un simţ luminat pentru lucrurile publice, o ideolo
ei realie
reţetel
aplice
să
în stare
de optimism care se credea

tăţii celei mai ţesute

din

greutăţi şi mai amenințate

de pri-

nța, dar
mejdii, dar adevărata viaţă, în simplicitatea şi ignora
acea înşi în măreţia şi sfinţenia ei, nu era acolo, cum nu eră
naşte
poate
se
ea
numai
cunjurime de natură în mijlocul căreia

ta
o
|
şi desvolta.
tendinţa, aşa
copilă,
de
şi,
lor
cărţi
coltul
avu
De la început
dere
de firească, de a le adăggi, fără a putea să le consi

critic

şi să sporească ceva la adevărul din ele. Încă de la 1788, entusiasmată de Rousseau, ea debutează, spre marea bucurie a păle
rințălor, printrun studiu, în formă de scrisori, despre „serise
ă,
nici
si- caracterul“ acestuia, neavând nimic de adus împotriv
a
bizare
tății
morali
nici
concepţiilor sofistice ale filosofului,
cărui
a
omul
pe
omului. O îndrăzneață încercare de a judeca
e mai
cutezanță raţionatistă a atins co e mai însemnat ca şi ce

a

SE

gingaş în viaţă!

în îa_ Revoluţia izbueneşte, ridicând pe Necker aşa de sus
pentru
cadă
să
_voarea populară pentru a-l lăsa aşa de răpede

"Notdeauna, pe dânsul care se credea sivgur — şi femeile lui erau

sa
de aceiaşi părere — omul superior în stare să dicteza voința
te,
drepia
de
ent
sentim
Un
evenimentelor, oricăror evenimente.

măritată în
de nobilă pietate îndeamnă pe femeia tânăiă, — abia
uale
1788, cu ambasadorul suedes, cate gustase plăcerile spirit

ibre
„ale Curţii din Versailles şi care acuma era, silită (în Septen

pri1799) să părăsească Franța, prigonirilor şi a supremelor
pe
etta,
-mejdii—, să iea apărarea nenorocitei regine Maria-Antoin

care oarba

bunalului

ură a enorgumenilor

lor ca să-şi

creeze un

iacobini o îâri

cdrept>

înaintea tri-

dea o asasina :pe!

i
eşafod. Pledoaria, datorită, «nu superstiţiei regalității, ci cultulu

, si se
sacru al nenorocirii 1», a fost răspândită în tipar anonim
par e culte sacr€
1 Ce west point par la superstition de la royaută, c'eat
da malheur, etc.

si
poate spune că de mult eloevența,

franceză n'avuse

fai

înaite
şi mai pătronzătoare accente. Ceia,
ce vimeşte mai mult însă
8 urzeala tare a, cugetătii, mulţimea
punctelor de vedere, necesitatea. intenţiunilor logice şi energia
conclusiei. Este şi una din
cele mai durabile pagini de istorie.
Talentul ei fără grație, fără puterea
imaginilor visuale, fără
noutatea
cuvântului şi simţul

misterios al armoniei — calităţi

p8 care le-a putut invidia lui Chateaubriand

fără a şi le putea
câştiga — era de natură curaţ politică.
Un bărbat cu firea luptătoare

era această femeie care, cu toate
mânile şi picioarele
ei mari, cu toată robusta ei talie
şi ochii cari impuneau prea
mult ca să poată cuceri, îşi făcea —
şi şi-a făcut pănă la sfâr-

git — ilosii cu privire la farmecele ei.
Când Chateaubriand

judeca Revoluţia, în zădărnicia ei 1, d-na
de Staăl, încă peste hotare, dar aprinsă de dorința de a străluci
din nou în mijlocul

salonului ei parisian,

se ocupa de condiţiile

ar putea întinde o mână

'n care Revoluţia

de prietenie marii şi statornicei dug

mane, Anglia lui Pitt (Reflezions sur la paiz,
adresses ă M. Pitt
et
auz Prangaie; 1794). Ea crede în caracterul
trecător al tira-

niei lui Robspierre şi doreşte întoarcerea, la „ordine
şi la virtute“?, dar în fond e împăcată acum cu această
Revoluţie care
nu mai poate fi întoarsă înapoi gi ale cării roade
e în stare a

le preţui fără preocupaţie. În Paris chiar,
ea scrie, la 1795, aită

Iorare anonimă, care n'a fost măcar împărțită
şi în care, vor-

bind despre „pacea interioară“ (Reflezions
sur la paiz înterieure),
-Yecomandă aceiaşi înțelegere între partida
şi clase pe basele
„puse de Constituanta de la 1789 şi supt conducerea
unei firegti
aristooraţii intelectuale, căci, dacă «oamenii
ignoranţi vreau să

fie liberi, spiritele luminate ştiu singure cam poţi
să şi fii».
„De fapt, încurajată de acei cari o încunjurau cu atâta admi-

* E epoca în care Sânac de Meilhan scrie şi el <Des principe
s et des
causes de la R6volution franțaise (v. L6. gouvernemeat,
les moure et lea

conditiona en France avant la Rtvolution, ed. Lescure.

* Îl faut ramner

Pariş, fără an),

le3 Francais et ls. monde avec sux a Vorâre ctă

Yertu; mais. pour y parvenir, on doit penser que ces biens sont uniaă ln
la
vâritable
libert6;

marcher

lutto retrograde contre

avec san sitele, et ne pas

/irresistible

progrăs des

s'6poiser

dans

une

inmitres et de ia raison,

? Lea hommes ignoranta veulent ctre libreş; les esprits 6olair6a savent
seyis comment on peut l'âtre,

-

.

|
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„“taţie, uimiţi de noutatea ideilor ci şi de forma, strălucitoare în :

„are

cu: aşa de puţină trudă; ştia să le exprime, ea se impune

„publicului numai prin opera ei, isolată, de la 1797, în care cer-

|

„„cstează cînrâurirea pasiunilor asupra fericirii indivizilor
gi natiunilor 1», E:o problemă pe care o pusese şi Rousseau, din cercul

de idei al căruia ea ieșise acum şi căreia «filosoful» admi. raţiei tinere de odinioară nu-i dăduse aceiaşi soluţie: la el
„ pasiunile sunt însuşi principiul de viaţă pentra existenţa
fiecăruia în dedsebi și pentru largile, încetele şi talburatele
desvoltări ale societăţilor; pentru dânsa ele pat fi o stavilă
a

. fericirii,o primejdie, un îndemn

la crimă chiar. Astfel ele se

cer stăpânite ori şi distruse de. fiecare om în deosebi, înlocauindu:le .cu. o activitate spornică şi binefăcătoare ori chiar cu me- .;
ditaţia melancolică, În viața societăţilor însă pasiunile vor exista i

„totdeauna, şi.e vorba numai

ca ele să fie ținuteîn

albia lor şi

.-mânate spre revărsarea, lor firească.
„. -Și.pănă atunci ea se arătase, străină de preocupaţii

religi-

"oase, o credincioasă a progresului necesar, fâtal. Căută s'o
spuie
filosofic, unind, după vechile idei ale lai: Voltaire
— care nu
“erau numai ale lui —.; literatura cu mediul social;în marea-i
„lucrare din 1800: «Despre literctura privită
"n raporturile ei cu

aşezămintele sociale» (De la îittfrature considâvfe dans ses rapports

- avec! les institutions sociales).
„ment

cână,

după

Cartea

apăru la 1800,

într'un mo-

o nouă înfrângere a ambiţiei sale, ea căutase

„un adăpost în tilveţia, deşi încă fără un decret ce exil formal
în contra ei.A exprimaîn asemenea

condiţii

credința, nezgu-

-duită. a perfectibilităţii umane, peste toate crisele şi confusiile
:ds principii, peste tot sălbatecul
tățile lor, îi era şi o mângâiere.

joc al pasiunilor, cu neârepIar studiul îndelung al istoriei

universale, necesar pentru a se prinde toate legăturile, îi depărtase gândul de la tot ceia ce trebuise să părăsească. E -şi

„

„o istoriea literatarilor, cu scopul special de: a învedera, binele

“pe care l-au făcut, pa care-l mai pot face, pe care au şi datoria

de a-l face, criticând. spiritual şi viu pe contemporanii cari sau

“sustras
de

la dânsa, şi era şi un studiual moravurilor

|

- |

deose-

bitelor naţiuni. Într'o privinţă şi în alta, ea vede un mers as-

cendent, literatura atârnând, fără îndoială, de ivirea geniilor.orea- i
+ De linfinence dea passions sur le bonheur des individaa ot deş nations, -

E
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—
er

toare şi a talentelor, dar având şi toate
avantagiile care pot deriva dintro

mai mare masă de idei!,

A

Chateaubriand răspinse hotărât — Şi
nu fără jigniri — teoria:

-

-

progresului, aşade contrară ideilor

emise de el însuşi în acea;
«încercare» din 1797, D-na de Stail se
lăsă ea, însăşi cucerită,
dacă nu de talen
tul adversarului, .cel puţin de proc
edăr

ile prin
care aşa de iute, dintr'o singură şi mare
lovitură, acestă, ajunsese la adevărata glorie. Aceia care
a schițat şi nuvele, ba.

chiar câteva drame, se aruncă în liter
atură printr'o mare operă,-.
bine primită, romanal în scrisori Delph
ine (1805), în oare expu- .nerea

îndătinată a romanelor

englese,

aşa, de lamiliare ei,

se
uneşte cu farmecul destăinuirilor din
viaţa proprie a soriitoărei
- Şi cu interesul pe care-l provoacă
lupta între pasinnea modestă -.
a femeii
şi legătura socială

care o strânge şi o.feţine.

În 0orinne ou Italie, unde lipseşte îndemăna
rea, corespondenței, seriitoarea, care avea acam societatea zilni
că a lui Schlegel!, unul
din începătorii romantismului german, se
înfăţişează; ca, eroină,
„tot aşa cum Chateaubriand făcuse din
Ren propriasa icoană.
Tot de la acesta sunt si tablourile, din
care coloarea lipseşte
mai mult decâţ observaţia personală, foarte
străbătătoare, care
dau, în aşa de puţine rânduri, impresia Veneţ
iei singuratece sau

a Neapolei

«numide»,

africane, cu voluptatea luxului, dar fără
nevoile civilisaţiei, Restul: pasiunea Corinei
pentru Nevil, lupta cu ea însăşi, renunțarea în folosul logodnicei
impuse acestuia,
Sfătuirea, pregătirea morală a acesteia sunt

construcţiile, rece

potrivite, ale unei inteligenţi superioare, căreia
însă, fantasia-i
lipsiă cu totul, ca, şi magia stilului, hotărâtoar
e în tot succesul,
fără

revenire, al lui Chateaubriand însuşi,

<Germania» d-nei de Stail, acuma o scrii
toare celebră, e:
din 1810. Această luminoasă carte, în care” se
schiţează întăiu,
pe basa unei experienţe fugitive de călătorie,
mediul natural

naţionali social, pentru a se presinta pe urmă princ
ipalii re- .
presintanţi ai spiritului german şi a se analisă, critic
operele

lor, e în parte punerea în valoare a lămouririlor date
de Schlegel,.
Dacă însă scriitoarea s'a hotărit să atingă acest subiect,
aceasta

i Je ne pretends pas dire que les modernee ont une puissan
.
ce d'esprit,
plus grânde que les anciens; mais seulement que
la masse des id6eg en
tout genre

s'aupmente avec lea siăclea,

“

-
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se datoregte dorinţii de-a arăta marelui duşman, persecutorului
cu sentinţe de exil, lui Napoleon, de atâtea ori biruitor, pedepsitor şi stăpânitor al âcestei Germanii, că ea posedă mijloace
sufietezti de care el în rândul întăiu lipseşte Pranţa sa. E aceiaşi pornire care a dat naştere în 1814 memoriilor unui exil
administrativ, orândouit de poliţia napoleoniană, la 1804 încă
(Diz aundes dezil). Ultimas-i carte, asupra Revoluţiei, ca să arăte
cum ea ar fi putut să fie evitată urmând sfaturile lui Necker,

Considerations sur la rtvolution Jranşaise (1818), e poate cea mai
clară, de şi parţial colorată, din expunerile contemporane asupra
acestor inari evenimente,
Vorbind de tatăl ei, d-na de Statl părea a-şi face propriul
testament de gânditoare, căci mioartea o prinse 'm acelaşi an. Ea

dispărea încă tânără (se născuse la 1766), lăsând naţiunii sale
şi civilisaţiei întregi cea măi însemnată comoară de idei politice pe care

vre-un spirit o putuse acumula

din studii şi

din

experienţă, de la Machiavelli încoace), dar cu o direcţie educativă care-i fusese acestuia aproape indiferentă? şi cn o fierbinte propagandă pentru „sentimentele şi ideile generoase“.

Aceste două figuri eminente nu reprezintă însă tot ceia ce au
dat asupra

mătoare

marilor

generaţia

schimbări

pe

care

ale

Revolaţiei şi ale epocei ur-

ele au apucat-o şi aceia care s'a

format chiar în mijlocul lor.
Fără preocupaţiile de constituţionalist engles şi fără nuanțele
' Despre Macchiavelli ea scrie, cu despreţ pentru tendinţele lui ; „Son famtux

ccrit du Prince, qui trouve encore des crogants parmi les possesseurs

du pouvoir“ (Considrations sur la Revolution, IV, XViut),
> Cf. frumosul

semble qu'il n'y
genre de

pasagiu contra contimporanilor

ait qu'uno

jouissances

chose ă faire

que la fortuno

din epoca Directoriului:

de la vie,

peut

donner

c'est dese

et de

„Îl

livrer au

consacrer les fa-

cult€s de son esprit aux moyens d'acqulrie cette fortune. On appelle râverie- tout le reate, Ion voudrait crer un bon ton nouveau qui pfit donner
un air provincial aux affections profondes

et aux idses

g6n6reuses“,

(A. se

apropia de cuvintele pe care ea le atribuie lui Napoleon, Considdrations sur
2a Revolution, IV, Xviui: „Il n'y a qwune

chose ă faire dans co monde; c'est

W'acqusrir toujours plus d'argent et de pouvoir: tout Ie reste est chimăre“.)
— 'Tinzând către moral, ea-şi dă sama că desăvârșirea în acest domeniu e
interzisă: „Tous les sentimentas profonds ont une teinte de tristesee, et

Yhomme ne peut s'slever au-deasus de l'existenee pogique 808 Eprouver
que le raonde moral est incomplet”.
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de poet ale lui Chateaubriand, Piemontesul Joseph de Maistre
(1754-1821), de origine din Languedoc, a apărat, nu cu vehemenţă. ci cu o rece

convingere nsînduplecată,

o distincţie ironică, ideile

dinastice,

într'o formă de

legitimiste,

dar mai ales

religioase, pe care se sprijinise vechiul regim. Începând printr'o
carte celebră, Considerations sur la France, în Le Pape (1819) el

reclamă disciplina vechii
Petersbourg — el

ierarhii religioase şi în Soirtes de S-t.

era acolo represintantul, cam

uitat,

al regelui

Sardiniei, un timp izgonit, — el admira în ţarism stăpânirea necontrolată a principiului de autoritate !. La 1810 încă el încer-

case înirăzneț o teorie unind punctele de vedere, atât de: originaleîn fond şi de france în formă, în cartea sa Fssai sur le

principe. gintrateur -des
luminează - mintea

institutions politigues.?.

însă

când

Concepții nouă-i

apără integritatea Franciei,

„fie

ea, şi republicană“, şi vede: în intenția de a crea Austriei un.loc
predomnitor în Europa „germenul a două veacuri de măceluri
şi îndobitocirea speciei umane“ 2. Doria o Italie liberă şi unită
supt

Casa

de

Savoia,

şi

în' Rusia

vedea

o răscumpărătoare.

_Duşman al «filosofiei» secolului al XVIll-lea, el care n'avea,
pentru a i se opune, numai „contra-filosofie“, ci şi temperamant și simţire, scrie aceste

adevăr:

„Filosofia

cuvinte,

care cuprind în ele malt

secolului al XVIII-lea

inimile, încât orice ideie mare

a uscat aşa

de mult

trece drept romanescă“ +,

* V. şi cele două volume ale corespondenţei lui, publicate de > Albert Blanc.
— De el ca şi de d-na de Stail şi de de Bonald (v, mai jos) se ocupă fimile
Faguet, în _Penseurs et moralistes du XIX-e

sitele.

> A mai seris despre Biserica galicană, contra căreia se rosteşte ca partisav al -papismului nemărgenit şi necontrolat, despre „zăbăvile dreptăţii
damnezeieștii (Les d/lais de la justice divine), despre filosofia lui Bacon,

despre. scrierile d-nei de S6vign6 chiar.
9 M/inoires politigucs et correspondance diplomatigue de J. de Maistre, de ALbert Blanc, Paris 1859,

p. 42:

«Vive

la France,

mâme

r6publicaine»;

„le.

germe de deux sitcles de massacres, P'abrutissement irr6vocabie -26 Pespăce
humaine“, Şi, la, 1194: „cette Maison
du genre humain“; p. 51. Admirabila

d'Autriche est une grande ennemie
scrisoare din 1805 despre. folosul ce

ar fi adus Casei de Savoii orice ieşire din neutralitate, p. 44. Contra antipiemontismului lui Alfieri, p. 57. V. şi Lettres et opuseules încdits du comte

Joepeh de Maisire, ed. Rodolphe de Maistre, Paris 1859.
* La philosophie du dix:huititme siâcle a
que toute ide

grande “pasee pour

tellement desecche

romaneeque;

e
les

p. ă0. — Potrivire

coevrs
cu d. na

de Stai, despre care în Lezţies et opuseulea, I, pp. 91-2, o jadecată dreaptă,

Daspre Afieri şi ura lui contra Francii, 1bid., p. 930,
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Aceiaşi doctrină da intoleranță, cerând un vechiu regim conştient de drepturile lui şi curagios în apărarea lui, o exprimă
Louis de Bonaid (1753-1849), care se manifestă în acest sens Ja

1796 încă (Zhorie du pouvoir politique et religieuz, scrisă ?n exil,

la, Heidelberg), pentru ca, la 1818, în Recherches philosophigues, să,

trimeată, ca şi Chateaubriand, pe orice om chinuit de spiritul .
veacului la creştinism, pur şi simplu !. Cu strălucitul său tovarăg

de păreri ei colaborase,

France şi la. Consercateur.
Din partea

lui, ca

supt

Imperiu, la ziarul Le AMercure de

a

-

şei de Stat, Bonaparte a avut

în sprijin

numai faptele sale, şi despre dânsul vo:beşte, alături şi împreană
cu ele, acel lung şir de povestiri

care în ultimii

douăzeti

chiar atunci când

ale

tovarășilor săi de

de ani au copleșit

librăria

lupte;

francesă,

cetitorii nu găsiau în pretenţia sau în naivi-

tatea lor niciun element de distincţie formală. O teorie a puterii sale autooratice se desfacejînsă din scăpărările conversaţiei
sale mai mult decât din „Amintirile de la Sfânta Elena“ ale aceluia
care, când

nu se gândia la ce este chemat, începuse ca discipol

el însuşi al lui Jean Jacques Rousseau.
Ideia

libe—rală
cuvântul

ar

,

fi fost întrebuințat

întăiu

de

d-na da Statl în Rusia — nu află în acest timp teoreticiani vred- nici de dânsa,

Paul-Louis Coarier (1772-825) a tost ofiţer al Imperiului, dar
unul pe care-l interesau mai

-

mult decât

luptele manuscriptele

greceşti din bibliotecile Italiei, unde. aduseseră victoriile armatei
lui Bonaparte. Nimeni din generaţia sa n'a avut largile şi soli-dele cunoștinţi clasice ale cetitorulai din tinerețe al lui Homer,
ale admiratorului lui Socrate şi traducătorului lui Cicerone ca
şi lui Xenofonte şi lui Longus. EI a contribuit esențial să aducă
înflorirea în Franţa a unei şeolide cultivatori ai literelor elenice, care se onorează "n această

epocă

şi cu un

Gail,

cu un

Boissonnade şi ce Germanul pribeag EHase. La început istoria, cu principiile gi tendinţile ei cu tot, îi 7
părea. numai: „0 înlănțuire de prostii şi de grozăvii“ (un enchat* La, 1830 incă el încerca o Demonstratioa philosophigue du principe cons- Zituti. de la socieii, A soris şi trei volume da Legislation | primitive, —. BE
autorul teoriei că gândirea vine de la graiuși graiuj de la Jumnezeu,
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rez]

nemeni de sollises ct d'atrocit(s). Împrejurările brutal abusive ale

instalării

regalității

restaurate-l

făcură

să ajungă cel d'intăiu

.

pamăstar al epocsi sale. Scrisorile lui, apărute în le Censeur,
ardeaa, cu toată liniștită lor formă, întipărită de un aticism
care n'a putut fi imitat de nimeni, necum întrecut, Prigonit,
condamnat, el câştiga cu atât mai multă influență asupra pu-.
blicului pregătit din clasa, restrânsă care făcea atunci politică

ea singură.

Acela

care

se înfăţişa

ca un biet provincial i-şi -

zicea «vierul», muri încă tânăr, de. mâna unui ucigaş trivial,
fără a fi ieşit pentru o mai mare operă din hotarele, totuşi
atât de cuprinzătoare, ale polemicei de harţă.
Ei va fi inspirat pe Bsranger (n. 1780), care, nepot de fia al
unai croitor parisian, şi el însuşi zeţar, e poet numai pentru că
spune aceleaşi lucruri în versuri. -Condamnările mai mult decât.
versurile lui au făcut Gintr'insul chiar un mare poet pentru o
generație care avea aşa de multă nevoie de luptători pentru

idei la care ţinea şi pe care avea motiv să le creadă

primej-

duite. Către Bâranger simpatiile mergeau cu atât mai multe
şi mai puternice, cu cât el a, fost, ginu o singură dată, şi cân“tăreţal bonapartismului. Şi, în sfârşit, pentru că versul lui săltăreț, zglobiu, fără coloare, fară adevărată sirnţire şi fără avânt, |
amintia cetitorilor fară multe pretenţii tradiţia aceiei chanscn

francese, care-şi are începuturile în adâneul evului mediu. Ambiţia maturității lui nu s'a ridicat mai sus decât mijloacele prin
care se putea căpăta şi menținea această popularitate, mare

şi

trecătoare, — şi bine a făcut.

A uitat bucăţile

_-

lui religioase

de la început — cu „Meditaţii“ scrise în alexandrini — ca, şi planul
de a celebra pe Clovis. întrun poem epic; tot aşa şi pornirea
de a exploata noul câmp postie pe. care-l deschisese Chateau-

.

„ briand, lăudând pe mai bunii creștini din veacul al XVI-lea.
Şi. .

în genul la care se oprise, dacă burghesia,. era malţămită, po- ,
esia populară ca şi cea istorică puteau totuşi mai bine. Problemele cele mari ale timpului

erau pentru Francesii de după

hevoluţie însă în domeniul pălitie, social și religios. Inteligenţele cele
mai mari, talentele cele mai puternice, chiar când se consacră
literaturii, îndreptau poesia lor însăşi în. această direcţie, şi
aceasta va f şi soarta generaţiei mai tinere care. se manifestă
Întăiu numai la începuturile Restauraţiei bourhonice.
omasc

a

.

aer

XX.
Deschizătorii

de cale italieni: Manzoni

și Leopardi.

„În celelalte ţeri latine nu se întâlnesc aceleaşi condiţii de
pasionată frământare a unei societăţi întregi, de aruncare spasmodică a ei în haosul mişcărilor interne și de amestec înde-

Jungat,

plinde

jertfe şi încununat

de

glorie, în toate marile

prefaceri, cu caracter de epopeie, ale Europei la; începatul veacului al XIX-lea. Un suflet social mai puţin tulburat poate da

astfel opere în care ideia nu primează

politică
pentru
Tirilor,
năvala

forma, în cara tendinţa,

nu se substituie efectului literar, în care cei născuți
a fi poeţi nu-şi atribuie, după exemplul Titanului cuceo misiune providenţială a cării îndeplinire s'o caute unde
omenească e mai deasă şi se aud mai furioase strigăte

de luptă, capabile-de-a înăbuşi armonia oricărui cântec.
Totuşi Spania. ca şi Italia au fost atinse necontenit

şi tulbu-

rate până în adâncul lor de tragedia, revoluţionarăși de trscătoarea creaţiune colosală a lui NapoleonDar
. ideile în numele
„cărora se poria războial erau în mare paite de origine străină;

"ele nu pasionaseră,

până în cel mai

înalt grad

mai multe ge-

neraţii una după alta, ciocnirea lor ajungând a fi însăşi rațiunea
de â fi a rasei. Aici filosofia avea într'insa cu adevărat ceva liniştit,
etern, transceniental filosofic. Şi, chiar când vălmăşagul era

mai” furios, steagul străin

se ridica de-asupra lui, şi aceasta,

„ajungea, pentru ca. interesul să cadă pentru lupta însăşi, ori ca,
precum sa întâmplat în Spania, energiile naţionale cel9 mai

bune să se ridice, indiferent de principii, contra acestui steag Ă
de cotropire.
Revoluţia, găsise in Spania starea, de spirit din care au ieşit
poesiile, tragediile, consideraţiile critice ale lui Quintana (n.

1772), care poate fi considerat ca un tip represintativ pentru
acest moment din desroltarea -literară a ţerii sale. Infiuenţa,
francesă era, atotputernică; viața, unora din soriitorii spanioli din

acest timp e intretesată
(n. 1745), întemsietorul

chiar cu a Franciei: Melendez Valdes
„şcolii mijlocii de la Salamanca“, moare

la Montpellier în 1817. J. Bautista Avyriaga (1770-1897) a, îndeplinit rosturi diplomatice la Londra şi la Paris. Martinez do la
Rosa (n. 1789), întâiu

întoarcerea

lui

din

profesor de filosofie, va cutreiera,

Cadiz,

la 1811,

după

Franţa și Italia, şi „Arta.

poetică“ a lui are elemente. aduse de dincolo de Pirinei; el a
s2ris gi o Istorie a Revoluţiei francese. O carieră de diplomat în
Anglia, Italia şi Franta 'o are şi vestitul duce de Rivas (n. 1791),

Mariano Jos6 de Larra (n..1810) va trebui, fiind crescut în
Franța, să-şi reînvete: limba,
O influenţă venită de peste munţi se simte şi în ziarele cate
încep a se publica în acest timp al luptelor contra. lvi don
Jas6, iratele, impus ca rege, al lui Napoleon, ai al desbinărilor

intsrioare în jural Constitaţiei: Nicasio de Cienfuegos (1764-809),
autor de tragedii după

tipicul frances şi imitator al poesiei mito-

logice din Franța veacuiui al XVIII-lea, tipăreşte Gaceta şi
curio polițico, iar învățatul Alberto

Lista, profesor,

apoi

Mer- .
preot,

autor de bucăţi poetice nşoare, dă la 1820 HI cenzor, apoi E? înuparcial, mai târziu şi Gaceta de Madrid.
La niciunul nu se simte

“ guerillas n'a avut poeţi;

pulsând

pentru

viaţa

timpului.

liberalismul

lvptător

ridicat imnuri; înfrângerea, lui n'a, trezit satire.

Lupta de

na sau

Realităţile na-

tionale nu-şi află expresia poetică. Învăţaţii sau oamenii politici—
cu excepția contelui de Torreno (1786-1843), care face, şi din
amintiri, tosmai istoria acestor convulsiuni — scriu Cespre interesante subiecte vechi, fără nicio tendinţă, fără nicio alusie:
Caprmany (1742-1813) despre comerţul Barcelonei şi despre eloc-

veaţa castilană, Conde (1757-1820) despre dominaţia Arabilor
în ţara sa. Neavând valoare represintativă, această literatură,
de o formă foarte îngrijită şi ca un fromos avânt retoric, nu
poate să aibă influenţă în afară.

„În Talia, dincolo de Monti ca gi dincolo de Alfieri, pe drumuri
proprii, ca sau fără înrâuriri din afară, se naşte însă o literatură,

m

TO
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|

”

nouă, nedefinit
- încă
ă în orientarea ei, dar cu: atât - ma
-i
interesantă, supt rapo
rtul manifestărilor individuale;

Manzoni şi Leopardi dau pe cele
mai 'puternice din aceste
manifestări,
|
|
Şooala lai Monti — întru e ât se
poate vorbi de aşa ceva —,
clasicismul — întru cât se poate
admite acest titiu într'o literatu

ră care a, fost

şi- mai departe străbătută de înrâurir
ea ve- Chiului scris latin — e represin
tată înainte de. ivirea, timpurie
, mai timpurie decât
aiurea, a romantismului de Ugo Fosc
olo şi de

fraţii Pindemonte, Giovanni și Ippolito
.

- E 0 asămănare: de origine intre
Foscolo şi Ahdr6 Chânier. Constantinopolului mamei postului
frances îi corespunde Zante —, :
foarte
grecesc

cu toată superficiala modă

ital

iană, datând -din
erul media —; insula ionică în care
a trăit mama lui Foscolo și
În care s'a născut el însuşi, la 6
Februar 1778, dintrun tată ..
venețian. Mama văduvă-l aduse. în
oraşul acestuia în momentul tocmai al supremei deoadenţe, al
ultimei acţiuni politice nenorocite şi al lichidării în- folosul
străinului. Autor .de tragedie
alfieriană la nouăsprezece.an j, salută
pe Bonaparte, cum Alfieri-.
_nar fi făcut-o, ca, pe un libera
tor.În legătură cu Monti, şi chiar
cu bătrânul Parini, trăieşte ca prib
eag, după catastrofa, Veneției,
pe care o privia ca pe adevăr
ata lui patrie, la Milan. Face part
e
din armatele napoleoniene şi apără
regatul italian al lui Eugeniu
de Beauharnais în momentul
desfacerii edificiuloi imperial

, Na
vrea să trăiască supt Austrieci şi
moare în exil lângă Londra (1827).
Fire melancolică, de şi veşnic dori
toare de acțiune,e stăpânit

de

Goethe în „Ultimele. scrisori ale ui
Jacopo Ortis“ (Ultime
deltere di Jacapo Ortis), care, publ
icate în 1798, 'supt un titlu

mai

sentimental,

sunt mai. vechi decât imitaţia francesă,
în
media american, a „Patimilor tânărulu
i Werther“ prin „Rene“ a] lui ::
Chateaubriand. Infi
uenţat de Gray, după ce moda acestuia
se is.

prăvise în Anglia însăşi, el scrie
la 1807 poemul

prin'care tră.
ieşte şi astăzi, „Mormintele“ (1 Sepo
leri). Lai Chânier îi samănă
atunci când, inspirat de

luminoasa şi pura, clasicitate a,
sculp-“
torului Canova, traducătorul Iliadei dăde
a, «Graţiile» (Le Grazie).
A tradus

capodoperă

de ironi e a Englesului Sterne,— spirit
ate„menea supt acest Taport cu Paul-Lou
is Courier —şi, ca şi dna
de Bta), s'a
ocupat de rostul aooial pe care-l poat
e avea liteN

8.
tatura (Del'origine e deli'ujieio della 'letteratura ; 1809), interpratând-o potrivit cu mediul în cars se produce, aa încât în Italia
"el deschide seria criticilor veacului celui nou,
O viaţă nouă, personală, locală, naţională răsare. din: toate:

aceste. influențe şi împrumuturi. Ortis e nenorocit: din causa;
decăderii Veneţiei sale, — ceia ce inu-i s5 întâmplă iui Werther, :
trăind. în „umanitate:, nici lui :Rens, -preocupa€ sălbatee de el.
însuşi. În poemul „Mormintelor“, dacă desvoltarea s a modelelor;

din secolul al XVIII-lea, energia expresiei

aminteşte pe Dante,

mult studiat de Foscolo şi asnpra căruia “a şi scris: Dante. înviator al scrisului italian, cum scriitorii din epoca Elisabetei au.
înviat necontsnit liteiatura englesă. Astfel când: presintă -ssine.
gurătatea: în care: se ascunde poate motmântal lui Parini +

ami

„_*

n cgi”poate oaselesi

: Cu'cap tăiat le sângeră tsharul
“Cazre-a “lăsat pe egafod păcatul, - Auzi râcâind ruine, burnieni
.
_ Căţeaua părăsită, în pribegia ei,

.

:

“Cars pe, gropi uitate se caţără şi an.
Şi de sigur nu dia prăfuita, garderobă a „clasiciemului* se pu:

teau culege ideile care Ja fiecare pas înyiorează expunerea. qi:

| dactică a poemului, ca, atanci când luminița morților apare ca:
0 rază; pios furată de prieteni de la soarele spre care s au întors,
i
lacomi, ochii celui care muria :

Rapian: gli amici una, fâvilla, al sole, E
"A illuminar la sotterranea notte,

Perchă-gli ochi deit uom 'cerean morendo
„1 sole,

2

În oda. către „prietena, însănătogată“ (alasmica risanata) e, în

sprintânul metru tineresc, un simţ delicat şi viu al antichităţii:
slenica, care întrece -pe acela pentru. 'care a fost admirat Andr6

Chânibr.- Liniite vechilor stațai s8 „găseso când înfăţişează pa
>
_
femeia iubită:
3

E forse trossa

toi 'inozzo capo d'insanguina i tadro.
Che lascib sul patibolp i delitti.
Senti raspar fră je macerie ei bronchi

“La derelitta cagha. ramingando
Su le fosse e fameliea uiviando,

;
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La mişcarea-ţi, încete,

7 EET
E Mea metope n. cm.

im

a arama

me

„n. IN

Cad plotele Jucii
De ambrosia recentă,

|

În luptă cu pieptenii de aur

E

|

A

Şi cu ghirlanda de rose

Pa care cu sănăiatea

|

ţi-o dă Aprilei.

ŞI ce frumos amestecă el amintirea insulelor unde
„şi-a avut
leagă

nul“, insule prin cara rătăcegte Sappho ca umbr
ă — îgnudo

spirilo
— şi unde

-

o

-

Dacă nocturnul zefir
'Blând peste unde răsuftă,

|

Țermul răsună de plânset de liră?

Aici, spune

el aiurea,

în

lumea

|

„fericiţilor

portocali“

„eedrilor în floare“, sa închinat copil divinității Vener
ei2..
Dei Sepolcri e dedicat lui Ippolito Pindemonte

şi a

(1753—1828),

care pregătia un poem despre „Cimitire“, în legătu
ră cu cel
din Verona, şi caro răspunse supt acelaşi titlu celui mai mare

decât dânsul.

Fratele dramaturgului

după

modelul lui Alfieri, e

de un mai abstract stil tradiţional, de şi nu-i lipsesc, pe lângă

uşoare cântece de tinereţă (Poesie carupestri ; 1785), versuri care

fao imagine, ca acelea în care se presintă vântul de dimin
eaţă
şuierând pe morminte peste scaii şi spinii părăsirii:
ere

' A'agitarti lente

.

Cascan le trecce, nitide
Per ambrosia recente,
Mal fidea ail'aareo pettine
“E alla rosea ghirlanda

Che or con alma salute April ti manda,

-

-* E, se il notturno zefiro
Blando sui flatti spira,

Soouano i liti un tamentar di lira.

e

— Versurile la mcartea fratelui unesc durere sinceră cu grija de frurau” Seță a vechiului clasio.
a
%. Origine e lodi a Citerea e a Zacinto : i

-... ivi tanciallo

La deită di Venere adorai.
Bi aiurea:
”
Spirano

.„„ TOBea salute
V'aure, da ielice arancio ,

Tulte adorate, e dai fiorenţi cedri,

|

Ă
-

a

:

.
ro

so

o nr eee rm

+...

Vento

a ae

e il mattutino

che fisohia tra l'ortica e il cardo

Descrierea Siciliei, cu catacombele din Palermo, în care atârnă

trupurile uscate ale morţilor oribili, e de o inpresionantă realitate. Şi e o fromuseță nouă şi fragedă în descrierea mormântului alb din mijlocul pădurii, care nu sperie pe cei vii, ci li
vorbeşte de o altă fericire. ŞI, în altă bucată, evocaţia <Singu-

rătății» nu e fără farmec.

Alessandro Manzoni s'a născut la 1785. Era nepotul de fiică
a vestitului Beccaria, ale cărui aplâcări însă către speculațiile
abstracte nu le-a moştenit, find unul dintre cei mai mari cunoscători ai realităţii concrete din vremea lui. Tatăl era nobil.
„Mama lui e adusă a se ageza deosebi în Paris, şi el merge s'0
caute acolo la douăzeci de ani, după ce, foarte tânăr, şi el ca
şi Monti, ca şi Alfieri însuşi, cântase „triumful de libertate“ pe
care Franța rsvoluționară-l dăduse lumii.
Nu lucrase până atunci

nimic alta

decât

acea încercare po-

etică închinată noului spirit revoluţionar. Parisul de la 1805 eră,
acela unde începea să se ridice gloria lui Chateaubriand, dar
tânărul Italian avu legături mai strânse cu acel Pauriel care
vădi mai tărziu epocei sale farmecul poesiei provențale ca şi
al cântecelor greceşti moderne (1824-5). Deocamâată, în spiritul
d-nei de Stail, şi în legătură chiar cu cercul strâns în jura! ei,
el publicase un studiu critic despre cartea acesteia priviteare: |

la literatura 'n legătură cu condiţiile sociale şi era prietenul lui
Cabanis, lui Destuti de Tracy, ultimii represintanţi distinşi ai
vechii filosofii raţionaliste. Fauriel ştia sanscrita, ca şi araba,
gi era capabil să traducă din limba danesă; toate canoştințile
literare intermediare erau în stăpânirea lui. De la dânsul Manzoni

a învăţat deci ceia ce nu ştia pănă atunci, nici în Franţa: TSS-

psctul pentru mediul geografic şi istoric şi înțelegerea sufletelor
naționale deosebite; vechile regule aristotelice nu valorau nimic

„în cugetarea- îndramătorului însuşi: Învățatul frances avea o deo_asbită simpatie pentru literatura, italiană, şi el va traduce mai
tărzin (1823) o tragedie a acelui Giovanni Berchet, tot un Nilanes, eare cel d'intăiu, la, 1816,

diţia, în toate; făcuse

recomandase

şi studii adâncite

ruperea cu tra-

asupra

lui Daâte şi

Bi

5
â „începuturilor limbiii şi literaturii italiene“ !, şi vorbiso, poate
cal d'intăiu, despre scriitorul medieval franco-italian, Brunetto
latini, inițiatorul vechiului poet.

La Paris, unde a pnablitat câteva scurte bacăţi fară mare origihalitate, cu totul în genul tradiţional, Manzoni s'a şi însurat
cu o Eiveţiană de limbă francesă, Henriette Blondel, de care a
rămas foarte legat toată viaţa.
- Întors în ţară la 1810, începea o mare activitate literară, pe
care o continuă pănă în pragul morţii (trăia încă la: 1878). Şi

această activitate vine de supt infiuenţa noului curent religios,

catolic, pornit de Chateaubriand. Cele d'ințăiu bucăţi lirice ale
lui cântă Învierea, Crăciunul, Patima, Pogortrea Sfântului Duh,
serbătorile Maicii Domnului,— în toate el fiind atras de frumu“ seța pompelor ritului roman, Ca formă, e însă, poate cu o mai

răpode desvoltare, vechea

odă, fără energia

care Monti o scrisese pentru

xibilă a lui luda.

bucătii citate, pe

a săpa adânc în minte patima te-

Nu e mişcătoarea

poesie a minunilor primi-

tive, şi nici nu se întâlnesc elemente de cugetare pe care tim“puri mai nouă au ştiutsă le adauge legendei sacre. Nuo mişcare şi emoție nici în possia, pură şi rece, închinată Fecioarei.
Singură moartea lui Napoleon îi smulsa la 1821 aceluia care,
singur îatre scriitorii italieni, n'avuse-niocio legătură cu eroul
fulgerat acuma pe stânca africană a exilului său, o cântare în

adevăr nsaitată, în care se uneşte duioşia cu simţul maiestăţii,
total fiind dominat, şi de respectul faţăde personalitatea, uriaşă,
mai presus de ură ca şi de iubire, şi de groaza înaintea nepă-

tronselor mistere ale

fatalităţii,

cu ale căreia. hotăriri ştie să

amestece şi griji religioase, ca în orice a scris după
creştină din Paris. Ca :poet lirio:se poate spune că

crisa lovi
Manzoni

trăieşte azi numai prin această incomparăbilă dă, de un sen|
timent aşa de modern,

Noutate zoită se găseşte însă în rele două

tragedii ale lui

Manzoni — una din ele dedicată lui Fauriel —, Cormagnoia şi
Adelehi, psntru care el a cercetat de o potrivă, căutând adevărul psihologic şi coloarea istorică, veacul al XIV-lea, al con+ Dante es les origiaes de la langue et di la lirttrature itatieenes; “publicată
după moartea lui (1814), abia în 1834,
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dottieriior, și arbaica, epocă lomblombard
ardă, În
faţa însăşi atrăgea atenţia, asupra, faptnlui
cu normele de gust în de obşte primite
„Ge obiceiul celor mai raulţi» şi, Gărâmâna

cea, dintăin operă, ptecă ea, «rju-s6 potriveşte.
'a [talia şi soncţionate *
cetătuia, <regulelor»
'ce

argumente
din Schlegel, el cerea dreptul manitest
aţiei individuale.
sinc

ere. Se 'loviă' astfel în suveranitatea, !ui' Alfie
ri, Strictăl observator al acestor canoane, şi se deschide
a "scena pentru ro- :
mantisma! pe carel vor represinta apoi un Tommaso

Grossi şi
un Niccolini. Lui Manzoni-i fusese
cu atât mai uşoară, această
revoluție, cu cât wavea să înfrârigă.
?ni el însuşi acele scrupule
pe care 0. educaţie clasică nesfârşi
t superioară trebuia neapăraț:

să le deie altora, -

N

a

a

i

Manzoni eră lipsit şi de o cunoastere
mai' adâncă

a literatu-

rilor 'moderne. influehţele shakespe
ariane lipsesc în teatrul său
începător, şi, cum si însuși n'avba
puterea, creațiunilor proprii, !
versul șerpuibş

te Uşor, dar: fără putere” de; a impresio
na, prin
” situaţii dintre care multe sant bana
le şi niciuna! nu răscoleste
sufletul întreg. Liniştitele. “expunări
din Stăturile venețiene cu
cars se deschide

«Carmagriola»"a'au, fără îndoială, nimi
c dec-'.
sebit 'de tragici'în ele. Na e măcar comp
araţia; colorăță, 6pitetul
tare, smăltarâa;
cu verbe neobișnu

ite, arhaice” sau populare, a,
:
stilului. Nicăiri nu se aude zvonul
cobfas al mulțimilor, :nîci
strigătul patimii sinturatese: E o. 'simp
lă. povestire desfăcută în:

pacifice diaioguri, Dar putea să
placă inovaţia; - coruri!oă, câre
nu se mărgenesc a descrie o acti
une ce nu se vede, dar trebuie ştiată, ci cuprind şi alusii”
politice. care erau să placă.
Aşa, în „Carmagnolae:
DN
ae

Cine sant gi? Mândrelor locuri

Să

Ce străin vine Tăzooia Saducă?
Cine-a jurat oare pământul. „

o.
Ce

Naşterii liber să-l fac! Ori..să moar
ă

>; . -

Dintr'un pământ sunţ toţi, tot o,li
mbă
Toţi o vorbesc; fraţi li se,zice
.
De cei străini; neamul acelaşi.
-,..-.

Chiar şi din: faţă; li-l: vezi la toți:
*

Țara aceasta pe toţi îi are,

Ţara acâasta, de sânge plină,
N. Iovsa : It, Lit, Doman. — N.
7

-
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Pe care firea o despărţi

,

Şi o încinse cu Alpi şi Marel.
În Adelehi, din potrivă, este energie barbară şi simțire creg

despărţit de soţia lui, fiica, regelui longo-

tină. Carol-cel-Mare,

bard Desideriu, şi venit cu oaste la Roma,

evitând o luptăcu

sfaduşmanii de moarte pe cari şi i-a făcut, pentru a ceda apoi
,
scăzută
totul
cu
figură
0
e
e,
tarilor şi-a lua o altă hotărâr
ele
cules
fi
s'ar
că
aproape cu impietate, şi fără, măcar, scusa

mentele acestei personalităţi inferioare în izvoarele istorice.
Dar moşneagul rege, în indignarea lui", fiul, Adalgis (Adelchi),
în hotărirea lui feroce de a se răsbuna, sunt vii. Găsim scene,

viaţă.
ca aceia a neaşteptatei năvăliri a Francilor, care au
mucare,
tă,
Hermengarda, soția despreţuită, răspinsă, repudia
te
rind, iartă pe Carol, e o frumoasă creaţiune de sentimentalita
romantică, prea putin «studiată» pentru ca figura ei. de sfântă

creştină să iasă destul în relief: delirul care o face să vadă pe
rivala ei lângă Carol, e însă un zguduitor moment, dramatic,
urmat de lunga plângere duioasă a corului. Desideriu se degradează

însă

la sfârşit

umilindu-se

înaintea

lui Carol,

a cărui

,
trufie brutală e lipsită de orice maiestate, și agonia lui Adalgis
apel
c
zădarni
care se coborise căutând să fugăla Bizanţ, e un
Ja compătimire, atanci când
loace, emoția tragică.

nu se putuse trezi, prin alte mij-

1 Chi son essi? Alle belle contrade
ne venns

Qoal

straniero a far guerra?

Qual & quei che hă giurato la terra
Dove nacque far salva, o morir ?

D'una terra son tutti: an linguaggio

" Panlan tutti: fratelli li dice

Lo straniero: îl commune lignaggio
A ognun G'essi dal volto traspar.
Qussta, terra fu a tutti nudrice,
Questa, terra di sangue oe intrisa,
Che natura dal!” altre hă divisa
E recinta col! Alpe e col Mar. (Actul II, scena VI.)

3 E ridicul însă când, după înderanuri zădarnice către
clară că va fagi cu ei:

Ebben, correte, anch'io con roi
Faggo .... (Actul
=

III, aceoa

1.)

,

ostaşii lui, el de.

adi
rr

Dar preceptul de a studia trecutul, putinţa de a-l
înțelege şi

de a-i reda nota, taleninl de a învia deosebitele
categorii omeneşti ale “căror urme se întâlnesc în slova
izvoârelor scrise, că
Şi credinț creştină adâncă, interpretată
în toată iertarea, mila
şi nespusa ei bunătate, fac o capodoperă
din romanul istorie
lombard de la stârzitul evului mediu, I promessi
sposi (18257),
cirs, fiind cel d'intăiu adevărat roman modern,
a rămas neîntrecut pănă astăzi în orice literatură. Dar
despre acesta va fi
vorba şi în legătură cu desvoltarea povestirii
moderne, în Italia
ca şi aiurea. :
În jarul inovaţiilor, câte erau și cum erau
— numele de ro:
mantism nu l-a scris nime, şi baladele
lui 'Biirger, de la care
a plecat manifestul lui Berchet, aparţin
secolului al XVIII-lea

—-, se duse o scurtă luptă.

Novatorii,

cari erau şi nationaligti

italieni, partisani ai ideii de unitate, se manifestară
câteva luni;
la Milano, prin foaia îl Conciliatore (1818-9),
având ca redactor
pe acel Piemontes (din Saluzzo), Silvio
Pellico, autor atanci al
unei tragedii clasice, Francesca da Rimini,
care, prigonit de Quvernul austriac şi închis la Spielberg,
scrise acolo simpla; carte

duioasă, «Închisorile mele» (Le mie prigioni), care
a cutreierat

Jumea.

Acestei

publicaţii i se opunea

căreia-i

răspunse

de cei

interesaţi o

alta,
Biblioteca italiana, apoi revista de glume <Gâlcevitoru!>,
Aceattabrighe,
es

Carlo Porta.

ese

liști cari

spiritul

De fapt, revoluționarii

vorbiau

de

realism

și de

cordsiv al postului

dialectal

erau nomai nişte vaţionamodernism

pentru

a chema

interesul asupra suferinţilor Italiei şi asupra
speranțelor poporalui italiav. Acesta era aici liberalismul,”
şi, în loc să-i stea în.
față, dușmăneşte, catolicisinul, acest catolicism
însuși era unul
din elementele fundamentale în noua
poesie luptătoare. Ceva
mai târzin, după 1821, Tommaso
Grossi, unul din cei cari se
adauseră. la legiunea, războinicilor pentru
nație şi patrie, va .
|: cânta într'una din tragediile sale

participarea
|. cruciată (7 Lombarăi ala Prima croci
ata).

Lombaszilor la

Într'un colţ de provincie, la Recanati, lângă
Loteto, eu pele- .
rinagiul la Maica Domnului făeătoare de
minuni, creştea, fără
profesor, în studii cum nu le făcuse pănă
atunci. nimeni în

» talia şi care se pot pine alători
cu ale lui Paul-Louis Courier
1: şi Boissonade, un biet copil. slăb
ănog şi bolnav (născut la :29
«

ada.

" funie 1798), Giasorao, fiui, asprului

conte sărăcit Monaldo

Leo-

pardi.. Învață prin el fisuși in: marea bibliotecă a tatălui său.
schimbărilor moderne

So pasionează. — întrun mediu contrar

„şi-în-special duşman ideitor revoluţiei — pentru literaturile cla„_sice, în rândul

întăiu

pentru cea greacă, oricare

ar fi tost greu-

tăţile ce'stăteau în calea, tânărului fără călăuză!.
Încearcă

a scriede la

cinsprezece ani,

amestecând

cu cale

d'ințăin idei ale sale proprii felarite reminiscenţe ce lectură”.

Se; ocupă de subiecte literare şi ştiinţifice în acelaşi timp, incapabil de-a afla de la sine o în. reptare.

În acest tirop bietul

băia căruia cele mai rmulțe din. plăcerile vieţii îi erau refusate,
ceteşte. între cei mai vechi, pe d-na de Stai], — care se amestecase în: pregătirea; ncii liţeraturi printr'un articol în Biblioteca

italiana, recormandând imitaţiile — şi cartea dă debut a abatelui
de baămennais, Essai sur iindiftrence en matire de religion, catolică şi papală ca, scrierile, lui Joseph

pomeni. pe Courier,

de Maistre,

cu. studiile lui de specialitate.

fără a mai

Mai

tărziu

|
|
va cunoaşte din Chateaubriand operele politice.
dar
Franţa,
în
atunci
Îl: preocupă subiectele care s€ discută
e incapabil de a-și expune vederile într'o operă personală, „Filosofia“ lui o face, de la î8i7, în carnetul de casă. Reservă
pentru mai tărziu (de la 1824) -studii de o pătrunzătoare psihologie, care distrug tot ce dting, Dialogurile, de un aşa de sobtil
rationalism, menit să arăte zădărnicie civilisajiei, a fericirii,a
vieţii înseei.: Pentru public are deocamdată studii de filesofie:
n 1815 asupra lui Porfiriu, lui Hesihiu din iliiet, asupra lui Mosa
chos (în: Spettatore din Milano, 1817), cu.o frumoasă traducere
„coma
care
pe
„Idilelor* azestuia, asupra. Batrobomiomahiei,
în acelaşi an !
binat-o“ cu o .operă personală, plină de alus.

(publicată în acelaşi loc), asupra
asupra lui Horaţiu (1817; îbid.),
Hesiod şi asupra. lui
lui ra
asup
fără a mai vorbi de o notiță
ocupă de

Oâiseii
asuprs,
Virgil,
asupra

(1816; it:0.. anul 18165),
unui Imn către Neptun,
asupra lui Eusebiu, atc.,
Damietei medievale. Se

„erorile populare la cei vechi“, 'grămădind

din biel-

șa puşug, lămuririle “cele mai rare, fără a comunica lucrarea

face studii de limba englesă; N. Şerban, Leopardi et lo
iălo
—BraGarol

France, Paris 1913, p. 26, nota £.

*. Dovezile, în cartea citată.
> Stols filologiei di Gimcome. Leepardi, Florenţa 1895.

odă
N

blicului. Pănă la 1818'nicio bucată de poesi
e, afară de glume

supt pseudonim, în iegătură
pentru aitceva 'decât pentru

cu întăia lui visită la Roma, nu
cercetări de manuseripte antite,

„care-i atraseră prietenia lui Niebuhr și o
invitațicae profesor

la Berlin. *

Atapci, la 1818, apar acolo, la Roma,
dedicate lui -Monti,
două Canzoni ale traducătorului lui
Homer şi Virgil. care ca
varsifioator
dibaciu îşi făcuse

proba.

Una e ca2, vastită,

către
italia, alta se îndreaptă către Dante cu
prilejul: statuii ce i se
gătia, în legătură evidentă cu o «canzone»
din Patrarea, la Florența 1. Amândouă, ca o siguranță de
metru extraordinară; şi

în tonal zbuciumat al lirismului! pindazie
— cea: d'intăiu face
că, durerile
Italiei să fie înfăţişate

tului Alceu, — sunt

fireşte contra

numai

străinului

în legătură cu

o manifestare

Grecia. :po6-

a 'patriotului: italian,

care, învins, plecase — Ja Francia stelerata e nera, — iar nu contra celui care, fără
binefacerile de civilisație

şi fără gloria militară a celuilalt — Austriacul
— se in„ Stala abia. 1 se aruncă Francesului vina
prădăciunilor, furtului
operelor de artă şi a ironicei proclamări
de libertate: falşă! ca
şi, în urmă, a jertfirii soldaţilor italieni
„pe murdarele şesuri
rutene“ (campania din Rusia):

Şi li făceau aierul şi ceral

o

Şi oamenii şi fiarele imens război.

“4

Cădeau grămadă de grămadă

Pe jumătate goi, slabişi crunţi,
Si era pai trupului bolnav ghiaţa.
Cadavrele lăsate fără gropi

Pe marea cea grozavă a zăpezii
Le. sfăşiară fiare? a,

E

În amândouă aceiaşi mustrare
|

i

tie

a generaţiilor incapabile. de -a
N

" O ediţie din 1824, la Bologna, cupri
nde zece Canzoni.
? ... e lor fea Paere e il cielo
Sa

E gli huomini e le belve immensa guerra,

Cadeano a squadm
Semivestiti,

macari

a sqeadre,
e cruenti,

Bă era letto agii egri corpi il gelo.
E i nepletti cadaveri allaperto
Su per quello di neve orrido mare
Dilacerâr le bere,

E
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dori libertatea şi de a.o

câştiga prin luptă, „somroroşi şi bol-

năvicioşi“ (sonnacchiosi ed egri) urmaşi ai unor strămoși cu altfel
de sufivt şi deci cu alte puteri. Aceiași notă va răsuna în oda
către Angelo Mai la descoperirea cărţii lui Cicerone de Republica,
care i se pare glas de îndemn din mormânt:
'
„. Novă, la leagăn,

Drept stă, şi la mormânt, Nimica,!.
Toată gloria literară şi cugetătoare a Italiei e invocată cu
acest prilej, pănă la, singuratecul «Alobrog feroce», Alfieri. Nota
despreţului pentru present, a dureroasei invocări căire ercismol

dispărut domină în forma, trudită a tnturor acestor „Canzoni“.
Şi această

formă, care în ea însăşi pare a închide despreț,

se

umaiisează numai când „ultimul cânt al lui Sappho“ strigă necesitaţea morţii ineluctabile, a zwânlirii <vălului nedemn»:
„.. Morremo.

Îl velo indegno

a terra sparto,

Rifuggiră Vignudo animo a Dite,
sau când amintirile întregii iubiri înlătură din mărtarisirea miş-

cată retorica stuâiilor sale (17 primo amore), sau, în sfârşit, când

îşi asamănă soarta cu a «păsării singuratece», a singuraticei
păsăruice> — solingo augelin —, care nu se amestecă în voioşia

celorlalte (1! passero solitario).
Era mai multă

energie,

|

mai mut

scrisese”cu acest caracter,

dar nici

avânt

decât în tot ce

sentimentul

nu

era

se

nou,

nici forma, în epoca lui Monti, Pindemonte şi Foscolo, nu rupeă
cu trecutul, — pentru simplul motiv că pentru dânsul, indiferent din natură sau pria creştere la înoiri, acesta nu era un
trecut, ci forma firească, imutabilă, necesară, în cars prin toate
dibăciile savante ale rostirii indirecte se pot exprima sentimen-

-

j

ile omeneşti.

Altfel cu Idilele din 1819 (L'Infinito, la Sera del giorno festivo,

la Ricordanza,
apărute în

il Sogno;

«Nuovo

lo Spavento notturno, la Vita solitaria),

Ricoglitore»,

altă

foaie

milanesă, abia

în

1825-6, iar în volum (Versi) la 1826, și în noile Canzoni, publicate întăiu la Bologna în 1824 (între altele: Bruto minore,
IRI A noi presso la culla
Ymmoto siede, e zu Ja tomba,

il Nulia.

Alla
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primavera, Ultimo canti di Sao, Inno ai Patriarchi,
Alla sua donna).
Ediţia, «Cânturilor> (Canii) e din 1831 şi a «Oper
etelor morale»
(Dialogurile) din 1827. Ultimele

poesii, «Apusul Lunii>

(71 Tra-

„smonto della luna) şi La ginestra o fiore del desert
o sunt postume,

căci autorul îşi isprăvise chinuita viață, după
patra ani petrecuţi la Neapole— visase şi de o şedere la Paris
—, în ziua de
14 Iunie 18371,
La, cealaltă parte din această operă venim,
în părţile ei esen-

țiale şi decisive.
Fără a mai vorbi de
ducere, şi de Elegii

„Ldilele“

din

|
„Imnul către Neptun“,

precoce,

1819 nu

sunt

Petrarca, care e solidă,

la

care se

lipsite în formă

clară,

pretinsă tradu-

adauge şi o tragedie,

inteligibilă,

de influenţa

lai

fără grele pregătiri

clasice şi fără multe reminiscenţe istorice, oricui.
Sunt seri de
serbare a tuturora, când şi el aşteaptă să se aprop
ie de dânsul
iubirea lui, — în zădar, căci natura, <atotputer
nica», îi va spune

că «şi speranţa i-i refusată»
... A te la speme

Nego, mi disse, anche la speme....
Şi el strigă: „O zile grozave, aşa de tânăr!
“. Supt durerea, lui
îavie amintirea tuturor lucrurilor care s'au
dus, a tuturor fințelor care s'au stins, până la Împărăţia imens
ă a Romei, — ca

şi cum
obosiţi
Ceia
asupra
vechii

rândurile desperate ale lui Villon ar fi trecut supt ochii,
ai tânărului ce-şi ucisese în trudă Supraumană tinere
ţa 2.
ce domină însă, strivind, e sentimentul zădărniciei vieții
,
căreia se întinde „imensitatea“ infinitului şi, ca pentr
u
Indieni, e în acest sentiment de confundare în uriașu
l

inconscient,

laptate:

în această

„înnecare“ 'n Oceanul

fără sfârşit o vo-

Totdeauna scump mi-a fost dealul pustiu
Şi gardul care din orice parte
Văzu-l opreşte să prindă zarea. '

Dară, stând şi privind, nemărgonite

Spaţii dincolo de dânsul, supraumana

Tăcere, şi fără fund odihnă
1 Stătuse şi la Florenţa;

Recanati-i

"Simdi filologiei, p. 385.
' La Sera dal giorno featico.

părea

„dâtestable

et inhabitable“ ;

_ 008.

Aa

i

Bu în gendire-rui, închipuiu; şi mi-ar veni
"Inirdii groază. fară, când vântul

'

“Care. voiește prin pomi îl aud, ei asămăn
Pacea, cea fără, sfârşit 'Gu-al lui glas,
Şi” atunci 'veşnicia în minte s6 'ntoarce,
' Vreimile moarie, şi vr6insa de-acurha,

- 0o-i vie, şi zgomotul ei. Astfel se 'anoacă,
"în: rosti irea, acsasta “cugetul micu - Şi să ină piară în imensa, Mare îni:$ “dulce !.

„Si 9, csva care ar mecă şi va "fermeca totdeauna: 1 dansul,
acest; necontenit ; simţ, al vegnicisi, al niesfârşirii, .al „imensului,
grozavului --— „Pacerba, Pindegno; 3anigier. delle cose — „mister în care
trăim şi care nu „xăspunde nici, la cel mai elocvent strigăt al
pasiunii, niși la uneţul , Suprem al celci mai. mari, dureri. Pe

acest fond al nemărgenirii se desfac şi cale mai mici; umănante,
ea acel «cântec de noapte târzie care se aude pe cărări depăr-

tându-se încet-încet, perind», când inima luj xănită deschide tot
ce ascund tainiţele gândului în seara lui, singură după ziua de
bucurie a tuturora:
Ra, alla tarăa notte
Un canto che sudia-per li sentieri :
Lontanando morire; a poco a poep,

;.:: i

Si această mâiestate incornensurabilă a fonăutui însuşi îi permite să fie simpla, pastoral ca în dimineaţa la țară, în liniștea
i Sezăpre “caro mi fa quest' ermo “cole,

E questă siepe, che da tanta parte.
Del ultimo orizonte il guardo esclude.

Ma, sedendo e mirando, interminati
Spazi di 1ă da quello, e sovrumani :
Silenzi, e profondissima quiete
In nsl pensier mi fingo; .0ve, per -poco

ŢI cor non si spaura. £, come il vento
Odo stormir tră queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce

Vo comparando; e mi sovvien Yeterno,
E le morte atugioni,

e la, presente.

-

Ă 'viva, e il suon âi lei. Cosi tra questa
Immensiiă

i

sannepa

il pensier

E
PRE

:

mio,

naufragar m'8 dolce in questo mare.
(infinita)

-

ai

-

.

997 .
De

de amiazi lângă Tac, "dia 13 Vita
Solitaria, ca în descrierea ae.
asărănată a serilor pe 1 ună, când
„joacă iepuri în păduri la

lina rază“:

O caro lume, al cui tranquillo râggio
.
Danzan le lepri nelle selbe,...
Poatefi prietenos ce lucrurile şi cu
oamenii, din ct vede şi din
ce-şi aminteşie, în

|

subieotul

care de la sinese înaiță, Astfel
când
în amintiri desorie casa de la Reca
nati, gădina, tăcerile serii,
„Cu „cântecul broa

ștelor departe tn câmp:

|

|
Dalla

|

rana, rimota

alla

,

campagna,

.
i
cu „licuricial strălucind în grădini“,f
cu arborii aromiţi susurând !a vânt şi chiparoşii negri ai
pădurii, cu zvonul de glasuti, de mişcări grăbi

|

Şi

:

.. îl canto

|

te în casa părintească. Căci gândul
zboară
la „marea depăttată“, la „munții
albaștri“, la tot ce visa să
afle pe valuri, pesta culmi, când mai
erâ o viaţă pentru dânsul,
când Nerina
că un
|

vis»:

era o sperapţă,. acum căzută,
Sa

:

O Nerino,

«trecută»,
.

crăpede

în inimă-mi stă

„Doamnă; iubirea, cea veche. Dacă
"m serbări câte:odată

Şi 'n adunări eu apar, îmi spun în mine
:

În zătnări şi 'n "serbări nu mai eşti tu,
Nerino.
Nu te apropii, nu te mai mişti.

. .

-

Dacă, se 'ntoarce un Maiu Şi. flori -dauși
cântec

Cei ce iubesc, copilelor lor,

e

.

Ea zic: Nerina mea, pentru tine
„ Nu se întoarce lumina, nu s9 înto
arce iubirea !,

ȘI tot aşa când se plânge de mise
riile oamenilor

,

neîn

ţelegători
din târguşorul sălbatec, unde stă. «părăsit,
ascuns, fără iubire;

i
|

|

|

! „. Ahi Nerina! In câr ti regu
a

Ivantico amor. Ss a feste
anco talvolia,

Se a radunanze îg I9Y0, infra me
stesso

Dico: O Nerina, a radunanze, a feste

i

Tu non ti acconei piă, tu piu non
mori.
Se torna maggio, e ramoscelli
e suoni
Van gli arnanti recanâo alle fanci
ulis,

Dico: Nerina

mia, per

te non

torna

Primavera giammai, non toroa amor
e.

DR

i

7
i

|

?

i
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înăcrit,

fără viață»,

țuitâr Ge oameni,

«despoiat de pietate şi de virtuţi, despre-

de câtă turmă are în jnr»,

pierzând

«unica

-

floare a vieţii sterpe»:
-

„ del!

arida

Când își chiamă una

câte

+

.

-

vita unico

una

fiore,

scenele

şi momentele

acestei

triste copilării, totul sa înalţă, căci de-asupra sunt „steiele scânteietoare ale Ursei“.
E aici Petrarca, e, ca în Alla donna, în care vede „una din

ideile eterne“, ca în îl Sogno, Dante, cu visiunea albă a iubitei
care a fost şi care-i apare

i înainte, mărturisind

moartea în care

el n'ar crede:
- 1... Son morta, e mi vedesti
L'ultima volta, or son piu lune...,
cu misticismul, în musică religioasă, al sărutării cerute de Gonzalv în ultima lui clipă — „două lucruri frumoase are lumea:

iubirea, şi moartea“, de o samă, înfrăţite, nedespărţite:

„ Due cose belle hă il, mondo:
Amore
Dar,
zimbet,
dincolo
cel din

e morte.

în amintirea sumbrei case fără părinţi, fără iubire, fără
în adoraţia mângâietoarei riaturi, fără sens, dar având
de orice sens? frumuseţa ei, cunoscută şi iubită în
urmă amănunt, descrisă, ca în poesia „După furtună“,

ca în „Sâmbăta la ţară“, cum nu fusese de la Teocrit încoace —,
şi de aceia totuşi către dânsa se îndreaptă poetul, ca în „Cantecul

de noapte

rostul absurdei

al păstorului

rătăcitor

din

Asia“

ca să-i

ceară

vieţi:

1 patir nostro, il sospiro,

che

Che sia questo morir, —

-

sia,

.

ca şi in exprimarea âesgustului pentru tot ce poate oferi, afară
de iubirea, interzisă lui, şi de cugetarea gloriticată (J7 pensiero
* Y. gi Amore

e morile,

ie

2 Care i se deneagă în Fisorgimento, mângâiere Însăși:
Su che natura € sorda,
Che miserer non să, .
Che non del ben sollecita
Fi, ma de! easer solo...
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dominante), viaţa, răscoiită e fiecare în zădar pentru a găsi un

“Sprijin (41 cante Carlo Pepoli), în five 'n scârba noii epoce de progrese materiale şi de „legi economice“ care n'au a face cu fericirea râvoită Palinodia), e ceva pe care-l cunoaștem.

E sufietul lui Chateaubriand, cetit sau ba, căci aceiaşi vreme

creiază, la minţi de aceiaşi înălţime, aceiaşi dominatoare stare
de spirit. Astfel între clasicii greci, între Petrarca şi Dante pe
cari i-a tradus şi cari, ca Simonide, i-au putut spune din fundul

urabrelor

milenare

toată,

durerea

suflet al literaturii moderre,

Leopardi

unic în poesia lui, cum se crede.
i

vieţii, şi între cel mai

vibrant

nu e oşa de singur, de

XXL.
loua

poezie

Hugo,

francesă

Alfred de

„romantică”;

Lumartine,

Victor

Vigny şi Alfred de Musset.

Napoieon căzu, şi un întreg

regim sufletesc

se

isprăvi odată

Noua regalitate restaurată — şi în ce condiţii

uimitoare, cu

cu dânsul, Dar lupta continuă şi peste ruinele puterii lui între
cele două principii care urmau să-şi ştea în fată, ireductibile:

al autorităţii şi al libertăţii revoluţionare.

ce oameni, cari, după un stăpânitor genial, n'aveau nicio superioritate umană! — se găsia, cu tot numărul crescând al apărătorilor prin scris ai religiei şi monarhiei, într'o situaţie foarte

grea. şi faţă de bonapartismul răpede refăcut, din dorinţa, emo-

țiilor, din setea carierelor 'răpezi şi a strălucitoarelor glorii, şi
iață de partidele din stânga, care nu se recunoşteau învinse
într'o luptă cu. drepturi egale, fără sprijinul biruitorilor străini.
Se poate zice chiar că: Restauraţia, însăşi a întărit aceste
„curente, prin insuficiența noilor guvernanți, prin lipsa lor de
prestigiu şi de farmec, prin situaţia scăzută, tot. mai dureros

evidentă, în care ajunsese Franța deprinsă a birui, a domina
şi a creşte, ca şi prin măsurile nepopulare pe care, cu maltă
stângăcie, le luă pentru a-şi răsplăti vechii aderenţi, pentru a

momi, din acelaşi mediu, alţii noi şi a-şi crea în sfârsit basa
care-i lipsia. .
Tineretul aproape întreg era pentru un regim de constitu“onalism onest, fie chiar dacă originea, Constituţiei ar fi numai
actul de coctzoiare» al lui Ludovic al XVIII-lea, la începutul
Domniei sale. Dâcă abatele de Lamennais era, în cele d'intâiu
scrieri ale lui, represintant al „ideilor sănătoase“, asupra cărora

va sufla apoi cu atâta

patimă avântul cald al inspirației saie,

9

.

i

.

protestant Francois Gaizot (î297-1874), v.
foarte religios, de şi în
alt sens decât

al catolicismului triumfător înfățișat
ce Chateau* briand, evolua traducând pe tibbon
în Le Publiciste al lui Suard, |
represintant al
La „1816,

ideilor «filosofiei» către concepţii hotărâ
t liberale,
contra ultra-regaliştilor, cari atacau
un Ministeriu

tolerant, tânărul profesor şi fancţionar
la Consiliul de Stat publică o impnrt
antă,

4

broșură

despre. rostul

în

Franţa

al cnai
adevărat „Guvern sepresintativ“ (Du
_gouvernement representatif
ei de tetat actuel de la France), şi în
altă Incrare el exprima idei

nouă cu privire la instrucţia

morală acestei societăţi

publică,

menită să

deie

o viață

zbuciumate, care avea prea multe
lu-

cruzi să-şi aducă aminte şi atâtea
la care era datoare «i se
gândească în chipul cel mai serios.
În 1820, când speranţele de
popularitate aie Bourbonilor se stânse
ră odată cu viața. ducelui
de Berry,

asasinat, Guizot Tevenia. în discuţie
prin broşura, se,
despre „Guvernul Franciei de la Restauraţie
încoace şi Minis-

ieriul actuai“ 1. Şi el era să continue, pregăt
indu-se de mari
opere istorice

închinate, pentru elucidarea acejorași
chestiuni, :
Revoluţiei englese, prin cercetarea
„Ibijloacelor de Guvera şi
oposiţie în starea actuală a Pravciei“
2, Cursul lui trata, despre
«originile guvernului representativ>,
ace:2şi curs care era ză
deie ştiinţei ca Şi cugetării politice
mariie opere asupra Cişi.
lisaţiei

în Franţa,

şi Civilisaţiei în Europa de-a lungai

evului
mediu. Voiă, cum însuşi spune în Memori
ile sale, să reieie legătura,
cu trecatul, să-i lumineze părţile bune,
zăcarnic atacate de Re-

voluție, îindcă ele nu făceau rău libertăţi!
să restaureze tradiţia.
<Era în acelaşi. timp

cipiilor findamentale
pentru

liberal şi anti.revoiuționar,

ale noii societăţi

devotat

prin=

francese şi însvilețit

vechea Franţă de un respect afectuos»,
dar el recunoştea

că auditorii erau de altă părere, de şi cspirit
ul revoiotionar era
visibil în scădere» 3.
* De gourernement de la France depuis
la Restauration et du AMintstâre
aclusl.
”
|
? Des mmoyens de gouvernement et-d'opposit
ion dans Vetat actucl de la France.
3

J'6tais en mâme temps liberal et antir6volu
tionnaire, dâvou6 aux principes fondamentaux'de la nouvelle socite
frangaișe, et anime pour la vieilis
France d'un respeci aftectueus. Je comabattai
s de idâes qui formaient la fci
politique de la
plupart de mes

Staient suspectes,

mâme

quand

aoditeurs,

elles

jen

exposais

d'autres

qui leur.

leur semblaient justes... Iv'esprit r€-

.

Acela care era să-i fie urmaş în 1834 la catedra
încă “din 1812

de un

ministru care nu void să

nici atâta, Jules Michelet (n. 1798), fiul unui

cedeze

suprimată
timpului

lucrător tipograf

şi crescut în foarte grele împrejurări, arată chiar prin „Ta
blourile“ sale de învățământ al istoriei şi prin admirebilul re- .
sumat de istorie modernă (1825-6, 1828) că tinerii mai tineri

decât Guizot erau cu un pas mai departe în zolutiite lor. Ei adăugiau la o convingere absolută pentru ideile Revoluţiei un entusiasm -poetic care lipsia cu totul celmilalt istoric şi pe care
aceştia îl luaseră, ca şi visiunea puternică a realităţilor, de la
acelaşi Chateaubriand. Astfel acesta era mai vin decât oricând
în domeniul politic şi salvă prin extraordinara lui formă ideia

cam

bastardă a unei

alianţe necesare între constituţionalismul

engles şi regalitatea sceptic zimbitoare a unui Ludovic al XVIII-lea .

_ori aceia egoistă şi uscată a unui Carol al X-lea.

|

Şi în literatură aceostă direcţie părea că trebuie să se impuie.
Întăiu Casimir Delavigne, care, încă din şcoală, cântase naşterea, „regelui Romei“ (1811), ca şi moartea lui Delille, şi publică
la 1818, îndată după zdrobirea Împăratului, odele sale de indignată protestâre contra umilirii, scăderii şi despoierii de către
străini. Acestei opere îi dădea (după Barthd'emy, în „Călătoria
tânărului Anacharsis“) titlul antic de „Mesenicne“, şi “astlel
amintia cele două Canzoni din acelaşi an pe care Leoparâi le îndrepta contra Francesilor, pentru aceleași păcate, reale, sau

unele şi închipuite, taţă de Italia lui. Delavigne are, de altfel, şi *
o serie de Etudes sur Pontiquiti, cu motto din Euripide și Simonide, din Eshile.

În “dedicaţia,

„Mesenienilor“

el făcea să se prevadă

vremea

când, la Waterloo, urmaşii vor merge să caute fierul rupt şi oasele mucede, dar vor aduce cu si asigurarea răsturnării înde-

plinite:

,

|
Alors paraîtront â sa vuet

|
.

|
-

Leurs glaives, par le tendps rongâs,
volutionnaire dans cette jeune et vive portion du public Gtuit visiblement
_en d6clin. Cf. M-me de Witt, n6e Guizot, Monsieur Guizot dana sa familile
st avec ses omis, Paris, Hachette,

' A -tinereţei.

1880.

Leurs os bris6s par la charrue...
Alors nous les aurons

către biruitorii

urmăriţi de dorinţa

distrugerii

monumentelor

victoriilor francese ca, atunci, să, distrugă propria lor ţară, care
li poartă urmele?, erau potrivite pentru a trezi un mare şi sincer
entusiasm, — de şi forma, simplă şi clară, n'avea calități literare
mai înalte, pentru opera însăşi şi pentru tânărul cântăreț care,
în zile de silnică tăcere, îndrăznia a vorbi aşa de limpede şi
de tare:
Des soldats de la Germanie

J'ai vu les coursiers vagabonds
Dans nos jardins pompeux errer sur les gazons...
Restauraţia nu putea să împiedece totuşi răspândirea, acestui
îndemn la unirea patriotică răsbunătoare, căci poetul primia
steagul alb al vechii monarhii, pretinzână respect pentru vulturii napoleonieni:
Adoptez les couleurs des hsros de Bouvines '
En donnant une larme aux drapeaux d'Austerlitz.

aie
ae a
mean
e

E

vengâs,

Strigăte ca „Varus, rends-nous nos l€gions“, versuri ca acelă
că soarta datoriă veteranilor, „ceia ce odată nn refusa Francesilor: norocul de a muri într'o zi de biruinţă“i, îndemnul

ae

a

Dn
e euro
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Şi el cânta pe Jeanne Dare biruitoarea, aşteptând să înfăţişeze
mai tărziu, cu un talent acum format, jertfa ei perind, într'un
mic poem care singur aproape îi păstrează astăzi faima:

Ah! pleure, fille infortunee,”
Ta jeunesse

va se fictrirp

Dans sa fieur trop tât moissonnde.
Adieu, beau ciel, il faut mourir!

anti-frances al vechii mișcări medievale pentru a scoate la iveală
numai

pe cel revoluţionar: între actul al IV-lea și al V-lea pu-

OD

IE

La 1819 teatrul lui Picard se deschidea .cu o tragedie de acelaşi poet, „Vesperele siciliene“, în care se trece peste caracterul

1 Ce qu'auz Franţais nagutre il (le destin des eombats) ne refusait pas,
mourir

dans un jour de victoire.

Dont les clefs d'or suivaient nos pompes

e

NI

N

II

de

N

Le benheur

* Alles, dâtruisez donc tant de cit6s royales
triomphales, ste,

__ 04
biieui a manifestat

necontenit,

-

si alte

aclamații răspundeau

de

pe piaţa vecină. În Le Peoria: din 1821 el presinta,. pe altimul
dintre oameni supt raportul soc'a! ca putând fi cel d'intăiu prin
valoarea lui morală,
În sfârşit revolaţia grecească Gin acelaşi an a găsit un enrgie
apărător în acela, căruia, încă de la „Meseniene“; i se zicea, cu
admirație şi simpatie, „poetul național“ al. Franciei. Aspiraţiile

noi ale Italiei şi durerile Poloniei, de care Dalavigne ere, legat
prin sângele său, nu l-au lăsat nici ele nesimțitor,
Stilu! poetic —am spus-o —nu e totdeauna la înăliimea unei

simțiri înalte şi -pure. Dar, dacă n'are concisiunea și soliditatea
lui Cingue Moggio al lui Manzoni, oda sa către Nâpoleon căzut,
„zeul muritor supt care munții îşi pleacă fruntea şi elementele
supuse aşteaptă semnul lui“: .

Dieu mortel, .sovs tes pieds les monts, coorbant leur tâtes,
„ Pouvrâient an chemin trioraphai, e
Les €lâments

saumis

e dintre cele mai frumoase

attendaient ton signal;
ale întregii literaturi francesa!. lar

imnui către Venus,

âme de tout ce qui respire, privită deci ca

sterna fecundatoare

a lumilor:

La dâessp sourit aux mort els enchazites:

File entends'6lever au milieu des cites,
De 'âpaisseur des bois, du sein des mers protondes,
Un, murmure confus de cent bruits amonrevs,
Et ce concert voluptueux
Est Vhommage 6ternel des. âtres PI des mondes.
i

"De relevat și bucăţile horaţiene: cea către Nais (Ode) , în Stances,
Quwon porte envie au pontife romain, ete.
Anacrâon n'a laiss6 qw'one: page

|

Qui. flotte -encor sur) abime des temps,

e chiar, de lă un capăt la altul, o prevestire fericită a acelei
possii filosofice pe cate Leopardi O crease fără iniţiator în Italia.
i Mai tărziu, după

cs

aici a

înteuntat” pe

tiran, el va cânta întoarcerea

„eaSslor lui:
Viens, ton exil 2 cess6:
Romps ta chaîne, ombre captive (Le Retour).
OC. şi în Nepoldanns,

din acelaşi timp,

supt regalitatea lui Edovic-Filip

„305.
Și în Au vallon d'Argenial sunt versuri care
ămintesc visurile de

ia țară, simple şi pure, ale acestuia.
Să
se adauge influenţa, contemporană,

ranger şi a scrisorilor

„țerăneşti“

ale

a cântecelor lui Be.

lui Paul-Lonuis

Courier.
ca să vadă cât de mult era dorită
în anume cercuri o poesie
tot aşa de religioasă ca, prosa de
supt Napoleona lui Chateaubriand
şi absolut loială față de regalitatea, bourbonică,

Un spirit

de

rebeiiune,. de atitudine

anarhică, față

de orice
autoritate socială sau iutelentuală, de
sfidare a oricării datini,
a

oricării legi şi chiar a oricării legi mor
ale— care nici nu era,
recunoscută ca atare — pătrundea tot
mai mult, şi: în Italia, în

Germania chiar, dar

din causa vecinătăţii,

causa împrejurărilor, a, similitudinilor
, în

Byron (n. 1788).

IN

mai tare însă din

Franţa. E spiritul lor

„o
"Nobil engles, din părinţi incapabili de a se
stăpâni ei. singuri. Nu e crescut de Joc. Colegiul unde e
pus îl învață a se răscula contra,
superiorităţilor fără inteligență;
nenoroci

rea de a
fi şchiop îl învierşunează contra societăţii
, care nu era vinovată pentru aceasta. Cunoaşte foarte
tânăr toate plăcerilpe
e
oare le poate da vpluptatea vulgară și
venală. Figura de supraom a lui Bonaparte. seduce: fără infi
mitatea care-l doare

aşa de mult, pata ar fi căutat suprema,
glorie aiurea, ,
- Cele d'intâiu versuri ale lui, serişe jucâ
ndu-se şi aruncate pro-.
vocător în capul contemporanilor săi, Coler
idge, Wordsworth,
<Ceasuri

libere»

(Hours of indleneses), sunt foarte rău prim
ite

„Revista ce Edinburg“,

de

căreia-i răspunde ca o satiră veninoasă

contra, «criticilor scoțieni».

Pieacă 'n lume:

vede peninsula

ibe:

rică, Albania, Atena, Asia Mică, Constant
inopolul. La 1848 face
să apară Childe Harold, povestea masc
ată a, propriului său
pelerizagiu Şi apoi, urmează cu poeme
orierita!e, ca alg lui
Southey, dar cu un diabolic spirit bătăi
os în ele, „Ghiaural“,
«Logodnica, de la Abydos», „Corgarul“. „Lar
a, amestecână cu
înşirarea unct isprăvi neobişnuite pănă
la absurd lovituri în

Areapta, și în stânga contra, cui îi era sau nu vinovat
cu ceva, Şi,
„după o căsătorie desfăcută ca.-o aventură,
adauge, cu aceiaşi
Tăpeziciuns a creaţiunii spontanee, la o oper
ă asupra căreia meditaţia, lui, în vârtejal 'unei vieţi haotice, nu
revine niciodată,
N. orga: Ist, Lit. Roman. —1.

|

-

.
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«Asediul

Corintalui»,

«Parisina», mai tărziu «Prisonierul de la

Chilon».
În acest timp, cum i se deşiră zilele, se tnmulţesc | cânturile din «Childe Harold». «Manfred» urmează, apoi <Mazeppa»
şi quintesenţa acastui superb spirit bizar se dăruieşte în iro-

nicul don Juan, obiectul unei fanatice admiraţii din partea con-

temporanilor,— Sinner, prietenul lui Leopardi, afirmă că acest
„divin, infernal poem al contrastelor e adevărătui poem al
veacului al XIX-lea». Lucrând la «Cain» şi la „Vedenia judetului din urmă“, Byron se încearcă apoi, plin de amintiri italiene,

'și în teatru cu un «Marino
legat: sufloteşte şi trupeşte de Italia,
„Paliero» şi cu „Foscari“. O capricioasă poesie lirică prinde momente din această zvăpăiată existenţă. Se ştie com a dăruit
Greciei ultima sa ambiţie şi ultimele sale puteri, căci a murit la

Missolonghi, de friguri, în 1824.
Poemele lui Byron au o mişcare nsîntâlnită, pănă atunci în
vre-o literatură ca, în «<Mazeppa». sau în descrierea, pregătirii luptei
de la Waterloo!. Niciodată cu mijloace mai simple n'a, trezit un
poet mai multe imagini
de groază (ca în inimitabila Darkness, cu

sfârşitul lumilor, cei din urină doi oameni, duşmani, murind fiecare de groaza celuilalt); misterul! îi stă la, îndemână, oricând,
şi vedenia din „Mireasa de.la Abydos“ arată ce vrăjitor era ei
în lumile. supranaturalului. Icoanele lui de Orient sunt exacte,
şi în ce priveşte locurile, şi în ce. priveşte oamenii, cu obiceiurile lor, de şi el n'a patruns niciodată în esenţa morală chiar
a acestui Orient care trebpia să-i primească întăiu oaseie.

Dar une ori averu a face, ca în Walter Scoţt ca post, cu pagini de prosă versificate, cu povestiri, improsii de călătorie, critico; descripţiile din natură sant pierdote prea adesea într'o .
verbositate vehementă, şi încă mai mult mişcările sufletului; pe
__caxe retorica, le tonăbușă cu versuri asupra unui subiect care nu

se mai vede din ele. Prea

adesea

ironia lui combativă

înfă-

şură în bălăriile ei sălbatece acelaşi subiect. Formula, poetică,
impresionantă, definitivă, lipseşte, Şi niciodată nu e togădait să
vedem în adevărul, nu în posa lui, sufletul poetuldi, despre care

însă e vorba de la un capăt la altul.
Ca singurele cunoştinţi de literatură
ih
îi
x

Cite

il sd.

clasică dobândite din

şcoală, nerăbăător de o educaţie

mai departe, despreţuitor de

lecturi, neîncrezător făță, de ideile nouă, ca unele ce vin din
Franţa duşmană!, el a dovedit cât poate da o minte genială,
care nu Gispune decat de fondul ei propriu, fără a se împrospăta din scrisui, din viaţa altora, ori a se hrăvi fără încetare din
observaţia atentă şi respectuoasă a mâdiului natural. Ceia ce
nu exciude, în Anglia lui, o spontaneitate aşa, de uriaşă încât e
unică. În scrisul lui nu e o influenţă a poeţilor cari se închinaseră,

Ei

ateu

înainte de, toate. naturii şi pe cari aşa de violent îi atacase în

j.

ji -

cea d'intăiu a lui ooeră, nici chiar a lui Southey în; 'Suşi, popularisator al subiectelor orientale pe care Byron le adărgase aşa
de mult prin experiența lui proprie. Moartea Medorei. înaintea
lui Conrad e ca a Indianei Atala înaintea lui Chactas, Kasl Moor

din „Hoţii“ lui Schiller a sfătuit pe „corsarii“ lui. Fără Faustul

lui Goethe Manfred war fi răsărit,

aşa ce incapabil de a trăi,

în mintea tânăralui “Eagles, iar în 'flosofia lui asupra mărgenirii
dureroase ă fiinţei omeneşti a trecut marele suflu al lui Shakespeare, cu care samănă de câte Gri, cu sau-fără conştiință-l
„imită. În ultimele lui opere aceste întâvriri; care stricaseră cu-?.
xentul: mai limpede din Childe Harold, păreau că se unesc mai liniştit într'o unitate particulară, 'dând poi:si€i universale o nouă
coardă, cacă ni şi cugetărilor asupra vieții o.novă direcţie.E
de mirara cum aceiaşi oboseală a, vicții, pe care Leopardi, n'a
luat-o de sizur ca în, furtunosul Englez, de aie cărui aventuri
|

italiene era” însăvină taia, se înidreste și le liricul din Re-

canal, care avea dure artă o concentie
ia nobilă şi maipură?
Supi scoata învă isi începu a, seria col Aintăiu dintre posţii
frâncesi pe cari o grabă de -cl:siioați» fi trece sapt numeie
con de romantic

La, 18202

apărea. un

volum . de

Meditaţii poctice», iscăliț

Alphonsa de Lanartine, Autore!, cu numele adevărat: de Prat, .
se născuse la 1791 sau 1792 fa*Mâcon, ca fin al unui ofițer fără
disiineţis, care- şi preiongi viața oăoă. la 1840, şi a unei femei
+ Y. ura din Oda

către Napoleon,

„ucigasul

fără troni, “azatal

în cugcă,

2 Cf. în 'AManfred vederea la lună a ruinelor Colosealai 10 comparație ca
" privelisti analoge in Leoparăi,
i
,
* Unele bucăţi, atacând pe „Gesarul“ duşman, sunt, cum Bpune nota, din
- 1808 tacă.
Eu]

"i

.

:

2

.
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frumoase şi inteligente, care a exercitat d mare
infuenţă asupra
lui. Familia nu emigrează în timpul Ravoluţiei
— cu toate că
tatăl luptă pentru Ludovic al XVI-lea şi e
aruncat în: temniţă, —
şi ea nu capitulează, faţă de Napoleon. Crescut
într'un Coiegiu
. de provincie, tânarul regalist intransige
nt face 12, 1813 o călătorie în ]talia, de unde aduce, pentru a
o transforma idealist
în poesia sa, amintirea unei iubiri cu
o ietiţă de la Neapole

care. va fi Qraziella lui. La Roma e iniţiat
în cetirea lui Dante.
"În amintirile pe care, cu' ajâtea, acele
lucruri, Is-â răspândit
fără, sistem, poetul ține. să afirme preocupaţi
ile intelgctuaie pe

care le-a avut încă din gooală, aplecarea;
lui către singurii oameni cari înfăţişau o superioritate a spirit
ului, un prestigiu al
talentului. Când era mic, la Lausanne, mâna,
lui Gibbon, urâtul
vecin engles cara preţuia, farmecul vecinei
sale şi petrecea întregi

„ceasuri într'o convorbire unde aducea, tot.
spiritul lui, se rătă-

cise în buclele părulvi negru al lui Alphonse.

Între priet

enii
de Colegiu, cutare era fiul unui “orator
politic, cutar6 aducea
„un suflet de Werther“, cara se consuma
de patimă— şi pe
acela-l prefera Lamartine. Nu ni se spune
precis ce formă lectura acestor tineri, dur Chaieatbriană
şi doamna de Staă!, dintre
prede

cesori

Bernardin de

Șaint-Pierre ?,- pe

lângă

cântăreţi:

ușori ai veacului trecut, Dorat, Parny
:, nu puteau lipsi; cunoştința limbii eng!ese acasă, pulipsia,
se pare, — şi Gray şi Young,
de altfel traduşi ce mult, sunt citați
ce posi.ul-frances
—, pe
lângă aceia, mai sIabă, a clasicilor,
oa Teocrii în frunte, mai
tărziu
; cu dreptate

se relavaază

a Îmitaţiei lui Isus Hristos,

notărâtoarea

să

Dada

infuentă a Biblii,

1 Sourenira et portraite, il, Paris 1872,
p.5 şi uta,
* Uma nuit de sourenira, ibid. p. 165
si um,
intzăbu'zta

iniţiatorului său, Artaud,
i

|

Încântătoare note: despre bătrâneţile lui, abia.
Cu privire la, Chateaubriană, ca

pe

+

ÎN

„ P. 69 gi arma,

şi Ja Pa ul et Virginie,

|

mărturisirea lui
purtata de col.
portori prin „hanuri da țară“, .
|
3 Ibidy pp. 13-4, — Chateaubriand îi
apare lui Lamartine, mai tărziu:
un grand homme de jeunesse; un grand
s6ducteur d'imagination, un grand
enivreur d'esprit”; șpia,, p. 17. Aiure
a: „de ce Rubens de styie jen'ai jamai
s
moi-mârqe estim
L.amartine,

;

-.
şi cunoştinţile.

în. JocelynÎn treia preta tă), că opere
le. lor. erau

6 trăs-haut que la palette; il

coeur et de g6nie pour moi“; p. 20.

tiraire et le plus grand style mun

Te fânia des îgnorante“; ibid,
/

n'6tait

pas assez

simple de

„Afais Cetati une grande sensibilite dit

honime puiss”

arcir

en dehors Gu natural,

.

i

ei

e

mm

Sar

putea ca o inspirație

tonuri nouă a lui Millevoye.

să

|

|

.

se fi. găsit în. varietatea de

Delavigne era un înaintaş cu câţiva,

ani. Puțin din acea, influență a lui Rousseau supt
care se for-

>.”
mase generaţia precedentă; dar se descoperise
într'o veche co“moară, pănă şi un Montaigne. Cât despre
Voltaire, el nu era un

mort, ci un duşman. Lângă lacul de Geneva trebuia
să zărească,

o clipă,

pe misteriosul Byron, frumos şi fatal. Se putea

asemenea natură să scape de:magia lui Ossian2?

ca o

i

Dintre cugetătorii cei noi, de Bonald i-a plăcut lui
Lamartine,
tocmai prin nelămurirea filosofiei sale; era, ceia
ce trebuia ca
să-i întărească vechile convingeri religioase, Lamennais,
care-i
apare ca „fiacăra, propriei sale neliniști“, ca „unul
din acele

focuri

fosforice

ce

plutesc pe

iarba

cimitirelor şi pe care ţe-

ranii le cred a fi sufletul Tăposaţilor“ 2, l-a îndepărtat
prin ironia
lui. Nicio legătură cu liberalii decăt întâlnirea în
saloanele, care,
ca toată sfiala lui, îl prinseră Şi-l reţinară4. Asupra
lui Be
ranger, ca post, se pronunță ambiguu î,

Excursii la, ţară pun în contact direct.cu această zimbitoare
natură a miezului Franciei, şi de la Bierasais el îşi
va aduce

aminte

boltele de struguri,

ulmii plini de păsări, livezile sămă-

nându-şi frunzele pe cărări, casa plină de toate bunătăţile,
cărțile pe vechile rafturi de lemn putregăit, cetirile sara
la lampă:
O champs de Bienassis ! maison, jardin, 'prairies,
Treilles qui flsohissaient sous leur grappes miries
;
Ormes qui sur le seuil Stendaient leurs rameaux

Et d'ou sortait le soir le chceur des passereaux,;

Vergezs oi de Wât6 la teinte monotone

”

“ Pâlissait jour â jour aux rayons de lautomne,
|
Oă la feuille en tombant sous les pleurs du matin
Dercbait 3, nos pieds le sentier inceriain, :
|
i did, p. 93.
,
|
* Jocelyn, ed, din 1854, p, 51; Des deatintes de la podsie,
1834,
* Je trouvai un petit homme presque imgercaptible, ou piutât
une fiamuiâ

; . due id vent da

sa propre

inquittude

chassaii

Gun

bout de sa charabre ă

„. Patra, con ne un de cas feus nhosphoziques rii fiot'ont sur Vberbe
des eimetidies-et qua !es pazsans prennent peur Vâme des tr6pass
6ş, sbid,, p. 26.
* O menţiuifie a lui Guizot, pun de ces hommes qni se caractâ
risent assez
par leurs noma“, ibid, p. 37.
5 Did p. 8%,
o

*

o
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Table riche des dons que Pautorane âtzlait,
Ou les fruits du jarâin, od le mil et le lait,
Assaison6s des soins d'une mâre

attentive,

|

De leur luxe champâtre enchantaient le convive;
Silenocieox r6duit, oa des rayons de bois
Par Lâge vermoulus et fliant sous le poida
Nous ofiraient ces tresors de Phumaine sagesse,
Oi nos yeux alteres puisaient jusqu'ă. l'ivresse,
Oă la lampe, avec nous veillant jusqw'aa matin,
Nous guidait au hasard, comme an „phare incertain,
D3 volume en volumei.,.

Şi el se vede copii trecând

în brazda

ceiine şi duzii sălbateci:
i

|

carălor între gardurile de

« quelques verts sentiers -

"Creus6s sur : les coteaux par les boeufs du. village,
Tout bordes d'aubâpine et de ârier sanvaga.

Ca

elemente de viață sentimentală, pe lângă vechea idilă

itaiiană, o legătură pasionată cu o femeie măritată, de o delicată simţire, care trebuia să i se stingă supt ochi. Din icoana

ei a făcut el acel tip ai Eivirei, către care se vor îndrepta cele

d'intăiu versuri ale lui.de inbire, cunoscute de dânsa şi cetite
înâslong în cercul prietenilor.
E Meditaţiile“ cuprind acea amirabilă bucată e poesie care e

le Lac; cea mai diafamă înfăţişare

a iubirii pe care literatura

o. cunoscuse până atunci. 'Tot aşa, în relaţie cu: aceiaşi iubire
na mai puţin celebra Ze crucifiz, Cate o piesă politică plăcută

noului regim al regalității — ca oda pentru naşterea, ducelui de

“Bordeaux, ori oda către Napoleon, după Manzoni, nu lipsesc, şi
ele se înțeleg bine la cineva care păstrase cu atâtă credinţă,

tradiţia*, Dar” ele văfiau şi o filosofie, care treboia

volte în „Meditaţiile“ următoare,

să se des»

de la 1823,.şi în micul poem,

CU Scop. filantropie, dar cu sens foarie vag, La Mort de Soc: te,
apoi în Le dernier chant dr: „pelerinage de Childe- Harold (1825).
IV, şi i nintizie de ia ţară, de la ei, de la Miby7,
400 şi urm.;

Bia p. 378 şi urm,

cf. 100: Gonipidacea

2 Sant bucăţi dedicațe lui Bonaid
Genoude, ca şi lui Lamennais,
.

:şi tovarăgului de păreri al acestuia, de

Este adorarea unui Dumnezeu

pentru care măsura omenească

-ce se încearcă a i se aplica, nt există:
_L'espace est son sâjour, lsternite son âge,
Le jour est son regard, le monde est son image:

PA

Tout lunivers subsiste ă l'ombre de sa main.
Il peuple Linfini chaque fois qu'il respire.
Pour lui,
[|

o.

d

vouloir c'est faire, exister. c'est produire:
1.

.

o

Sans s'6puiser

o.

cc...

jamais,

e.

1.

il peut

1.

o.

.

donner

o.

.

.

sans: cesze!.

Soarele însuşi, cu magnificenţă gorifcat, e numai „0 privire
a ochilor săi“:

|
:

O Soleil ! n'es-tu point un regard de ses yeux?
Une ori «natura» însăşi se ridică vie pentru a odihni pe om

Î

de sforțările lui din 1ăuntru (Le Pallon)

e de-ajuns s'o urmăm

pentru a fi liniștiți ca dânsa:
Suis ie jour dans le ciel, suis Pombre sur la terre,
Dans

les plaines de air

vole avec Yaquilon;

Avec les doux rayons de Vastre du mystâre
Glisse â travers les bois dans Pombre du valon...
Şi, în sfârşit, Dumnezeu,

creând, n'a putut da nnmai

|
=
atâta:

Tu n'auras pas borns la nombre de mes jours:
A ces jours d'ici-bas, si troubles et si cours,

E însă, alături, — şi cea d'intăiu nu mulțămeşte şi nu înseninează— afirmarea; zădarniciei lucrurilor, a peirii fatale pentru
tot ce există, a pierderii în „adânca noapte ce se coboară din

|
Se

vrâstă în vrâstă“:

V'universelle nuit pese sur lunivers.
„Şi este chiar acel strigăt de supremă durere, pe care-l cunoaștem.
„

în altă formă, superioară, de la altul, mai profund, asupra vanităţii celor cari nu au nemurirea:
4

1 E tocmai ca în Lamennais:

“Toute existence 6mane de VEte, âternel,

înfini... Source f6conde des râalit6s“, etc.; locul citat în Noâi et Delaplace,
Legons francaisea, Bruxelles 1844, p, 161.

+

.

-

ar

mei e

Que sert un jour de plus ă ce qui doit mourir?
Şi „se ajunge a insultă gândirea:

Toute pensâe est une erreur.
Poetului îi place a se înfățişa ca unul care a trecut și prin
ce are viața mai rău şi mai

greu, care

„a golit cupa otrăvită“

(La coupe empoisonnte), şi el nu-și înțelege rostul vieții:
Mon sort esţ un problâme et ma fin un mysteră.
EI întreabă pe Dnmnezeu de ce osânda rieţii:
Qaei crimb avons-nous

Cât priveşte țara, abia
să regrete vremea

În verbosiitatea,

când

.

fait pour mâiiter de naître?

dacă amintirea lui Delavigne îl face
ea se găsia „în

fruntea neamurilor“,

poetică, desfăşurată fără'frâu, încântată şi

îmbătată de ea: însăşi,

dar aici şi fără violenţe şi fără ironii,

e Byron, căruia i se şi închină una din bucăţi, dăruicdu-i-se
sufletul însuşi al noului poet. Mişcarea ca şi elocvenţa cuceri-

toare a aceluia

lipsesc,

ar este o supremă

armonie, o musi-

calitate aeriană, pe care Byron, nu numai că n'a atins-o în aruncarea răpede a versurilor sale, dar a părut chiar că o despretuieşte. În peisagiile iragede-şi paşnice, de idilă în răgaz desfăşurată, este însă ţara, sa şi sufletul său, și, când <meditaţiile»
se vor pierde, acelea vor rămânea ca partea soiidă a acestei
opăre de tinerață, care deschidea întrarea în luptă a unei noi

generaţii. Dar pe acolo au

şi Chateaubriand.
În „Noile. Meditaţii“

trecut şi Bernardin de Saint-Pierre

sunt poesii cu inspiraţie italiană, in

Ischia, din Roma, din Neapole; o bucată în care Suppho-e adusă,
a cânta

pare-a aminti pa Leopardi.

|

În Harmonies politiguts et religicuses (1830) apoi, poatul e un
" închinător plin de evlavie al catolicismalii, întru cinstea căruia
-„ repetă limbagiul Psalmilor, ca în minunata rugăciune a copilului:

O pâre qu' adore mon pere,
Toi qu'on ns nomme qu' ă genoux...
1 Oi sont-ils ces jours că la Frence
A la tâte des nations

„Se levait comme un astre immense,
Inondant tout de ses rayons?

-

“

-

şi mornente

nele

din

istoria

regalității, ca încoronarea,

medievale, a lui Carol al X-lea la Reims,

împreună

cu aceste

după dati-

sunt

celebrate

imnuri religioase. Subiectele aa variat întru

câtva, dar factura poetică e aceiaşi, Peste credin
ţă îndoiala de

odinioară persistă; e aceiaşi neîncredere
în omenire, în progresul «copilului de şase mii de ani».
Stilul n'a făcut niciun
progres; personalitatea creatoare n'a căpăta
t puteri. Dar a se
tinea un. seriitor în aceiaşi notă, fără un
pas înainte, fără :o

încercare de revoluţie interioară, e, nu numai
a ş obosi şi a
obosi; e a decădea. Versul ajunse a fi pentru
el un mai comod
mijloc de transmisiune peniru că „Gă sunet
şi coleare ideii î«,
“Odată o-ambiţie mai mare prinse pe acela,
care se încercase

în scurte poeme, după proporţiile acelor
ale lui Byron. Se întoarse la vechiul plan al unui poem al
umanităţii şi dădu, în
x

1836, Jocelyn. -

”

E

„Aceleaşi admirabile descrieri ale naturii.
Poate fi ceva mai.
Gelicat' decât dimineata în valea pierdută,
cu fetele ce deschid
1

tereştile

„îrecându-şi ochii şi salutâna. de departe cu
zimbetul

şi cu gestul“, ori pieptănându-se de li
atârnă cosiţele dincolo
de prichiciuri, până la zburătăcirea pe afară,
până la petrecerile

câmpenești în sunetul cimpoiului idileler:
.Que ce jour s'est lev6 „serein sur le vallon !
Chaque

toit semblait vivre â son premier

rayon,

Chaque volet guvert 4 Paube prâs d'Sclore

Semblait comme un ami solliciter Vauro
re;
On voyait la fumâe en eolonnes d'azur
.
De chaque humble foyer monter dans un
cial

Du pieux carillon les lSgăres volses

pur;

e.

Coaraient en bondissant ă iravers
les valies;
Les fjlies da village, ă ce refrain joyeu
x,

Entr'ouvraient les fenâtres en se frătiazt
les yeux,

„Se

saluaient de loin au sourire ou du geste,
.

It. sut les hauts balcons penghant leur front
modeste,

Peignzient leurs
.

longs cheveux

.

.

.

.

L

i)

Qui penâaient
.

.

.

.

.

au Gehors.
.

1

.

o.

,

.

" Cetta îaceue accentuce âu vers qui donne
du ton et de la couleor ă
Vidte ei qui vibre que'ques. jours de plus que
ia langue vuigaire -dans ia
Tasmoire

des horames (Prefaţa la Jocelyn), .

=

a

Încolo, un roman, jn versuri,

pi
PR
î
DC

cum ădesea

Byron,

ca şi, mai

ales, Walter Scott dau povestiri în acelaşi veşmâ
nt al poesiei.
Un roman psihologic: drama ce se joacă în suflet
ul unui tânăr”
cleric; o luptă în care imaginaţia a întrebuințat, spune
Lamartine
însuși, elemenie de realitate. Eroul a luat haina
neagră pentru

|

ca sora

st

să aibă

o zestre, şi sofletul

lui tânăr,

doritor de iubire,

se zbate între păreţii seminariului, unde nu l-a
chemat vocaţia, ca sufletul lui Leopărdi între zidurile vechiului
castel de să-

îi

i

„zăcie şi întemnițare de la Recanati. Regoluţia trece,
sfărâmându-i
a

cuibul, zbutătăcind pe cele două femei de acasă, izgoni
ndu-l
în sălbătăcie. Rătăcirea prin pustietate dă prilej la
cele mai
AS

- frumoase descrieri pe care le avuse versul
frances: munţii
patriei sunt pentru întăia oară zugrăviți cu energi
a cu care

Chateaubriand

zugrăvise,

ajutându-se şi de tot prestigiul

părtărilor, îndepărtate: colţuri de natură cu totul
străină:

î
La

de-

. L'aigle noir qui comme un point obscur
» Semble dormir olous dans Pimmobile azur,

Ou qui, bercs lă-baut sur ses serres obliques,
S'abaisse en dâcrivant des tercles concentriques,
“Lancs d'un revers daile au soleil, en plongeant,

De sa plume bronzâe un vif refiet d'argent,

Et jette, en me voyant couche pres de son aire, Un cri d'âtonnement că “vibre sa. colăre.
Un pribeag care moare luptând cu soldaţii ce-l urmăre
sc

n

Eu
Dă
ja
N
ș.

ii su

tremă, Paul si Virginia învie cu conștiința că se poate cva de

care se feresc,A ori, A pentru porunca

din. nou Atala şi Chactas:
Coma
DD,

un Dieu je craindrais

rii

AI

grea iupiă; fa'a Ge pe munte

|

i
Bi+

îi

„lasă în grijă, solitarului; pe copilul crescut de dânsul, Lauren
ce.
iața tânărului cleric capătă, astfel an scop. Într'un- târziu tra_ gedia -unsi furtuni ucigașe-în miez de iarnă, răpind de
moarte
pe. acela pentru care Jocelyn: trăiește, îl face să descopere femeia ce se ascundea supt hainele băiatului. O viată de sfioasă,
„Si temătoare prietenie începe acum, analisată cu'0 fineţă
exreligioasă

20

doigtGe

cară Gesparte, e
la tcucher.

îti episcun Îl cciisacră după o
e sată în sama aitora, cu'câtă

durere! E aici o dramă ca aceia veche dintre Abaiiară şi Eloisa.

„

Jocelyn e 'acum preoi de sat, şi scrisori către sora. sa, întoarsă

-

Ă -

“
Pa

e.

-

din exil, deseriu şi sălaşul lor şi viaţa pe care o duce el: Urmează -

moartea mamei, în duioase împrejurări: cură îşi revede ea casa
„pierdută, aşa se va înfățisa Lamartine bătrân dorind să revadă,
"i revăzând prin alţii, casa lui din Milly. La Pais, preotul regă-

sește pe
vaca că
va3ă, Se
câmpului

Laurence: e o femeie de petrecere şi de luz. Are donu l-a uitat, dar el, onest faţă de cruce, nu vrea so
întoarce, zdrobit în cuibul lui pustiu — şi acum idila
se desfăşoară în jurul lui, splendidă 'n pacea sigură

a liniilor sale. Preotul s'a învăţat acum a fi an sfânt, şi pământul păcătos îl mai rabdă încă mult. Va revedea printr'un
hasard pe. Laurence murind, care în preot va recunoaște pe prietenul zilelor bune: e înmormântarea, Atalei. El moare în con-

ştiinţa martiragiului dus pănă la capăt. “Am analisat pe larg această foarte importantă

operă,

mult

superioară ca formă la tot ceia ce, în prosă, se spusese de alţii
până atunci în acest gen, nou pentru un nou veac, de care -:
"gen

ne vom

ocupa

mai

târziu:

da o tovarăşă în La chute d'un
(1838), izbuti mult mai puţin.

. Cele d'intâiu

„Meditaţii“,

al romanului,

ange,

încercarea de a-i

reminiscență

miltoniană

vândute în peste douăzeci de mii

de exemplare, fară bine primite şi de fraţii întru poesie. Dela-

vigne recunoscu în aceste versuri cun ecou al concertelor Ataliei», şi el oferi o durabilă prietenie aceluia care cucerise aşa .
de răpede toate simpatiile1. Alte recunoașteri vor veni rai
pe urmă. 0 „carieră literară“ părea că se deschide tânărului
„și de sigur ambițiosulai scriitor, Dar el o refusă, ca şi Chateaubriand. Viata care fivrbea în- -juru-i îl atrăgea cu prea multă putere ca să poată resista, Se
„lăsă încetul pe încetul prins în mrejile ei. Fixă poesiei numai
„o parte din viaţă sa, şi cealaltă o dădu, cu plăcere îutâiu, ca
: „Cos

<ons dont i'narmonie

Semble un 6cho pier des concerts d'Athalie.
ct 4

[ee

3

" Dans în imome teranle d, deux nniels vaisins
Gitrons nss dens divers, sens d
r nos înâirs
Mais, que que soit le bgră oi tende votre atace,
Pour. voua Tadntrei du ăoiai V'ecunii qui veus roenace,

„Vous saluer Gun size et d'un regard ami,
Laissons' tozuiber la rare
.

Glevte
o

demi, ete.

|
N

-

îndeplinirea

unei: datorii,

a

cu pasiun

e pe urmă, ca urmărirea
nsrăbdătoareâ unei tinte, lupt
ei pentru aceia ce, în condiţii
le
sociale şi politice, trebuia să
fie dincolo de dogmă — pe
care

ajunge a o pune iâ îndoială în
una din

prefeţels la Joceljn —
şi dincolo de tradiţie. Noviss
ima verba din „Armonii& par
o despărţire dureroasă din viața,
sentimentală de la care nu
mai aşteaptă nimic, şi sunt o zăd
arnică încercare de a găsi
fericirea,
în quietismul adorator al:
Teligiei. În Recueillements
podt
iques
din 1839 o ulţimă privire
se va arunca trecutului, şi
priv
irea e
de pe alt drum,

4

_Când' Bourborii din

Yamura față de care se credea
îndatorit
„cad, el se crede deslegat de
orice îndatotiri, Părăseşte
diplomaâţia, nu mai primeşte nic
iun serviciu de Stat, trece în
Angl
ia,
şi, căutân

d soare pentru fiica lui bolnav
ă, — se căsătorise cu
pe urmele lui Chateaubriand,
o călătorie
în Orierit, pe 'care ea şi âcesta,
dar nu cu- aceleaşi mijloace de
stiință şi de artă, o descrie (183
5). Întors, reiea, onestul lui războia -paatru bine şi pentru
„umanitate“.
Acestui Tăzboiu, crede, acum, că
i se datorește el în rândul
întâia, Vorbina
0 Englesă —, el face,

„

DĂ
i

despre

ziiele

în care era. numai

la 1836 cuvinte tot atât de adevărate

"1
i.

pentru

poet,

spune

orice epocă de

crisă, de convulsii măcar în viața, soci
etăţilor umane: „Nu trebuie
să se dea acestor opere de complesen
ță ale imaginației decat ceasurile
pe care le lasă libese datoriile fami
liei, ale patriei şi ale timpului :
acestea sunt" voluptățile cugetării.; nu
trebuie să se Jacă din ele pânea
de-toate zilele a unei vieți de om. Poet
ul nu e omul întreg... Ce fel
de om e acela care la sfârșitul vieţii
sale war Ai făcut decât să ca-

1
dențeze visurile
lui poetice, pe când contemporanii, săi lupt
ă cu toate
armele lupta patriei şi a civilisaţiei
, pe când toată lumea morală se
Si
mișcă:

în jurul lui în teribila naștere a
ideilor sau a lucrurilor 2...
Este, orice sar zice, o mare neputinţ
ă sau ua mare egoism în acea
îsolare

conteaplativă care se recomandă oam
enilor gândirii în zilele
"de trudi și de iti... Ooera veac
ului e aceasta: toută linia lucrează
sau giindeșie, chiar cui cari

afectează a o cesprelui 1

22 Oe na Gnit da
băiioni Gneles heures laisades li

12

.

vibe

senina

co

er

pia ta

ce

165 GETOIra Ge ia
> Ge
ia patrie ct da tem; cs sonţ
les voiuptis da pensce; îi
ne faut pas en
faire ie pain cotidien dune vie
d'homme. ie poâte n'est pas tout
l'hornme,..
"Qut'eat.ce

qu'un

homme

Gui ă la fin de sa vie
x

n'aurait fait

Gus . cadencer

|

Această luptă _care- în curând îl iea întreg,

vădind în el tin

'mare orator şi an agitator puternic,îl va
duce, .peste regalitatea burghesă, „tără : poesie“, a lui Ludovic-Fili
p, la trivmfn!

strălucit din 1848, când sprijină steagul tricolor,
„care a făcut

încunjurul lumii“, răspingână pe
crispate ale rebelilor sociali, —
uitare, în greutăţi din ce în ce
răciuni, nu pentra că invidia-l

acel roşu, înfăţişat de mânile
pentru ca apoi el să cadă în
mai mari, în miserie și în amăTăspingea şi-l urmăriau prigo-

nirile unui nou regim, ci pentru că spiritul în
numele căruia
vorbis şi lacra, Gispăruse.|
Acest" spirit să-l-căutăm acuma, şi la alţii, camarazii
cari se

grămădiau

după

1820 pe urma paşilor lui răpezi, pentru a vedea

cum şi ei, ori de-i cedează, ori de se luptă cu el, trebui
e să isprăvească prin supunerea fată de forța lui absor
bantă,

La 1823, cu bucăţi din 1818-22, cu un caracteristic. motto
din

„abia descoperitul Andr6

Châniâr şi cu o dedicație căire

clericul

progresist Soumet, ca si cu invocarea, către
Chateaubriard în:
fruntea, celei d'intâia bucăţi, închinată Vendeii,
apare un voivm
de versuri,

cuprinzână,

cum

spune

titlul lor,

Ode şi Balade.

Antorul lor era an. tânăr de douăzezişi unul
de ani (n. 20 Fe„brua
r

1802),

care tu

era

cu totul

neeunoseur,

După

încercări

de tragedii făcute la scoală, fiu!, crescut, grev,
Ga o mamă înbi:
sa
a
toare, cap făt “
T9sEDă, al genoruiniui
Te ZO, N Ani
ar 2] rege în:
Spania, — fiti îi pomeirste cinta, ce la
E
=
Aa

ses reves poctiques pendant
les. armas

que ses conteinpcteine conmelteut avec toutes

12 grand combat de in pairie et do ia civilisatio,
pendant que tout

le monde moral se remuait antout de lui, dars ie
te:rible entântement ces
idâes ou des choses,,. [i Ş a, quoi qu'on er: dise,
une graude împuiesance ou
un grafid

€goisme dans cet. isolement contemplatif
que t'on . conseille aux
hommes de penste- dans les tenps de labeur
ou de lutte... C'est P'oeuvre de
ce. sitele:.tout le monde Y travaille ou pense,
mâms ceux qui affectent
de la Gâdaianer“, i„Lăigsez: les Ye:s% ţi
zicea tot Talleyrand; Soucenirs et

portraits, 1, p.53)
ŞI, prin frumoase versuri, în Jocelyn, &! înfăţiş
ează
care iea înainte, arde, distruge totul în cale-i:
„Mâtal extravas6, qui bouillonne et qui fuit,.
Court, ravage. et renverse, dâvore et dâtruit.

valul

p
de mata! topit

(Aceiași ediție, p, 61.)

,

7

sf

a 1%

Blois i —, presintase Academiei, ca.orice adolescent
din epoca lui.

Rousseau, un memoriu la premiu despre folosu
l studiilor şi, ca
“ orice debutant din zilele lui Marmohtel, concu
rase şi la „jocurile
forale“

din

Toulouse:

Toulouse la romaine, ou, dans des jours moeill
eurs,
Jai cusilli, tout enfant, la possie en fieurs.
Pace ode în spiritul vremii îndată după Restanraţie,
înthinându-ss
statuii lui Henric al IV-lea, sprijinul legendar
al unei dinaştii
altfel neputincioase, şi glorificână „Fecioarele de
la Verdun“,
care primiseră, cu flori, în zilele Revoluţieipe
, soldaţii prusieni

(La statue de Henri IV; les Vierges de Verdun). Încă Ge la 1820,

deci înainte de cea d'intâiu înanvifestare a Ini Lamartine,
pe care
avu astfel prilejul să-l salute la înirarea 'n arenă, el
publică,

supt un discret pseudonim,

articole de critică într'o foaie care

arbora cel mai imaculat steag alb supt raportul politic
, Le Conservateur litțderaire, cxeaţiune a sa ori şi a sa (1920),
Era însurat,

avea o pensie de la rege;
„apartamentul

ducele.de: Rohan îl cerceta, încă în:

jos și obscur“

din

vecinătatea

„ Sulpice; Lamartine venia, să-i strângă mâna
mama,

despărțiță

întâiu

bisericii

Saint-

în acest colț unde

de gensial, iar acuma,

văduvă,

îneriiia

da copiii mai inărunței *; uz «cenacul» se
strârgea în
În sfârşit, pentru răsunetul profund, pentru scânteierea juru-i; şi, ,
de imaciri
a frasei lui poetica, pentru. provocitatea paszi şi anlecăr”'a
ora.
cuiare, Chateaubriand,

pilu! sublim».

reees

due

cdrazle

Pe lângă un executie
atnopt Ce crestiran clonoţi.
"toată, de voinţă care-i rocea frâul, de napolcânică sete ce a;
domina, î3 pofte ca ale ui Byron pentru sensații cuvă, dar fra

avereaşi fără curajal acestuia, (ră rasa Toi de Nermand arer=
taros şi de Engles votiţional, tânărul nu aducea nici lectuță,
nici — fireşte — experienţă: Copilul fusese dus prin Italia,
—

Florenţa, Roma, Turin, Neapole ? —; fără a, putea, culege imprec:

statornize. Fasase

câteva luni întrun Colegiu

spaniol, trecese,

* V. gi bucata Mon Enfanee :
Enfant, sur un tambouc ma crâshe fat poste, Dans un. casque pour moi Peau saiute fut puisce, ete. * Lemarţine, Soutenirs et portraita, Ul, p. 41 și urm,, nota și urm.

2 Mon enfanee, în „Ode şi balade“ chiar,
LII

a

Pa

făcând voia tatălui său, pe 1a Şcoala Politehnică,

unde mate

maticile nu i se părură nici neinteligibiie nici neplăcute— aici

avu ca, profesor pe Andrieux, autorul comediei les Etourdis şi a

“ povestirii. despre moara de la Sans-Souci, o mare reputație a
epocei imperial, — dar mai ales visase îndelung cu cartea în
mână prin aleile unei vechi grădini de mănăstire, la Fenillantines, unds mamă-sa găsise, în vremurile bune, un colţ de poetică

adăpostire,

ca soţie.a unui general

a! Imperiului şi adiutant

regal. Pretindea că e iniţiat, nu rumai în literatura, latină, ci şi

în cea greacă,

din „Care va lua — şi din cea mai

modernă, a

fraţilor Suţu — câte un moţto pentru poesiile sale. Arăta un
deosebit intsres pentru poesia Orientului şi-i plăcea mult să

apară ca un

confident al specialiştilor

ghazelele arabe

timpului în ce priveşte

ca şi poemele p6rsare, şi istoria n'ar mai fi avut

nicio taină pentru dânsul. Afară e. Madridul văzut pe fereasta

şcolii, el nu cunoştea nimic decât acele unghiuri de Paris unde
copilărise. Iar, supt raportul pasiunilor, era aşade tânăr,
gi legă-.

tura lui cu prietena

din ânii

cei mai

fragezi, d-ra Adâle Fou-

cher, fusese aşa de pură! Toate bucăţile ce i se închică în ultima, '
carte din «Ode» au aceiaşi notă „îngerească“. Până atunci
postului

îi plăcea

să

spuie. că

a

cunoscut

şi „8e Pathmos

le

d6lira“, Fără aceasta în epoca lui Byren ar fi fost o degradare.
Pe lângă dânsul, Lamartine era un erudit, un mare călător prin
luma şi na amorezat care i-ar fi putat spuna aşa da multe, —.
pe lânpi mriraa sup
pată
a
Aa
ionii
aja
Iâsa
A C9
NOU
SUNA
8,o
cântăreţului

„Ada

«Odaile», care na vitan rinio Gată impostantă din cawndarvi

contra-revoluiiei “(moartea d-rei de Sombrezil,

bilirea statuii lui țlenric

ai IV-lea,

moartea

Qniberon,

resta-

ducelui de. Berry,

naşterea, botezul fiului său, sxpediţia in Spania, tnmormântarea lui Ludovic al XVilliea, apoi încoronarea lui Carol al
X-lea) şi acoperia de mustrări umbra lui Bonaparte, „fals

zeu“, criminal» al istoriei!, în versuri de un mai larg avânt,
amintind însă tutaror regilor că-i pândeşte “tigrul popular“

(le Repas libre) şi luând, mai târziu, partea lui Chateaubriand

în disgraţiă lui, n'aveau în ele nimic deosebit de nou. Poeţii
din epoca napoleoniană, care simţia nevoie

. A Y. şi bucata
N

zilnic de aşa: ceva,

A mon. p îre, A Pare de briomphe de VEtoile,
€.

:

E

320

|
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pa

pentru celebrarea, victoriilor și înnpodobirea,

porapelor oficiale,
întrecuseră ca formă cu mult
pe înaintaşii lor din. veacul
al
XVIII-lea, şi ca. fond chiar nu
se putea ca un aşa de puternie
curent de viață, 'bicinit de furtuna
UnOr_supraumane emoții, să
treacă vijeiios
pe lângă dânşii fără a-i influență,
Inspirat şi de

Ossiaa, Baour-Lormian,

foarte prețuit în vremea

'lui,. găsise puternice accente în cutare din imnurile
sale. Peritru avân'al odelor

sale Econchard Lebrun (+ 1807)
a. patut, multă vreme, să se
creadă, nu fără. oarecare aplause
din partea, publicului, o nouă
incarnaţie
-

a lui Pindar,

Mai “frumoase, cu un element de vioi-

ciune şi noutate, sunt odele lui
Pigrre Lt br (n. 1785),
«altfel, era să deie, în 1828, o Călă
torie în Grecia, cu
versuri descriptive, care întrec ca
putere ce imagini şi

care, de
superbe
ca, elas-

ticitate a desfășurării
lor „Ultima călătorie a lui Chilâe. Harol
ac.

În poemul

despre

navigaţie al lui: Esmenară

(7

1811) nu raze
ori o adevărată, inspirație atinge în?
Jţimile odei; el văzuse, ca,
- şi Lebrun, locuriie despre care cu atâna
evlavie vorbia în scrisul
său din 13052,
.
Oda
lui Hugo

n'ar

e alte mijloace, alt stil, altă misc
sre. Ea,
39 adresează eroilor morţi, îi chiamă,
îi îndeamnă, e vorba de
lira pe care

mânile tinere abia de-o pot ținea;
„tiranii“ ccupă,
ascultători, locul ce li se cuvine;
trecufăl se pierde în fum pelămurit. Mei vag, Lamartine e mai
armonios. Poate şi mai

sincer, Dar evocatia lui Ludosia si XVil
-'ea, regele copil încanunat cu 2piri

, e înduioşătoare; vr dezor și se
schimbă în
jaral unei suferi și CâTa te Gesemn
ează cu atâta mai bine; e5deril
,

e cuteroazo
biectulni
iragio o.
-

ale
ui ves din sfrofă sunt in toon!
suÎn acslasini eh'p
se ra 4p'înge,
si
d
acest
$
ost >
3%

„asasinatul ducelui de Bey.
produs

ceva mai

Icoane se trezese într: g în aces;

târziu al unei

puternice imaginaţii pe care:o
urmăreşte faria poetică a, lui Byron.
Baladels erau. un gen nou — Și Hago-i" atrib
nie ca domeniu,

la 1826, «schițele .capricioase: tablouri,
visuri, povestiri, legende
super

stițioase,

tradiţii

populare ?»,

iar ca fermă ceva, care ar

" Ct. descripţiile americane ale lui de Saint-Vict
or, în Voyage un poăte.
Ce sont des esqui
sses d'un genre

Tâcits, l6gendes superstitieuses,

„balade“ âin acel an.

capricieux:

traditions

tableauz,

populaires;

r&ves,

s.ânes,

Prefaţa la „Ode şi

oaie

.

|

“

2 n
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sămăna cu sârisele
la modă

„primilor trubaduri din. eul mediu“, . pusă,

de lucrarea, recentă,

a lui Fauriel.

|

Alătâri de evul mediu, va fi legenda, cu împrumuturi de
la
Shakespeare, în partea cea mai ssducător de delicată
din opera
lui, ca în admirabila plângere a „Siltului“ supt
fereastă. Bucata, nu mai puțin frumoasă, la Grand” Mire, cu.
copiii uimiţi

înaintea bunicii moarte:

Dors-tu ?,., râveille-toi, măre de notre mâre,
D'ordinaire en dormant ta bouche xemuait,

e pusă fără rost între balade. Nool

Aceia care cântă „juta“

&

poet le încearcă

medievală a regelui Ioani

particular al calului care se apropie

îndrăzneţ.

are ritmul

în trap la ciocnirea snli-

țelor. El merge în chemarea morţilor din Ronde
du sabat. Şi,
ca şi la Millevoye, ca şi în modelele presintate
de Pauriel, limba
însăşi capătă o formă nouă, |

Această formă Hugo işi propune mai mult
decât” Lamartine,
incomparabil mai mult decât dânsul, s'o
învie şi so impuie Iată
în adevăr cum vorbeşte mai tărziu
despre această operă de

încire şi integrare:
!
|
A existat odată o limbă franoesă energică
şi colorată, trans-

parentă şi expresivă.

Rabelais o știa aşa de bins?2: 0 carăţire
i sa impas în numele amintirilor clasice şi a
bunei cuviinţi de
Carte la îneeputul veacului al XVII-lea. Ea tot
avea însă destulă

vigoare în mânile unui Mathurin Râgnier, de numel
e. căraia -se

“alipeşte al predicatorului

Mathieu. Moliare, La Fontaine, mai pe

urmă Saint-Simon se vor servi de dânsa. Dar ea
nuri place unui
Racine — Lamartine îi găsia lui Hugo? asămănări „Taci
niene“! —,
şi astfel o nouă operaţie vă mai răpi ceva, în numel
e clarității
şi liniştii armonioase, acestei limbi capabile de a rosti
lucrurile

cele mai deosebite cu aceiaşi perfectă. potrivire, În acest nou
graiu sorie totuși .<opere frumoase şi grave, al căror stil va fi.

PNI

+ Şi între ode Le Chant du tournoi are

|
aceiaşi notă medievală, mai bine

-. prinsă. Rainele gotice sunt cântate în Anz ruinea de
Montfort-YAmaury,

1 Și Ronzard e citat ca motţo la Le portrait dune enfant.
Du Bellay apare

în franțea «Baladelor», cn versurile

«Rsnoavelone ainsi tonte Yisille pensse»,

3 Sotwenirs et portraiis, I. c,

„N. Iorga : It. Lit, Roman. = UL,
i

o

|

|

,
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|

ze
totdeauna

religios

aâroirat de oricine va' privi cu una

credință

„ condițiile în care s'a for mat»1,

Dar o a treia lămurire intervine. Lui Voltaire îi trebuie formule absolute, noţaţii abstracte de o perfecţie neîndoielnică.
Suprimână cu decisiune fără să adauge ceva, el ajunse la capăt.
„Da aici acea limbă din veacul al XVIII-lea, perfect clară, seacă,
dură, neutră, incoloră şi insipidă, limbă de minune potrivită

pentru ce avea de făcut, limbă a raţionamentului, şi nu a simțării, limbă incapabilă de a colora stilul, limbă încă plăcută
adesea

în

prosă

şi în acelaşi

timp

vrednică

de ură în

vers,

limbă de filosofi, într'an, cuvânt, şi nu de poeţi.» ?.
Unui nou veac, care crede, care: vrea, care luptă, care creiază, îi trebuie acum alt mijloc de expresie. Şi, cu ştiinţă sau
ba, poesia-l caută în popor şi în trecut, cu „mâlul fecund al

vechilor cuvinte. din veacul al XVI-lea“ 3, cu ponipa veşmântului |
ridiculisat al lui Ronsard. Râdă
toralui!

cine vrea, aceasta
3

e limba vii-

Se pare că „Odele şi Baladele“ — a, căror prefaţă

proclama

aşa de mândru că „emoţiile unui suflet nu sunt mai puţin fe„cunde pentru pogsie decât revoluțiile: unui Imperiu + — nu avură

succesul aşteptat. Lamartine cucerise pe cetitori, şi li ajungea
acestora -un singur fel de poesie, acela care legăna sufletele
fară să le tulbure, nici atunci când, într'o formă prea obişnuită
ca să zguduie, li spunea lucruriie cele mai mari. Pe de altă

parte, Delavigne, Bâranger, câţiva chiar dintre poeţii de mâna
a doua ai epocei napoleoniene— dintre cari câte unul, ca Soumet,
„avea mari calităţi de adaptabilitate la un mediu nou — îşi păs-

tran

credincioşii.

În sfârșit

revoluțiile naţionale şi liberale de

la, 1820 în Italia, de la 1821 în Orientul grecesc chemau şi mai
S

+ Qeuvres belles st graves, dont 18 style sera toujours religieusement ad„__Xir€ de quiconque acceptera, avec bonne foi les conditions sous Jecqueilea
"il s'est forme.
2 De lă cette langue du dix.huitiăme si&cle, parfaitement claire, săche,

dure, neutre, incolore et insipide, langue admirabiement propre ă ce qv'elle
avait ă faire, langue du raisonnement,

et non

du sentiment, langue

de phi

logophes, en un mot, et non de poâtes,
* Le iange fâcond

des vieux mots du seizime

siăcle.

* [i a sembi6 ă Vauteur qua les 6motions d'une îms n'6taient pas Moina
fecondes pour la poâsie que lea revoiutionz d'un empire.

“30,

ri

paria

a

puternic atenţia asupra comoţiunilor cars

N.

scutarau neconiepit .

Imperii în descompunere şi societăţi încă rău
aşezate.
Hugo voiă însă, cu orice preț, să răsba
tă, și anume nu ca
Lamartine, părăsind încetul pe încetul
literatura pentru a trece
la ceia ce el numia Japta. acestei poesii
, la politică, fie şi cu
hotărîrea; de a postisa cât mai mult pe
aceasta, ci el înțelegea
să aducă interesul, fie şi interesul special
epocei sale, politic

şi social în opera lui, şi prin aceasta la opera
lui.

,
Legătura cu Bourbonii era să se desfacă răped
e, dinastia, restaura
tă

neavând,

visibil,

perspective de viitor. Odată

cu
rirea bonapartismolui, Hugo se întoarce la
dânsul, şi acela,
vorbise despreţuitor de cele «două insule» ale
unui îndoit
se întoarce plin de reverență către coloana
încununată pe

întă-

care
exil,
vre- .

muri cu statuia usurpatorului (Ode ă
la Colonne). În acelaşi timp:
el încearcă pe alt teren al literaturii,
în teatru,o puternică 10- .
vitură prin

drama

Cromwell,

întovărăşită de o masivă

prefa

ţă,
cum nu se mai pomenise pănă atunci,
în care se face, nu numai
teoria poesiei dramatice, ci şi aceia a
literaturii întregi, el însuşi
apărând ca un. profeţ şi Mântuitor a]
ei, plin de emfasă și cutezan
ţă, cu toate reticențele dibace şi geaturilde
e falsă modestie.

Supt Imperiu. teatrul trăise supt o aspră
censură. Era de a juns
un vers neplăcut într'o posibilă interpreta
re contemporană pentru
ca vechi piese, de mult consacrite, să
dispară din repertoriu. .
O greşeală de această natură din parte
a unui contemporan |
aducea dispraţia, prigonirile, exilu!. Omasi
s a lui Lebrun, Char-

lemagne 2] lui Lemeroier

puteau pasiona, opinia publică!; după
Restauraţie, un Lowis IX» al lui Ancelot, îucerca timid învier
ea

subiectelor medievale, favorabile ideii regale.
Am vorbit de
„Vâpres Siciliennes“ ale lui Delavigne şi de enorm
ul succes pe
care-i avu. Soumet, Lebrun, influenţaţi de Schill
er, presintau subie

ctele acestuia, Maria Stuart, Ioana Dare.
Ducis prefăcnse
în versuri clasice repertoriul principal shake
spearian. Popalari-

tatea era gata să se acorde unei opere în adevăr
remarcabile, şi
Delavigne el însuşi avea să-i deie „Les enfants d' Edoua
rd“ — după

"Ricayd al III-lea al lui Shakespeare —, don „Juan
d” Autriche, ş. a.
1 V.
judecat
style...
cuvânt,

Correspondance de M. de Rămusat, II, Paris
1883, „Charlemagne“ era de d. de Remusat (pp. 111-4) ca având
„des rers admirables,,., up
fort et souvent, 6loquent“, presintână carzo
tera adevărăta și, întrun
„des beautts de premier ordre:,.

În prefața la Cromwell, Hago declaza solemn şi explica îndelung schimbările literare pe care trebuie să le aducă însăşi

schimbarea mediului încunjurător, — ceia, ce, în Franţa, spusese
cu un veac înainte Voltaire el însuşi. De la lirismul odei pri-

mitive, de la vechea epopeie, asupra căreia era să discute şi
Lamartine, împărțind-o în: socială, individuală şi „umană“, se

„ajunse la tragedie cu gen predomnitor.

Dar această tragedie nu

se. poate încremeni în aceiaşi formă. Elemente nouă trebuie s'o
învioreze,

gi

iată

unul

de care

în de ajuns: grotescul,

— şi

pănă

aici

acum

0 lungă

nu

s'a tinut

samă

expunere a rostului

căre-i revine şi pe care, el Hugo, nu se sfieşte a i-l şi da, ca
»nal care-l întrebuințase şi în cele d'intăiu povestiri în prosă,
pline de figuri monstruoase şi de absurdităţi oribile, Han d'Islande, Bug Jargal. Acest grotesc vine să, înlocuiască sublimul.
„Pedanţii svăpăiaţi“ (/tourdis), „rutinierii“, partisanii „Deregulelori, ucenicii lui La Harpe, să-i facă loc: ziua „Giformului, a
urâtului“ stă să răsară. El s'a sculat numai ceva mai de dimineață ca s'o anunțe.
y
Ă

Faţă de predecesori, are idei juste, de şi, pentru vremea, aceia,

ele înfățişau

o profanaţie.

teatrului

secolul

din

un loc cât de mic.

Pentru

dânsul Moliăre e în fruntea,

al XVII-lea, în care lui Racine i se face
Boileau, el nici nu mai există.

Fiindcă

la,

Moliăre mai mult decât la ceilalți sunt cele două elemente indispensabile

unei . poesii,

unei

literaluri

trainice :

adevărul».

«natura şi

Acest manifest voiă, -să treacă drept revoluționar, fiindcă Revoluția interesa şi ideile «Conservatorului literar»
Se spune explicit că <este
şi un vechiu regim politie,
supt toate raporturile asapra
şi el „supt toafe raporturile“

un

biroiseră.

astăzi un vechiu regim literar ca
Veacul din urmă apasă aproape
celui nou. *4 _Hugo îşi deschidea
un drum înainte, chiar dacă, de- -

ocamdată, nu-i ştia bins ținta;
Opera,
1 [l est

goât du

însăşi,
temps

dernier

pentru
de

faire

sidule sur

care
juatice

dramaturgul
des critigues

ce style

admirabile

pretenţios
entassdea

cerea

„0

par le manvais

et de dire hautement que

" Moliăre ocupe la sommită de notre drame, non seulement comme poăte, mais

"ancore comme 6crivain.
i
* Îl y a aujourd'hui Pancien regime litt6raire comme lancien r&gime po
„Litique. Le dernier sieale păse preacue de tout point sur le nouveau.

-
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seară întreagă“, ca, pe vremea
vechilor Elini, e enormă. Shakezpeare îl sedusese pe tânărul Fran
ces, ducându-l departe pesta
limitele ponei imitații raţionale.
De fapt nici nu eo dramă, ci,

după o cetire reală, de o mare bogă
ţie şi nu fără o bună alegere a izvoarelor,

se încerca zugrăvirea întregii soci
etăți englese
în vremea lui Cromwell şi
presintarea tuturor doctrinelor
în
luptă, cu 0 coloare istorică necu
noscută pănă atunci, cu un simţ,
just al'deosebirii între acea
epocă şi acea ţară gi tot ce s'a
petrecut aiurea, deca

t acolo şi atunci.

|

Cromwell al lui Hugo sufere
discursuri pa care cellalt le-ar
îi răspins brutal. l-ar
părut bine să le poată ținea şi
el, pentru
care

se şi încearcă

după, puteri. Căci

n'are

acea

netăgăduită
cinste care se ascunde la cel
adevărat supt formule care în
alte timpari, mai nouă, au acop
erit prea adesea ipocrisia.E an

tiran gi un înşelător, corespunzând
lui Mohammed al lui Voltaire,
netnţelegere a unei figuri isto
rice dominante. Doregte coroana Şi menaje
ază tot ce i-o poate asigura,
"de şi are oricând
înfățișat cu tot atâta

0 linie de retragere. «<Quand donc
serai- je roi î,
spune el la sfârsit. Ceva âin
Napoleon, pe cae Hugo nu-l
iubia,
încă, din bruscheria, din falsa
lui sinceritate, din manierele
lui
voit

plebeiene, din neînfrânta lui hot
ăâre

de

a fi şi de a ră.
mânea s'a coborât în protestu
ntul cu vorba, înceată, cu fras
a
ruptă, cu gândul torturat, pe
care ni-l arată discursurile
lui,
luminate într'o strălucire favo
rabilă de Carlyle. Şi, find asă,
el

sufere

înfruntările,

nu

numai

ale. fanaticilor

sânge'e pentru ideia lor integrală,

gata să.şi

verse

dar şi ale soţiei, ale fiicei,

care compătimeşte pe Carol L-iu
şi e convins regalistă. .
Dar versul, — în enorma, cantitat
e de versori care coplegesc —,
e puternic şi'sigur, colorat şi elas
tic. Nu un vers pus la îndemâna

eroilor,

netele

ci unul care

avea

ui de trâmbiță

nevoie. de

să se

audă.

eroi numai

pentru

Virtuositatea,

ca su-

poetului se

vădia strălucit, mai: presub de
orice concurență posibilă, în
această dramă care nu s'a repr
esiatat şi na putea fi represintabilă aşa cum a fost scrisă. Lim
bă nouă, strălucită, capabilă . |
de toate familiarităţiie si servină
tuturor pasiunilor, lin.bă de o |
popu

laritate pe care parcă o impuseseră
izvoarele englese contemporane, care nu

"

se dădeau înlături nici de la cea
mai crudă
tzivialitate; ca şi pretutindeni-vis
ibila lectură a lui Shakespeare.
Subiec

tul însuşi, studiat onest şi adân
c, dăduse coarde „nonă

326
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talentului de formă, genialităţii de factură a poetului. Cum prin
operele lui Chateaubriand

se crease o nouă

datează, fără îndoială, de la «Cromwell.

prosă, noua poesie

«

De şi noii poeţi, ajutaţi întru aceasta şi de presatori mai deprinşi a presinta şi a apăra ideile, ca Beyle (Stendhal), de care

vafi vorba pe urmă, îşi aveau acuma firma —pe
răspinge —, firma

neîndrep'ăţită,

nepotrivită

care Hugo o

şi, mai la urmă,

" fără sens, de «romabtici» 1, de şi erau adunaţi, de la 1824 încă?,
în jurul foii le Globe, care “so îngrijia de cuvenita reclamă, de
şi bizareria

modernă găsia

rimâe, în mistificaţia

şi alţi înfăţişători, ca Prosper

pseudo-spaniolă,

cu grozăviile lui ca în Lope

de Vega

tară de efect din Cromwell nu izbuti.

M6-

Thââtre:de Clara Gazul,
şi Calderon, 'marea

lovi-

Notorietatea vastă, zgo-

motoasă nu-i ajungea totuşi lui Hugo; el voiă celebritatea reală,
asigurată, trainică, şi prin ea influenţa asupra societăţii contem-

porane, dreptul de a o conduce, aşa cum Lamartine din ce în ce
mai mult, prin calități pe care amicul său nu le avea în ace- laşi grad, îl câxtiga tot mai mult.
"
În căutarea subiectulai non, viu, popular, autorul lui „Cromwell“, căruia scândurile teatrului îi erau încă, refusate, se îndreptă către marele eveniment pcetic ce actualitate ai T6voluţiei greceşti, al luptelor pe care le purtau niște r:eobişnuiţi şi
pitoresci ostaşi, în ajutorul. cărora alergaseră, cin toate. colțu-

rile Europei, fileleni şi Byron însuşi

sfințise causa

jertfindu.i,

“odată cu viața, puterea creatoare a unui geniu ce:'se credea
incomparabil şi de a cărni furi cucezi toare. era agitat, în carieră, dacă nu în viaţă, Hugo el însuşi.
Aşa apăru admirabila culegere de bucăţi răsăritene, care
poartă titlul les Orientales (1829). Orientul de aici e mai alesal
Greciei revoluţionare, dar și al dervişilor musulmani, cari „iese
ra

Y Romantic era, a stilul lui Chateaubriand când își refăcea energic şi colorat stilul Amintirilor şi câna scria „Viaţa lui Ranc&.
- 2 La această fată o nonă prefaţă la «Ode şi baladei

Vfcativul

de

„romantic“.

„Pour: lui” (Vauteur), il ignore.

que “est que le genre classigue et le genre romantique“.

răspingea însă ca-

profonâeitient ce
Și discuta părerile

în această privinţă ale d-nei de Statl.— Prefaţa e interesantă fiindcă pre.
“sintă noua

literatură
ca

pentru liberali (mai

un „resultat“ al Revoluţiei — ceia ce era atrăgător

tărziu tot el. va spune că ea e

liberalismul în litera-

tură), — dar ru ca o „estpresie“ a ei, — pentru a susținea atitudinea

vatoare,.

,

conser-

327
Înaintea temutalai An-Peşa, îl provoacă i-l blastă
mă, al. superstiţiilor populare turceşti (les Djinne), al scenel
or felurite,

de

«romantism»

exotic,

de

supt

acele

ceruri. depărtate,

ba

„chiar al balurilor spaniole, al răsbunărilor di +Roma
ncero> şi
al pedepselor biblice din vremea Patriarhilor
(Sodome et Go„morrhe). Ca sprijin pentru interesul cetitorilor
câte un motto
"neaşteptatat, în atâtea limbi, din” cărţi aşa
de rare—nu sa
lăudat poetul că a luat cutare subiecţ dintr'
un poem - persan

încă netipărit în Franţa! ? —, câte o notă plină
da lămuriri eru-

dite, de destăinuiri a legăturilor cu învăţaţi iluştri.
.

|

Prefaţa reclamă, aţa, aceasta, ca vechea înştiinţare
a lui
Coleridge şi Wordsworth, numai nețermurita. alegere
a subiec-

telor («tout a droit de cit en possie>), esenţialul fiind felul
lu-

crului ?, Acest drept nu se gândia nimeni

să-l tăgăduiască ace-

luia care cerea, atâtea, altele,

|

Căci el se întorsese la teatru cu Marion de Lorme
şi Hernani.

(din 1829 ambele). Cea d'intâiu, povestea unei
fete pierdute, pe
care '0 răscumpără dragostea unui sufiet nobil,
nu sa putut represinta fiindcă mediul epocei, a lui Ludovic
al XII-lea, şi alui

Richelieu, cel â'intăiu tutelat de al deilea, era
desoris întrun chip

pe care foarta delicata

regalitate

nouă,

subminată

de spiritul

revoluționar, îl găsia Cegradant pentru sacra, instit
uție. Nu mai
puțin „periculoasă“ era de fapt şi cealaltă, în
care regele Spa-

niei — fie şi Carol al Spanie
— apare
i! ca. un om de nimic, slab.
brutal, stricat, pănă-l luminează, la încoronare
a, ca, Împărat,

„graţia lui Dumnezău. Nopilii de pe lângă dânsul n'au
nicio consistență morală, iar eroul e un: bastard, un șef de
bandă,
un conspirator — dar ce delicat cu femeile ! —,
decis să omoare

p8 rege fiindcă acesta-i dispută, cu mijloace josnice,
'de doiia |.
Sol,. care pe dânsul şi numaipe dânsul îl iubeşte, pentru a
muri

cu el, de

otravă,

într'o

moarte

care e o apoteosă. Data

aceasta, în locul mişcării de figuri bine studiate din „Cromwell“,
..
' „Une 6dition

de ce grand

recueil

Simprime en Allemagne, avec une

version latine.“ Ajurea; se citează, ca izvor arab,
„le Divan de la tribu de ,
Hod6i!“. In altă parte e vorba de «un posta curieux
et incennw.
? Actul a! IV-lea se petrece în cripta lui Carol-c
el.Mare, gi acela care va
fi ca Împărat Caro! Quintul îi vorbeşte de cearta
pentru învestituri.— În |

Marion Delorme atmosfera
zgaduitor şi cu totul pou.

timpului e „mult mai bine
|

redată. Şi sfârgitul e
'
|
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„ imie decât linii aspre, atitudini zmunoite, o.declamație meridională aprinsă, exagerare

de la un capăt pănă la altul. De şii

se "părea, probabil, că astfel redă — după

oarecare tradiţii ale

teatrului frances din timpurile cele mai bune—, nota spaniolă, se

vede bine că nici Hugo nu catise în zădar «Hoţii» lui Schiller.
Drama, data aceasta, rău studiat— ăşi ridiculisată pentru

„aceasta, ca şi pentru libertăţile unui vers care șerpuieşie şi se
frânge -—, era o provocare aruncată în faţa represintanţilor gustului curent, de la Curte, din saloane" şi cenacule, de pe catedre, din Academie. Şi de aceia lupta afost cumplită, la, teatru
-— tineri cu crăvăţi imense, având în frunte pe Theophile Gautier,
luând zgomotos apărarea şefului şi strigând în cor pleșurvilor
clasici: „ă' bas les genoux“. Data aceasta, Hugo avea un scandal,
şi unul-răsunător, cum dorise de mult.

Dar tot nu-i ajungea. Câteva luni după represintație Carol al
X-lea cădea; o revoluţie ageza, puţintel cam tără voie, pe ducele
„de Orlâans ca Ludovic.Filip, «regele Francesilor». Pentru coamenii
de talent», buni scriitori, buni vorbitori, polemişti de forță şi
bucurânda-se de prestigiu şi de popularitate, o cale largă era
deschisă, şi cine ştie unde putea duce? Guizot, un adversar sta-

„ tornic, ajunse atotputernic ministru, Lamartine un şef de oposiţie,
un orator divin, Lamennais un profet, un nou Luther, rămas
catolic, dar neînfricoşat fațăde fulgerele Romei.Ce nu putea să
aştepte, cu cât făcuse, cu ce simţia în el, omul încunjurat şi
de aureola iuptei pentru

o „ideie nouă“?

Na

_ Anul 1831 e al unor nouă sforțări puternice ata celui rămas

fără concurent în lupta pent
a câştiga
ru
locul cuvenit în cellalt
- domeniu, mai imporţant în conştiinţa fiecăruia, finâcă în acela

se discuta marea problemă a viitorului omenirii înseși.

Pregăteşte Le roi s'amuse, în care iarăşi regele, Francisc L-iu,

e d figură de viţios, iar nobleţa, de suflet, simțul onoarei, cu-

rajul răsbunării se întâlnesc la bietul buton Triboulet, care cu-

„ tează a voi moartea regelui care a furat,

pentru a-şi bate joc

numai, sufletul copilgi lui şi sfârşeşte prin a provoca moartea
acesteia 1. Dă un mara roman istoric, cu reconstituiri istorice
impresionante, Nofre Dame de “Paris, în care, cum o arată titlul,

„se dă pentru întăia
1 Opera

a luat, cum

oară sufiet, sufletul decisiv,

se ştie, subiectul

pentru

faimosul

lucrurilor
Rigoletto.

de
-

|
-

7

„Piatră care nu pot vorbi, natarii încunjurătoare cu nesfirgite
influenţe, misterioase în originea
lor chiar: conform cu. teorie,
lui de răsturnare a valorilor admise şi cu mijloacele lui de opo- A

siţie a contrastelor, marea figură nu. e aicia învăţaţilor, acle-

zicilor, a nobililor, a regelui — care e Ludovic al XI-lea —, ci,

ce o parte «fata cu 'capre», dănţuitoare .ţigancă, Esmeralda,
iar, de alta, monstrul Quasimodo, cu un suflet mare în trupul
maltratat de natură. Romanul era o revelație, si va & vorba

de el şi aiurea, arătându-se desvoltarea genului.
_,
Și tot odată în culegerea lirică Feujlles d'autemune el vădeşte
esența însăşi a cugetării şi simţirii sale în acel moment,

|

-“În prefaţă, Hugo protestă contra «zgomotului pieţei publice 1».

Reclamă Grepturiie comului întreg» — Phoinme tout entier —, din
care polițica poatesă reclame pentru dânsa numai o mică

parte, Literatura se simte mai mult

decâţ

această trecătoare

politică: ea se îndreaptă, în adevăr, „copiilor, mamelor, fetelor,
moșnegilor, în sfârşit oamenilor cari ver iubi, cari se vor bu-

cura, cari vor suferi ?*, Ceia ce nu înstamnă că el însuşi se va
despărţi de această zgomotoasă mişcare din afară. Fără să uite
„părerile, credalităţile şi chiar greșelile întăii” tinerețe“, fără să

admită că numele regelui căzat,

„care nu mai are pe cap decât

„păral lui alb“, poate Â luat în uşor, el promite „o parţialitate
pasionată pentru popoare în imensa

luptă care se agită în

XIX-lea veac între ele şi regi“.
Mai toate bucăţile din această

nouă

culegere,

al

al

cării titiu-

„e semnificativ la.acela, care, spuind că nare treizeci. de ani:
L'et6 na pas encore

-

trente fois rayonn;,

vorbeşte de fatalitatea «căderii anilor: şi a înmuițirii
alb la cbătrâni» ca dânsul: |

Vieillir enfn, vieillir comme des fleurs fanâes,

„_ Yoir blanchir nos cheveux

et tomber

nos

părului

.-

-

annâes,

A

„sunt pline de melancolia omului care n'a răzbătut, care nu şi-a,
atins ţinta. Nimic nu-i aminteşte de vechea regalitate, nimic
4
1 L& tumulte

de la place

publique.

-

.

.

" LI y aura toujours des enfants, des mâres, des jeunes filiez, des vieillards, “des hommes enfin, qui aimeront, qui se râjouiront, qui
souffriront,

Cest ă eux que va la polsie.
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nu-l apropie — nici pa dânsa! — ds cea, nouă, cu
totul în măna . -

liberalilor raționalişti, dintre cari unii îl vor. răstu
rna pe regele
„Sprijinit de ceilalți. Bonapartismul face progrese
în spiritul lui;

„i

se

trezeate în

minte

priveliștea

lui

Napoleon trecând

pe

dinainte-i, a copilului de şapte ani, în imensele aplaus
e ale unei

mulţimi fnebunite

E
„ muet et grave ainsi qu'un Dieu
cu suta de steaguri după el
i

d'airain,

Cent aigles Pescortaient-en ermpereur romain.

| Vede pe mamă-sa care-l adusese și-l susținea la, ceremo
nie,
„ mamă-sa cu „ochii blânzi“, ma mâre auz douz yeuz, pe tată, lasându-l să se joace cu epoletele lui de aur:

Ja ms jouais sur son dos indulgent

De !'6paulstte d'or auz stoiles d'argent.

„Pentru întăiași dată, anume
“descrise cu o iubire

deosebită,

viaţa lui. Scene de familie

peisagii în Franţa însăzi sunt
-Blaye şi alte

frumoase,

sale, îi trec pe dinainte,

o

locuri

ca în

legate

ca

Rugăciunea ficii

o

Încolo însă nimie nou, care să însemne un pas mai departe

în orientarea, lui de cvgetător, în cucerirea, lui ca. poet.
Pentru

orice mângâiere aceiaşi nedeslașită credință, asemenea cu a lai

Lamartine însuși, în divivitatea, naturii.

.

Un singur dor nou se desface la acela care pănă atunci fu-

sese osâddit a face poesia, sa, în

acela de a pleca în lume?,

:

acelaşi loc, supt

i

acelaşi cer:

N

Volurhul liric următor, din 1838, se chiamă — aşa, de de vreme, -

— Cântece de Amurg,

Chanta du crepuscule,

prefață: e o vreme tulbure, nimic nu

'Tiţlul

se

explică

în

se desface n zare, şi în

- această clipă de nehotărâre, la această, here trouble,

ce, deslu-

şize, ce siguranță sar putea cere de 1 Musa lui, care €,ds fapt,
„un învins în lupta cu viaţa, tocmai pentru dă prea, curând şi
p8 drumuri nevroite
de dânsa, încercase, nerăbdător,-s'o domine!
Ua cuvânt de protestare pentru, jionisca adusă represintartei

vechii cause bourbonice, ducesa, de Beriy, prinsă ca agitatc
are

EO PI

a

* Numărul xxxtuli..

2 Număral xxvi.

-

.

mi

4

sa:

Sa
i

ie

şi închisă atâta; timp cât să se , vadă: că, dintr'e căsbtorie DA
ganatică, purta un copil în sânul si:
ce
„. n'6tant plus reine, ele «6tait 'encor femme.

Încolo glorificarea lui Napoleon, chiar când se pune în alăturare mărirea lui cea mai mare cu apropiata cădere prăpăstionaă:
"Non lavenir n'est ă personne,
Non, lavenir est ă Dieu!
|

-

Causa libertăţii, în Polonia, în Grecia nu rămâne fără îndepun:
din partea poetului, care, în melancolia-i, nu abdicase de loc
Tolui social, şi care în sentimentele sale nu găsia decât obignuitul, dar din ce în ce mai frumos xrostitul prinos către soţia

sa (Date lilia). Dar, în nehotărârea, Ioi, el nu dorește Franciei
decât încetarea „veşnicelor lupte“, care aduc „triste libertăţi“
numai

pentru a le relua — după

câtă

suferință! — a doua

zi:

O Dieu, si'vous avez la France s0us vos ailes,
“Ne sonffrez pas, Seigneur, ces luttes sternelles,

- es
Les

trisţes libertes qu'on donne et qu'on reprend!.

Voizi interieufes (1837),. Les

aceiaşi

ras” d les ombres

cuprind.

nehotărâre.

În cele d'intăiu, dedicate tatălui, al cărui nume a fost nitat

-.-

„pe Arcul „de PEtoilo“ „ prefața compară luptele politice cu îm-

MR -

buizeala

zgomotoasă

a căruţelor pe stradă, în „loviturile âe biciu

ale partidelor“, şi vorbeşte speriat de acel „amestece de oameni,
de doctrine şi de interese care se artncă aşa de violent în fie. .
care zi asupra fiecăreia din operele pe care veacul acesta tre
: buie să le facă?, dar poetului îi reservă cinstea ca el să facă
din simpie lupte „evenimente istorice“. Şi înşiră toate calităţile de simpatie, obiectivă, de distincţie critică necesare pentru

aceasta. Independent, dar aparţinând partidelor prin Iaturea, ot
| „bună“, el ar fi în stare să-şi îndeplinească misiunea.
,
Poesia

repată

aceste

lucruri,

ca o lacrimă

pentru sunetul

glasului lui Isus care se pierde. Pymeneşte solemn moartea lui

a
|,
|
;
l

*: Numărul

i

1

vi.

"2 Les coups de fout

_
,

PRE

„i

des partis... Cette mâ!ice d'hommes,

A
de doctrines et

Wintârâts Qui se ruent si violemment tous ies jours sar chacune des oeluvres
au il est donn€ ă ce sidele

de faite.

.
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Carol al X-lea în exil — cea mai Îrumoasă din posaiile
torice —, glorifică Arcul de triamf napoleonian.
|

lui is-

În această șovăitoare! stare de spirit, o nouă încerc
are dra-

matică, a „Burgraviloi“ (Les Durgravte, 1843),
a trei generaţii, de la o sută dovăzeci

cu

presentarea

de ani () în jos, cu vră-

jirea figurii legendare a lui Frecerie Barbă-Roşie, arată
prin absurditatea voită oboseală şi neincredere, Piesa,
căzu,
|

Căci curentul timpului Inergea aşa de răpede inainfe
, încât nu
se putea opri la, această poesie din care oareca
re abilitate
transformistă nu lipsia, ca să caute de aici îndrep
tări de sigur,

dar poate şi un şef. Prietenii
de odinioară, aceia cu cari se
schimbau dedicaţiile odelor, începeau a se răci.
Delavigne, care

„era în teatru un concurent, protesta contra
intenţiei de a se
impune noi regule. «geniului creator» supt pretex
t că se înlătoră
„ele vechi. «Despreţul acestor Tegule nu
e mai puţin nebunesc
lncru decât fanatismul pentru ele 1,» Şi acela,
care se înălța acum
fa furtună, ropând cu Biserica, înfruntând
pe Papă, aruncând

anatema în numele noului și marelui sfânt al mistic
ismului po-

litico-social modern,

«Poporul», Lamennais,

zguduit de frigurile

„profetismului în prosă, cu acântul biblic a]
predicelor în pustiu
şi încunjurat de o adoraţie a mulțimilor fanatisate,
cum Hugo
însuşi, nici vre-un alt poet, cu toată setea lor
dea domina, n'a
prtut s'o aibă, vorbia în acești termini de litera
tura care cerea
dreptul de a -exprima indirect ceia ce spnnea
u acuma, direct
articolele de ziar, brogurile, discursurile de Parlam
ent, strigătele

agitatorilor şi şoaptele intriganţilor: «Nu e literatnră aceste piese

de teatru şi aceste romane, mai monstruoase unul decât
cellalt,
care se publică azi şi se uită mâni. Aceste producții răspin
gă- -

toare, visuri grele ale unei societăți bolnave,
manifestă neorân„ duiala spiritelor, în acelăgi timp ea suferința
sufletelor, cărora
orice li este bun numai să scape.de ce este?
Şi fără aceste
1 Quel gânie crsateur se revoltera

contre les

formeş anciennes

pour

s'en
laisser presscrire de nouvelies? Ce ne serait que
changer de servitude, Le
m6pris des râgles n'est pas incins insens€ que le
fanatisme pour eles.

* Lamennais, Correspondance, |I, Paris 1855, p.
239: „Ce n'est pas de Ja lit
terature que ces piâces de thsâtre et cea romans,
plus monstrueux les uns
que les autres, qu'on publie aujourd'hui et qu'on
oublie demain, Ces pro-

. -

ductions repoussantes, r&ves. pânibles d'une sociât€ malade, manifes
tent le . "
dâsordr
e des' esprits en râme temps que la souffra
nce des îmes, ă qui
toat eat bon peurra gu'elles 6chappent î ce qui
est.“
|
-

IE A
” scrânteli față de bunul gust vremea îşi face
opera, care a acatn

revoluționară:

|

Ia

„Totul se pregăteşte de o profundă şi universală
revoluţie !.
Nimic pe lume n'o. va opri, pentru că ea nu
e decât mişcarea
instinctivă a omenirii desvoltându-se după legile
ei firegti şi
nemuritoare... Neamul omenesc e pe cruce, şi conchi
d de aici.
N
că mântuirea se apropie.“ „Nu mai
e un colţ de loc trainie,.
De la Cadix la Petersburg se va merge în
sânge“ 2, spune cu
alt prilej visionarul: „vechea societate, târâtă
spre canal, va
sfârşi în noroiu 2%; «o boltă de fier se lasă peste
popoare». „Neamul omenesc caută pretutindeni nu ştiu ce care-i
lipseşte; nimic

din ce este nu răspunde doriuţilor sale, nevoilor sale,
şi trecutul
e îndată trecut pentru el; nu te va mai

întoarce

niciodată la

dânsul î*. <Lumea pleacă, plină de o infocată speran
ţă, spre
viitor.» Literatura, «de la lov Ia Byron 5, n'are decât
rolul de
a. spune suferinţile omenirii. Ea nu-l poate întrec
e, încercând
să îndrepte şi să :domine prin simplele produsă
ale imaginaţiei,

atunci când ds altceva, de inspirație, e nevoie. Iar
a face din

scriitor centrul atenţiei publice

e a cădea în păcătul, de o bu-

cată de timp insâportabil, al lui Chateanbriand. „Ne-a
m săturat
de scrisorile lui, de zdrenţele lui, de cetirile lui furişa
te, de convorbirillui
e scrise“ 6, spunea, în aceiași vreme un alt om politic
.
n ce meta re
|

1 Tout

monde

se

ne

pr&pare

pour

uhs

l'arrâtera, parce

profonde

quelle

n'est

,

,

et universelle r6volution:

rien au

que le mouvement instinctit de -

'humanit se dâveloppant selori ses lois naturei
les et impsrissables,.. Le
g6nie Humain est sur la croix, et jen conclus quu
le. salut appreche; tbid,,

pp. 200, 277..

* Montrez-moi quelque pan de mourailles solide; s:d,, p. 442. De Cadizi

Bt.- Petersbourg on marchera

les pieds dans le sang;

sbid., p. 299,

5 Quant ă ce que nous avons, avec un peu d'adresse,
cela pourta descendre assez tranquillement 18 ruieseau, mais au bout
da ruiseeau ast /'6gout; p. 278. Ce qui fait sa honta c'est d'avoir choisi la
boue du ruissoau
pour 3 expirer; p. 281.
|
ă
* Je vois comme uns vofite de fer s'abaiaser sur
lea peuples,.. Le genra

humain

cherche

partout je ne sais quoi qui lui manque;

rien
de ce qui

est
na r6poud ă ses .besoins, et le pass6 est pass6 poor
lui; il n'y reviendra
jamais; ibid. pp. 358-7,
“
a
2 Depuis Job jusqa'ă Byron chacun tour ă tour 6lâva
la voix pour racohter
les doulears humaines; sbid., p. 318. .
!

” On est las de ses lettres, de ses lambeaux, de sea lectures derobâ
es, de |.

sea conversations 6crites; ibid. p. 365, nota
(an. 1834),

IE

„Şi prevederea

.

de viitor alui

.

N

Lamentaiera
s de o claritate

"absolută, lumina proiectându-se şi pănă în
timpurile noastre.
Legiuni grele de muncă şi de ură i.se para înaint
a prin noapte.
Întăiu naţiunile, apoi clasele sociale cer violent
desrobirea,.lor.

<Cred tare că, de drept natural şi. divin, naţiile nu-și
aparţin
decât lor înseși şi că a face din ele proprietatea,
fie a unui om,

„Be a unei clase de oameni,

oricare ar f ea, este o inichitate

monstruoasă... De chestia imensă a pauperismulu
i atârnă soarta
- vilitoare a omenirii.» Creştinismul, primejduit,
are numai putința de a conduce „această mişcare ce târăşt
e neamul omenesc spre o stare socială nouă“ 1. Ce ar putea
face literatura,

fie şi acest nedefinit liberalism al formelor, care nu
găsise,
cu

toate sforțările şi mai ales schimonositurile sale, un
cuprins co-

respunzător vesmântului ?
E momentul

al începuturilor

A

când, după Augustin Thierry, istoricul doctrinar

Galiei romane Şi al cuceririi

Angliei de Nor-

manzi, Micheleţ îşi iea avântol cu «Istoria Romană» Şi cu
acea

«Istorie a Francieis, care, cu strălucite calităţi de
formă, ce
amintesc pe Chateaubriand din <Martiri», cu nesfârşit mai
multă
ştiinţă şi cu un admirabil instrament critic, are aceiaşi
înfăţişare de profetică întrebare a soartei ca şi <Paroles
dun Cro..
yant» 3. Baranţe, în <Ducii de Burgundia», adacea acelaşi
farmec
al stilului. La, „liberali“ Villemain, Cousin agitau fără sfială
chestiile „zilei, eolectismul. istoric

nefiind fără

al. unuia,

convingeri şi poftă

se aude aspra hotărâre dogmatică

cel literar al celpilalt

de luptă. Din tabăra cealaltă
a lui Montalembert,

glorifi-

catorul mănăstirilor medievale (Les snoines d'Occideut), lăudătorul

“ sfinţilor (Vie de S-te “Elisabeth de Hongrie), apărătorul Iesuiţilor,
şi răsună accentele de polemică, de pe amvon ale
lui Lacordaire.
„Elocvenţa parlamentară pasiona mai mult ca oricân
d, şi. gloria

Ii Lamartine

în acest

domeniu! eelipsă gloria lui literară. Le

* Je crois fermament que, de droit naturel et divin, les nations
n'appar-

„tiannent qu' ă elles-mâmes et que d'an faire la propris
tâ sait dun homme,
soit d'une classe G'hommes quelconque,

est une iniquits monstrueuse...

Cette

immense qusstion du paupârisme, d'oă dâpend
le ori futur
de j'humanits...
Le mouverent qui entraiae le genre hiârain vers
un stat social nouveau;

îbid., pp. 381-Q.
o
Lc
|
* Guizot 18 socotia „des livres d'une science douteuse et d'un
jugeme
nt
mai
-F6gI6, quoidue hointte
”; M.me de Witt, o. e,p.207,

o

-

Sea:

"959

i în pene

iarba =

Temps, le Constitutionnel, le National, marile
“cea

mai

căutată

a tuturor

spiritelor.

ritm ar fi fost prins, na se mai

Drama era să se degradeze

ziare, eraa hrana.

Glasul

poetului,

în

orice

putea auzi.

prin brutalităţile fără poesis ale

unui scriitor venit din colonii şi având sânge negru
în vine:
— imaginaţie desi, dar nu şi poesie —, Alexandre Dumas,
care
dă, nu fără succes, Henri III şi acel Antony în care parcă
reolamă, fără convingere, dreptul supraomului de a smulge iubirea

sau de a acide pe cine i-o

refusă. Poesia lirică, în dalcile ei

accente de pastorală, în plângerea ei „filosofică“ asupra
fatalităţilor existenţei, în imnurile ei câtre un- Dumnezeu concep
ut.

ca în „Gsnie du christianisme“ ori în „Meditaţii“, e exploatată

de femei având, mai toate, un deosebit talent de formă, d-nele

Desbordes-Valmore, Delphine

Gay, Waldor,

ori de suflete simple,

naive, că al lui Reboul. Satira, politică e mulţumită cu <iambii»
tari şi duri ai lui Barbier,.
-

Un întreg curent de frenesie a acţiunii şi de sentimentalitate,

vaporoasă

a aspirațiilor, care se

isprăvia astfel în. apropierea

anului teribilei comoţiuni revoluţionare: 1848,
Dar în prepararea -visibilă a noilor

vremuri

poesia

are şi alte atitudini decât a lui Victor Hugo.

francesă

Iată contemporanul, un moment şi camaradul de arme al lui
Lamartine, pristenul, tovarășul de luptă literară al lui. Hugo,

Alfred de Vigny.

|

|

i

Cu cinci ani mai în vrâstă decât autorul „Odelor şi Baladelor“
cu care se întăţişează tot odată înaintea poblicului prin poemele
Hâina, la Dryade, la Somnabule, la fille de Jephte, la Femme adul-

tare, la Prison (1821) şi Eloa (1823), fară pretaţă, fără teorie,

fără; pretenţii, fără zgomot.

Fiu de ofiter, care-i povesteşte lup-

tele cu Frederic al II-lea contra căruia a luptat şi în care vede
un prototip al lui Bonaparte; tatăl trăieşte până târziu, gârbov,
pentru a se îndrepta mândru numaica să salute moartea?, O
mamă da care a fost strâns legat cu inima şi care i-a întovă=
_răşit mult timp viaţa pe care i-o dase atât de asemenea cu
* Analisa poemului „Hâlena“, cu critica lui, în Journal d'un podte, Parit

1887, p. 317 şi urm.
a
|
* Ibid. p. 51 şi urm.; el. p. 223 şi urm. — Nu so sufera a fi presintat ca,
ua membru al Cecacolului; did, p. 15.
4
, :

.

-

_

.

viața, ei înseși, O mare

Pi

avere pierdută

în Haosul

revoluţionar,

dar-nu uitată. O căsătorie obscură; o viață
de familie modestă;

o durere pe care a preferat s'o ascundă.
.
o
|
- Se face ofițer din instinct de familie. Voiă.
să ieie „parte la
cavalcadele imense ale Imperiului. Locotenentul,
căpitanul âin

garda roşie a regelui restaurat! a'are prilej
de lupte, dar prilej de tugă, în cele <o sută de zile» ale întoa
rcerii lui Napoleon,
da, Întâlneşte umbra, splendorii de odinioară
şi-şi interzice a o
repeta. Viaţa de regiment îi îmbolnăvește; scuip
ă sânge,îl apasă

«servitudinea militară», pe care o'va descrie într'o
curioasă şi

așa, de atrăgătoare carte, care, ca mai toate
ale lui, nu poate
întra în niciun gen. Se retrage din oştire, fărăa avea, fără a

căta, fără a primi vre-o carieră,

-

„Are cunoştinţi multipleşi foarte serioase, sămă
nând si în
această privință ca şi în a suferinţii, a isolării,
a mânâriei tă-

cute, cu Leopardi. Le dovedeşte, nu atât prin soiiditate
a versului, cât prin concentrarea, formei, prin- putinţa rară
de ase
cuprinde tot în puţine pagini. Nu cunoaște ţeri, nu 'cuno
aşte

lume: nu-i trebuis;

suşi, din fondul

elementele

poesiei

insondabil al unei

lui le va lua

din el în-

naturi care n'a voit să se

cheltuiască: la 1863 a murit încă tânăr sufletește, lăsând
ad-

mirabile bucăţi inedite, care respiră

aceiași tinereţă ca, acelea

de debut ale lui. Fisiceşte se păstrase chiar tot aşa, ca
vechiul
" „musochetar“ regal: «tot tânăr și de spirit plăcut,
fără ca vremea

să fi schimbat mai nimie în talia şi în faţa sa, afară de
câteva
uşoare nuanţe, abia visibile, de transiţie, tatre părul care amenința să albească şi -undale moi și blonde ale buclelor
pa care
le lăsa să fluture
pe gulerul răsfrânt al hainei» 7
Manifestarea, lui literară, din care voiă să facă apoi „un
poera
epic al desilusiei?*, nu arată întâiu, la acest om care
catia, latinete, grecește şi englezeşte — soţia sa era o Englesă
— altă
"influență dominantă decât a lui Byron şi a lui Andrs
Chsnie
r,
——
+ CE. Lamastine, Sousenirs si poriraits, LII, p. 141
şi urm,
|
: YToujours jeune et agr6able d'esprit, sans que le
temps eât. presque rien
changă ă sa taille et ă son visage, except qnelyues
lăgăres nuances imper-

captibiea de transition,

entre les cheveuz qui menacaient de blanchir et les
ondes molles ei blondes de sa chevelure. qu'il
laiseait flotter sur ie colet:
de
son habit; Lamartine, Souventirs et portrait, III, p.
188.

* Journal d'un poăte, p. TI,

i

Ă
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în bucăţile suprimate,

şi a Bibliei. Biblia-i dă subiecte ori
ins
pirâție pentru Moise, Le dfluge, Eloa,
la Femme adultore, — «H6lâna», pa cara n'a cuprins-o
în culegeri ulterioare fiind de
ideie
greacă 1. Ceia ce apare ca nou în aceste
bucăţi e acelaşi sentiment
de obossală,

împrumutat din Byron, a omului
care sa prăbuşit
în sforţarea, lui către înţelegerea
integrală a ultimelor cause, în
dorinţa, lui arzătoare către ce
e absoluţ şi nemuritor. Dacă Eloa,
înger născut din latrima lui Isus
la moartea lui Lazăr şi binecuvântat ca să aline orice miserie,
izbutește âproape să însenineze desperarea lui Luciter, .Moise?,
cel „puternic şi solitar“,
cere înaintea Domnuiui a fi iertat
de măreţia iui. uimitoare:

„Je suis puissant st grand, mais trist
e et solitaire,
Lais
sez-moi

m'endormir

du sommeil

de la tene?,

Şi într'o formă mai desăvârgită decât în
Lamartine' răsună aici
plângarea omului finit

noaşte lucrurile infinita:

pe

care-l

stăpânește

|

osânda
|

de a ca-.

Qa' est-ce qne c'est qus tout celă
qui n'est pa$ sternelt?
Dolorida are aceiaşi gravă notă
tragică, — iubitul otrăvit de
iubi

ta lui —, şi niciodată legenda mediev
ală n'a aflat o mai
măiestrită tratare în poesia veacului
al XIX-lea decât în acel
poem le Cor, în care se presintă lupt
a şi suferinţa lui Roland
în Pirenei, cu o sobristate evocatoare
a peisagiului, a sunetelor,
a veșmintelor,

a figurilor, ca o mistericasă apăs
are a primejdiei câ amenință pe erou, de care
nu sunt capabile decât marile minţi creatoare. Şi toată, melancol
ia, nu numai din poveste,
dar şi din sufletul acelui care o raiu
a fără naivitatea, oarecum
împăcată, a, vechilor rapsozi msdieval
j, răsună în acel refren:
+ Fragmente,
din ca şi bucăţi inedite din aceiaşi epccă
le dă Lonis Ratisbonne după Journal, p. 281 şi arm,
t
_
a
* Pentru

influenţa lui Moore, posiul irlandes a!
„lubirilor Ingerilor“, gi
legăturile cu ducesa de Broglie, fiica
„angelică“ a d.nei de Staăl, v. La.
martine, î. c., pp. 1483, Lamartine spune
că de aici i-a venit lui idsia pentru Chute d'un ange; ibid,
|

* Bucata a fost scrisă după o excursie a postul
ui în Pirensi cu mama aa;
o. c.,

„Lamartine,

p. 146.

“ Şi el va zice, tărziu, ca Hugo:
Le maiheur c'est la penece,
(Ibsd.,
N, Iorga : Ist. Lit. Reraaa. —in,
!

|
p. 276.)
ă

,

39

iat.

*

Dieu, que le son du cor'est triste au fond des bois!
“O încercare

de roman

istoric,

toomâi

din perioada pe cars

'Hugo a ales-o pentru <Manon Delorme», „Cinq- Mars (1826), plecată
şi ea din iubirea pentru asemenea pafatiuni pe care
“imensa popularitate a lui Walter Scott din Ivanhoe şi
pe care l-a cunoscut şi personal”, e de -o reconstituire
superioară?, și aceiaşi însuşire o va duce el şi în alte

0 trezise
Waverley,
cu totul
evocatii.

După ale aceleiaşi epoce în drama La Jartchale d'Ancre, cele din
“Stello (început la 1824)4, în care e vorba de poeţii părăsiți morții
-de societatea în care au trăit: Chatterton, pe care l-a presintat
şi întro dramă, nu fără succes (1835), Gilbert, ori acelea din Grandeur ei dicadence militaire, în care, lângă vrăjirea lui Napoleon,
tragediante-commediante, înaintea Papei cu ochii de pătrunzătoare
-fineţă de Italian și de dahovnic, stă dureroasa, povestire a cLau-

retei sau peceţii roșii», icoană a, răsbunării Directoriului contra
unui tânăr soriitor a cărui soție, Laureta, nebuneșşie în clipa
executării pe corabia unde nu bănuia ce li aşteaptă iubirea, şi
„e purtată aşa în lungul Europei napoleoniene, cu o nesfârşită
milă, de însuși executorul nevinovat al inapelabilei sentinţe

(1835); Un Othello, imitat după Shakespeare, trezise un scandal
ca acela de la

„[lernani“,

Toate acestea omul le făcuse, nu fără o conștiință putâznică
de propria lui valoare,

fără o convingere. energică

„toria societăţii față de poeţi prin

despre

da-

care ele vor trăi în vremile

ce: stau să vină, fără indignarea contra părăsirii în care, cu
„căteva complimente de-la confraţi, bucureşi că scapă de con_curența lai5, fusese lăsat a cădea şi era menţinut. Jurnalul vieți;
sale, publicat de Louis Ratisbonne, unul dir puţinii prieteni6,
a mărturisit-o întrun târziv, când sa deschis şi saltarul cu„prinzând între altele bucata de crudă comparaţie cu soarta lui
însuşi, <Lupul», lupul rănit care moare scrâșnind din dinti, stă-

pânit, tăcut.

1 [ma ispitit şi subiectul Fornarinei în iubire cu Rafael; sbid., p. 19.
? Journal d'un poâte, pp. 3435, an. 1826.
:*2 În câţiva ani avu treisprezece ediţii ; Lamartine, 1. c., p. 147.
* bamantine găsia o asămănare cu Sterns; tibia,
BI plânge cetind pe Lamartine; Jouraal, pp. 6%5. Cf. pentru .Jacetyn,
p. 110. Pentru

nepotrivirea

în idei, îbid., pp. 129-314.

* Journal d'un pote,
? Les Qestindes, potmes philosophinues,

Paris

1864.

Încă de la 1824 orice scânteie de încredere
în. om şi viață,
la

se stânsese

dânsul,

înainte chiar de a fi putut înce

rca Japta
cea mare. | se pare 'că oamenii toţi sunt
ca nişte osândiţi, orbi

asupra, soartei lor, cari nu-şi dan samă
că-i așteaptă în fiecare
clipă sentinţa, din partea anui aspru
şi inexorabil stăpân “pe
care nu-l ştiut, Şi, ironic, el. strigă:
„Ce bun e Dumnezeu, ce
adorabil temnicer, care samănă atâtea,
flori câte suînnt
curtea,

închisorii 2». Şi îndată : „Trebuie mai ales
să se nimicească speranța în
inima

omulai.

O desperare

pașnică, fără

'convulsii: de
mânie și fără mustrări către ceruri e însăș
i înțelepcivnea fi.
Regalitatea o desprețuieşte ca, nevolnică,
de şi în 1830 era

gata, din loialisrn, să se ofere întru
apărarea lui Carol al X-lea,2,
Mult timp

a refusat să se presinte, ca nou

membin

al Aca.demiei, după datină, lui Ladovic-Filip5,
.
e
Hristos e frumos prin sacrificiul lui singu
r, Plicerea sapremă,
în lung. extas, e „fericirea inspirației
%. <Elixirul>, sibgurul,

e poesia. Un sullet omenesc se poate țin
eaşi dintr'atâta. Cocu publicul nu e necesară, şi el şi-a
interzis, de Ia,
“un tirap,-să publice. Sa ţinut de cuvânt. aproa
pe treizeci de ari.
Poblicul, el, avea altceva,— „Teatrul în zia
r
8.

„manicaţia

Această atitudine, cu gratia

lăsată

să

cadă

înaintea lui —
la erse : voiă să, scrie poemul 1—,cu zidur
ile dă fildeş ale tur-

nului de care s'a vorbit atâta, era alla
decât a centemporahilor. Un: Byron nevorbareţ, indignat că
pe Dumnezeu nu-l atinge
şi oamenii nu-l ating.
e
|
Dar mai putea fi şi o altă atitudine.
' Journal, pp. 3l»a,
: 9me Disu est bon, qusi geslior

A dovedit-o cineva ale

|
adorable,

|
qui sâ;ne tant de fisurs

i
quiil

a

pp. 171-2. — Voiă să arăte în alt po
.6m
nescris,: Ziena,

cum critica, roade şi „umbra“ omalui care a fost;
ibid, pp. 116.7, Şi alte subiecte,
ibid. p. 245 şi urm;
7-

Ideia de a continnă Etoa, sbid., pp. 975-6,

a

.

a
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a

_
a

te

* Did,

-

ERIC LD 2

* Did, pp. 118-4,
* Idia, pp. 68-9,

Pr

sans contulsions de colăre et sans
reproches an ciel, est
le sagesse mâme (ibid).
o
a
* Did p. 45 şi urm,
ra
aa
* 1bid, p. 208 şi urm.
.
:
!
* Ibid, p. urm,
,

”

y en a dans le prâau de notre prison! (p.
32),
,
> ÎI faut surtout andantir Vespâraece dans le cceur |
de Yhomme. Un a€sespoir paisible,

40:
4

dărui multiple talonte, de o wlădiere rară şi de o încântătoare
spontaneitate gratioasă, n'aveau nevoie decât să fie conduse

-

da o mai puternică arabiţie pentr a da literaturii francese pe
unul dintre cei mai înseronaţi scriitori ai ei?, E Charles Nodier,
odată cercetător în domeniul științelor. naturale ca, şi al filo-

sofiei, apoi trecut la poesie ?, predecesor încă din vremea Impariului — căci „tânărul barâ“ apare din 1804 şi naraţiunile lui
terifice după modelul scriitoarei englese lady Radelitfe sunt
anterioare anului 1810, — prieten intim al renovatorilor ŞI
rival poBibil pentru oricare din ei în orice domenia, Dar omul,
a cărui
casă deschisă oricui a fost până târzia unul din saloanel
e timpului şi care a răsbătut la Academie înainte de Vigny,
s'a mul-

țămit să fure lui La
apolog,

cu

teme

chete şi într'un

Fontaine

nouă

talentul de a povesti

orientale,

ritm care se

cu

necontenite

învârte

cu

totdeauna sigură de sine. În povestirile

câte

un.

excursuri

co-

o libertate

sale (Smarra,

cochetă

Jean Sbogar, Trilby, etc.), care nu sunt atâta
nuvele ori mici
romane, cât fantasii fermecătoare, el arată aceiaş
i persistenţă,
supt moda solemnă, pompoasă, car tapănă,
ajunsă răpede la,
capătul măreţelor sale mijloace, a vechiului
fond „tradiţional

din care Hugo ştia să culeagă numai cuvinte rare,
nu voiau să facă nici atâta.

iar ceilalţi
SE

Cu aceleaşi îndemănări de stil şi cu aceiaşi lipsă
de jenă în

mişcări apare acel mare poet al
lorat deosebit cu inguvernabila
Alfred de Musset (n. 1810).
Nodier era, fiul unui legist; din
siei se ridică şi acest poet: tatăl

romantismului pe care l-a colni personalitate, care a fost
|
aceleași rândari ale burghesău, Musset-Pathay, fără par-

ticulă, sorisese, între alte multe, şi despre J ean-Jacques
Rousseau.
Nu

sar fi zis că această influență,

se puţuse

exercita

" Lamartine (Sourenirs et povtraits, III, p. 85) vorbeşt
e

ineurie de V'âme et du

talent,

* Pofstea dineraes de JM. Ch.
1827.—Una din ele, Napolton,

de

„cette

asupra,
molie

qui faisait la faibleere de un caractăre“,

Xodiey. Apar, adunate de un prețuitor, la
îndrăznise să atace pe Împăratal însuși. Pe

urmă însă a consimţit să meargă ca bibliotecar
la Laybach, unde a tipărit
ziaral Le. Telegraphe illyvien. Și mai târziua fost
bibliotecar, la -Paris. — De
patat şi aceia că debutase, la Besancon, orașul său
de naştere, în 1801,

cu un volumaş de cugetări seaase din- Shakespeare,

n.

!

1821: -

4

D&l

fiului, când, fără osteneala unei călătorii în Italia şi în Spania,

— popolarisată pentru: tineret

prin Byron; care domina

încă se-

colul, ca și prin poeţii noi francesi, fiecare din ei mai mult sau
mai ptțin imitatori ai diabolicului Engles —, el publică, la douăzeci de ani Contes 'd'Espagne e! d'Italie!, cărora li urmară, Podsies

Nouvelle, între altele le Coupe et les ltores, Namouna.
Suntem,

|

data aceasta, în byronism pur:, ca alegere a subiec-

teler, în Don Paz,

în Les Marrons du feu, în Rolla, ca formă a

poemului, ca zugrăvire a eroilor fatali, ca pasiune pentru desnodământal tragic. şi, toi așa, ca gust pentru presintarea eroilor
şi situațiilor, co acea nuanţă de ironie, care e: îndreptăţită la
Byron şi care nu trecuse la ceilalți imitatori ai săi. Şi Musset
împărtăşeşte aplecarea către scenele de voluptate lacomă, de

obosită desilusie a, simţurilor, în momentele de slăbiciune a resortului vieţii, dar — însemnată deosebire — fără a se gânâi să
ceară socoteală. câiva, în 'cer sau pe pământ, de această fatali.

tate a existenței: lipsite de rost şi de scop.

În procedeele stilistice chiar bate la ochi, față de Byron, si-

-militudinea lungilor comparații epice, prea lungi pentru a daimaginea, iuțeala, cu care se desfăşură, acţiunea, odată înclegtată,.
pecetluirea.
eis cu vagile tânguiri și invocaţii, întrebările ce se

grămădesc asupra eroului şi blastămele ce-l nrmează.
în bucăţile mărunte pecetea învățătorului e pusă.
Nai presus de Byron e

trală,

însă perfecțiunea,

tiranică a unui vers pe

care-l

stăpânirea

Până şi
magis-

îndoaie și-l frânge după

voie, luând epocelor trecute ale literaturii francese, nu numai
vocabulariul impresionant, ca Hugo, dar şi elasticitatea, sintactică, naivă şi elegantă, după împrejurări. Lacheii lui au făcuţ
bună școală la ai Jai Moliăre, şi Rafail el însuşi din, les Mazrons

du feu“

are ambițiile: lui

don

Juan.

La Fontaine ar fi recu-

noscut în câteva din poeme continuaţia, cu o rafinare pe care
n'o cunoștea, a Poveştilor lui nerespectuoaze pentru decenţă?.
Căci capriciul lui suveran face un poem din dialoguri. Fami*. Ar mai fi dat, puţintei înainte, supt Sniţiale, o povestire în prosă, în
genul fantastic al lui Nodier — care şi el vorbise de tovărăşia lui cu un
Ragies pentru publicarea împreună de autori clasici —:, //.inglais mangeur

d'opium. V, Mantz, în Dictionnaire de la Conversation, art. Musgel.
" | sa spus, şi el a răspuns,

în Nemouna,

că şi Byron

a imitat pe Pauli,

? A pus în versuri și una din bacăţile Jecameronulai lui Boccaccio,
$

N

Da

.

”

liarul şi tragicul se urmează. fără o întreruper
e, se înlocuiesc
; Ori se Ai amestecă fărăo discordanță, fără o
notă falsă, cu o
mnăestrie. incomparabilă,

o.întreagă

la acest

carieră literară,

băietaş,

care

ar putea

să aibă

după „dânsul, cătând cele mai

mari

greutăţi, ca, un domesticitor bestiile lui în plesnitul elegan
tului
biciu, mânuit uşor, Şi niciodaţă, femeile alintate de jubire
nau
ştiut vorbi ca la dânsu),. .... .. e
Şi toate acestea fără, nicio pregătire seridasă.. Căci n'are
cla-

sicii, săi. Copil, a, cetit pe Petrarca tradus 1, a umblat
în treacăt
prin ' Shakespeare, şi din vechii scriitori france
si ştie cât îi

trebuie pentru un motto. Prin Madrid a trecut doar ca
să audă

sunând

ciopoţeii de.la gâtul catârilor, iar Italia, e pentra
dânsul.

numai visul de o clipă al-anvi călător grăbit şi amorezat;
când

pomeneşte pe Dante, se vede că „Alighieri“e pentru
ei un nume
interesant, nn amănunt pitoresc, Citaţiile din Schille
r, comune
ca Hugo, ba chiar cele din bizarul romantic german
Jean-Paul,

servesc numai pentru a da distincţie pieselor sale. E mai
igno-

rant decât Hugo, şi nu va învăța

nici pe departe cât a învățat,

din: -mânârie, acesta.
|
ia
Sinceritatea, lipsia adesea, în schimă,

1
i
a
ca, şi în sfidare. Cân-

„tacul pentru Venise la rouge“,
ca. şi 7estita balagă către luna
înfiptă "n vârt de torn
E

-— comme un point sur uni —

.

-nu sunt decâţ, artificii de tehnică victorioâsă în servicia] unui
capriciu,

Aşa va fi şi mai încolo, afară de mo:nente

ca atunci cână își
salcia cu umbra

cere

pe mormânt — gâcindu-l

ușoară;

de uitare,

timpuriu —

Mes chers amis, quand.je rnourrai,

Plantez un sanie au cimetitre:
„Jaime son feviliage âplor6,
„ba pâleur m'en

est donce

Bt son ombre sera legăre
A la terre oi je dormirai,

et chtre,.

|
|

sau când e:emente
din propria
lui ființă se ainestecă de fapt,
dând spovedania „Nopţii de Maia“ şi a. „Nopţii de
Dacembre“,
de

fils du “Pitien,

a4ă
a „Nopţii de August“

şi a ; Nopţii: âs Ootombro”, în caze, gi

dindu-se la plânsetele de durere, el spune:

DE

Les plăs desespâres sont les chants les plus beaux
It jen sais Gimmortels qui sont de „purs sanglois,

î
-*

ori, în sfârşit, când, în „Scrisoarea către Lamartinet, se apleacă,
spre el pentru a-i mărturisi credința?. Imitaţie, de o parte; de
alta, virtuositate.. Dar fiecare vers ne amestecă într'o intimitate adâncă, misterioasă a poetului, care, cochet și el de talentul
său, na vrea cu niciun chip să se deie altiel.
Totuşi nu patea trăi cineva în vremea când toată lomea,

„bătea co pumnul

la porțile de aramă ale cerurilor pentru a-şi

aduce îndoielile care-l chinniau, fără ca, nota aceasta,

de căpe-

tenie pentru alţii, să fie măcar atinsă de acela care unia aşa
de original, plânsul cu râsul încât nu s'ar fi putat crede că e în
adevăr capabil nici de unul, nici de altul. De acolo invocaţiile
către Grecia, senină, clară, bonă:

Grăce, d mere des arts, terre didolâtzie,
De mes
către zeii

veux

elenici pe

insensss

cari

până

ternelle patrie,
atunci
— fără

a

exclude

pe.

Andri Chsnier
— nimeni nu-i înțelesese mai bine; de acolo şi adca

să se răs-

aici de cele mai
băriei obosite,

multe

Alfred de Musset

ori versul

se rupe în

gângăvirea vor-

intrebuințase, când nu era Engles, flozof”

Jai dit & mon cozur, 4 mon faible cour: i
_N'est-ce done point assez d'aimer sa maitresse :>
E ceva, aici şi din Mathurin Regnier, din vechii poeţi fără sai:
siune sufletească“ şi tără intenţii politice. Lumea, trebuia să
guste această poesie simplă, vioaie, zimbitoare, ceia ce nu ex-.
ge

1 CE şi Plispoir en Dieu, de un şi mai puternic avânt:
Le monde entier te gloriiie,
L'oisean te chante sur son nid,
Et ponr une goutto de pinio

pes milliers d'âtres t'otit bânţ,:

A

şi diabolic, dulcele ton al: poesiei populare:

AER ae me PR

creatoare,

*

it

îndrăzneț;

9 7 Aapo Bat ariiZE
pe

Renaşterea

prag, cai a

mirația, pentru

pingă cu scârbă banalitatea pretențioasă a vremurilor noi. -Dar:

ş

-Y

hi
Ș

m

en

oludea amărăciunea, — poesie de care

răţaseră 1.

Di

NE

Titânii fugeraţi a desi

Die

Unele din aceste lucruri se puteau spune
în prosă.E adevărat

că pentru vers Alfred de Musset a avut o adevărată

adoraţ

ie,
şi de atâtea ori san repetat delicioasele versu
ri din Namouna,
eare au spus-o: :
Vaime

A

e

surtout les vers, — cette langue immortelle
.

„C'est peut-âtre un blasphâme, et je le diș tout
bas,
Mais je Paime ă

la rage. Elle 2 cela pour elle

|

Que les sots d'aucun temps n'en ont pu
faire cas,
|
Qu'elle nous vient de Dieu, qw'elle est limpi
de et belle,

„Que le monde /entend et ne la parle pas.

" Prosa i se părea un mijlocde comunicaţie
a ideilor,

|
fără a li

se lua esența însăşi, care aceasta e poesi
a?; chiar când -este
armonie în potrivirea cuvintelor, ritmul,
zitinul constant lipseşte 3.
Şi totuşi ce avea el de spus, în domeniul
povestirii pur—eîn
care încercă Memoriile, de un caracter exage
rat, din Confession
d'un enfant du sitele —, ori în acela al
teatrului, — unde ca poet
ss riscase doar în scena merovingiană
pentru marea artistă

Rachel, san în le Songe d' Auguste, iar pe
ton de comedie, în
Louison, — cerea întrebuințarea stilului obişn
ait al veacului. Şi,
astfel

, el, care a stăpânit şi în prosă mai
bine decât oricare
dialogul elegant al iubirii care se pregă
tește și luptă, care încunjură, care şugnieşte în jurul dulcii
prăzi, a creat un nou 'gen
dramatic, — având ca singur predecesor pe
Vigny,. într'o bucată
răpede uitată, Proverbele, dintre care au
avut mai mare succes
Le Caprice, Il ne faut Jurer de rien şi Il Jaut
gwune porte soit ouverte ou ferite.
|
|
De:şi, când Molitre nu e modelul, se imită
aici Shakespeare,
în fantesiile pe care el nu ie înțelegea astfel
ca un joc, ci ca

realităţi cum le vedea el, rimio nu arată aici,
ori dacă e vorba
de iueruri contemporane, cri dacă se vrăjeşte
Itâlia Renaşterii,

distincţia poetului. Sunt scene une ori
triviale, adesea prea
lungi, în care Gincolo de patima care tândă
leşte și află plăcerea
* O menţiune a lui Lamartine în bucata „i ao ami
-Edouaid B.
* Enter
“și mai jog,

dans lu sîve du monde,

pune

€l, în obeervaţiiie pe care le cităm

> V. Potie ei promateur în Ogwores posthumes, Paris
18650,

e Maia

ata

ET

one

To

mem ee

în lungirea voluptății sufleteşti, în rafinările - scrimei amoroas
e,

niciun 'orizont 'nu se desface,
deschide asupra

unei lumi. mai

nici o geană

de lumină nu se

bune, mai curate, mai: vrednice

de trăit. Nimic nu vine să împace cu șiaţa care, dacă .oferă
numai 'atât, nu face osteneala de-a, o:tân. e

Adevărata pasiune lipseşte în aceste vioaie ssene, une ori spiritnaie, pe alocuri însă de un cinism „brotal, în care, atunci,
scriitorul, a părui existență însăşi, după câteva romane
însei-

late, e definitiv stărâmată, fără să se poată rechema, măcar din

trecut amintiri Icângâietoare, exprimă în cea mai ispitito
are
formă elegantă cel mai inexorabil pesimist, O asemenea, pasiune
,

dacă n'ar înălța

personagiile

înseşi, dându-i şi contururi mai

ferme, ar face acţiunea reală, „mișcătoare, încordată
puternic
către o ţintă pe care cugetarea logică o poate gâci.
Dar „dra-

maturgul“ însuşi.nu e de loc grăbit: încântâna pe alţii,
el se
încântă singur de meşteşugitele zăbăvi, care ele, şi nu subiect
ul,

sont ceia ce-i place, ceia ce-a avut în vedere,
De la imitatorul

posei

|

byroniene 1, care o părăseşte

numai

pentru 2, căuta în fondul frances ceia, ce distrează fără
emoție
şi place fără reflecţii, nu se mai putea aşțepta nimic
nou (el
a trăit până la 1857, când l-a răpus o boală de inimă, dobândi
tă,
în excese). Cu atât mai puţin o atitudine politicăşi socială.
E

Singurul poet pe care l-a putut câştiga Guvernul «burghe
s> al
lai Ludovic-Filip, pe lângă care, îndeplinind rolul
unui Lamastine

şi chiar unui Victor Hugo faţă de regalitatea

ramurii

|

aînde, el

va îafiera atentatele contra persoanei regale, va lăuda
însuşirile
de artistă ale princesei Maria, va plânge moartea, neaştep
tată,
întrun accident de trăsură, a Cucelui de Orlsans,
Moştenitorul
Tronaulti, va slăvi naşterea contelui de Paris, etc.
Și de. aceia

îi va fi scârbă de partidele revoluţionare, şi în câteva. satire,
mai ales în aceia care

presintă

tipurile contemposane

.

al8 lui

Dupont şi Durana, el va. înfiera pe advocaţii cu gura mare,
pe;

:

ziariştii răscolitori de pasiuni și otrăvitori ai rănilor
societăţii,

pe acei cari au întemeiat „domnia hârtiei şi abusul scrisul
ui“,

le râgne du papicr, Vabus de Vâcriture?,

Di

" Cetise şi pe. Alferi, ale cărui Memorii sunt citate în „povest
ea“ La
AMouche. De alminterea în [listoire dun merle blane el poate
vorbi de «la
atrophe
de Spencer».

* Sur la porese,

,

|

iai

E

“

ee

mom

mm amp

mat

„Va râde amâr de aceşti sectari, continuatori ai lui Rousseau
şi Voltaire,
al' căror veemânt îl poartă: vicuz galons de Rousseau,
dâfroque de Voltaire, cari joacă danțal revoluţionar
în „zdrenţe
furate lui Robespierre“: Carmaghole en haillons volts ă Robespierre,
Nu-i piace

«piaţa publică», unde

contenit atitudinile»:
.

e

«se

zbiară şi se schimbă ne-

Je ne suis pas Pamant de vos places publiques:

On n'y fait que brailler et tourner ă tous vents.

.

Îl va desgasta calomnia Şi minciuna, cu care se duce această
luptă, în dosul căreia vede numai condamnabile ambiţii personale:

Ab, Dupont, qu'il est donx de tout Qeprecier !
«

Le mensonge

.

.

anonyme est le bonheur supreme.

Tot ce făcuse pănă atunci

literatura, de

la Chateanbrianăd în-

coace, sămănând idei, popularisând direcţii, combătânâj san recomandând persoane, i se pare o trudă zădarnică, dar şi o de-

raiare, o greşeală de gust, şi ar vrea, în loc jovialitatea, secoluiu
i

al XVIl-lea, ca la Regnier -ori La Fontaine, şi, în cuvinte care
vibrează, el aminteşte

acel râs frances stăpân al lumii, acel bun

simț robust, caracteristic Batiei:

Rire dont on riait d'un bout du monde & l'autre,
Esprit de nos aieux, qui te T6joussais

Dans Iterne! bon sens, lequel est ns francais!.

Şi în Lettres de Dupuis et de Cotonet va, Ina reformele <uma.

nitare»

pe rând ca să râdă cu 0 inimitabilă vervă de tot ce în-

cearcă a se aduce din vechea Lacedomenă şi din noul New„York contra nevoilor și tradiţiilor Franciei: în forma lor glumeaţă
sunt acolo cuvinte de o adâncă înţelepciune. Dar el nu ştia, ce
NA şi caricatura literaturii curente în J/istoie d'un merle
blune (Contes).
Pare a-gi râde de Memoriile lui Cbateanbriana — şi
de alţii, fiindcă e vorba

de ode şi de „le grand sujet qui pr6occupe maintenant tant
de monde, ă sa
voie Vavenir de I'humanitâ“. Pentru George Sana, iubita
tinereței lui: „i
ne sufâit pas ă une femme de lettres d'âtre dEvergondâe
pour faire un bon

livre“. E vorba şi de felul cur scrie: „Îl ne
lui arrivait jamais de raşer une
ligne, ni de faire un plan avant de se mettre
ă Voeuvre“. — Satira litera-

tarii curente şi în Letea de Dupuis et de Cotonet
strălucită glumă cu privire

la romantism şi clasicism),

347

să recomande afară de acea ordine, cate byron
ianalui, patrecăorului trebaia să-i pară une ori, şi ea, sarba
dă, Poesiile lui pa

triotice se resumă în răspunsul, — mai mult, ştren
găreac decât

demn, dar cu atât mai: bine primit de un public
căruia, ca şi
lui Musset, La.martine, autorul altui răspuns, îi părea «îmbăt
rânit»

în solemnitatea lui, — la <Rinul german», convins
şi dârz aceia,
al lui Becker. Lăudătorul Ini Leopardi, pe care el
întăiu l-a recomandat călduros:
SI

Sombre amant de la mort, pauvre Leoparâi,
n'avea mândria dogmatică, impunătoare, a acestu
ia, cum n'avea,
pe departe, minunata coltoră a, lui. Şi de aceia,
pe când poetul

italian cade drept,
cum

0

sfidând soarta, acestăalt s'apleacă şovăind,

spune în ultimele lui versuri, de o. aşa, de
copleșitoare

tristeță :

e
Mon

courage, teint,

chancellg.et sabat.

Lamartine se plânge,undeva, ! de influența
covâxşitoare pe care
acest poet, şi acest poet singur— căci soneri
ile violente de
trâmbiţă ale raarelui virtuoz Th6ophile. Gauti
er răsunaseră în

vânt, — o exercita asupra tineretului. Și el pune
în comparaţie,
cu acesta, crescut în ironie şi despre, gata,
a ridiculisa întăiu,

a distruge

apoi — dacă

ar avea. curajul — orice, generaţia

sa,
proprie în anii de început, când se ridica având
convingeri tari,
fanatice decisiuni şi un nestrămutaţ
ideal în faţă.
|
Avea dreptate: multe din turpitudinile socia
le următoare San

datorit acestei educaţii prin literatura de bagat
elisare. Şi, arătându
-i capii,

bătrânul poet,

care

şi-a făcut o mânârie

să

ră
mâie el însuşi pănă la stârşit —. în ciuda, mediu
lui, care l-a lăsat

aproape să moară, de foame —, adauge la Musse

t — pe lângă
Evreul german Heine, semi-francisat în exilul
2 său parisian,— pe
Stenâhal 8,

————._

t Souceniys ef portraits, Il, p. 413 şi urm.

-Y. laudele bizarului Gârard de Narval pentru poeșiile lui, în Reoue
des:
deua: Mondes po 1848, p. 914 și
* Lamartine,

urm. (n-l

de la 15 Iulie).

7. e, p. 112: «Tu ne reconnaissais pour
phijosophe que Sten-

dhai et pour maitre qae Musset, et tu te
targuais d'avance tous les matins
des oeuyres inouies que tu convais sur
ton „reiller inspiratenr entre une
puit d'orgie et'une aurore

de paresse»

.

a.

Sr
'

Să :desiacem un, moment din. rândul pavestitorilor pe acest:
spirit rar prin calităţile sale de profundă şi minuțioasă înfor- .
maţie, de gust personal aşa de sigur în materie de artă, de
simţ, local şi simţ, istoric, de notațiune stilistică precisă şi Giscretă, pentru a vedea numai. laurea care-l apropie în adevăr

de Musset. .
Henri Beyle: (1783advocat, crescut de
de un istoric, Daru;
ționar la Milano. Ca

1842), care iscălia Stendhal!, era fu unui
un. medic, dat la, şcoala, călugărilor, tuteiat
ucenic în pictură, pentru ca să fie funcşi Paul Louis Courier, şi în aceiași dispo-

„ Siţia cu totul particulară, serveşte în armata lui Napoleon, pără-

sind-o cu tot atât de puţine

amintiri militare. Face un

stagiu

în comerţ; şi se întoarce la birouti, nemerină iarăşi la Milano,
unde stă acuma nu mai puţin ca şapte ani. După vre-o zece alţi

ani de aventuri amoroase, în care, scriind, tratează literatura
ca pe temei, cu aceiași artă rece, sigură de sine şi extrem de
sensibilă la voluptate, se face diplomat în aceiași ltalie

pentru

cerul ei ca

şi pentru “moravuri,

iubită

pentru acestea ca şi

pentru trecut. Moare consul a! Franciei la Civita-Vecchia, tot.
tânăr, nu co părerea de rău că n'avea public, ci cu aceia că
pentru alte cuceriri spaţiul era prea îngust.
|
Dacă e vorba de cunoaşterea Italiei şi a” artei italiene, ba

chiar şi a musicii lui Mozart, Haydn şi Rossini, nu se poate un
călăuz mai bun ; ştiinţa lui era admirabilă, stăpânirea ei incomparabilă, Cartea lai, neiscălită, Histoire de la peinture en
Italie
prea
prin
erau

(1817), a avut trei ediţii, care, de altfel, îl vor fi interesat
puţin. Amestecul înire luptele dintre clasici şi romantici
curagioasele broşuri despre Racine şi Shakespeare (1823- 5)
numai pentru a; satisface un gust trecător?.

*0 carte a lui despre iubire

(De PAmour, 1822)

sa

desfăcut

mai adânc din sufletul lui, şi, când -dăâu Qonă mari romane în
cadru italian, Le rouge et le noir (1831), La Chartreusede Parme
(1839) pe lângă ! Abbesse de Castro, ceia ce-l interesa mai

mult

era savanta scolastică asupra iubirii care supt acei cer şi în acel

timp i se părea mai

naturală şi mai plină de farmac

* Na încă şi L-A-C. Bombat,.
2 Cineva i-a găsit în bizarerie şi pretenţie
Simona.

un

predecesor: în alt

decât

călător,
pi

=

-

a
IE pac A7 ci PZefrvar iraaot

ainrea.

Dar în dosul

perdelei

se vede

totdeauna o faţă cară

râde: „amorul“ la el nu se niciodaţă zeul poeţilor, nici lămuritorul de lama at filosofilor, ci numai acel lucru foarte plăcut
fără, cate viaţa, ar fi şi. mai Hpsită de sens şi de scop.
Dar triumful! lui Stendhalşi lui Musset arată că, dacă mai
trăiau romantici, cari se -vor “Schimba, de altfel, în crisa anului
1848, care aduce, la capătul frământărilor de idei, crima socială, romantismul murise. Musset o spusese în acele scrisori ale
sale: <Azi în Franţa nu mai e posibil decât ce e simplu, redus
la altima sa expresie ! -,

* Mais je dis qwaujoură'hui, eu France, avec nos moaură at nos ide,
aprâs ce que nous avons fait et dâtruit, avec. notre hoirible. habit noir, îl
n'y a plus de possible que le simple, râduit ă sa darnitre expresaion.
Mai departe: „Touta forme, toute enveloppe des choses humainss

tombâe eu ponssiăre devant nous; il v'y a rien

xons touchs
V'6preuvs.“
*

du 'doigt, st ce
.

qui veat

exieter

G'existant Que
maintenant

nous

doit en

ast

n'asubir

XăĂU.

Literatura

spaniolă

şi literatura italiană a

romantismului.
Spania n'a avut

„precursori“

romantici

ca, Chatraubriand, re-

velatori ai altei literaturi în aită țară, ca d-na de Stai, ŞI, în
condiţiile pazticulare ale vieţii ei politice înainte şi după înăbuşirea,

cu armele

francese,

puse

în mişcare

tocmai

de autorul

„Geniului Creştimismului“, a. regimului Constituţiei de la Cadiz,
ea n'a avut, afară de conspirații şi de incidente insurecționale
ori de pronunciamento, o viaţă politică de-o intensitate oare să
poată înviora, frământa şi îndrepta pe drumuri nouă literatura,
O poesie. activă, ambițioasă, luptătoare nu se poate desrolta
acolo unde societatea însăşi nu părăseşte drumurile obişnuite
decât pentru a fi întoarsă înapoi, violent, şi pe multă vreme,

vre-o trei decenii, înapoi la condiţiile de până atunci.
Dar, iarăși,

oricâtă

amărăciune

ar fi lăsat în partidul clerical,

conservator, iegajist, dominaţia napoleoniană şi, pe de altă
parte, oricât în partidul constituţional, liberal, progresist s'ar

fi strecurat duşmănia contra

Franciei, în noua formă regală a

regalității restaurate, pentru intervenţia trupelor.âucelui de Angoultme şi înfțângerea spaniolă de la 'Trocadero, influența de
peste munţi rămânea atotputernică. Ea singură, căci nu se mai
poate vorbi de o influenţă a Italiei sau a ţerilor nelatine în

acest colţ de

isolare politică.

Franţa Ină Spaniei subiecte,

is-

torice şi popalare, coloare locală, legende, „teatrul Clarei Gazul“
“şi „poveştile“ lui Musset; în schimb, ca-i dete şi propriile ei
. creaţiani romantice şi ceia ce ea însăși împrumutase din Anglia

lui Byron şi a lakiştilor din Germania lui Gacthe şi a lui Schiller.
Astfel principalii represintanţi ai romantismului spaniol vor

Dl
v

putea, fi aduşi fâră greutate la. modelele francese pe care acuma
le cunoaştem.
r
Ca înaintaşi, în Prafezia del Pirineo a lui Arriaga, este un
accent patriotic care a făcut ca această bucată de îndemn la

lupta contra străinului să fie pusă alături cu Marsiliesa acestor

năvălitori ei înşii. În „Oda la moartea lui Isus“ a lui Lista sunt
note care at dovedi: reluarea creştinismului ca izvor de inspiraţie, dacă el ar fi încetat vre-odată de a fi acest izrori. În
„tomanele“ ducelui de Rivas evul mediu castilan revine în formă,

trecutul spaniol formează fondul.

|

Jos6 de Espronceda (1808-42) aduce în ţara sa byronismiul
într'o- formă mai deplină decât oricare dintre poeţii francesi,
fără a excepta pe Musset tânăr, Hlev al lui Lista, fără a primi
pecetea acestuia, copil precoce ca atâția dintre romanticii tu-

turor tarilor. Conspirator, cum n'a fost niciannl dintre Francesi,

și închis pentru aceasta: în temniţă încearcă un posm istoric,
patriotic, închinat vechiului rege Pelagiu, „descălecătorul“ contra

Maurilor, Pelayo. Prin Cadiz trece în Portugalia, de aici în An-

glia, unde avea să primească influenţa, decisivă. În -lulie 1830,
la Paris, e în rândurile revoltaţilor; rămâne pentru a întra în
compania polonă, alături de exilaţii altui revolationarism. După

- amnistie, se face soldat acasă, fără a părăsi agitația; din nou
arestat, el întrebuințează răgazul silit ca să scrie un roman
istoric, după modelul lui Walter Scott. Redactează un ziar de
luptă liberală, £! Siglo, de pe urma atitudinii căruia trebuie

-

apoi să fugă din Madrid. Din nou se aruncă în valurile cele;
mai furioase propagande, cu vorba, dar şi cu fapta. Nu se poate

„0 răsgpală fără dânsul, Dar, când putu vorbi în sfârşit de la o
tîbună, el își dădu samă că-i lipseşte talentul. Întră în diplo
maţie, şi, cum era zdrobit de o asemenea viaţă,
din negarile olandese numai ca să moară acasă.

se

întoarse

N'a scris decât poeme, vehemente, furioase, sfarțând stilul să

spuie lucruri cum nu se mai auzissră vre-odată. Lovind în
î calăi

(il Verdugo), compătimind pe cerşitori (11 Mendigo), protestând,

în numele

<«Condamnatulai», ei nu face. decât să servească, în-

trun limbagiu de exolamaţii şi imprecaţii, cu totul peste mar-

causa căreia i se devotase. În Piratul,
a

genile a ce e natural,

Lateraturgeşchichte, ed, 1875, Ip. 42

i

A “Pentru aapropiere v, Schen,

me

„m

în Studentul din Salamanca e același strigăt, Nici în Imnul către

soare şi în El diablo-mundo, — dracul unit cu lumta, cele. donă

noţiuni confundânâu-se, — nu s mai multă ordine, mai multă
logică, mai multă umanitate. E povestea însăşia unâi vieţi

zbuciumate şi nenorocite. Dar descrierea mării în „Pirat“, alte

spectacole de natură: 2u rămas printre paginil6 ce nu se pot.
uita ale literaturii spaniole moderne. Și în „Despărțirea tână-.
rului Grec de fiica apostatalui“ patriotismul spaniol a găsit ca
ce-'să se hrănească, De altfel cel care a cântat „Donă Maiu“ şi

ruşinea

dominaţiei

francese,

s'a înduioşat

la. strămatarea, în

Paris a cenușii lui Napoleon. Şi, în sfârşit, acest, neobosit luptător nu va fi un pesimist, ci, la capătul gândurilor sale, înăl„ “4ând un imn Nemuririi, care biruie Moartea, el strigă omului

însuşi „să-şi înalțe fruntea“, ca unul care și el trebuie să particip la această irnortalitate : :

Se

Hombre debil, levanta ia. frente,
P6n tu labio en su eterno

randal;

Ti serâs como el sol en Oriente,

Ti serâs, como el mundo, immortal,
La Jos6 Zorrilla (1817-93), care se înfăţişează cu „Cantos del
Trovador“, inspiraţia aminteşte pe Hugo. E bogat, vorbareţ,
plin de varietate, meşter în .coloare, virtuos în ritmuri ca şi |

acesta: ca şi poetul

preună cu
de aducere
de fericire
Trecutul

frances are trufii mari de dictaşi,
tor
îm-

ele, momenie de niișcătoare modestie, duioase clipe
aminte. Copilăria lui îi rămâne în minte ca-o vreme
pa, care n'ar fi, vrut să o vadă isprăvită!. .
îi e aşa de scump: în numele lui doar vine „truba-

"duru!“ să cânte „despre vitejii cavaleri, cu Coemna ingratăe şi
zeaua amantă, oraşul ascuns şi lupiele Yajnice, cu care şi-au
dus la capăt isprăvile pentra fiumoase sciave şi princese“:
(ue yo se de 10s bravos 'caballeros,
La dama ingrata y la cautiva amante,

La cita ocutta y los combates fieros,. -

-

Con gne a cabo llevaron sus empresas
Por hermosas esclavas y ptircesas ?,
* Ofrenda pottica din 1848. .

? Introducţia la «Cantos del Trovador».
Oredincios ţerii,

„legii şi altarelor

ei“,

|
postul,

=
„fidel

slojbaş

al vexelei

Catolicismul nu l-a numărat între desertorii săi pa
acela care

scrie că singurul îndemn vine de la Dumnezeu şi
„credinţa artei

e fiica credinței“:
|
e
Dio es Ia inspiracion: la f& del arte

|

"ES hija de'la fe de la -creencia,:
„ No la busqueis jamâs en otra parte;

„La cruz es de la gloria el estandarte:
Dios es la luz; Dios es la inteligencia 1.
Poetul, «zburând, ca, profeţii, pe aripa cântecelor sale,
la cer» :,,
nu
face decât să transmită

ȘI, pios faţă de

amintirile

o solis care din cer vine, -

istorice ale

neamului, el descris”

ca niciunul pănă la dânsul nopţile Spaniei,
pe Guadalquivir,
«în lumina de argint pe apa de cristal», în
barcă, lăsând lope-

Noapte albastră totul

cuprinde:

Luminează tăria,
Se
Luna albă: vântul blând Mişcă pădurea încet sunând,

,
,

Şi tarnurile la Alhambra,

|

„Sa

Da

Sprijinite pe cupols, . -

|

deşfăşiră în faldurii

Verdelui
lor steag 5.
Z_

i

i

a

”

ap

La

,

”

at

ştiinţi“, „îşi va ridica glasul mângâietor de-asu
pra rninelor în care spaima
plânge

“:

%

IL3

ţile 'n voie:, în grădinile fermecate ale Sevillei (en
la encantada
Sevilla) , ori la Granada, cu turnarile Alhambrei în
față:

|

a

”

__...

Y, tiel Ministro

ciencia,-

-

E:

o

|

Sobre las rbinas en que Espaia ilora (ibsd,).

De

Ie

„pentru un'sarâs al dulcii lui Spanii“, de mi dalce
Bopota

+ Did. („N'o mai căutăţi In altă parte;

|

„Grucea e al gloriei stindard;

-

Dumnezeu e lumina;

Dumnezeu e inteligenţa;:)
? ... Cantad, poetas! |
|

Volad como .volarori los profetas

mi
|

i
E

e

a

Su alas de sus cânticos al cielo-!

3 Recuerdos a Saavedra

4 bd.

a

,

* Noche azul cifie ia tistra,
lumina el firmamento
- A derga: lat, Lit, Roman,
e îti,
p-

-,

=

Sa:
zi
Sa

i

ă

A

de la gaya

Levantar mi voz consoladora

Şi total numai

Ta

_

|

-

4

Si frumuseţile: Cranadi, însirate
iau! 'ovlavie,, (IL sndozimpă ssă se
-.. îndrepte
din nou către, Duimpezeu "ca să-i:mulțămească pentri
“ darul. făcut astfel Spaniei: şi, pri n. Spania, Domni
Zorilla „era ri adânc. cunoscător, al literaturii, italiene, de la -.

„1

ELA care se inspiră; odele. ŞI sonetele. lui; noapteari pe lună în Ma- “
"-drid pare o. remi inişeanță: din. Leopard an mic grop din opera -

"lai..0 formează traducerile-. din.-Maffei, din “Monti, din Petrarca.
„. Literatura franocesă-i era. foaate, bine, cunoseuţă, şi. metrul lui
"+. săltăreţ se iea, viotorios, la întrecere. cu al lui Hugo în. Odes
„et: Ballade. Poate Lamartine. l-a. îndemnat a, scrie idilele “pure.

-

- ca, <Povestea de inbire» (Un cuentoi "de arhores), lauda, în” tormă
E epică a Maicei: Domnului, operă. unică prin înținderea, şi viata ei

E

-"

i
E

“emalui eu care Hugo. însuşi își deschide „Orientaleie, întrecându»t însă. prin întindere. ca şi prin. varietatea priveliştilor.
>

Cuento de Cuentos Ori în Granada, „poem orientali“, răşună ceva
din glasul nesigur între „ironie şi durere al lui Alfred de Muscet, i?
- Teatrul lui Zorrilla are vioiciune şi strălucire. Subiectele sunt .

“Tate din Italia, ca, Juan. Dandolo, din trecutul . visiget, a El. .:
„me loco. («Regele nebun“, povestea regelui Wamba), și. Lu Calea >
"tura, din Porţugalia, ca Lă Reina 4/ los favorites din Spania în.
săşi, ca El escornulgado, ori Traidor, inconfeso y marti-, dar forma a
e toată a înaintaşilor, cu toate

că nu s'a luat din Calderon,

| “incomparabil mai. „romantig“ . dacât,. acest. romantic: nimic! din
"acele

elemente de; prisos care. îngreviie 'acţiur a: pe tare“ 0 Îm-

pestrițoază, -Ordinea, 'xoădură nu: „exolud nici 6

rgia unora, din”

i „scene, nici mersul +viu al. intregii acțintă, „care, ce ee dreptul, nu :
| ai Blancă luna: rnanso , viento.:
.

“Mece el bosque en lento sa,

E
|

X las torres de la Aihambira. XI„
"Que â sus copas sobrepujan o
"En

los plugues se dibajan

e

De su verde. pabellon,
|
:
i
SE
Candn-alăăr)
ai
+ Desăa el maior: di ta-Suităna. i a
-

a: R de o frumuseță deosebită piogarea
' „eros. vefrep: Febra moăre. ti

a

g

ecioarei
!
Lă Cruce, ian acel a

a

Pia

„Si, în sfârşit, în tonul familiar, intim, glumeţ, din tărzia operă

Dz

-

după exemplul lui Manzoni tânăr, măi clasic, mai sărac şi nespus.
mai se02, ori „po6mul biblice.” “la. de Dios (istoria pierderii cetăților vinovăte, Sodoma şi Gomăra),. ds.şi el corespunde po- -

sa inodardă pentra |precisa paricre şi dezlegarea violentă a unei,

eg

ae

sa

problema dramâtice; Asttel cână, în, „Traidor; Inconfăso y martir”,

se aude dofia Aarora:
i
- Norbegt e-mi, spune- mi cine: “sunt şi cine. eşti.
i BD eşti de. jos şi *n vinele- Să plebeie

Sânge impur şi blăstămat ai ţu

„De Jidov ori de; vre un trib de Mauri,
- "Te-oiu iubi, Gabriel; iar dacă regi. |

„Poti să arăţi în sentul. viții tale,

o

|

|
MR
ai

-_

„:„Încoronaţi şi cu splendide steme,

Sr

a

. pt

-" Te-oiu iubi, Gabriel; şi, de: eşti poate.

pr

„Un criminal fugar și te. temi pentru mine .
„-. De pata, unei .farci nocinstitoare,
N
'Te-gin iubi, Gabriel.

Chiamă, de vei,

Preot, şi cu: eternă legătură, _
Guprindă inimile noastre, şi să nu crezi

*

- Că desonoarea faptei criminale

«Mar. umili, căci. +5 iubesc -atât. de tare,

„Că m'aş ragă, cât aş trăi 'n mormântu-ţi, -

“De numele ca mi. ai; lăsa, trofaşăi
o: încercare. de a readuce la modă vechile „mistere medievale i
e făcută, nu fătă. snoces, în la creacion si mai ales în E? di* Hăâbla. Diine quien soy; dizag quiea' ereg,
„Bi eres villano y ertus venas viles -.
::
„La sangre impara y maldecida tianea
|
_De raza hebrea 6 de moriacă tiba,

A N

Yo te.amarâ, Gabriel; si reales pnedes
Oatentar de tu estirpe en el essuto

„

Coronados

i

ua

ii a
IRA
Ma

i

a
tai

:

ş espiândidos: cuarteles,

".Xo tă. amarţ,. Sabr iel; si ore acaso
Criminaj tugitivo y por mi teraes .
pa

..

i
i:
4

i

Fa

i

4
3

Ds-an. patibulo iînfame la. "deshonra,

Yo tă amar, Gabriel. Liama, si quisres,

|

A an sacerdotâ.y que con Jazo. sterng:
Anuia.

nuestras, aimas ; y no pienses.

"Que el-deshonor de criminal
Me

humile: t6 amo con amor

memoria
tan fuerte

Que orar6 mientraa viva. en tu sepulere,

j
:

ia

.

-

a

a

|

ri

a

Orgullosa del nombre „que me dejas, — Toată: scana (actul II, x!) e deo:
sebit de pasionantă, i

luvio, piesă în trei acte, în care Lucifer apare din nou ca să,
tulbure frăţia dintre copiii lui Noe şi relaţiile cu părintele lor:

o întreprindere îndrăzneață, în care numai puternica imaginaţie
a. unui mare poet era în stare să deie o viaţă umbrelor vechii
Biblii, făcând din ei figuri caracterisate şi încunjurându-i de un

mediu necontenit în mişcare !.
În literatura

italiană a aceleiaşi

epoce
— la

Spanioli

însă

scriitorii ce apar pe la 1830 sunt socotiți drept clasici, şi vremea,
romanticilor vine numai vre-o zece ani mai tărziu 2, — este
întâiu un curent care continuă pe înaintaşi sau imită ps maieştri.
Nu e vorba, bine înțeles, de Alfieri, prea greu şi prea sec pen.

tru gustul cel non, nici de Leopardi, care e unic şi răspinge, ci

de acela a cărui simpatică înfăţişare şi ale cărui legături cu o
însemnată categorie din societatea contemporană, represintând
mari şi durabile interese, îi asigurase, ca şi talentul său, cât ŞI
talentul său, locul de frunte, calitatea de conducător al vremii
„sale, în poesie ca şi în prosa narativă: Manzoni.

Lângă dânsul vom avea pe alt Milanes, Tommaso Grossi (1791-

853). Un om

muncitor şi plin de o sfântă răbdare,

presupuină

una asemenea şi la cetitorii săi. În ţara unde urmele istorice
sunt pretutindeni şi mărturiile trecutului se îmbulzese, el ceteşte, excerptează şi compilează cronici cu alt talent. pentru

„ asemenea

operaţii pe care, acolo nu-l au numai erudiţii, ci toată

lamea aproape. Şi, când şi-a cules materialul, când e sigur de
dânsul, acest om, care şi-a studiat clasicii şi căruia, nu numai
metrul lui Ariosto şi Tasso, dar toate mijioacele lor tehnice îi
stau aşa de perfect la disposiţie, începe a povesti, fără vre-o
tendință la capăt şi fără vre-o ideie conducătoare înlăuntru:
„Lombarzii în cruciata întăia“, un pendant la „Cerusalemme li.
berata“, care nu duce însă genul cu un singur pas mai departe:

Uirico e Lida,

Ildegonde.

Ds la un

asemenea vers

pur narâtiv

în monotonia lui, pe care nimic nu vine s'o releveze, se poate

trece apoi foarte uşor la prosă, şi, fără extraordinarele resurse
ale lui Manzoni, acest contemporan serie Marco Visconti.

Tocmai aşa Giovanni Torti, Sestini (cu Pia de Tolomei), vor-

* Asupra literaturii spaniole v. Revua des deus mondes
şi în acelaşi an, p. 325 şi urm.
* Bowme das deus monde, Î. e.

din 15 lulie 1843

Ă

ia

n om

nemai

Darie

bazeţul Giovanni Prati (cu Edmenegarda ; e tot aşa de
legat şi
de difus în lirică), Giulio Cârcano şi mai ales Silvio
Pellico, pe
care-l ascultăm înduioşaţi numai când vorbeşte de temniţ
a lui

austriacă,

în Mie prigioni,

presintă

figuri

„romantice“

numai

prin vanitatea numelor în Rasilde, în Adello. Mai variat
în producţie decât Grossi el atinge figura Francescăi da Rimini
, pentru
a spune într'o piesă întreagă, lâncedă şi corect
ă, mai puţin
decât Dante— evocat şi de Giovanni Marchetti, în Una
notte di
Dante ! —, în câteva versuri. lar, când încearcă
struna lirică, vor-

“beşte prea des de leagănul
italian stricat,

pentru

său, Saluzzo, de Piemontul cu graiu

ca aceste

repetiţii să poată impresiona

pe cine cunoaşte prin Leopardi altfel de pomeniri
ale locului de

origine.

Nota imnurilor
care, când
Borghi.

religioase

încearcă

şi-o va

.

însuşi

'Terenzio

ideile, se pierde în lungi

Mamiani,

descrieri,

Cu aceiaşi exactitate istorică, dovedită prin numer
oase

în toate

limbile, a tratat Giambattista,

ori şi

note

Nicolini (1782.861)

subiecte dramatice care au plăcut: Antonio Foscar
ini, Giovanni da
Procida, Ludovico Sforza (cu întrarea Francesilo
r.în Italia), Arnaldo da Brescia, Filippo Strozzi, Beatrice Cenci.
Versul lui n'are ,
„nici mlădi

ere, nici

energie:

elocvente. Ici şi colo se văd

tatea contemporană;

discursurile, dese și lungi, nu sunt

îndemnuri

ele nu sunt date

patriotice către socie-

însă cu energia care ar

putea să impresioneze. Pe mult timp, după Alfier
i teatrul italian
era sfârşit,

Până aici influerța, străinătăţii se arată puţin
ă. Nu se vede
nimic de la Germani, cu toată întinderea,
dominaţiei austriece
în peninsulă şi hegemonia politică derivată
din acest fapt. Lui
Guerrazzi, despre care va fi vorba pe urmă,
i s'au atribuit, cu
sau fără dreptate, intenţii byroniene. O
evidentă înrâurire de
peste Alpi o sutere Veneţianul Luigi Carre
r, când scrie balade

care au mişcare şi cuprind în ele ceva
din

neapăratul

mister,
ca La vendeita, la Cappella degPinnocenti ; Il Sulta
no, cu Padişahul

aşa de puternic şi totuşi nemulțămit, nu s'ar fi scris
dacă niciun
exemp
lar

din

<Orientalele»

lui - Hugo ar

fi întrat în peninsulă,

' Hanvette (Zistoire de la dittfrature italiene, p. 459) obser
vă că între.

1930 și 1870 s'au dat două aute de ediții din Divina
Commedia.

-0 notă veselă

se. întâlneşte la Cesare Arici, cu “Călătoria,

melancolică“ („il viaggio: malinconico“), amintină, dar nu în-scur” 4imea şi 'eleganța. expunerii, pe Sterne în „Călătoria sentimentalăs, ori la anacreonticul Iacopo ittorelli.
|

O altă notă, cu totul particulară, deosebit de plăcută. în mbnotonia soriitorilor de şcoală bună, o are Giulio, Perticari, care, fără

a întrebuința, dialectul - (în dialect „milanes. șorie Carlo Portia Şi
în cel romagnol Belii), ştie. să srhulgă graiului popular ca şi sufletului - însuşi al poporului tot ce-trebuie pentru a pregăţi.o

idilă de cel mai real şi de aceia şi mai cuceritor caracter, când,
în Cantilena del Menicone, aduce. înainte'n vorba bătrânului ţăran
„pe baba lui cea-harnică, îngrijind „de porc, „de bărbat, de copii,
de pisici“, — aceasta 6 ordinea:

Cura il porco, î) marito, e i Bgli; ei gatti -—,
se scoală „supt lumina stelelor“; pe când zisul bărbat îşi doarme
„somnicelul de aur, face focul în vatră,

«deschide uşile şi le

închide», până ce: se aşează, celelalte rosturi find isprăvite, la
"războiul ei de pânză:

Levasi al lume delle stelle e ionante

Che mi. si rompa il sonnellin deltoro .

..

e

-

Risveglia, îl foco dal țizzon famante,
Apre usci e: serra: un tigolar sonoro

"Di carrucole senti, ed alto freme

„De percossi telai Yăspro iavoro, SN
Vezi acolo viaţa, obişnuită. a' satalui, cu: femeile seara în tăcere, |

" „că" greieruşii când s'a culcat soarele“: NR e
si stan le. donne, -nă "fan pia parole,
Come presso 'lă sera si stan quete Le cicalette quandă morto îl sole.

Şi,
- ouă

ca să nu uite fotele;, ke dorește

|

un 'inbii, nu mire şi după

“

luni, „AN "oopilag. de mişcat: în leagăn:
“A

crolarvi: un- barbin

dentro la cuna.

“Dar, în Borboreai pentru înfăptuirea, Italiei anice şi libere, care
e
dă, aici, "revoluţiei, nu un sens social, ci unul lămurit și exclusiv. :
naţional, cea mai vie parte din această literatură se ocupă co
seormonirea în» romane „istorice; “superioare cu mult —— nefiind

_

un zaoăel jechiu, care sa poată” fi icitat cu serviliiate -—, tre. î
eutului, în care poporul

italian apară. toemai în stăpânirea: acelei Ea

libertăţi, acuma: aşa de dorite, şi din acest motiy. căpabil atonci îi
de a face! lucruri care acuma se. cred imposibile 1. i
- Astfel de romane le dă Guerrazzi „(1804-173): Baitaglia di Be„“mevento, Assedia di Firenze, dăr. mai ales ginerele lui Manzoni,
-.
Massimo d'Azeglio, elegantă; personalitate, foarte mult armes-:, :
tecată 'şi în- politică, jucând aici roluri "mari, El nu va putea fi:
“nitat pentru ' marile. tablouri şi pentru frumoaselb avânturi dă“
_elocvenţă, pentru superioara viață morală; îndreptariu pentru
„vremea
contâmporână, din Ettore Fieramosca; (1833) și mai cu...

„+ samă din Nicol de” Lapi (1841). În zădar învățatul istoric Cesare
"0

Canta, sare a soris „Istoria a o sută de ânii“:din ultimele timpuri...
şi a avut curajul” unei

să

faimoase, istorii

universale, se încearcă pe

atingă această. coime : în Margerita Puaterla (080).

Lizica Şi satira, se consacră şi de acestei mari şii erele lupte
naţionale.
Giuseppe Giusti. (1809. 50), jarist, apoi: tovarăş de activitate,

„literară, la. Milano, al lui Masizoni şi Grossi; ă creat un stil par:
ticular — de-o puritate toscană admirabilă, cu tot numărul, aşa
de mare, al cuvintelor. şi: expresiilor populare,
pentru a lovi, în scurte! învârtituri de „biciv,

triviale chiar.
pe nieii țirani'

străini, pe Sfântul Părinte însuşi, ca adversar al politicei tinerstului.: Cutare din aceşti” “ principiculi se laudă că în <poporul
E său» a stâns focul revolutionar intoizicânduri,. alfabetul:
piu

ui

a

*

zii

Per antidoto-al progresso.

Al. mio popoio h5 conoesso !
„Di non saper Jeggere,

EI Losogte faza 'osebire în- „„măştile din orice tară
.

Ş

„cluburi, prinți şi Biserici“:

sana,

a

“Le maschere9 dogi paese .

“Le giunte, i club,
T principi

ea

a

Bai
|.

ae

A

aătă Yigoare decât a lui Bsranger, decâă care” 6 incomparabil
fn

L

Aa

e le chiese, =

e i

ei

af

O iizae, foarte slabă, o tacearcă Angelo dai
a,
a

;
îi

o
pp

a

iezi. a

380
a

mai cult şi mai reflexiv.

Ajunge

bătrânului Talieyrand,

«mâncând din răul oricui»:
Noi, valentomini,
Siam sempre ritti,
Mangiandoi frutti
Del mal di tutti.

„
Versurile

a râde şi de vechea ipocrisie

lui din

urmă,

de o aşa de

mişcătoare

resignaţie,

arată ce adânc era sufletul acestui îndrăzneţ, frondeur.
Lirica dă luptători pentru aceiaşi causă: Poerio, care, rănit

în

luptă,

sutere

operaţia -grea ca

un

Roman

de pe vremuri,

Giovanni Rossetti, cu mai puţin talent decât spiritde sacrificiu
personal, care va plăti cutezanţele sale printr'un exil fără termin
în Anglia,

unde i se va naşte acei

fiu, Dante-Gabriel,

menita

fi unul din fruntaşi represintanţi ai spiritului Bou, mistic, sira-

bolic, în literatura englesă. Dăr în rândul întâiu lopta o duce

„Giovanni Berchet, acel care a cântat, în neuitate versuri, „ţara,
| divină prin şapte/ ursite, în şapte sfăşiată
de şapte hotare“:
Paese divino per sette destini,

In sette spezzato da sette confini,

Autorul mediocrului poem,

legaţ de un episod al luptei gre-:

ceşti pentru libertate, J profughi di Parga, avea un talent
poetic

real şi delicat, în stare să dea schițe minunaţe de natură
-ita-

liană: femeile stând la balcoane, voioase, într'o zi
de-serbătoare,.

— donne che su i veroni .

|
sloggiano in gaia vista —,
_
„„ rândunelele întorcându-se la cuibul lor de naștere, şi uaele-ş
i
moaie aripa în apă, se

leagănă în văzdub, strigă supt portice:

Come !a vispa ronâine,
Tornata

ov' ella nucque,

“Spazia su! pian, :sul fiume

Sorze a lambir fin bacque:
Sale, riscende, librasi
Su lindefessş piume,

Viene a garrir nei portici,
Svola e gazrişce în ciel...
Comparaţia

e aplicată

exilatului

exilat pentru patrie, „idolul“ său —

care

.

revine la vatră,

-

acel

-

.

“ Cui fa patria, 3 un idolo: —,
/
pa care 0. vede pretutindeni, între străini, „în mijlocul molţi" milor dese, de-a luugul: căilor pustii, pe muntele aspru de ghe-.
țuri, în văile înverzite, latre negurile. statornice, supt cerurile
albastre, pretutindeni“:

„Per, ensro. i iti popoli,
- Labgo

p
pa

.

“” Sotto gli azzuri cieli,

* _

;.

„.„»"Sul monte aspro di gieli,.
+
Nelle inverdite valli,
_ Infra le nebbie assidui,

„.-

pa
-

ep

|

i deserti call,

Dove che venga PEsule,
! Sempre hă la patria in cor.

La -el | nu încape cruţare; faţă de străin,

torul. înarmat

al teritorului

naţional,

id

*

de tiran, de ocupa»

ae purtătorul

„uniformei

- galbene şi. negre“, exeorabilă pentru o inimă italiană:
It giallo e il n8r0,
Colori esecrabili
A un

4

Și

se îndreaptă

de

*..
(9

strămoşii

italo

'neieztător,

vechii

Ligi

cor.

fulgerând, contra robilor cari, vitână:

Lombarde,

izgonitori

ai lui Fredezie

-Barbă-Roşie la Legrano, primesc. insulta şi lovitura, străinului,
contra, fetelor „care se fac soțiile stăpânilor:
| E la donna

d! un vostro tiranno,

E la sposa del!'uomo stranier.
i:

„ Naladetta «chi ditalo amplesso
n, tedesoo soldato' bed.

p

_ „Aa sa trezit Itâlia la oo nouă viaţă sufetească prin poeţii
săi. Si

i

Se caută şi formula

noii:
a
vieţi

italiene, Şi Vincenzo Gioberti

|

G

|

Papei (Primato. morale e civile degli Italiani, din 1843;
Gesuita
moderno)t. Botta, Cesare. Balbo, în. opere de, istorie,
adaugă
partea lor în apărarea. 'caiusei celei mari: Şi, plecând
de la prin-

$

iji
4

|

1882). credea, că a găsit-o întro confederație supt
presidenţia

its

| mă

Numai

la 1851; el. 28 va ralia la cauea-piemonteaă,

a cipiile: de jibertate

Gerjovesul Giuseppe Mazzini,

începea de! la

“1882, prin vestita, lui foaia La giovine Italia, 0. entusiastă pro-:

1... pagansă pentru: republica ! democrației italiene, ridicată. prin
i „Storțările: acelui : apostolat poptar, Pătuia. la 1842 îi dedica LR

“lucrare deossbiţă.

„e

e

i

MI

îi

"Un rol icaportânt în chiar. această, falângă la avut şi cineva

ua a cărui &rudiţie filologică a fost extraordinară, înzestrând limba
italiană oa: un minunat Dicţionariu, strângând mărturii istorice

ia
un: Maraori, publicând cu, pietăte,cânţece populare şi în D0„“tătele lui literare arătând cel, mai ales simţ pentru poesia itaa

|

* Jiană a :tuturor.„tirptui lor, „Niecolă Tominasseo (1802. 74 din
i Sobenico
1.I:

ps

.

“Prin e! această nouă poesia. ajunse la toţii filosofice de
care numai cu: Leoparăi' 'se apropiâse. Îi trebuie natura, liberă
în voluptatea, ei; arta-l

“Teei, de Sarpe,

pa

Raro cotui- che ințese

„La

Pag,

i

„1

E

obosește, ÎI desgustă, «cu , mdatinele «ei

za

săpiente e pura DP
voluţtă, natura; i

+ Warte'con' freddi ni

e SR "Di serpe ci pomprese,

a

pi
a

i

A

1a, natură * totul „si oa osăşi” e în 'Băcaze, moment şi în Be:

care

colţ alei, imensă în:a invisibil, atemă, în ce e. mai treoător, *

nemuritoare în moarte :

Ea Din ca planetă ori. izvor. ascuis | “Porneşte * n cale, liniă-i: fiângână,
i

o rază, câri ?n: ochiu-ţi a pătruns, -

aa:

„ Zimbină, plângând ?

. îi Calăută cotor
e
cari s6 ibese
ie; „ Peimetaătai de „parcă n'ar „niari,

Ti

“Into: mişcare cate sin rniscări,
O

cauză câte; urmări

produce

“în inimi, sant lumini; an cântec sărutări

i aduce. a

.. aa (

Numai: jeşmântul firii sa, schimbă,
Vă dă! vânt lin şi! “râul :„cnrgătoriu:
Din unica iubire e viaţa ta, -.

Pasări şi flori.
“Trăieşte

+ tot. Şi ce e oare moarte?

Părere;. mint doar ochii, cari nu. pot:
7

„Senin şi neschimbat de sus împarte
Un Spirit, tot,
1

Aruncă ? n care de sfere arzătoare :
Şi 'n pacea “groapelor, de prin prejur:.

Nimic. nu-i jos: putere. totul are, |
„Și totu-i pur.

"0 apă roârşavă din: băltă va a!
- Zăpacă;, din! gunciu 0 floare iată;

„Praf, ceia ce-n “April. ta ipodobi,
„Promoisă, fată
Poate. că. vântul. de prin- foi căzate,

-. Care zglobiu vine la 'mine-acum,
Are în sine inoaştele- ini pierdute”
„Candva: în. drum.
s

“Vantul de noapte; acestăi pribeag

” l-aduce suspin de a; o''mamă,

„De laa iubită ori prieten ârdg,.

i

i

Carei șil chiamă.
k.

- Sadnnă n şăzănburi tot: la an te
Atâta sunet, cântec: c6 sa strâns,
„De speri ceva, ori eşti fără noroc:
O! ece greu Ploua r

Sea

4
Răsuiă dușmân şi cel iubitoriu,
Și strigăt 'de slugi şi glas de tron

-

Se duc pe-aripi din zori și pănă 'n zori,
Din an în an.

|

Din plâns şi din taină o armonie
Pluteşte spre timpul ce este-a veni,
Din ură iubire, din fals drept să fie,
Şi tot va 'nflori,

Esenţa etern se confundă,

e

Amestecul creşte, dar nou tot fiind,

Ca lebăda care în lac se cufundă,

Abind,

Se

a

În viaţa pe care o zid că-i a mea
S'asound alte sute de vieţe acum, Și poate alt suflet odat' o avea

!

Acest biet scrum.
Neobosiţi merg Amoi, Moartea, Firea,
De 'n veci îmbătrânire-a lumii n'au:
Amor şi Moartea cu toată iubirea
N
Creştere dau.

„ Pământgi cer doresc a se iubi,

Ca să se 'nnalţe ca o biată floare;

În pic.de apă se vor oglindi

|

|

Pământ ți soare.

În orice olipă-i o acumolare

întreagă

cultura ca şi pentru

făcuse

libertatea

cea mai grea muncă
italiană avea dreptul

să spuie, că „numai moartea e mireasă; numa
i mormântul e loc de odihnă pentru cel ce vestește adevă
rul“; .

a

Şi acela care-o viaţă
şi pentru

ea

Taină ne-ascunde.

i AN Mi
ia ec tun e

De ani; e lumea orişinnde,

"În umbră-s raze; jos e înălțare:

Solala morte 3 sposa,
pe

parte ca gândire în frantea celorlalţi, e a se face o mare
dreptate, nu numai lui, dar şi literelor italiene.

ns-

=

.

IN

y

E

7

|...»

Sola la tomba & posa:
O
|
ae
Alluom>gli annunzid il ver. *
* A lăsa la o parte poesia, lui Tommaseo, care stă așa de de-

XXL
Literatura

positivistă

-

şi: naturalist. —- A. În Franta

Romanul.

: Si

,

“ Anul '1848 aduce tâcercarea, violentă a transformărilor sociale

- ... cu optsprezece

ani în'urmă, o întemeiaseră sau măcar, înaintea,

".. dificultăţilor incalculabile ale celeilalte revoluţii, consimţiseră

„la întemeiarea ei. Apoi, în sinul chiar
al legiunii birvitorilor, se
- ivese cele mâi mari neînțelegeri, datorită ecncepțiilor protierice
| NI tot: așa de mult :ca şi intereselor! divergente. Liberalismul fără
orizont, servind simple ambiţii personale sau stricte interese, N
exclusive, de clasă, romantismul umanitar -al lui Lamartine,
"ajuas, prin capriciul îoprejurănilor, câteva săptămâni, stăpânul
= acelor împrejurări pe care v'avea cu ce să le doimine, socialismul
visător aj apostolilor altei omeniri, din tagma: lui Fourier, Saint-

Simon şi a bunului părinte “Enfantin- şi, în stării, socialismul
de răsbunări şi apetituri, de. aspirații furioase 18, distrugerea—,

după rețetele vechii Revolujii care, înfăţişată, lăudată, ce istorici, un Thiars, un Mignet, umbla prin toate minţile —, a unei
. lumi vinovată, toate
" mest din-ziua întăia.

aceste tendinţe inconciliabile se ciocSe „ajunge ta haosul, la 'măcelal idioţ şi

criminal din Junie. Şi, ca orice

izBucnire: de animalitate anar-

“hică întio societate unde - cei mai mulţi au: ceva de apărat.
contra minorităţii. distractive, se. ajunge la dictatură: a gene>. xalulai Cavaignae, a prinţuiui Ludovic Napoleon ; se ajunge la.

ii Imperiu.
N

Cp

ei „burghesă“. şi neatenţia faţă de: poesie, de :superioritatea
umană în genere, cade supt loviturile acelor liberali chiar cari,

e pini £. af

“

Dea n aa

:

ae

„În Franta. Regalitatea lui Ludovic-Filip, desprețuită de roman“ tism pentru lipsa-i de caracter intelectoal, pentru trivialitatea

pana
NS FMI DO,
e
Satie

N acumularg.:s â averilor, da. dâatigar
stema, ae , siiailo: mate-: Ia
iale. Avântul vag â8 odinioară va îi condamnat pe. basa resul- Dai

E tatelor care, nn. fără. dreptate; i se: atribuie, Ceia ce pare. o.
- mantie va, fi socotit ca; începutul vinei noi „primejdii. sociale, În DR
bizarerie, în isolare,. în individualismul! exasperat si provocant
58 va: vedea un. “atentat la buna ordine, odată pentru totdeăuna
restabilită. O bună pocrisie docentă 'va fi preferată, - ca normă „comună de viaţă, “angi. sincerităţi care prin îndoielile şi rătă-

cirile ei poate: să tulbure şi să încurce.

În: locul bucuriilor pe.

care le - „poate. găsi cinevaîn sufletul său propriu tuptânăd pentra
ceia -ce: orâde că e adevărul și binele; se.ya da o. (glorie: mili-

tară, în Italia, în. Crimeia, care e comună pentru toți, Un prestigia european

din care oricine

-

.

era, liber să-şi ieie „partea. Ca..

:

tolicismul,. fără divagaţiile . democratice, socialiste al lui La..
;
mennais, rămas la: O parte, cu gura închisă, după începerea . . dă
"epocei imperiale, va f chemat în ajutor ca o instituție de asi-..

-

„+ gusare şi din ce în ce vă şti, pentru scopurile sala proprii, săsi
„facă un loc mai mare. Ştiinţile, cele aplicațe: cu deosebire, zor, >
“A

sprijinite, în deosebi şi, dacă, în faţa şi apoi. pe ruinele eclec-

„“tismului loi Cousin, Auguste” Comte (n. 1798 la Montpellier; *.:
profesor de matematică; încă din 1822! “Systâme de 'philosophie:
|
positive, din 1839 Course de philosophie „positive, dar numai la
1851-4 Systome de politigue positive. ou. trailă de „sociologie, insti=
ES

tiant la religios de Vhumanitt) a dat o filosofie a realului, a lu:
r

“ erarilor existente, în acel. positivism. al său, basat.pe: sintesa,. .
„= Rtiințelor pure, speculative, nu naturale, care e 0 religie, dar...
“una care ţine pe pămâat,-asupra pământului, fără „superstiție“

şi fără entusiasmn, fără poesie şi fără. libertate, atest mare 6ve-.

niment ihtelectual. e privit câ încă o chezăşie

pentra viitor.

.

Poesia decada, Lamartine ru-i mai apasţine; sa, cesfăcuţ de..

i

dânsa, cu -totul. “Na

câştiga, din greu, pânea- bătrânețelor

lui.

sărace, de“ exproptiat, pe: care-l următesc creditorii, “compilână:
Istoria, Gironrdinilor, Tatoria, Turciei: Istoria Rusiei, alcătuind, în

“pripă „Cursul“ său dă; literatură, care cuprinde. totuși pagini E
admirabile, ori redactând acele „Amintiri Și portrete“ pe cars nu:
le ceteşte doar cine „nu 'şiie' câtă inforimaţie Şi câtă frumușeţă, RI
de stil şi de suflet, se cuprinde, se: închide, în ele. „Vigny alcătuiește pentru dânsal singur acele adirabile bucăţi filosofice —

Şi -

„ea

Ld Mori du Loup —= care nu or apărea decat după moaxtea ÎN

lui, uimind pă aceia cari avean păcatul de a fi uitat un astfel dei

poet şi de a nu fi cerut mai mult unui aşă de puternic talent, ÎN

în stăpânirea,

tuturor, mijloacelor

sale. . Musset; & cu totul de- AȘ

concertat de ce s'a petrecut şi, zdrobit de bolile pe care şi lo
câștigase, se lasă târât către o-moarie timpurie, pe care, dacă

$

nu

i

şi-a căutat- -0, și-a ptevăzut-o.

Hugo,

fără părere

de rău.

/

el rămâne în posesiunea unei tehnice înspăimântătoare, '

cum n'a mai stat-la disposiţia-vre unui făuritor de versuri, din

câţi îi cunoaşte istoria literară. Un moment, acela care'1a, 1848 |
se visase preşedinte al noii Republici, scosese un ziar. politic,
vorbise, vădind un adevărat talent “etorio, la întrunirile tumultuoase ale poporului, n'a părăsit ambițiile de reformator. politic .
şi social pe care le hrănia de atâta vreme. A'luat pafte la luptele parlamentare, şi, când prinţul president şi-a făcut lovitura -

de Stat, el a fost printre învinşi. Refugiat supt: steag engles, =
în insula Guernesey, unde va sta cât va dară şi puterea duşmanului său Încoronat, în care vedea, cu şi mai mult năcaz, un
concurent fericit la aceiaşi situaţie, el a îulgerat ca un profet

4
i

Napoleon al III-lea, le petit, i-a dedicat, pe lângă les Châtimenis,

i

înlănțait, înfăţişându-se lui însuşi ca un Prometeu pe stâncă ori 4
măcar ca, la Sf. Elena, un Napoleon, — celalt, cel “Mare; lui fi

gi o altă culegere de răsbunătoare versuri, supt acel titlu Chiar. -»
În Contemplations (1856). poetul mai înfăţişează duioase -mo- 4
mente din viaţa lui; în 'Chamsons des rues et des bois, metrul se."
mlădie pentru a spune vioie, ca supt o neașteptată influenţă
populară, lucrurile tnturora în limba, tuturora. Dar.atâia nu-i

ajunge. În masiva epopeie fragmentară, Drgende dest stăelee, înce- ai
pută 'n 1859; el țintește mai sus.,
Crezul politic e acuma al unui. undanitazist,

ati
„prieten al po-.:

porului“, apărător al drăptului lui, pregățitor al înscăunării
noului zeu; un socialism cu gesturi. ieratice, cu formule litar-

gice, cu invocalii epice şi imprecaţii biblice e fondul cugetări II

oi. Si, când acest izvor de inspiraţie seacă, se urneşte în loc.

vechea

maşină,

a opoăiţiilor de termini, a violentelor - ciocniri A

„între tipari sau măcar întăa cuvinte, prin retorica brănită, penizu -

efecte neașttptate, din lectira cicţionarelor sau din pospăială cu cbia ce au bjuns a. spune ştiinţele, O haotică, enciclopedie PI
30 amestecă, te loveşte, se încurcă, ameţitoare, în versuri care ]

|

au

pretenţia de a lua de la toate cunoştinţile ceia
ce ajunge

pentru

a lumină toate problemele, pentru a face
să se întreză-

rească toate soluţiile.

Dat Hugo rămâne singur în această atitu
dine. Dopă aceia,
cari mai rechiamă trecutul, ca Vietor de
Laprade, şi alături ca.

demonismul

căataţal lui Charles

Baudelaire (Fleura du mal;

1857-61), care adauge elemente sufleteşti

o perfecţie ascunsă în discreţia

sobtile artei sale de

E
-

ei, o nouă poesie apare, având

o singură grijă, a formei perfecte. Subiectele-i
sunt indiferente,
şi-i place să le caute chiar în lumea cea mai
obişnuită. Singur

.

na

Leconte de Lisle, cu temperamentul lui exotic —
era născut în
colonii,

la 1818—, va, răscoli legendele, de la a
lui Cain până
la fabulele elenice, pentru a le transcrie erudi
t întrun solemn
stil de o vibraţie extraordinară (Podmes aniiques,
Potmes barbare);
natura văzută cu acest ochiu, deprins în
toate splendorile ei,e
superbă. Influenţa,
lui Musset, care nu cunoaște, în ultima
lui
manieră, subiect şi tendinţă, ci numai
felul de a spune, arta,
«întorsătura», se simte în capriciul zimbi
tor al lui Thsodore de
Banville, care însă cunoaşte perfect evul
mediu şi găseşte, ca în
Balla

de des pauvres gena:

m.

Aux

Si

pauvres gens tout est pâine

et misâre,

. nu numai vocabulariul poetic al lui Villon
, dar și inspiraţia lui. |
Și aceas
tă infiuență.
nu

lipseşte nici la cineva .care, dacă

na
: vede gi nu răspândește efluviile nnui 'scep
timism ușuratec, se
3 prinde cu evlavie de sânţenia lucrorilor de
nimic,la acel Fran-

E gois Coppe (n. 1843), care nu are decât ambiț
ia de a fi na„taral, int&rpretând poetic, după vechiul sfat
al lui Wordsworth

și Coleridge, :cele ce trec, fără o asemenea interpretare, supt
ochii

tutaroră şi:formează la un Joc acel lucru așa de vechiu
şi:
* de nou, aşa de comun, şi de grandios
, care e viața.
Dintre aceşti «Parnasi

eni», singur Solly-Prudhomme (n.
1839)
; are tendințe filosofice (începe cu Stan
ces et potmes, 1865, şi cu
lea

Solitudes, 1869), care de altfel nu fac
avântul dureros către fatal şi neinteligibil decât să reproducă,
al generaţiei precedente.

Ceia ce al doilea Imperiu a prodos
mai natural şi mai nou în
iomeniul poesiei afost lirica provența
lă, de o inspiraţie aşa de
nediată, deci aşa de puternică, a lui
Frâăsrie Mistral (n. 1820)
N, lorea: li, Lit. Roman. —0,
e
|

-

şi â şcolii sale: capodopera acestui „poet, care ca 1izabă aparţine |
altei. tradiții, de mult întrerupte, Mirdio, povestea iubirii în
aceste locuri medievale a unei copile de la ţară, e din 1859.
Teatrul nu mai sperie şi nu mai

pontifică. EI distrează o ok -

cietate care cere neapărat, aceasta, şi care, fără să voiască a fi Ji
- măgulită, pretinde să i se facă plăcere, aşa cum înțelege ea plă-! :

“cerea, „Proverbele“ lui Musset erau o pregătire în acest

sens.

” Masele teatru antic pe care-l încearcă Ponsarăd (începând cu
Imerdce în 1843), cu mijloacaie clasice reînoite, n'are durată. Un,
Emile Augier (9. 1820), cu o distincţie poetică aleașă în specta»!.

colele sale de modernitate, din care nu lipseşte morala <bur-!
ghesă», nu va deţinea multă vreme suveranitatea scenei. Trebuie ceva, mai iute, mai uşor, mai fără consecinţă: încă de la 1830

întrase în acţiane, neobosită, maşina, lui Scribe (1791-1861), care.
„n'a vrut: să: ştie în viaţa, lui ce este versul, şi omul a găsit con"tinuatori. Iar, când teatrul xa voi 'să se înalțe, pentru o anume
categorie de public, el va presinta probleme sociale, resolvinâu-le
crud, ca, Alexandre Dumas fiul (1824-95), care începuse prin romane și prin 'delicate versuri moderne pentru a- şi păsi în aces-

|
|
:
:

“tălalt domeniu utilitatea, literară şi — crede el — şi socială |
- (Dame auz Camtlias, 1852 ; Demi- Monde, 1855). Ca un amuseur !

distins, fără pretenţii liţerare, până într'atâta încât neglija pu- j
- blicarea, pieselor saie, apare către 1860 figura de isteţ fubricant i
a lui Victorien Sardou (de la 1831);
|
Dar -seflatul acestei epoce e cuprins —, cum "acela a epocei
precederite fusese în lirică şi în „lirica. dramatică“ a teatrului
a
|
- său — în rOmaR.

După ce , Scarron, în epoca lui Ludovic al XIV-lea, care-i Moş»
teni văduva, copiase - romanul de aventuri spaniol, zgomotos şi .
trivial, pe când, mai în acelaşi timp, d-na de Lafayette (1624-93) *
dovedise că se poate da cu cea mai mare simplicitate a wijloacelor "emoția acţiunii și chiar impresia mediului, veacul al.
XVIII-lea, care cunoscuse pa abatele Prâvost, avuse lungile: 'T0-

mane sentimentale englese a căror parodie a dato Switt : în
"Tristram Shandy. A avut, schimbul de scrisori amoroasă, pe care
l--a strămutat în literatura francesă Jean

după

„ind construit după alt sistem.
e

ÎN

Jacques Rousseau şi

dânsul, şi prin el, d-na de -Staăl, în Daphne, —- > Corinne
a

:

po
*

3

Apoi venise Walter Scott, trecut de la poern la expunerea în

prosă, pentru. ca "aceasta să se resimtă din apucăturile celui
șdintâiu, de şi, fără îndoială, marele Scoţian era făcut pentru
“a povesti răpede, iar nu. pentru a da, aspecte de natură, a pre- .

sinta judecăţi, a desrolta idei generale. Ivanhce, Waverley, Quentin

|
!
|
|
!
i

Durward, urmăresc, „aventuri, adesea foarte asămănătocre, întrun
“cadru istorie care. ma. fost reconstituit după prea multă lectură
si cu o îngrijire” “deosebită, ba chiar care nu apare pentru el |
- însuși, nici, atâta cât să simţim că el influenţă o răpede acţiune, întru: câtva, convenţională. În aceasta. sta Și. deosebirea
cea mare dintrs originalul engles şi imitaţiile romanice: în Franța,
i Notre Dame de Paris va, arăta în acest msdiu obscura şi mis: terioasa influență dominantă şi va face din el impresionantul
“simbol, iar Italienii, de ia Manzoni până'la d'Azeglio, în afară

„de o tendință naţională, de care Walter Scott n'avea cum ști,
“procedează, ps başa iubirii pentru lucrurile vechi care deose"beşte ara lui, Musatori şi a lui Cantă, la reconstituiri istorice

|
i
i

!

“al căror echivalent, ca, adevăr şi tromuseţă, nu se mai afă

.

în”

"literatură,
“ Povestitorul engles s'a, încercat şi în domeniul romanului de
observaţie şi după note luate din natură a scris el, către sfâr- gitul activităţii sale de romancier, «St. Roman's Well» (1832); des_crierea. împrejurărilor obişnuite întrun loc de băi unde se adună
„tot felul de lume, cu tipuri interesante, vrednice de a fi prinse.
, Prefaţa chiar o spune: «ș vorba de a se da o imitație a obi- |
"ecăurilor de căpetenie ale vremii noastre înseşi şi de a zugrăvi
„scene ale căror originale trec zilnice în jurul nostru, aşa încât:
, observaţia, de o clipă poate să compare copiile cu originaiele“1.

|

Făcând 4 asta, el pomenia pe femeile

.

mună:

e t gen

al

care,

legăturilor şi intrigilor

tot în Anglia,
din viaţa co-

miss Edgăwozth şi Charlotte Smith — la care ar îi, putut

:'să adauge
„ Aceasta,

“de aceiași

şi pe Ftances

Burnett,

precum

şi pe Jane

Austen.

autoarea, unii xomân 'celebru, şi- a altora, socotite

valoare, ca Emma,

, de contemporani,

penru ca

etc., a fost trecută
Macaulay,

cam

cu vederea

marele essayist

engles,

îi
;

„A It is intended... to give an imitation of the shifting, manners of car
“ own time, ahd paint: scenes, the originals of which are daily passing round
us, so that a minute's

„inals,

observation may

compare

the copies with

the

ori.

pa

ei 3

să.i găsească asămănars cu Shakespeare însuşi în ceia. ce pri-

veşte fineţa analisei psihologice şi stăpânirea deplină asupra
personagiilor create, — părere pe. care critica actuală a păstrat-o, întărind-o încă (Gosse).
De fapt, miss Austen, a cării viaţă modestă nu poate fi re-

constituită, n'a avut altă cunoştinţă decât a cercurilor de la
„țară, din castele, din micile oraşe în mijlocul cărora, trăise, urmărind cu cea mai lacomă atenţie convorbirile, făpăduielile,
uneltirile, înprejurările 'banale : de căsătorie, de moarte, de rivalitate. Având supt ochi necontenit aceiaşi natură, a neglijat-o
cu totul; prin nimic ea nu predispune personagiile şi nu contribuie la hotărârile lor; misterioasa. legătură dintre noi şi ce
ne încunjoară nu există de fel „pentru acest spirit tare, pătrun-

zător, dar mărgenit. Nici tutr'o parte nu se deschid orizonturi .
foainte; nicăiri nu se simt acele glasuri de trecut care vorbeso
aşa, de

poruncitor celor. vii.

Nici

caracterele nu se

reliefează

prin “intervenţia scriitoarei înseşi; ele rămân să fie culese âin
nesfârşitele întâlniri între persoane care în fiecare moment
par mai curând indiferente. Convorbirile lor nu nomai că nau .
adâncime filosofică, dar nu se ridică măcar la un diapason superior supt. impulsul pasiunilor. Toate se petrec într'o lume aşa de convenţională, încât, umanitatea ei apare ștearsă, penumbrată.

Se poate

să fi fost

aşa

în Anglia rurală dela sfârşitul

vea-

"cului al XVIII- -lea, dar pentru artă e, de sigur, prea puţin.
Înceroarea,

isolată

a lui Walter

Scott

e mult.

_

mai vioaie, mai

modernă. Natura apare 'măcar în privelişti răpezi;, “ceva din .
gluma lai Sterne şi Swift, chiar din ironia lui. „Byron, luminează
tipurile din' loc în loc. E naturalsţă şi e. graţie într'o. povestire .

care se desfăşură

încet şi elegant. Este

patimă, şi duioşie, şi

tragic în unele scene, şi acel amestec complex de stări de spirit
care e caracterisțic pentru vremea noastră. Descripţia deose-

bitelor categorii umane, făcută cu iubirea lucrului, rămâne în.
minte mai mult decât a comparşilor cavalerești din. romanele
istorice (în special Mag birtăşița); dialogul, pe alocuri colorat:
provincial, are un humour atrăgător şi scurt în desfăşurarea lui.
Este ici şi colo o libertate care aminteşte scenele populare din
Shakespeare; cu prilejul unei comparații este pomenit şi aroul
- „veselelor cumetre de la Windsor“, Falstafi el însuşi.
- Romanul a fost judecat în moare parte defavorabil; moi cri-

-

818 .

tici, făcând controtul, au pus lă îndoială antenticitatea tipurilor

_gi veracitatea autorului. Asupra străinătăţii, care aâmirase asa
de mult lunga serie de romane istorice, acestălalt, ironica schiță
naturalistă, de realităţi contemporane, nu exercită nicio influenţă.
Vietor Hugo n'ar fi scris Notre Dame de Paris fără succesele

Scoţianului în domeniul său obişnuit; fără el Mârimâa (1803-870),

un ascuţit spirit oritic, de o precisie extraordinară şi lipsit de

orice altă predcupaţie decât a stilului său de o rece eleganţă

reţinută, n'ar fi începat cu „Cronicile lui Carol al IX-a“. Lec-

turii pasionate a lui Walter Scott i se datoreşte şi lăcomia cu

care Alexandre Dumas tatăl, colonial cu sânge în parte negru
şi

autor al unei drame moderne
meii

cu subiect barbar— uciderea fe-

care nu vrea să iubească -—, 8e aruncă

asupra întregului

trecut frances pe care, instinctiv— căci era, şi a voit să rămâie, foarte ignorant,— l-a prins destul de bine în liniile generale și l-a îmbrăcat întrun răpede stil neglijat, pentru
care
mai pe urmă, în plin succes, când maşina funcţiona supt
pre-

siune continuă, nu s'a sfiit a cere colaboraţii anonime,ca acelea

care ajută

pe

sculptorii cu

clientelă,

Am

văzut

ce

a. putut

smulge un Alfred de Vigny aceluiaşi roman istoric, Şi aceştia,
nu sunt singurii jmitatori ai genului ce aşa de zgomotos triumfa
în aceiaşi Anglie care cerea lui Byron sensaţii de o ordine cu
totul deosebită,
|
N'a fost nevoie însă de nicio influență englesă pentru ca Ben-

jamin Constant (1767-830) să scriela 1816, simplul său mic roman

„de psihologie atentă, Adolphe. Autorul cercetase, ca şi Chateau.

briand,şi înainte de dânsul, la 1787, Anglia; precum
acela:a
vru să desdopere drumuri maritime nouă în America,
şi Ben-:

jamin Constant a plănuit călătorii peste Ocean. Ca gi autorul
lui Ren6, a; ăvut gândul sinuciderii. Întors pe continent, -leagă
în Elveţia relaţii cu o femgie mai în vrâstă ca dânsul, d-na;.

de Charriăre, care-i va fi, mult timp, o buna sfâtuitoare. Ca şi

Stendhal, lucreazăîn Germania, la Braunschweig, dar ca
mi
nistru al prințului german de acolo (1788-93). Se însoară
acolo...

Împrejurările-l aduc din nou în Elveţia, şi cunoaşte
Stasi, constatână cu o plăcută mirare că, eroina
lebră, de care va rămânea, îndelung nedespărţit,
„maşină vorbitoare“. (inachine parlante), nici o femeie

pe d-na da
literară ce-..
nu e nici o.
incapabilă

-

A

RI

de a ascultat, ci o fiinţă a parte, cum. se află doar una, tot un
veac“2. Aici ya, cunoaşte şi pe Scblegel;: de la care şi el avea.
destuls-de învăţat. Restul vieţii. sâle aparține politicei. |
Îa Adolphe se presință atâta: 6. pasiune, o dragoste, a eroului
“eu Polonu Ei'ânore, femeia întreţinută a unvi conte, pe cajoel o cucereşte într'un avânt de pasionată iubire, dar prin mersul
firesc 'al luccurilor. se desgustă, pănă:a vadea întrinsa.0 pie-

decă,

necontenit

semnalată de alfel „Şi de către alţii, pentru

viitorul şi cariera lui, pănă ce 1a urmă, .Avpă un şir de aventuri, ea află fulgerător tot ceia ce pănă; iAlnrici i. se ascunsese,

pentru a resolvi problema prin moartea ei. Ce:cetarea e făcută
cu o răbdare.în observaţie, cu un simţ al nuanţelor, cu un
'
4

je

talent al proporţiilor, care ar fi putut face din autorul incidental unul din marii scriitori ai” epocei sale, cum a fost un
om politic de samă şi un toarie ascultat vorbitor.
Dar un inovator, nu. În țesătură ca, şi în stil, e încă veacul

al XVIII-lea. De la .Manon

Lescaut pănă

aici, genul, şi cu mai

vechi origini, pe care le cunoaștem acoma, n'a făcut; niciun pas
înainte. Suntem încă în: epoca abstradţiilor filosofice, care sunt
în stare a urmări desfăşurarea, logică a unui sentiment fără a

se preocupa de tot ceia ce în mişcare de creştere şi scădere a.

putut influenţă pe eroi. Aceştia,
pe de-asupra lor şi mai presus de
mentală tasăşi, fără timp, tără loc,
Cu totul nou, fără a pleca din

de fapt, nici nu există, ci.
dânşii trece problema sentiaproape fără nume omeneşti.
lecturi şi nici din vre-o. ex-

perienţă a vieţii, e felul de a scrie al d-nei
borâtoare

a

mareșalului

de

Saxa;

George. Sand. Co-

crescută, Ja ară,

întrun

gastel de familie; măritată cu un bărbat care -n'âvea şi nu putea
să aibă nimic: comun cu dânsa. Se desparte. Face în ltalia, cu
Alfred de Musset, o escapadă care. se mântuie rău, toarte răv,
din vina si, care ar fi distins prea mult pe un medic italian
(Musset n'a uitat-o toată viaţa, şi n'a. neglijat so atace din
când în când în operele lui).
|
:
„ Începe a scrie pentru pâne, hrăbind foiletonal, care întsă atunci
i Bils sait parfaitemeat

paler,

scrie el confidentei

sale ;

Revue des deue

smondes, 1844, pp. 269-60. CE. Arnat; Meine P anderungen und Wandelungen (ed,
»Wiesbadener Volisbiicher“), p. 67.
: Un 6tre ă part, un âtre supsrieur te! qu'il s'en rencontre poat -Stre ua
per aitclo; thid,, pp: 262-8.

„ie
er

la modă, apoi revistele (a colaborat mulţi ani la Revue des dem

- N

nondes), în tovărăşie cu Jules;Sandeau, menit să aibă apoi o desvoltare proprie; împrumută de la acesta numele ei de luptă, fiindcă
pe. " dânsa o chema, foarte <burghes», Aurore Dupin . dame Du- |

_ devanti
- Simte şi nevoia de a se plânge pentru desilusiile ei, de a-şi
răsbuna pentru suferinţile ei, de a lovi într'o societate care-i

„ zeservă un loc social pe care nu fără dreptate îl găseşte rușinos. întrebuinţează o intrigă oarecare, cu-personagii numite adesea
Ea alandala, numai pentru aputea fi recunoscute; ca să. Și tacă.
spovedanie, ca să-şi „verse năduhul“,
.
Cum a cetit foarte puţin, cum cultura “ei n'are nicio basă
Şi clasicii vechi că şi cei ai literaturilor nouă îi sunt aproape
„necunoseaţi la începuturile ei, cum «filosofia» n'a primit-o de”

nicăiri,ci a trebuit să şi-o formeze prin frământările şi întorsăturile multiple ale propriei sale vieţi, cum nicio legătură şi
Biciun scrupul n'o rețin, cum, ea femeie, măcar la început,
nu e prinsă în, nicio coterie, ea sorie cu un minunat curaj, care
"- se apropie de îndrăzneală, fără a pregăti, fără a, schimba, fără

5

a reveni, lăsând inspiraţia să creeze fără control şi fără ca ea
însăşi

să

aibă vre-un

simț de răspundere

pentru ceia ce i se

se dictează astfel.
- E un joc uşor să se

o
găsească

„_ceritate fără ascunsuri şi reserve

în

această

«bărbatuls.

literatură de : sin-

De la Indiana, la

Valentin, de la, acesta la marea povestire Ltlia, la Mauprăt, la
Jacques, la Consuelo, apoi prin toată seria care duce la -„Maestrii

“ Mosaici“, la Simon, la VOscogue, în: sfârşit Ja romane
sociale (ea, în Comipagnata du tour
„proletazul“;“> meşteşugarul, apare

așa-zise

de France), morale, în
ca singurul om curat,

altruist, V) țeaz, -capabil de a reformăo societate care piere prin

_ bogit urmează, docil. Poate că acel spirit cu inifinite resurse,

sfătuitor,

în isolarea ei dureroasă, ce trebuie pentru a simţi şi a înțelege, .
a plânge şi a explica grozava, catastrofă din 1870 a ţerii sala,
s'a revelat întăiu liber: şi neatârnat, cum era menit să. fie, în.
povestirile pentru copiii din familie, împrumatate din viața de

la ţară, pe

care-0 cunoştea "din copilărie și de care eraa prips
-

d

care
buri,

ipocrisia ş tutia . si, se vede necontenit o cugetare masculină mai puternică; “dela care pleacă ideia, primă, Conâsiul cel ne0-: |

„care la şaptezeci de ani a găsit, acum de mult fără

.

.

40

cu toată inima: la Mare au Diable, la Petite Fadette,. etc.i. Şi

„„ îm acea

carte

din

1871

pentru

întăiaşi

radio lăsase a se întrevedea ce .bine

dată

ea, . care

spo-

cunoaşte mediul natural,

îşi dă răgaz să vorbească de dânsul cu o spontaneitate . price.
pătoare și admirativă cara-aşează acele pagini de prosă ritmată

„alături.de cele mai frumoase poeme, -Alături

de

d-na Georges

Sand,

care

se întreabă

une

ori

“pentru cine scrie, ca să răspundă, nu fără supărare: pentru popor

„

numai, pentru femeile singure, e unul care o face,-de Ia început,
“pentru mii de mii de cetitori, pe cari-i serveşte, îi măguleşte,
îi aţâţă în toate cererile ca şi în toate slăbiciunile lor. E Eugân& Su5, în seria lui de romane, întăiu de o imaginaţie bar-

"- bară ca şi numele pe care li le dă — asemenea cu „Bug-Jargal“

şi cu „Han d'Islande“ ale lui Hugo —, apoi de un naturalism crud,

brutal, cinic, care, pentru aceasta, are pretenția de a da o operă
„socială“. În Les Mystâres. de Paris, neînfrânata lui imaginaţie,

de o putere de imaginaţie care impune,

arătând

din ce se alcătuieşte

a populaţiei parisiene.

marea

întâmplătoare

pentru ca supt

condeiul

incultă şi

3

În zădar critica se opunea. . Genul

colaboraţiile

s'a întrecut pe sine,

masă

săracă

|

cel nou se desfăcuse

la reviste cu. caracterul
unui poet'de

pe

din

multiplu

vremuri —el

a

şi

vorbit de acel <poăte mort jeune ă qui. Phomma survit> —, unui
„ romancier în genul lui «Adolphe» (prin «mărturisirile» lui Joseph
„_Delorme),
„tător

prin scrisul, deci, al lui Sainte-Beuve (1804-69), cerce-

atent al biografiilor mai. mult

nu numai o

decâf al mediului, să ajungă,

teribilă armă de luptă, dar şi, în afarăde aprecie-

xile ugo
„aleare
ziarului şi de «impresiile». conftaţilor, un gen
literar aparte. Se vorbia prin. reviste qe «acel publie plictisit,

blasat, care-a; avut atâtea, lucruri şi aşa de ciudate încât nu mai
are niciun principiu solid de gust şi nu mai ştie de ce să se ție,

„de aleargă 'n foga, mare după romane“.

Yoia, care era aceasta.

Publicul îşi impunea

' Cf. critica din chiar Zevus dea doua monde, 184, p. 94 și urm.

" Ce public ennuy6,
B'a

plus aucun

solide

tenir, ourt ă toutea

p. TD şi tra.

blast, ayant cu tant et de si singulitres chosea, quiil
principe
de goât

et

jamboa aprta le roman;

qu'il

ue sait plus ă quoi “en

tbid, p. 805, Cf. şi aa, 1844,

,

-

Din iubire pentru coloare, din setea de-a da lumini extraordinare, uimind şi cucerind astfel, Hugo îşi crease catedrala

lui medievală, înviase lumea, lui de burghesi, de clerici, de
«escholiers»>, de vagabonzi, «truands> hidoşi şi burlesci din

+cour des miracles», în Notre Dame de Paris.

Partea monstru-

oasă trecu; decorul arhaic, cu tot ceia ce se cerea ca studia
şi ca sforţare pentru dânsul, nu ispiti pe mulţi; datina de a se
localisa, acţiunea, de a se pune în legătură cu toate curentele

de idei şi toate mişcările de sentimente, de a face din ea sim-

bole şi a da prin ea îndreptări, rămase.
Astfel, ţiindu-se în singurul

o

domeniu al unei actualități

din

care cunoştea atâtea laturi, atâtea altele le cerceta când era
nevoie, iar restul îl prindea printr'o minunată, fantastică putere

de intuiţie, începu Honor6 de Balzac cele d'intăiu

.

romane ale

lui, trecând foarte răpede, cu o ambiţie care, putând înbrăţişa
mult, se credea în stare a. cuprinde totol, la planul grandios
al unei „Comedii umane“ pentru secolul său.

Fiu de nobil. De loc din Tours, oraşul clerical, rămas foarte
în urmă, cu păstrarea pedantă a datinilor unui trecut acum
încheiat şi cu hberul joc al tuturor micilor ambiții personale.

În pățania lui Câsar

meşteşug de răutate

Birotteau, bietul vicariu pe care cu

meschină,

neiertătoare,îl iagonesc

atâta

din

„casă 'n casă patimile din localitate pănă-l zârobesc cu desăvârşire, el a, avut prilej să descrie locul — pe larg — şi oamenii .

— îndelung şi adânc (les Celibataires). Născut la 20 Maiu 1799,

când revoluţia, se isprăvise. W'are niciun amestec în viaţa de glorioasă frământare a Imperiului napoleonian, şi figura omului .
extraordinar nu face parte şi pentru el din acele amintiri pe
care. fără voie le amestecă omul în orice gând şi în orice faptă.

Tatăl său,

fost

funcţionar al regalității secolului al XVIII-lea,

nu i-a inspirat niciun

crez legitimist. Infiuenţa mamei

lipseşte

cu totul. Tot aşa a rudelorde aceiaşi vrâstă, a prietenilor, a
colegilor, În gcolile, mediocre, vnde-a învăţat, cu foarte puţin

folos, — arătându-se leneş, el care trebuia să fie cel mai barnie
* dintre literatorii lumii ! — nu s'a lipit de nimeni. Voiau

să-l

facă

notar

şi pentru

aceia, la <isprăvirea»

Cole-

giului, l-au pus la ucenicie. O părăseşte pentru ziaristică, pentru
debila ziaristică începătoare de pe la. 1820, Şi tot odată, supt
pseudonime, deci fără nicio ambiţie personală, începe a tipări

;
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nuvele, cu subiecte fluate din trecut sau din larga lume a în
chipuitii (Le Tartare, d. ex. 'sau Clotilde. de Lusignan, Atette et le
Criminel, Wanne Chlore), Încearcă o poemă proprie, les Annales

Romantiques. În sfârşit, supt influența, vădită, a lui Walter Scott,

se încearcă în romanul istoric prin scene din Vendeia, pe care
n'o cunoştea de loc până atunci, dar mersese s'o studieze, în Le
dernier Chouvan (1829). Pe aceasta d'intâiu lucrare a lui, făcută

pe basa observaţiei
pune

locale, a corcetărilor întinse şi adânci, îşi

numele,

-Nu în zădar era coritemporanal luih Stendhal. De şi, spre deosebire de acesta din urmă, a făcut şi versuri =— intercalându- le

prin povestirile lui —, şi a păstrat totdeauna o oarecare simpatie
pentru frasa ernfatică, strecurată ici și colo, întro expunere de
fapte simplă, de şi s'a pasionat pentru poesiile lui Anâr6 _Chânier? şi pare a fi reunit în prețuirea sa pe Lamartine, care
era să-l laude la sfârşit, pe Victor Hugo, care, la moarte, era
să-l presinte ca pe uriașul creator „care, întrece pe Tacit şi merge
până la Suetoniu, care trece peste Beaumarchais şi merge până
la Rabelais
**, pe Delavigne și pe clasicul Jouy (!), pe Bâranger (!)
şi pe Chateaubriand, pe Villemain şi pe Aignan, până la Benjamin Coustant, Lamennais şi Cousin, de şi a căutat îndreptări
la „marile tratate ale d-lui de Bonald şi ale d-lui de Maistre,
acei doi vulturi cugstători“ (ces deuz aigles penseurs) 5, el avea

aceiaşi observaţie crudă şi ironică

din care

Stendhal a făcut

nota dominantă a operei sale. În genul consideraţiilor acestuia
despre iubire a scris Balzac o carte cu larg răsunet, Physiologie
du mariage, care

i-a întemeiat celebritatea. Le: mddecin de pilage,

din 1835, a întărit-o.
Era

însă

o deosebire,

şi una

foarte mare,

Influențat

încă,

de

veacul al XVIII-lea, cu care, să vrea orisă nu vrea, are atâtea
1 V. după les Cehbataires: „Pour enfanter des peuples
nouvelies,

ne doiventiils

jles peuples] unir dans leurs

neufs ou des idses
puissantes

tâtes

les

mamelles de'a femme ă la forca de Dieu“ :2
”
3 Jilusions perdues,
* Livre merveilleux, que. le poâte a, intitul6 Comedie et qu'jl aurait pu
intituler Histoire, qui preud toutes les formes et-tous

les styles, qui depasse

Tacite et va: jusqu'ă Sutone, qui traverse Beaumarchais' et. va jusquă Ra“Delais.
+ Ed. din 1839 a „Scenelor din viața de provincie, p 917.

. Ibid. p. 229. Cf. gi p. 238,

-

a

2:

wi”

legături, ca

și Benjamin

Constant, Stendhal

nu vede lucrurile

decât deosebit de oameni — când le şi vede foarte bine; lucruri
şi oameni nu se amestecă însă "n. povestire, cele d'intăiu influențând, conducând, dominână pe cei de-ai doilea. La, Balzat

e altfel: lucrul domină,

dacănu

ca imens

factor misterios, ca

simbol fatidic, cum e pentru-romantismul lui Victor Hugo, măcar

a

ca, element indispensabil pentru a înţelege omul în fiecare acţiune, ba, chiarîn fiecare gânăire-a lui. De aceia în „Physio„__logie du mariage“ la chemarea omului răspunde lucrul, şi lucrul .

nu poate fi descris fără a-i corespunde o figură umană
terisată şi definită de dânsul.

carae-

Aceasta se vede mai bine în marea operă pe- care atunci, în
conştiinţa puterilor sale care creşteau, a întreprins-o: zugrăvirea
întregii societăţi contemporene, pe;care a scormonit-o răbâător
de la un capăt la alţul, voind să facă adevărat şi deplin. Hugo

a spus că e o. „Istorie“, şi avea

mai

multă dreptate de cum

credea, Căci cu elemente date, adeverite de izvoare, trecute prin
lămarirea, criticei sale, istoricul — şi nu un istoric liric ca Michelet —, î'ar fi făcut altfel, explicând fiecare fapt prin tot ce
precede, prin tot ce încunjnră, prin tot ce semnifică; de cum o face
Balzac ta această „Comsiie“, care produce în adevăr impresia
„unei istorii exacte, nu a irealității: imaginate, ci a unei realităţi care putea să fie, a unei realităţi-tip, extrasă
— și numită
cu nume oarecare —din tot ce se strecoară 'nta'o societate fără
ca istoricii să se aplece pentru a culege, dar nu formează mai
puțin viaţa esenţială a acelei societăţi. Atmostera, legăturile,

.

inlănţuirea sunt istorice, şi s'ar putea adăvgi că din felul de-a
se înfățișa, al istoricului, din atitudinea lui, Balzac are şi mândria,

dificultăţilor învinse şi superiorul simţ de responsabilitate.
o.
Şi aici, am spus, lucrul iese la, iveală pretutindeni şi-şi re-.
clamă dreptul.
Odaia molouţă a prietenului său mort formează

ispita, fericirea şi suferinţa ucigătoare a bietului Birotte
au!;
mediul de provincie creiază pentru o iubire trecătoare pe
d-na
de Bergeton, „regina“ societăţii de la. Angovl6me, şi pe poetul
ei „genial“, Lucien Chardon, „zis, pentru a-i face plăcere: de
Rubsnpr6. Acest mediu creator, cu toate figurile în care se des-

face, aşa de

viu fiecare,

trăieşte

în eroi şi mai presus de ei.

1 În aceiaşi serie La fewme abandonnde e însă aa fel (o „Adolphe“,

28%
Și mediul Parisului, care pe aceşti framoşi, inteligenţi, celebri
de acasă îi preface 'n: clipă în niște fantoşe disgraţioase, acesta
încheie iubirea pe care cellalt: o făcuse să răsară şi să se împuternicească. Acest mediu

|

transformă pe cei doi protagonişti,

„fi face din nou, ca să-i îndrepte pe alte. drumuri.

Această povestire, de o aşa de epică înălţare, nu e însă obieotivă. Romanticul își păstrează toate drepturile faţă de opera sa,

Dacă

expunerea

s adânc

serioasă,

în loc să fie un

joc

rafinat,

ca în Contes, în Nouselles ale lui Masset, ori chiar, cu o ironi6 mai

bine

disimulată, în micile obiecte

3

de artă, aşa de gingaşe pe

care le fabrică, mai ales supt Imperiu, Prosper Mârimee, dacă
ai necontenit impresia, nu că-ţi trece un şir de visiuni fermecate ori că o mişcare de baghetă vrăjeşte o scenă la, disposiția
singură a prestidigitatorului, ci că trăieşti între oameni vii, cari

te vor urmări cu amintirea lor, Balzac ştie să-ţi spuie, să-ţi
„goptească din când în când că aceşti eroi, pe cari ții garantează reali, sunt totuşi în atitudinile, în vorbele, în pasiunile
lor cele mai puternice nişte. bieţi oameni, niște: elemente de
«comedie», pe care le joacă. fatalitatea,
|
Plin de măreţia ideii de a presinta astfel în trista lor nudi-

tate pe toţi aceştia cari cred a lucra de la sine şi a simți po-

trivit cu singurele

bătăi ale-inimii

mijloace da a cunoaşte oamenii
nimeni nu le avuse, cel mai

lor,

Balzac plănui

pe care de la
puternic

poem

deci, cu

Shakespeare încoace
pe care-l putea da

epoca. Împărţind sabiectul imens în „viață privată“,

„viaţă
de .

provincie“, „viaţă militară“ — amintindu-și, aici, poate şi de
Vigny —, „viaţă de ţară“ şi „viaţă politică“, pe lângă categorii

reservate, ca „studiile filosofice“ şi „stuâiile analitice“, el a lu.

crat, neadormit, neingăduindu-şi

nicio, odihnă, nicio distracţie,

apărând în societăţi, obosit, desmăţat, cu ochii tulburi,

străin de toate pentru .că observa, cataloga

şi

care şi-o dăduse

lui,

viață întreagă

aduna

pentru a cădea la, 1850 de boala
prin titanica trudă,

Opera

aşa de
toate, o -

de inimă pe
care e princi-

pala glorie a literaturii Jrancese “în secolul al XIX-lea, va

crea

tot romanul naturalist,
a
e
" Pe acela al puternicului Normand. visionar care a fost Gus-"
tave Flaubert. (1821-80). Născut ca să fie poet epic, el îşi impune o disciplină de fier în ce priveşte stilul, chinuindu-se -

ea Leopardi în Italia pentrua găsi forma, definitivă, cetindu-şi

-
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“cu glas tare frasele pentru. a li verifica sonoritatea... Călătoreşie
în Orient; şi, persecutat

de planuri

măreţe,

pune

|

pe hârtie rân-

duri de o sensualitate barbară, de o: coloare orbitoare. Viaţa de
provincie, pe care n'o cunoştea numai din Balzac,
-ci o vedea
în jurul său, înţemniţându-l şi înnăbuşindu-l, îi smulge un roman
de răsbunare şi contra ei înseşi şi contra romantismului dintrînsa, Madame Bovary, în care intenţiile sale de satiră sunt de
la o vreme înlocaite fără; voie printr'o sinceră şi caldă emoția,
pentru eroină. Unele nuvele cu' subiecte istorice şi fantastice
sunt de o extraordinară concentrare; se: simte romanticul care
pentra a nu apărea astfel se mutilează şi se înfăşură. Se poate.
zice că spiritul şi-a luat tot avântul numai când în Salammb6
a putut descrie splendorile:și sălbătăciile -Cartaginii în luptă cu
auxiliarii barbari, ori când, în Pducation. sentimentale, în Bouvard
et Picuchet, şi-a îngăduit să urmărească acele scopuri „filosofice“

-

care-i îmbătau spiritul de aventură.

“Pe acela al lui: Emile 'Zola (n. 1840), care în planul general,

a] „istoriei: naturăle a-unei familii supt al doilea Imperiu“, ca
şi în amănuntele de execuţie, în presintarea, mediului, în scoaal lui,. purcede
terea omului din acest mediu, -ca un resultat
care se ridică
Gin
romane,
de
de la marele înaintaş. În şirul

mai caracteristice La terre, L/oeuure, el- introduce doat nota me-

diului ridicat la calitatea de simbol printr'un; stil cu apucăturile,
epice, — însuşire pe care a luat-o, el, ăcest dușman, veşnic în
luptă, al romantismului, acest «naturalist». fanatic din <Notre

Dame»

Sa

alui Hugo.

Şi chiar,
caracter de
"producţiile
pare că, a

de câte ori trece dincolo de'o inspiraţie locală cu
zimbitoare şi mişcată pastorală, ca în Mirtio si în
şcolii provenţale, căreia, de fapt, îi aparţine, căutând
da limbii francese ceva din. scânteile cu care sca-

pără vechiul graiu al Sudului, aşa face Alphonse Daudet (184098) el însuşi, — în

Numa

Roumestan,

povestea

omului mare

din

Sud (Gambetta),: în -PImmortel, parodie a vieţii unui naiv şi ambi-

țios academician, distrus prin înşelările unui falsificafor de doacea
cumente, în Jack, cu atmosfera Colegiilor pentru negri. Cu
deosebire că, aici, element inferior: al interesului, personagiile

sunt adesea cu cheie. Creaţiunea lui e liberă de acest procedeu
doar în Sapho şi în Fromont jeune et Risler and.

Fraţii de Goncourt, Edmonă (1822-98)

şi Julea (1830-70), an

-

adus în acest gen mai delicat de tratare a natoralismul
ui dear
rafinarea unor âi!etanți de pictură şi unor fanatic
i de artă.

Savantele fabricaţii ale lui Paul Bourget n'aduc nici aceiaşi
„pătrundere, "nici atâta poesie. .
|
ia
i
.
Şi, alături de catalogarea, ştiinţifică, cu explicarea prin
mediu
şi cu adunarea elementelor astfel adunate, fixate şi clasate
în
„mişcarea unui poam, istoria şi critica fac “tot acelaşi
lucru.
Cea, dintâiu, desprețuind - visiunea, lui Michelet, dă analis
ele:
atente ale lui Fustel de Coulanges (mai

ales Cit antigue) şi pro-

ducţiile de aproape cercetate și interesante prin

fapte noi ale.

acelor ce s'au format la, şcolile de erudiție. Cealaltă,
încăpută.
pe mâna unui filosof (De bintelligence), Bippolyte Taine (182893),
care e şi un puternic descriptiv (Călătoriile în Pircnei, în Fianâr
a,

în Italia), caută a deduce metodic totul din ceia ce a putut

„strânge

analisa, controlată, dar nu fără a tinti la marea

cons-

„trucţie epică. Scriind în aşa fel „Istoria, literatuyii erglese“, e]
va, încerca apoi, în Les origines de la France contempo*aine, începând
cu acea Revoluţie

a cării anarhie îl desgustă, o mare

operă de:

descriere şi explicaţie a Franciei contemporane, care ar corespunde în domeniul ştiirţei <Comediei umane» a lui Balzac. Dacă.

apoi critica lui Emile. Faguet oscilează între ziaristică şi expu;. nerea scolastică, Ferdinand Brunetiăre (n. 1849), în teoria
ge-

nurilor

aplicată

literaturii francese, încearcă

personalităţi din aceste genuri

înseși.

a face tot

astfel

